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Uithoorn - Woensdagmiddag 22 
juni jl. werd de (deels) vernieuw-
de Zijdelweg door de wegenbou-
wer Van Gelder officieel aan wet-
houder Maarten Levenbach over-
gedragen. Een en ander in gezel-
schap van medewerkers van be-
drijven die aan de weg hebben ge-
werkt, gemeenteambtenaren, verte-
genwoordigers van Buurt Beheer en 
talrijke bewoners uit de wijken Zij-
delwaard en de Legmeer. Dat ge-
beurde op de hoek van de Wieger-
bruinlaan in een feestelijke ambian-
ce, compleet met partytent en voor-
zieningen om hapjes en drankjes 
aan de aanwezigen te presenteren. 
In zijn openingswoord sprak wet-
houder Maarten Levenbach zijn te-
vredenheid uit over de bouw en af-
ronding van de Zijdelweg waaraan 
meer dan een half jaar is gewerkt. 
Bovendien is de leefomgeving aan-
trekkelijker gemaakt door de aan-
planting van nieuw en gevarieerd 
groen. Dat is voor ruim 90 procent 
gerealiseerd. De rest wordt aange-
plant als het weer ‘plantseizoen’ is. 
Waarschijnlijk wordt dat septem-
ber/oktober. Het deel van de Zij-
delweg dat nog moet worden her-
ingericht is het stuk ter hoogte van 
het Shell tankstation waar wordt ge-
bouwd aan de ongelijkvloerse krui-
sing met de N201 inclusief nieuwe 
op- en afritten.

Trots
Wethouder Levenbach zei trots te 
zijn op het bereikte resultaat en 
richtte een dankwoord aan de be-
drijven en organisaties die eraan 
hebben meegewerkt om de Zijdel-
weg op tijd gereed te krijgen. Dat 
zijn aannemingsbedrijf Van Gelder 
(uitvoering), bureau ROGG (ont-
werp), Witteveen en Bos (enginee-
ring), Merktuig (bouwborden), Bon-
Route (financiële bijdrage van 1 mil-
joen euro omdat het project Zijdel-
weg bijdraagt aan het verwezenlij-
ken van het Bereikbaarheidsoffen-
sief Noordelijke Randstad en de 
netwerkanalyse Noordvleugel) en 
niet in de laatste plaats de gemeen-
telijke organisatie. Vervolgens ver-
richtte de wethouder op het nieuwe 
kruispunt met de Wiegerbruinlaan 
de ‘officiële opening’ van de weg 
voor zover men daarvan kan spre-
ken. Met een werkwagen reed hij 
onder luid getoeter van verzamel-
de schoolkinderen door een poort 
op de kruising die met een doek 
was afgesloten. Tegelijkertijd wer-

den er 999 gele en blauwe ballon-
nen opgelaten (bij 1.000 heeft men 
toestemming van Schiphol nodig!...) 
en werd met een confettikanon een 
wolk snippers de lucht in gescho-
ten. Bij de kruising staande auto-
mobilisten wisten niet wat ze mee-
maakten, maar kregen als beloning 
allemaal een autospons in een wik-
kel uitgereikt. Met die wikkel kan 
men bij een via de website van Uit-
hoorn aangewezen wasstraat de au-
to gratis laten wassen.

Groene laan
De Zijdelweg is, weliswaar met de 
nodige vertraging, steeds voor het 
doorgaande verkeer toegankelijk 
geweest. Dat is een pluim op de 
hoed van de wegenbouwer die kans 
heeft gezien dit te realiseren zon-
der dat de werkzaamheden er al te 
veel onder hebben geleden. De aan-
passingen van de Zijdelweg betref-
fen voornamelijk het gedeelte vanaf 
de kruising met de Wiegerbruinlaan 
in noordelijke richting, via het kruis-
punt met de Arthur van Schendel-
laan tot aan de (toekomstige) onge-
lijkvloerse kruising met de omgeleg-
de N201. Diezelfde N201 is de re-
den van de herinrichting van de Zij-
delweg. Deze is aangepast om de 
grotere verkeerstromen van en naar 
de omgelegde N201 verkeer sneller 
en veiliger van en naar Uithoorn te 
laten verlopen als de nieuwe N201 
op termijn in gebruik wordt geno-
men. Niet alleen zijn sommige de-
len van de weg verbreed, maar zijn 
er bij de kruispunten van de Wieger-
bruinlaan en Arthur van Schendel-
laan ook meer opstelmogelijkheden 
voor links en rechts afbuigend ver-
keer gecreëerd. Tevens zijn er nieu-
we fietspaden aangelegd. Het ver-
keer op de kruisingen wordt met 
verkeerslichten geregeld. Hoewel 
de heringerichte Zijdelweg nog niet 
als een ‘groene laan’ kan worden 
aangemerkt omdat de beplanting 
nog niet helemaal tot wasdom is ge-
komen, mag best een compliment 
worden gegeven aan de wegenbou-
wer en onderaannemers die er een 
fraai tracé van hebben gemaakt.

Betere doorstroming
“Hoewel er in het afgelopen half jaar 
dat de weg op de schop is geweest, 
dit veel ongemak en ongerief voor 
de bewoners en andere passanten 
met zich heeft meegebracht, ko-
men er nu veel complimenten bij de 
gemeente binnen alsook blije be-
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richten dat het nu eindelijk klaar 
is. Na het zuur is er bij ons nu wel 
het zoet,” laat projectleider Jack de 
Jong van de gemeente Uithoorn 
zich uit. Op het gerucht dat hulp-
diensten bij calamiteiten er op de 
nieuwe Zijdelweg niet door konden 
zegt hij: “Daar is aan gedacht. De 
middenberm is aan de wegkanten 
voorzien van een speciale steenlaag 
waarop en waar doorheen wel gras 
kan groeien. Het wordt dus gewoon 
‘groen’ en dan zie je die steenlaag 
niet meer. Auto’s kunnen echter 
zonder schade schuin een stukje de 
berm in rijden, waardoor op de weg 
ruimte ontstaat om hulpdiensten te 
laten passeren. Er worden nog spe-
ciale borden geplaatst om dat aan 
te geven. Overigens wijst de praktijk 
nu al uit dat er een veel betere door-
stroming van het verkeer is. En daar 
was het allemaal om te doen,” aldus 
Jack de Jong. De herinrichting van 
een van de belangrijke hoofdver-
keerswegen van en naar Uithoorn 
– met uitzondering van de aanslui-
ting op de nieuwe N201 - zit er op. 
De Amsterdamse weg is de twee-
de toegangsweg die gepland staat 
om te worden aangepast. Daarover 
moeten het college en de gemeen-
teraad zich nog uitspreken. En pas-
sant worden eveneens plannen ont-
wikkeld voor aanpassing van de 
Thamerlaan en de Bernhardlaan. 

Dorpsstraat 4, aalsmeer • tel. 0297-329459
ZijDelwaarDplein 80, Uithoorn • tel. 0297-565291 

www.broeckmans.nl

deze week!

Ook die zullen in de loop van dit 
jaar onder de aandacht worden ge-
bracht. En dat zal volgens wethou-
der Levenbach nog een stevige klus 
worden!

Sinds dinsdagochtend 
21 juni zijn wij onze 
kat Tijger kwijt. 
Hij loopt mogelijk ergens 
in de E, F of G buurt van 
Meerwijk-Oost. Heeft u 
Tijger sindsdien nog gezien, 
zou u ons dat willen laten 
weten aub? Tijger heeft een 
donkere gestreepte vacht, 
groene ogen, witte sokjes 
en een witte bef en kin.
Hartelijk dank voor uw 
hulp.  Inlichtingen graag 
aan: 06-48592440
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De Stelling III
Uithoorn

www.wonenindestelling.nl
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 � appartementen
 � twee-onder-een-kapwoningen

 � herenhuizen

onderdeel van

T 0297-524124 T 0297-567863



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

COLOFOn

29 Juni 2011

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

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffier. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadsvergadering .

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

nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 30 juni 2011 in het gemeentehuis. De bij-
eenkomst staat in het teken van de ontwikkeling van de bestuurs-
kracht van de gemeente Uithoorn. De discussie wordt gevoerd aan de 
hand van de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek en de eer-
der verschenen documenten over de onderzochte samenwerking met 
Aalsmeer en Amstelveen. De bijeenkomst begint met de Raadsverga-
dering om 19.30 uur. Er is geen Informatief Beraad.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 30 Juni 2011

Raadsvergadering
Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2 Opening – stilte – primus 19.30 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 30 juni 2011
2.2 mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 23 juni 2011
2.4 spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat

3 Bestuurskracht gemeente uithoorn 19.40 uur
 Voorgesteld wordt aan de hand van het rapport van het 
 bestuurskrachtonderzoek en de eerder verschenen 
 documenten over de onderzochte samenwerking met 
 Aalsmeer en Amstelveen, een beslissing te nemen omtrent 
 de toekomstige ontwikkeling van de bestuurskracht van 
 de gemeente Uithoorn. 
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
 einde beraadslagingen – schorsing – politiek beraad  21.25 uur
 fracties

stemmingen

4.1 stemming over onderwerpen uit het politiek debat  21.30 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen).
 sluiting openbare vergadering 21.45 uur

HOOFDLiJnen VeRGADeRinG 
GemeenteRAAD uitHOORn 23 Juni 2011

In de raadsvergadering van 23 juni 2011 hebben twee inwoners ingespro-
ken over bestemmingsplan Meerwijk en drie inwoners over bestemmingsplan 
Thamerdal. Op de website van de gemeente Uithoorn kunt u terugluisteren 
wat de inwoners hebben gezegd (www.uithoorn.nl/ Bestuur en organisatie/ 
De gemeenteraad/ Raadsvergaderingen/ inzage agenda).
In het informatief beraad is uitgebreid stilgestaan bij:
• Bestemmingsplan Meerwijk;
• Bestemmingsplan Thamerdal/ Burgemeester Kootpark e.o;
• Duurzaamheidsbeleid Uithoorn: Energiek op weg!
• Platform bedrijventerreinen en kantoorlocaties
De fracties van Gemeentebelangen en CDA hebben mondelinge vragen ge-
steld over de Schanskerk
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Jaarrekening 2010 en begroting 2012 Veiligheidsregio Amsterdam Am-

stelland;
• Begroting 2012 Stadsregio Amsterdam;
• Wijzigingsverordening Werk en inkomen Uithoorn 2010;
• Afstemmingsverordening Ioaw en Ioaz Uithoorn 2010.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
7 juli 2011. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffie (e-
mail: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

wat weet u van Buurtbeheer?
Graag nodigen wij u uit om deel te 
nemen aan een enquête over Buurt-
beheer Uithoorn. Het invullen van de 
enquête duurt ongeveer 5 minuten en 
u maakt tevens kans op een VVV-bon 
van € 10,-. 

wie kunnen meedoen?
Deze enquête is alleen bestemd voor 
inwoners van de gemeente Uithoorn 
en dient om de inzet van communica-
tiemiddelen door Buurtbeheer te ver-
beteren. Dit onderzoek is een vervolg 
op de eerdere evaluatie van Buurt-
beheer Uithoorn. Weet u nog meer 
inwoners uit de gemeente Uithoorn 
die graag zouden willen meewerken 
aan dit onderzoek? Wijs hem of haar 
dan gerust op deze mogelijkheid. Ie-
dereen die ouder is dan 12 jaar mag 
meedoen. 

wat gebeurt er met de 
enquêteresultaten?
De resultaten van deze enquête zul-
len worden aangeboden aan Buurt-
beheer Uithoorn, zodat zij er de ko-

mende jaren hun werkwijze op kun-
nen afstemmen. Daarom is het heel 
nuttig als u uw mening laat horen!

waar kunt u de enquête 
vinden?
U kunt de enquête vinden op: www.
buurtbeheer.uithoorn.nl/enquete
Houd er rekening mee dat u de en-
quête kunt invullen tot en met 13 juli!

VOORAAnKOnDiGinG RAADsVeRGADeRinG 7 JuLi 2011

Op de gemeentewerf staan opgeslagen:
• Een gele damesfiets van het merk Batavus type Monaco. De fiets 

is enige tijd geleden achtergelaten tegen een schutting in de Nico-
laas Beetslaan.

• Een grijs met rode kinder ATB van het merk Evrest. Deze fiets is 
gevonden door de politie in de bosjes achter de Zijdelrij. 

• Een grijze herenfiets van het merk Batavus  type Future. Deze fiets 
heeft maanden op de Boerlage-laan gestaan.  

Als de fietsen niet voor maandag 4 juli 2011 zijn opgehaald, worden 
deze afgevoerd en vernietigd. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de gemeentesurveillanten van de gemeente Uithoorn. U kunt hen be-
reiken via tel. 0297-513111 van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur 
en 10.30. Of via de balie in het gemeentehuis op donderdagochtend 
tussen 08.30 en 12.00 uur.

Gevonden fietsen

Op donderdag 7 juli 2011 is de eerst-
volgende reguliere raadsvergade-
ring. De volgende onderwerpen staan 
onder voorbehoud op de agenda:

informatief Beraad: 
• Presentatie Benchmark Riolering;
• Nota minimabeleid;
• Reglement van orde Uithoorn 

2011;
• Verordening Wmo 2011;
• Bestemmingsplan Helene Swart-

laan;

Politiek Debat:
• Bestemmingsplan Meerwijk;
• Bestemmingsplan Thamerdal/ 

Burgemeester Kootpark e.o;
• Duurzaamheidsbeleid Uithoorn: 

Energiek op weg;

De agenda en de voorstellen voor 
de raadsvergadering worden op vrij-
dag 1 juli 2011 op de website van de 
gemeente Uithoorn geplaatst. Op 
woensdag 6 juli 2011 staat de agen-
da op de gemeentepagina. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de griffie van 
de gemeenteraad van Uithoorn, tele-
foonnummer: 0297-513963 of e-mail:  
griffie@uithoorn.nl. 

Als u wilt inspreken in een vergade-
ring van de raad moet u zich uiterlijk 
om 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering hiervoor hebben aan-
gemeld bij de griffie (per te-
lefoon of e-mail).

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

PROCEDURE 
Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan 

van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aan-
gegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de 

openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De 
openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de 

openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen

Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden 
gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij 

burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders ver-

meld.

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

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008. 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. 

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
Tijdelijk:
- Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland. Ter inza-

ge van 6 mei t/m 1 juli 2011. Verantwoordelijke instantie: Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland. Contactpersoon: de heer J. Kleinhessink, tel.: 070-
4416173.

- Gewijzigd bestemmingsplan De Kwakel-Zuid, het besluit van de gemeenteraad 
en de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Kwakel-Zuid liggen met 
ingang van 19 mei t/m 30 juni 2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. J. Filippo, 
0297 – 513111.

- Besluit tot opheffen gereserveerde Autodate-parkeerplaatsen aan Marijnen-
laan 46 en aan Laan van Meerwijk 16. Ter inzage: van 25 mei t/m 6 juli 2011. 
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297 – 513111.

- Nota Recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie ligt ter inzage van 
19 mei tot 30 juni 2011. Contactpersoon: de heer R. Drieman (Waternet) 020 
-6082487.

- Verkeersbesluit evenementen zomer 2011 in het Dorpscentrum van 
Uithoorn, ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

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

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten 
voor de rest van het jaar op onze website www.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

t/m 3 juli  Expositie Stad en land in galerie Fort aan de Drecht, Grevelin-
gen 50. Open: do/vrij 14.00-17.00 uur en in het weekend 12.00-
17.00 uur 

2 juli Midzomeravond Feestcomité De Kwakel Kerklaan (plein 
Dorpshuis), 15.00-01.00 uur 

2 juli  Optreden kinderkoor Xing olv Ireen van Bijnen met het liedjes-
programma “Xing viert de lente en de zomer”. Danscentrum 
Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn, 14.00 uur. Toegang vrij.

3 juli  Inschrijfdag voor de cursussen van volgend jaar, CREA Uit-
hoorn, Grevelingen 56. 13.00-17.00 uur. 

7 juli  Alzheimer Café.Thema: “Wat is dementie en welke vormen zijn 
er?” Gast: Dr. Blaauw, GGZ Ingeest. Het Hoge Heem, Wieger-
bruinlaan 26. Zaal open vanaf 19.30 uur. Einde: 21.30 uur. 

 Toegang gratis. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Mantelzorg Steunpunt, Hanneke ten Brinke, tel. 020-
3335353.

9 juli Spelend Schilderen, een Cadeautje! Atelier De Rode Draad, 
Centriek 86, Prinses Margrietlaan 86. 13.30-16.30 uur. Kosten: 
€ 32,50. 

12 juli Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, De Merodelaan; 
aanvang: 19.30 uur

13 juli Zomerbingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: 14.00-16.30, zaal 
open 13.30 uur

16 juli Strandfeest buurtbeheer Meerwijk op Amstelplein; 14.00-18.30 
uur

19-22 juli Rolstoelvierdaagse Rode Kruis afd. Uithoorn. Start 10.00 uur en 
fi nish 15.30 uur telkens bij Het Hoge Heem. Info: jpjwestera@
caiway.nl

24 juli  Harley Weekend in Dorpscentrum, 12.00-19.00 uur 
24 juli  Inschrijfdag voor de cursussen van volgend jaar, CREA Uit-

hoorn, Grevelingen 56. 13.00-17.00 uur.
25 juli Wijkwandeling (anderhalf uur), omgeving wijksteunpunt Bil-

derdijkhof, start 10.00 uur, inschrijfformulier af te halen in wijk-
steunpunt. Kosten : € 6,75 incl. lunch.

30 juli  Braderie op Amstelplein                        

Evenementen vanaf augustus 2011 staan op www.uithoorn.nl

WERK IN 
UITVOERING

WERKZAAMHEDEN 
ROND 
EMMASCHOOL

De gemeente Uithoorn is vanaf 14 ju-
ni begonnen met de herinrichting van 
het parkeerterrein en het groen rond-
om de Emmaschool. Er worden en-
kele bomen gekapt en vervangen 
door nieuwe. De paden en parkeer-
plaatsen worden herstraat. Voor be-
zoekers en leveranciers van KNA is 

Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding ver-
dient? Zo ja, laat ons dat weten. Wie weet, krijgt deze persoon dan in 
april 2012 een lintje. In Uithoorn en De Kwakel zetten veel inwoners zich 
belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor het maatschappelijk 
welzijn. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklij-
ke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor 
de samenleving. Ze moeten dan wèl worden voorgedragen.

Hoe kunt u iemand voordragen?
Iedereen kan voor een ander een Koninklijke onderscheiding aanvra-
gen. Daarbij moet sprake zijn van een of meer bijzondere verdiensten 
van de voor te dragen persoon. 

Criteria en aanvraagformulier
Op www.lintjes.nl staan de criteria om in aanmerking te komen voor een 
Koninklijke onderscheiding. Op diezelfde site staat ook een aanvraag-
formulier. De informatie over het aanvragen van een Koninklijke onder-
scheiding kunt u ook vinden op de site van de gemeente Uithoorn www.
uithoorn.nl. Het aanvraagformulier kunt u eventueel ook opvragen bij 
het secretariaat van B&W, tel. 0297-513 111.

Doe het voor 1 augustus!
Vanwege een uitgebreide procedure moeten aanvragen voor de lint-
jesregen op 27 april 2012 al vόόr 1 augustus 2011 bij de burgemeester 
binnen zijn. Inwoners van Uithoorn en De Kwakel kunnen de door hen 
volledig ingevulde en goed onderbouwde aanvraag sturen naar burge-
meester mevr. drs. D.H. Oudshoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Aanvraag voor andere gelegenheid dan lintjesregen
Een onderscheiding kan ook bij een bijzondere gelegenheid worden uit-
gereikt, zoals een jubileum van een organisatie. De behandeling van 
zo’n aanvraag duurt zes maanden. Houd u daar dus rekening mee bij 
het indienen van een voordracht.

Kent u iemand die een lintje 
verdient?

Vanwege de komende vakantieperio-
de zal het weer extra druk zijn bij de 
balie van Burgerzaken. Verloopt bin-
nenkort de geldigheid van uw pas-
poort, Nederlandse identiteitskaart of 
uw rijbewijs? En heeft u geen zin in 
lange wachttijden bij Burgerzaken? 
Maak dan eerst een afspraak en u 
wordt direct door ons geholpen. Wij 
adviseren u niet tot het laatste mo-
ment te wachten met het aanvragen 
van een nieuw document.Indien u een 
afspraak wilt maken neem dan contact 
op met de afdeling Publiekszaken, het 
cluster Burgerzaken 0297-513111

Wat heeft u nodig voor een 
paspoort of rijbewijs?
Voor een nieuw paspoort, Nederland-
se identiteitskaart en rijbewijs heeft 
u een recente pasfoto nodig die vol-
doet aan de gestelde eisen. Raad-
pleeg hiervoor onze website www.uit-
hoorn of www.paspoortinformatie.nl. 

Hier staan ook de pasfoto-eisen op die 
gelden voor een reisdocument en voor 
een rijbewijs. Voor de regels betreffen-
de ouderlijke toestemming bij het in 
het bezit stellen van een eigen docu-
ment voor kinderen verwijzen wij u ook 
naar onze website. 

Leges
- Paspoort  € 52,10
- Nederlandse identiteits-
 kaart t/m 13 jaar € 9,20
- Nederlandse identiteits-
 kaart vanaf 14 jaar € 43,85
- Rijbewijs € 41,35

Openingstijden burgerzaken
- Maandag/dinsdag/donderdag 
 8.30 tot 14.00 uur vrije inloop 
 afspraak van 14.00 tot 17.00 uur
- Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur 
 vrije inloop
- Vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur 
 vrije inloop

Voorkom lange wachttijden aan 
de balie Burgerzaken

Tijdelijk hondenborden
Veel hondenbezitters en hondenuitla-
ters houden zich goed aan de regels 
voor de hondengebieden. Maar jam-
mer genoeg niet iedereen. Wij krij-
gen veel klachten over hondenpoep 
op andere groenstroken, de stoep en 
zelfs op speelveldjes. Dit komt vooral 
voor op groenstroken of speelveldjes 
die aansluiten aan een route of los-
loopgebied. Om nog eens extra dui-
delijk te maken dat dit niet de bedoe-
ling is plaatsen we op diverse over-
lastplaatsen tijdelijke borden, die ex-
tra duidelijk moeten maken dat deze 
plekken geen onderdeel zijn van het 
hondenuitlaatgebied!

De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden 
te vinden in de omgeving Brusselfl at 
en Briandflat (toegangsweg speel-
veld)
 
Extra controles
Op de plekken waar de borden staan 
wordt extra gecontroleerd door de 
gemeentesurveillanten. Bij constate-
ring van een overtreding kunt u een 
boete krijgen. 

De algemene regels
Wat zijn ook al weer de regels? In Uit-
hoorn zijn de hondenroutes en hon-
denlosloopgebieden duidelijk aan-
gewezen met opvallende borden en 
paaltjes. De paaltjes met rode (uit-
laatroute) en groene (losloopgebied) 

plaatjes geven de grenzen aan. Voor 
de losloopgebieden geldt dat hon-
denpoep niet hoeft te worden opge-
ruimd en honden lekker los mogen 
lopen. Op de hondenroutes moeten 
de honden zijn aangelijnd en moet de 
poep op verhardingen worden opge-
ruimd. In het groen mogen de drollen 
blijven liggen. Overal elders moet al-
tijd de hond zijn aangelijnd en moe-
ten drollen worden opgeruimd. Op 
speelplaatsen mogen honden he-
lemaal niet komen. Meer informatie 
kunt u vinden op http://www.uithoorn.
nl/Wonen_en_wijken/Wijken_en_
buurten/Honden

Nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen bij voorkeur 
via e-mail (gemeente@uithoorn.nl, 
o.v.v. hondenborden), of telefonisch 
(513111) of schriftelijk (gemeente Uit-
hoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn) 
een locatie voor tijdelijke hondenbor-
den voorstellen. Geregeld worden de 
borden op een nieuwe locatie gehan-
gen.

Nieuwe locatie tijdelijke 
hondenborden

bij Muur een tijdelijke in- en uitrit aan-
gelegd.
 
Planning
Naar verwachting zijn alle werkzaam-
heden medio september 2011 afge-
rond. Deze planning is afhankelijk 
van de weersomstandigheden. 

WERKZAAMHEDEN 
MIJNSHERENWEG 

Op woensdag 22 juni hebben er 
freeswerkzaamheden aan de rij-
baan plaatsgevonden. De planning 
was om in de volgende nacht het as-
falt te verwerken. Door weersom-
standigheden is dit uitgesteld naar 
de nacht van woensdag 29 juni op 
30 juni van 17.00 uur tot 06.00 uur. 
Het verkeer wordt door verkeersbe-
geleiders omgeleid. Met vragen kunt 
u terecht bij de heer E. Warmerdam, 
tel. 0297-513111 of via gemeente@
uithoorn.nl.

Vervolg op volgende blz.

Expositie Stad en land
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Officiële mededelinGen en bekendmakinGen
Vervolg van vorige blz.

 ter inzaGe
Tijdelijk:
-	 Verkeersbesluit	rotonde	Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido	Gezellelaan,	

ter	inzage	van	1	juni	t/m	13	juli	2011.	Contactpersoon:	mw.	S.I.	van	der	Waals,	
0297-513111.

-	 Ontwerpbestemmingsplan	“Landelijk	gebied,	postzegelplannen	2011”	ligt	ter	
inzage	van	3	juni	t/m	14	juli	2011.	Contactpersoon:	mw.	J.	Filippo	,	0297-
513111.

-	 Ontwerp	Natuurbeheerplan	Noord-Holland	2012.	Ter	inzage	van	31	mei	tot	11	
juli	2011.	Informatie:	mw.	A.B.H.	Blakborn	(Provincie	Noord-Holland)	023-
5144068

-	 Het	ontwerpbestemmingsplan	Beleef	Buitendijks	ligt	van	10	juni	2011	tot	en	
met	22	juli	2011	ter	inzage.	Informatie:	mw.	L.	Meijers,	0297-513111.	

-	 Voorgenomen	verlening	omgevingsvergunning	voor	in	gebruik	nemen	hotel	Zij-
delveld	54.	Genoemd	plan	ligt	van	10	juni	2011	tot	en	met	21	juli	2011	ter	inza-
ge.

-	 Het	voorontwerpbestemmingsplan	Boterdijk	91	(Landelijk	gebied).	Ter	inzage	
van	17	juni	2011	t/m	30	juni	2011.	Informatie:	R.	Noorhoff	0297-513111.		

-	 Legger	regionale	keringen	Hoogheemraadschap	van	Rijnland.	Ter	inzage	van	
13	juni	2011	t/m	7	september	2011.	Beroepsperiode	13	juni	t/m	27	juli	2011.	In-
formatie:	Hoogheemraadschap	van	Rijnland:	mw.	M.	Kruitwagen	071-3063988	
of	marieke.kruitwagen@rijnland.net.	Gemeente	Uithoorn:	dhr.	R.	van	Buuren	
0297-513111.	De	leggerkaarten	en	aanvullende	stukken	zijn	ook	raadpleeg-
baar	via	de	website	van	Hoogheemraadschap	van	Rijnland:	www.rijnland.net.	

-	 Verkeersbesluit	aanleg	van	een	gehandicaptenparkeerplaats	nabij	de	woning	
Roodhalsgans	135.	Ter	inzage	van	29	juni	t/m	10	augustus	2011.	Contactper-
soon:	mw.	S.I.	van	der	Waals,	0297-513111.

-	 Verkeersbesluit	braderie	10	september	2011.	Ter	inzage	van	29	juni	-	10	au-
gustus	2011.	Contactpersoon:	mw.	S.I.	van	der	Waals,	0297-513111.	

 inGediende aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
De	onderstaande	aanvragen	liggen	nog	niet	ter	inzage.	Het	indienen	van	bezwa-
ren	hiertegen	is	nog	niet	mogelijk.
bedrijventerrein uithoorn
-	 Industrieweg	6,	aanvraag	omgevingsvergunning	voor	het	uitbreiden	van	de	

productieruimte	met	een	nieuwe	hal.	Ontvangen	17	juni	2011
thamerdal
-	 Zijdelveld	54,	aanvraag	omgevingsvergunning	voor	het	slopen	van	het	hotel	en	

de	aangrenzende	berging	en	het	kappen	van	een	boom	op	het	achtererf.	Ont-
vangen	17	juni	2011.

 Verleende (OmGeVinGs-)VerGunninGen
Tegen	de	afgifte	van	deze	vergunningen	kunt	u	wel	bezwaar/beroep	maken.	Hoe	u	
dat	moet	doen	leest	u	bovenaan	in	deze	advertentie	in	het	grijze	kader.
bedrijventerrein uithoorn
-	 Chemieweg,	omgevingsvergunning	voor	het	oprichten	van	een	garagepark.	

Bezwaar:	t/m	1	augustus	2011.
-	 Chemieweg	199,	omgevingsvergunning	voor	het	plaatsen	van	een	kantoor	en	

opslagplaats	in	de	vorm	van	een	portokabin	Ultimagebouw	en	het	plaatsen	van	
een	hekwerk.	Bezwaar:	t/m	1	augustus	2011.

de kwakel
-	 Bromelialaan	32,	omgevingsvergunning	voor	het	plaatsen	van	een	WMO-unit	

aan	de	achterzijde	van	de	woning.	Bezwaar:	t/m	4	augustus.
zijdelwaard (europarei)
-	 Jacob	Catslaan	40,	omgevingsvergunning	voor	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

aan	de	voorzijde.	Bezwaar:	t/m	4	augustus	2011.
de kwakel
-	 Vuurlijn	30,	ontheffing	van	artikel	35	aan	Uithoornse	Tennisclub	Qui	Vive	voor	

het	schenken	van	zwakalcoholhoudende	drank	tijdens	het	Open	Jeugd	Toer-
nooi	van	29	augustus	t/m	3	september	2011.	Bezwaar	t/m	3	augustus	2011

-	 Vuurlijn	30,	verklaring	van	geen	bezwaar	aan	Plux	sports	health	beauty	voor	
het	organiseren	van	buitensporten	op	het	terrein	van	Qui	Vive	Hockey	op	29	
juni	2011	van	8.30	tot	12.00	uur	en	van	19.00	tot	21.00	uur.

de legmeer (burg. kootpark, de legmeer, legmeer-west, buitenhof, 
Park krayenhof)
-	 Knautia	20,	vergunning	aan	de	exploitant	van	Secrets	International	B.V.	voor	

het	exploiteren	van	een	escortbedrijf	t/m	9	juni	2012.	Bezwaar	t/m	1	augustus	
2011

-	 Noorddammerweg	t.h.v.	huisnummer	44,	ontheffing	van	het	geluid	aan	Van	
den	Heuvel	Aannemingsbedrijf	B.V.	voor	werkzaamheden	in	de	nachtelijke	
uren	van	1	op	2	juli	2011.	Bezwaar	t/m	3	augustus	2011

-	 Randhoornweg,	vergunning	aan	Stunt	Movie	Production	voor	het	organiseren	
van	een	stuntshow	op	19	juli	2011	op	het	parkeerterrein	naast	het	evenemen-
tenterrein	Legmeer-West.	Bezwaar	t/m	1	augustus	2011

meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
-	 Laan	van	Meerwijk	groenstrook,	verklaring	van	geen	bezwaar	aan	R.K.	Basis-

school	De	Springschans	voor	het	organiseren	van	sportactiviteit	op	de	skate-
baan	op	24	juni	2011	van	08.00	tot	12.00	uur	en	1	juli	2011	van	08.00	tot	12.00	
uur.

Overige bekendmakingen / uithoorn - de kwakel
-	 Vergunning	aan	Nederlands	Rode	Kruis	afdeling	Uithoorn	voor	het	organise-

ren	van	de	rolstoelvierdaagse	van	19	t/m	22	juli	2011	en	het	plaatsen	van	een	
tent	op	het	Amstelplein	op	21	juli	2011.	Bezwaar	t/m	2	augustus	2011

thamerdal
-	 Cort	van	der	Lindenplein	5,	tijdelijke	vergunning	aan	de	exploitant	van	Mehfil	

Indiaans	Restaurant	voor:
	 -	het	exploiteren	van	een	horecabedrijf	t/m	30	augustus	2011;
	 -	een	drank-	en	horeca	vergunning	t/m	30	augustus	2011.
	 Bezwaar	t/m	18	juli	2011
zijdelwaard (europarei)
-	 Arthur	van	Schendellaan	59/Straatsburgflat,	vergunning	aan	Buurtbeheer	Eu-

roparei	voor	het	organiseren	op	18	september	2011	van	een	Sing-in	in	’t	Buurt-
nest	van	14.00	tot	16.00	uur	en	een	uitvoering	op	de	galerijen	van	de	Straats-
burgflat	van	17.00	tot	18.00	uur.	Bezwaar	t/m	3	augustus	2011

-	 Arthur	van	Schendellaan	100a,	tijdelijke	vergunning	aan	de	exploitant	van	de	
horecalocatie	van	Sporthal	De	Scheg	voor	een	Drank-	en	Horeca	vergunning	
t/m	22	september	2011.	Bezwaar	t/m	3	augustus	2011

 VOOrnemen kaPPen bOOm
De	gemeente	is	voornemens	een	boom	te	kappen	op	de	Wiegerbruinlaan	in	ver-
band	met	het	realiseren	van	een	uitweg	van	het	perceel	Wiegerbruinlaan	4a	naar	

de	Wiegerbruinlaan.	Indien	u	hierop	wilt	reageren	kunt	u	dit	doen	voor	13	juli	2011.	
Contactpersoon	mw.	A.	Veldman,	0297-513111.

 cOllecteVerGunninG 
Burgemeester	en	wethouders	hebben	een	collectevergunning	verleend	voor	
20	november	2010,	11	december	2010	en	18	december	2010	aan	mevrouw	D.	
Schaap	van	Pepperminds	Marketing	Company	voor	het	werven	van	donateurs	ten	
bate	van	het	Wereld	Natuur	Fonds.
bezwaarmogelijkheid
Op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	kunnen	belanghebbenden	tegen	
bovenvermeld	besluit	tot	uiterlijk	9	december	2011	een	gemotiveerd	bezwaar-
schrift	indienen	bij	burgemeester	en	wethouders.	Een	dergelijk	bezwaarschrift	
heeft	geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	mogelijkheid	om	de	voorzitter	van	
de	sector	bestuursrecht	van	de	arrondissements	rechtbank	(voorzieningenrechter),	
Postbus	75850,	1070	AW	Amsterdam,	om	een	voorlopige	voorziening	te	vragen.	
Een	gemotiveerd	verzoekschrift	kan	daartoe	tot	hem	gericht	worden.	Voor	de	be-
handeling	van	een	verzoekschrift	brengt	de	rechtbank	kosten	in	rekening.	

 Verkeersbesluiten
meerwijk-west
Burgemeester	en	wethouders	hebben	besloten	om	een	parkeerplaats	nabij	de	
woning	Roodhalsgans	135	aan	te	wijzen	als	gereserveerde	gehandicaptenpar-
keerplaats.
Dit	verkeersbesluit	ligt	tot	en	met	woensdag	10	augustus	2011	ter	inzage.	Daarte-
gen	kan	tot	en	met	deze	datum	een	bezwaarschrift	worden	ingediend.
dorpscentrum
Burgemeester	en	wethouders	hebben	besloten	om,	teneinde	een	braderie	op	
zaterdag	10	september	2011	mogelijk	te	maken,	de	wegen	waarop	de	braderie	
plaatsvindt	af	te	sluiten	voor	alle	verkeer,	waarbij	op		10	september	2011	tussen	
08.00	en	19.00	uur	tevens	niet	mag	worden	geparkeerd.	
Dit	wordt	bereikt	door	het	plaatsen	van	borden	C1	van	bijlage	1	van	het	Reglement	
verkeersregels	en	verkeerstekens	1990	op	10	september	2011	tussen	08.00	en	
19.00	uur	(incl.	opbouw	en	afbreken)	vanaf	de	kruising	Prinses	Irenelaan/Dorps-
straat,	Dorpsstraat,	Marktplein,	Wilhelminakade	tot	aan	de	Willem-Alexanderpoort.
Dit	verkeersbesluit	ligt,	met	tekening,	tot	en	met	10	augustus	2011	ter	inzage.	
Daartegen	kan	tot	en	met	deze	datum	een	bezwaarschrift	worden	ingediend

 wet milieubeHeer
Burgemeester	en	wethouders	van	Uithoorn	maken	bekend	dat	zij	twee	meldingen	
hebben	ontvangen	op	grond	van	de	Wet	milieubeheer.	
besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	(Activiteitenbesluit):	
-	 FE	trade	BV,	voor	het	veranderen	van	de	inrichting	aan	Industrieweg	15	(ver-

koop	auto’s).	
-	 Eshuis	&	Kroezen	VOF,	Anthony	Fokkerweg	26	voor	het	veranderen	van	de	in-

richting	(verkoop	auto’s)
Op	deze	inrichting	zijn	algemene	regels	van	toepassing	waardoor	de	vergunnings-
plicht	op	grond	van	de	Wet	milieubeheer	vervalt.	De	Algemene	wet	bestuursrecht	
biedt	geen	mogelijkheid	tot	het	inbrengen	van	bedenkingen	of	het	instellen	van	
beroep.

Uithoorn,	29	juni	2011
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Officiële mededelinGen en bekendmakinGen
Vervolg van vorige blz.

 ter inzaGe
Tijdelijk:
-	 Verkeersbesluit	rotonde	Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido	Gezellelaan,	

ter	inzage	van	1	juni	t/m	13	juli	2011.	Contactpersoon:	mw.	S.I.	van	der	Waals,	
0297-513111.

-	 Ontwerpbestemmingsplan	“Landelijk	gebied,	postzegelplannen	2011”	ligt	ter	
inzage	van	3	juni	t/m	14	juli	2011.	Contactpersoon:	mw.	J.	Filippo	,	0297-
513111.

-	 Ontwerp	Natuurbeheerplan	Noord-Holland	2012.	Ter	inzage	van	31	mei	tot	11	
juli	2011.	Informatie:	mw.	A.B.H.	Blakborn	(Provincie	Noord-Holland)	023-
5144068

-	 Het	ontwerpbestemmingsplan	Beleef	Buitendijks	ligt	van	10	juni	2011	tot	en	
met	22	juli	2011	ter	inzage.	Informatie:	mw.	L.	Meijers,	0297-513111.	

-	 Voorgenomen	verlening	omgevingsvergunning	voor	in	gebruik	nemen	hotel	Zij-
delveld	54.	Genoemd	plan	ligt	van	10	juni	2011	tot	en	met	21	juli	2011	ter	inza-
ge.

-	 Het	voorontwerpbestemmingsplan	Boterdijk	91	(Landelijk	gebied).	Ter	inzage	
van	17	juni	2011	t/m	30	juni	2011.	Informatie:	R.	Noorhoff	0297-513111.		

-	 Legger	regionale	keringen	Hoogheemraadschap	van	Rijnland.	Ter	inzage	van	
13	juni	2011	t/m	7	september	2011.	Beroepsperiode	13	juni	t/m	27	juli	2011.	In-
formatie:	Hoogheemraadschap	van	Rijnland:	mw.	M.	Kruitwagen	071-3063988	
of	marieke.kruitwagen@rijnland.net.	Gemeente	Uithoorn:	dhr.	R.	van	Buuren	
0297-513111.	De	leggerkaarten	en	aanvullende	stukken	zijn	ook	raadpleeg-
baar	via	de	website	van	Hoogheemraadschap	van	Rijnland:	www.rijnland.net.	

-	 Verkeersbesluit	aanleg	van	een	gehandicaptenparkeerplaats	nabij	de	woning	
Roodhalsgans	135.	Ter	inzage	van	29	juni	t/m	10	augustus	2011.	Contactper-
soon:	mw.	S.I.	van	der	Waals,	0297-513111.

-	 Verkeersbesluit	braderie	10	september	2011.	Ter	inzage	van	29	juni	-	10	au-
gustus	2011.	Contactpersoon:	mw.	S.I.	van	der	Waals,	0297-513111.	

 inGediende aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
De	onderstaande	aanvragen	liggen	nog	niet	ter	inzage.	Het	indienen	van	bezwa-
ren	hiertegen	is	nog	niet	mogelijk.
bedrijventerrein uithoorn
-	 Industrieweg	6,	aanvraag	omgevingsvergunning	voor	het	uitbreiden	van	de	

productieruimte	met	een	nieuwe	hal.	Ontvangen	17	juni	2011
thamerdal
-	 Zijdelveld	54,	aanvraag	omgevingsvergunning	voor	het	slopen	van	het	hotel	en	

de	aangrenzende	berging	en	het	kappen	van	een	boom	op	het	achtererf.	Ont-
vangen	17	juni	2011.

 Verleende (OmGeVinGs-)VerGunninGen
Tegen	de	afgifte	van	deze	vergunningen	kunt	u	wel	bezwaar/beroep	maken.	Hoe	u	
dat	moet	doen	leest	u	bovenaan	in	deze	advertentie	in	het	grijze	kader.
bedrijventerrein uithoorn
-	 Chemieweg,	omgevingsvergunning	voor	het	oprichten	van	een	garagepark.	

Bezwaar:	t/m	1	augustus	2011.
-	 Chemieweg	199,	omgevingsvergunning	voor	het	plaatsen	van	een	kantoor	en	

opslagplaats	in	de	vorm	van	een	portokabin	Ultimagebouw	en	het	plaatsen	van	
een	hekwerk.	Bezwaar:	t/m	1	augustus	2011.

de kwakel
-	 Bromelialaan	32,	omgevingsvergunning	voor	het	plaatsen	van	een	WMO-unit	

aan	de	achterzijde	van	de	woning.	Bezwaar:	t/m	4	augustus.
zijdelwaard (europarei)
-	 Jacob	Catslaan	40,	omgevingsvergunning	voor	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

aan	de	voorzijde.	Bezwaar:	t/m	4	augustus	2011.
de kwakel
-	 Vuurlijn	30,	ontheffing	van	artikel	35	aan	Uithoornse	Tennisclub	Qui	Vive	voor	

het	schenken	van	zwakalcoholhoudende	drank	tijdens	het	Open	Jeugd	Toer-
nooi	van	29	augustus	t/m	3	september	2011.	Bezwaar	t/m	3	augustus	2011

-	 Vuurlijn	30,	verklaring	van	geen	bezwaar	aan	Plux	sports	health	beauty	voor	
het	organiseren	van	buitensporten	op	het	terrein	van	Qui	Vive	Hockey	op	29	
juni	2011	van	8.30	tot	12.00	uur	en	van	19.00	tot	21.00	uur.

de legmeer (burg. kootpark, de legmeer, legmeer-west, buitenhof, 
Park krayenhof)
-	 Knautia	20,	vergunning	aan	de	exploitant	van	Secrets	International	B.V.	voor	

het	exploiteren	van	een	escortbedrijf	t/m	9	juni	2012.	Bezwaar	t/m	1	augustus	
2011

-	 Noorddammerweg	t.h.v.	huisnummer	44,	ontheffing	van	het	geluid	aan	Van	
den	Heuvel	Aannemingsbedrijf	B.V.	voor	werkzaamheden	in	de	nachtelijke	
uren	van	1	op	2	juli	2011.	Bezwaar	t/m	3	augustus	2011

-	 Randhoornweg,	vergunning	aan	Stunt	Movie	Production	voor	het	organiseren	
van	een	stuntshow	op	19	juli	2011	op	het	parkeerterrein	naast	het	evenemen-
tenterrein	Legmeer-West.	Bezwaar	t/m	1	augustus	2011

meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
-	 Laan	van	Meerwijk	groenstrook,	verklaring	van	geen	bezwaar	aan	R.K.	Basis-

school	De	Springschans	voor	het	organiseren	van	sportactiviteit	op	de	skate-
baan	op	24	juni	2011	van	08.00	tot	12.00	uur	en	1	juli	2011	van	08.00	tot	12.00	
uur.

Overige bekendmakingen / uithoorn - de kwakel
-	 Vergunning	aan	Nederlands	Rode	Kruis	afdeling	Uithoorn	voor	het	organise-

ren	van	de	rolstoelvierdaagse	van	19	t/m	22	juli	2011	en	het	plaatsen	van	een	
tent	op	het	Amstelplein	op	21	juli	2011.	Bezwaar	t/m	2	augustus	2011

thamerdal
-	 Cort	van	der	Lindenplein	5,	tijdelijke	vergunning	aan	de	exploitant	van	Mehfil	

Indiaans	Restaurant	voor:
	 -	het	exploiteren	van	een	horecabedrijf	t/m	30	augustus	2011;
	 -	een	drank-	en	horeca	vergunning	t/m	30	augustus	2011.
	 Bezwaar	t/m	18	juli	2011
zijdelwaard (europarei)
-	 Arthur	van	Schendellaan	59/Straatsburgflat,	vergunning	aan	Buurtbeheer	Eu-

roparei	voor	het	organiseren	op	18	september	2011	van	een	Sing-in	in	’t	Buurt-
nest	van	14.00	tot	16.00	uur	en	een	uitvoering	op	de	galerijen	van	de	Straats-
burgflat	van	17.00	tot	18.00	uur.	Bezwaar	t/m	3	augustus	2011

-	 Arthur	van	Schendellaan	100a,	tijdelijke	vergunning	aan	de	exploitant	van	de	
horecalocatie	van	Sporthal	De	Scheg	voor	een	Drank-	en	Horeca	vergunning	
t/m	22	september	2011.	Bezwaar	t/m	3	augustus	2011

 VOOrnemen kaPPen bOOm
De	gemeente	is	voornemens	een	boom	te	kappen	op	de	Wiegerbruinlaan	in	ver-
band	met	het	realiseren	van	een	uitweg	van	het	perceel	Wiegerbruinlaan	4a	naar	

de	Wiegerbruinlaan.	Indien	u	hierop	wilt	reageren	kunt	u	dit	doen	voor	13	juli	2011.	
Contactpersoon	mw.	A.	Veldman,	0297-513111.

 cOllecteVerGunninG 
Burgemeester	en	wethouders	hebben	een	collectevergunning	verleend	voor	
20	november	2010,	11	december	2010	en	18	december	2010	aan	mevrouw	D.	
Schaap	van	Pepperminds	Marketing	Company	voor	het	werven	van	donateurs	ten	
bate	van	het	Wereld	Natuur	Fonds.
bezwaarmogelijkheid
Op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	kunnen	belanghebbenden	tegen	
bovenvermeld	besluit	tot	uiterlijk	9	december	2011	een	gemotiveerd	bezwaar-
schrift	indienen	bij	burgemeester	en	wethouders.	Een	dergelijk	bezwaarschrift	
heeft	geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	mogelijkheid	om	de	voorzitter	van	
de	sector	bestuursrecht	van	de	arrondissements	rechtbank	(voorzieningenrechter),	
Postbus	75850,	1070	AW	Amsterdam,	om	een	voorlopige	voorziening	te	vragen.	
Een	gemotiveerd	verzoekschrift	kan	daartoe	tot	hem	gericht	worden.	Voor	de	be-
handeling	van	een	verzoekschrift	brengt	de	rechtbank	kosten	in	rekening.	

 Verkeersbesluiten
meerwijk-west
Burgemeester	en	wethouders	hebben	besloten	om	een	parkeerplaats	nabij	de	
woning	Roodhalsgans	135	aan	te	wijzen	als	gereserveerde	gehandicaptenpar-
keerplaats.
Dit	verkeersbesluit	ligt	tot	en	met	woensdag	10	augustus	2011	ter	inzage.	Daarte-
gen	kan	tot	en	met	deze	datum	een	bezwaarschrift	worden	ingediend.
dorpscentrum
Burgemeester	en	wethouders	hebben	besloten	om,	teneinde	een	braderie	op	
zaterdag	10	september	2011	mogelijk	te	maken,	de	wegen	waarop	de	braderie	
plaatsvindt	af	te	sluiten	voor	alle	verkeer,	waarbij	op		10	september	2011	tussen	
08.00	en	19.00	uur	tevens	niet	mag	worden	geparkeerd.	
Dit	wordt	bereikt	door	het	plaatsen	van	borden	C1	van	bijlage	1	van	het	Reglement	
verkeersregels	en	verkeerstekens	1990	op	10	september	2011	tussen	08.00	en	
19.00	uur	(incl.	opbouw	en	afbreken)	vanaf	de	kruising	Prinses	Irenelaan/Dorps-
straat,	Dorpsstraat,	Marktplein,	Wilhelminakade	tot	aan	de	Willem-Alexanderpoort.
Dit	verkeersbesluit	ligt,	met	tekening,	tot	en	met	10	augustus	2011	ter	inzage.	
Daartegen	kan	tot	en	met	deze	datum	een	bezwaarschrift	worden	ingediend

 wet milieubeHeer
Burgemeester	en	wethouders	van	Uithoorn	maken	bekend	dat	zij	twee	meldingen	
hebben	ontvangen	op	grond	van	de	Wet	milieubeheer.	
besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	(Activiteitenbesluit):	
-	 FE	trade	BV,	voor	het	veranderen	van	de	inrichting	aan	Industrieweg	15	(ver-

koop	auto’s).	
-	 Eshuis	&	Kroezen	VOF,	Anthony	Fokkerweg	26	voor	het	veranderen	van	de	in-

richting	(verkoop	auto’s)
Op	deze	inrichting	zijn	algemene	regels	van	toepassing	waardoor	de	vergunnings-
plicht	op	grond	van	de	Wet	milieubeheer	vervalt.	De	Algemene	wet	bestuursrecht	
biedt	geen	mogelijkheid	tot	het	inbrengen	van	bedenkingen	of	het	instellen	van	
beroep.

Uithoorn,	29	juni	2011
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DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

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

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

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

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

brAnDweer 
& PoLitie

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl, 
nES A/D AmSTEl

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

OPlAgE: 14.200

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

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

WWW.mEErBODE.nl

sinds 1888

Nieuwe wasmachine voor 
winnares van prijsvraag
Uithoorn – Afgelopen week was 
het weer feest voor een klant van 
Albert Heijn Jos van den Berg uit 
Uithoorn. Mevrouw Sieuwerts uit 
Uithoorn had deelgenomen aan 
een prijsvraag voor een wasmiddel 

en won hiermee een gloednieuwe 
Bosch wasmachine.
Op bovenstaande foto ontvangt de 
winnares de wasmachine uit han-
den van Koen Stoop, assistent-
teamleider.

Workshop voor kids van 8 tot 12 jaar

Digitaal foto’s maken en 
bewerken in de bieb
Uithoorn - Op donderdag 7 juli van 
16.00-17.30 uur is er in de biblio-
theek Uithoorn een workshop ‘Digi-
taal foto’s bewerken’ voor kinderen 
van 8-12 jaar. De kinderen leren leu-
ke digitale foto’s te maken en hoe 
die op internet te bewerken zijn met 
leuke effecten en animaties. Foto 
groter maken, een eigen lijst er om-
heen en allerlei glitters inplakken, 
het komt allemaal aan bod. Ze leren 
zo unieke foto’s te maken die direct 
op een Hyves pagina gezet kunnen 

worden of bewaard kunnen worden 
om thuis te laten zien. Kinderen met 
een eigen digitale camera kunnen 
deze meenemen naar de workshop. 
Zo kunnen de eigen foto’s gebruikt 
worden om te bewerken. Let wel; vol 
is vol. Er is plaats voor maximaal 10 
deelnemers. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij Bibli-
otheek Uithoorn of via de websi-
te www.amstelland-bibliotheken.nl 
onder Zomerprogramma bij Activi-
teiten.

Avondbezoek aan nieuwe 
natuur in Waverhoek
De Ronde Venen - Op woensdag 6 
juli organiseren gidsen van het IVN 
een avondbezoek aan de nieuwe 
natuur in Waverhoek. Het natuurge-
bied Waverhoek is allang niet meer 
zo nieuw. Maar nog wel zo nieuw 
dat het niet op de kaart staat. Vogels 
en mensen weten het evenwel sinds 
een jaar of vier prima te vinden. 
Er is volop activiteit in het gebied. 
Veel waadvogels als lepelaars en 
plevieren, maar ook kieviten, kemp-
hanen en grutto’s. Dat leeft prach-
tig samen en broedt ook door el-
kaar heen. Het naastgelegen Bots-
hol biedt veel broedgelegenheid en 
is tijdens het broedseizoen gesloten. 
Het natuurgebied Waverhoek blijft 
wel toegankelijk. 

De meeste kuikens zullen inmiddels 
wel uit het ei gekropen zijn. Maar 
om de dieren niet al te veel te storen 
in hun natuurlijk gedrag wordt niet 
het hele gebied doorgelopen en bij 
het avondbezoek zullen de vogels 
vooral met verrekijkers en telescoop 
bekeken worden. Wel kijkers mee 
en laarzen of ander goed schoeisel 
aan. Het gebied kan drassig zijn. 

Verzamelen op woensdag 6 jull om 
19.00 uur op het parkeerterreintje 
van de Waverhoek aan de Botshol-
sedwarsweg, aan de kant waar je op 
de dijk lang de Botshol uitkijkt. Aan-
melden kan bij Ria Waal, tel. 0297-
256089 of Patrick Heijne tel. 0297- 
230890.

De nieuwe Chevrolet 
Aveo in de showrooms
Regio - Sinds deze week staat het 
nieuwe model van de Chevrolet 
Aveo in de showrooms van de Che-
vrolet Van Kouwen. De nieuwe Aveo 
combineert goede looks met uit-
stekend rijgedrag en een gunstige 
prijs. Hij is zeer praktisch met zijn 
grote laadruimte en zuinig brand-
stofverbruik. Voor de eerste 500 ko-
pers heeft Chevrolet een verrassing. 
Deze kopers krijgen 1.750,- korting 
en dat is een flinke korting op deze 
toch als zeer scherp geprijsde auto.
De introductiekorting geldt op de 

500 Aveo’s die direct leverbaar zijn! 
Wilt u een Aveo aanschaffen en 
ook graag extra korting ontvangen? 
Meld u dan vandaag nog aan bij de 
Chevroletdealer in uw buurt. 

Of maak direct een afspraak om de 
nieuwe Aveo in de showroom te be-
wonderen, een proefrit te maken en 
1.750,- introductiekorting te ont-
vangen. De nieuwe Chevrolet Aveo 
is leverbaar vanaf 11.695,- voor de 
5 deurs hatchback en 12.095,- voor 
de 4 deurs sedan.

Danscentrum Colijn begint 
Glee-club voor tieners
Regio - In het seizoen 2011-2012 
staat weer een aantal nieuwe ont-
wikkelingen op stapel bij Danscen-
trum Colijn. Een van die ontwikke-
lingen is de oprichting van een zgn. 
Glee Club. Naast de Musicalklas (9-
13 jaar) biedt Danscentrum Colijn nu 
dus ook mogelijkheden voor tieners 
(middelbare scholieren) die graag 
vlotte, hippe nummers willen zingen 
in combinatie met dans.
Axel en Heleen hebben al een aan-
tal jaren contact met zangcoach en 
dirigent Ireen van Bijnen. De uitvoe-
ring van haar kinderkoor Xing vindt 
dit jaar voor de tweede maal plaats 
in het danscentrum en wel op 2 ju-
li a.s.. Gezamenlijk zijn ze tot de con-
clusie gekomen dat er voor tieners 
die graag moderne, vlotte muziek 
zingen in Uithoorn en omstreken ei-
genlijk geen mogelijkheden zijn. Met 
de Glee Club proberen zij deze leeg-
te op te vangen. De cursus is be-
doeld voor middelbare scholieren; 
meiden en jongens die graag zingen 
en dansen tegelijkertijd. Ook de jon-
gens zijn dus van harte welkom! Er 
zullen voornamelijk nummers wor-
den gezongen uit de gelijknamige 
TV-serie. De deelnemers aan deze 
cursus volgen 3 x per maand zang-
lessen van Ireen van Bijnen en 1 keer 
in de maand krijgen zij 1,5 uur dans 
van dansdocente Merel Schrama. Er 
zal een nauw samenwerkingsver-
band zijn tussen Ireen en Merel.

Showgroep kids
Ook nieuw in het aankomende dans-
seizoen is de showgroep voor kids. 
Het danscentrum had al een show-
groep vanaf 12 jaar maar gezien het 
talent dat er rondloopt in het dans-
centrum wordt deze mogelijkheid 
nu ook geboden aan kids tussen de 
8 en de 12 jaar. Deze kinderen vol-

gen naast hun eigen clubles extra 
technieklessen en een choreogra-
fieles. De showgroep is dus bedoeld 
voor dansfanaten pur sang. Voor de 
showgroepen moet eerst een auditie 
worden gedaan. Deze vinden plaats 
op donderdag 8 september a.s. Daar 
kunnen de leerlingen zich nu reeds 
voor opgeven door even een mail-
tje te sturen aan het danscentrum. 
Voorwaarde voor deelname aan de 
audities is dat de deelnemers reeds 
staan ingeschreven op één van de 
cursussen.

Korte ‘after summer’ cursus
Vanaf zondag 28 augustus star-
ten er diverse cursussen voor die-
genen die snel weer willen dansen 
na de zomerstop en voor dansers die 
eens willen snuffelen aan een ande-
re dansvorm. Het gaat om een kor-
te cursus van 8 lessen. Op dit mo-
ment staat er een drietal cursussen 
op stapel: tapdansen voor kids (8-
12 jaar), tapdansen 12 + en klas-
siek ballet (vanaf 10 jaar). Wellicht 
komen hier nog een aantal cursus-
sen bij, houd hiervoor de website in 
de gaten.

Open lesweek
In de week van 26 september tot en 
met 1 oktober zal er een zgn. ‘Open 
lesweek’ zijn. Tijdens deze les-
sen kan eenieder die een bepaalde 
dansvorm wil proberen deelnemen 
aan de lessen zonder verdere ver-
plichtingen.

In deze week zal er ook een Glee 
zang- en een Glee dansles zijn. 
Wanneer de les bevalt kan men als-
nog inschrijven op voorwaarde dat 
er nog plaatsen beschikbaar zijn op 
de betreffende cursus. Meer info? 
www.colijndancemasters.nl 

Jeugdleerlingen Danscentrum 
Colijn dansen ‘Medaltest’
Regio - Het stijldansseizoen bij 
Danscentrum Colijn voor de jeugd is 
voorbij en traditiegetrouw werd ook 
dit seizoen weer afgesloten met de 
zgn. medaltest. De leerlingen dans-
ten af in de verschillende graden: 
brons (beginners), zilver ster, goud, 
goud ster en topklasse. Er waren 
leerlingen bij die inmiddels voor de 
vijfde keer afdansen voor topklas-
se! Natuurlijk leren ook zij nog ie-
der seizoen nieuwe dansen en/of fi-
guren.
De zaal zat weer vol met bezoekers 
en fans van de leerlingen en het was 
dan ook een gezellig gebeuren. De 
leerlingen werden beoordeeld door 
een jury, dit jaar was dat Stella Co-
lijn, een van de oprichters van het 
gelijknamige danscentrum. Zij is al 
jaren geleden gestopt met het les-
geven aan jeugd en paren maar met 

haar ervaring een veelgevraagd ju-
rylid door het hele land.
De leerlingen hebben goed hun 
best gedaan en zijn dan ook alle-
maal geslaagd!
Ook in het nieuwe seizoen, start 
september a.s., kan men natuur-
lijk weer stijldansen in het gezelli-
ge danscentrum. Jeugd (tieners tus-
sen de 14 en 19 jaar) en (echt)pa-
ren dansen op aparte groepen. Voor 
de jeugd is het gewoon een weke-
lijks terugkerend feestje met hun 
vrienden, lekkere muziek en veel lol. 
Voor de paren is het een wekelijks 
avondje uit; qualitytime samen met 
je partner. Juist in de huidige drukke 
maatschappij waarin er weinig tijd is 
voor elkaar, is een wekelijks terug-
kerend avondje uit, even tijd voor el-
kaar en een stukje ontspanning, van 
onschatbare waarde!

 

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

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

Vermist 
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, Arlene. Arlene is een blauw/grijze 

poes met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij ach-
terpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Arlene heeft 
een chip.

- Uithoorn, Zijdelveld, gecastreerde lapjeskater van 19 jaar oud met 
witte bef. Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproble-
men.

- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht, rode kater met witte voetjes en wit 
tussen zijn poten. Heeft een witte streep onder zijn buik. Hij heet 
DJ en is 2 jaar oud.

-  Vinkeveen Wilgenlaan. Kater met witte buik, poten en neus. De 
rug en staart zijn cypersgrijs met een wit puntje aan de staart. 
Dikkie Dik is 7,5 jaar.

- Wilnis, Margrietstraat Grijs/witte EKH kater, Witte pootjes en wit-
te buik, rest muisgrijs, wit puntje aan staart

Gevonden
- De Kwakel, Dwarsweg. Lichtbruin konijn met lange, staande oren
- Uithoorn, Christinalaan, zwart/wit konijn met 1 voorpootje wit en 

1 voorpootje zwart. Erg tam.
- Op de N210 tussen De Kwakel en Uithoorn. Een zwarte kat met 

roodbandje met een wit belletje. 
- Vinkeveen, Vinkekade, licht en donker grijs gevlekte kat. 

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren, zij zouden graag meer ruimte 

hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Uithoorn - Buurtbeheer Oude 
Dorp wil alle bewoners van het ou-
de dorp het volgende laten weten: 
“Het Dorpscentrum gaat op zijn kop. 
De verkeersstructuur, de Amstelka-
de, de winkels en misschien ook wel 
de woningen. Alles kan in het dorps-
centrum gaan veranderen. Uw in-
breng is belangrijk. Immers, u bent 
de bewoner van dit gebied en weet 
als geen ander hoe u de leefbaarheid 
kunt verbeteren. We hebben u nodig. 
Voor uw ideeën, wensen en plannen. 
Dus praat mee over hetgeen u wilt 
met het dorpscentrum. Nu krijgt u de 
mogelijkheid. Het buurtbeheer Cen-

trum wil met uw ideeën naar de ge-
meente om ons geluid duidelijk en 
stevig te laten klinken. Zorg dat men 
niet om ons heen kan en kom ook 
in Ponderosa op dinsdag 5 juli a.s. 
om 19.30 uur. Verder heeft Buurtbe-
heer Oude Dorp nog goed nieuws: 
Besloten is voor een naamswijziging 
van het Buurtbeheer Oude Dorp. 
Gezien de vele veranderingen is, in 
overleg met de Gemeente, beslo-
ten de naam te wijzigen in: Buurtbe-
heer Centrum. Buurtbeheer Centrum 
is verheugd hierbij dit aan u te kun-
nen mededelen! Volg ons op Twitter: 
@BBHCentrum.”

Aanstaande dinsdag 5 juli: 
Extra bewonersoverleg Buurt-
beheer Oude Dorp/Centrum



Uithoorn - Maandag 24 juni was 
het tijd voor het kleuterfeest op ba-
sisschool de Kwikstaart. De groepen 

3 tot en met 7 gingen op schoolreis-
je naar het dolfi narium en dus was 
het schoolgebouw leeg voor het 

grote feest voor de groepen 1 en 
2, met hulp van de leerlingen van 
groep 8 en vele ouders. 

Dieren was het the-
ma voor het feest, 
maar het had net zo 
goed de Tropen kun-
nen zijn. Wat een 
prachtige en tropi-
sche zomerdag was 
het. De buitenspel-
letjes en het spring-
kussen konden dan 
ook rekenen op veel 
enthousiasme van de 
kinderen. Binnen kon 
men genieten van 
de poppenkast, cake 
versieren, je laten 
schminken en nog 
veel meer. 

Aan het einde van 
de ochtend werd er 
gepicknickt in het 
speelbos. En als laat-
ste gingen alle kleu-
ters met een mooie 
dierenpet en een lek-
ker ijsje naar huis.

Uithoorn - Donderdag 23 juni was 
het zover. Directeur Sylvana Hal-
kers, Praktijkschool Koningin Emma, 
mocht de sleutel van het nieuwe on-
derkomen aan het Legmeerplein in 
ontvangst nemen. De leerlingen be-
dachten de nieuwe naam voor hun 
school:  Praktijkschool Uithoorn.   
‘Het gebouw moet nu nog worden 
ingericht en daar zijn we nog wel 
even mee bezig’, zegt Sylvana. Na de 
zomervakantie zijn we echt ‘open’ en 
kunnen we de leerlingen ontvangen 
in het nieuwe gebouw. De bouwke-
ten zijn net weg, maar de gemeen-
te is al hard aan de slag met de bui-
tenruimte. Er komt een schoolplein 
en uiteraard parkeergelegenheid. 
Als dat klaar is, is het plaatje hele-
maal af.’

Ook wethouder Ria Zijlstra is zeer 
te spreken over de nieuwe school 
in Uithoorn: ‘Het is een mooi en 
licht gebouw, waar leerlingen zich 
zeker thuis zullen voelen. Dankzij 
een prettige samenwerking tussen 
schoolbestuur, projectmanagement 
en de gemeente is dit  project heel 
soepel en volgens planning verlo-
pen. Daar ben ik als wethouder on-
derwijs en accommodatie natuurlijk 
blij om.’

En verder?
’Natuurlijk komt er ook een offi ci-
ele opening’, licht Sylvana Halkers 
toe. ‘Wij zijn ontzettend blij met on-
ze nieuwe school die we dankzij de 
raad van Uithoorn hebben kunnen 
realiseren. 
Dus willen we dat graag laten zien. 
Wanneer het feestelijke moment 

precies is, kan ik nog niet zeggen, 
maar we verwachten in het najaar.’

Over de school 
Praktijkschool Uithoorn biedt Prak-
tijkonderwijs aan voor jongeren van 
12 tot 18 jaar. En zij zullen zich vast 
thuis voelen in dit gebouw naar 
het ontwerp van architectenbu-
reau Beltman uit Enschede gerea-
liseerd door bouwmaatschappij De 
Groot Vroomshoop. Het allereerste 
wat opvalt als je de school binnen-
loopt is de grote centrale hal. Hier 

komt enveel licht naar binnen en dit 
is letterlijk het stralende middelpunt 
van de school. Naast het licht vallen 
ook de stenen pilaren op. De stenen 
van de buitenmuur zijn ook voor de 
stenen pilaren gebruikt. De pilaren 
stellen bomen voor. Het thema is 
Growing Trees. Deze staan symbool 
voor de ontwikkeling, groei en di-
versiteit van de leerlingen. De ruime 
opgezette klaslokalen zijn bedoeld 
voor o.a. verzorging, techniek en in-
formatica. Ook bevindt zich er een 
inpandige prachtige gymzaal.
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NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: 
Telefoon  297-563813

Zomertijd – vlindertijd!

Vlinders, sieraden van de natuur,   vanaf begin 
april tot ver in oktober in ons land.  Wie kent 
ze niet, de dagpauwogen, de gehakkelde 
aurelia’s, de zandoogjes. De een nog mooier 
dan de andere. 
De Natuurkalender richt zich op jaarlijks te-
rugkerende verschijnselen in de natuur en 
houdt dus ook de komende en gaande vlin-
dersoorten in de gaten. Daglengte, tempera-
tuur en neerslag hebben veel invloed op die 
verschijnselen in de natuur. 
In opgewarmd Nederland zijn er bij de dag-
vlinders winnaars en verliezers. Omdat het 
koudbloedige insecten zijn, zijn ze afhankelijk 
van de zon voor hun opwarming. Klimaatver-
andering heeft dan ook grote gevolgen voor 
vlinders. Een vlindergeneratie is de metamor-
fose van ei naar rups naar pop naar volwas-
sen vlinder. Bij stijgende temperaturen kun-
nen veel soorten meerdere generaties per 
jaar krijgen.  In Nederland is dat bijv. het geval 
bij de Gehakkelde Aurelia, de Dagpauwoog 
en het Landkaartje. Dan krijg je dus meer 
exemplaren en meer overwinteraars.
Voorwaarde voor meer vlinders als gevolg 
van de warmte is voldoende voedsel: nectar. 
Dan kunnen de vlinders beter verder vliegen 
en nieuwe leefgebieden ontdekken.
De meeste vlinders kunnen het noordwaarts 
opschuiven niet bijbenen, omdat ons land-
schap zo enorm versnipperd is. Ook de in-
tensivering van de landbouw heeft de ach-
teruitgang van veel vlindersoorten tot gevolg. 
Op het platteland in Oost Europa wemelt het 
nog van de vlinders.  Alles optellend en aftrek-
kend is er 25% vooruitgang en 75% achteruit-
gang. De klimaatverandering is terug te zien 
in de vlinderstand, ook de positieve gevolgen. 
Een voorbeeld hiervan is de Koninginnepage 
die al is opgeschoven tot Zuid- en Midden-

Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Ook positief 
is dat de Gehakkelde Aurelia nu overal in 
Nederland te zien is. Maar met de vlinders 
die houden van het koele vochtige milieu  
gaat het niet zo goed. Sommige veenvlinders 
zijn al uitgestorven (veen hooibeestje, veen-
besvlinder, parelmoervlinder, veenblauwtje). 
Ook met de Zilveren Maan gaat het slecht. De 
laatste is  in De Ronde Venen uitgezet maar 
is nooit meer gezien. 
 Veel vlindersoorten kunnen de klimaatveran-
dering niet bijhouden. Ook de vlinders van de 
hoge berggebieden en van de eilanden zijn 
in gevaar. 
2 % van alle vlindersoorten is een goede 
vlieger en past zich gemakkelijk aan. Deze 
‘generalisten’ uit Zuid-Europa zullen het hier 
goed doen. 
Om ‘onze eigen’ vlindersoorten te behouden 
is de voltooiing van de EHS (Ecologische Hoofd 
Structuur) noodzakelijk.
Door de steeds warmer wordende lentes 
lopen de voedselketens in het honderd. De 
schakels van plant naar planteneter naar 
vleeseter sluiten niet meer op elkaar aan. 
Bijv. de koolmees is niet meer op tijd voor 
‘zijn’ rupsen die er 14 dagen eerder zijn dan 
voorheen. De koolmees heeft het eieren leg-
gen niet kunnen vervroegen omdat hij daarbij 
o.a. uitgaat van daglengte. De eieren komen 
uit als het rupsenhoogtepunt voorbij is. 
Iets dergelijks geldt ook voor gespecialiseer-
de vlinders die uitkomen als ‘hun’ bloemen 
uitgebloeid zijn. 
Voltooiing van de EHS is absoluut noodza-
kelijk!

Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief 
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle 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.

Mijdrecht – Maandagmorgen werd onze redactie 
gebeld door een woordvoerder van het R.-K. kerk-
bestuur, over de ingezonden brief in onze krant van 
vorige week over de vele uitgeschreven bekeurin-
gen rondom de R.-K. kerk vorige week tijdens een 
begrafenis. Naar aanleiding van deze ingezonden 
brief is het kerkbestuur in gesprek gegaan met de 
politie en heeft de politie toegezegd dat zij alle toen 
uitgeschreven bekeuringen ongedaan zal maken. 

Alle mensen die op dat moment zijn bekeurd zullen 
hierover persoonlijk bericht ontvangen.
“Ook wij waren geschokt over dit bericht en besef-
ten dat er iets moest gebeuren”, aldus de woord-
voerder van het kerkbestuur. “Wij hebben nu ook 
met de politie afgesproken dat wanneer wij denken 
dat er veel drukte zal ontstaan bij een uitvaart, wij 
de politie hiervan op de hoogte zullen brengen zo-
dat zij er rekening mee kunnen houden.”

Politie trekt alle uitgeschreven 
bekeuringen in

Ook Hulde aan de politie in 
Uithoorn

In navolging op een reactie van een lezer “Hulde 
aan Politie Mijdrecht” in de Meerbode van 15 juni jl. 
willen wij bij dezen ook ons verhaal kwijt.
 
Onze ((schoon)-moeder werd op 29 maart 2 11 
in De Kwakel op haar fi ets aangereden door een 
scooter en liep daarbij fataal hoofdletsel op, waar-
aan zij twee dagen later overleed. Direct na het on-
geval werden wij van deze gebeurtenis op de hoog-
te gesteld door de politie van Uithoorn en opge-
haald om ons naar het VU-ziekenhuis te brengen, 
waarnaar onze moeder was overgebracht. Sinds 
die tijd hebben wij niets meer van de politie verno-
men. Bij ernstige verkeersongevallen- waar in dit 
geval dus helaas sprake van was- wordt ook de po-
litie van Amsterdam ingeschakeld. 
Wij hebben begin deze week contact opgenomen 
met de politie in Amsterdam en gevraagd wat er 
met de fi ets van mijn moeder was gebeurd. De fi ets 
bleek al 5 weken geleden te zijn vrijgegeven en 
naar het politiebureau in Uithoorn te zijn getrans-

porteerd. Al die tijd heeft de politie van Uithoorn 
hierover naar ons toe geen informatie gegeven. Dat 
werd pas gedaan, nadat zij daar door de politie van 
Amsterdam op was gewezen. 
Op het verzoek aan de politie van Uithoorn of de 
fi ets naar ons huis kon worden gebracht werd af-
wijzend gereageerd. Wij konden de fi ets aan het 
bureau afhalen, onder overlegging van een ID-be-
wijs. Op ons argument, dat het emotioneel wel erg 
zwaar voor ons was om met de fi ets waarmee on-
ze moeder verongelukt was naar huis toe te moe-
ten fi etsen, werd laconiek gereageerd “dat u er ook 
naast kunt gaan lopen”.
 
Jammer, intens jammer, dat de politie in Uithoorn 
zo slecht rekening houdt met de gevoelens van ons 
als nabestaanden.
 

Familie van Reenen
Familie Overduin

Familie van Rooijen   

Uithoorn - Mijn aandacht viel bij het lezen van het 
arikel op de voorpagina “Reactie van een lezer” op 
het volgende:
-Bij de oversteekplaats naar In Het Rond loopt 
het blindegeleidepad dood op een stel regelkas-
ten voor de verkeerslichten. Vermoedeljk worden 
die nog rood-met-wit geschilderd, zodat ze beter 
zichtbaar zijn.-

Mijn reactie is dan dat het blindegeleidepad niet al-
leen voor de blinde medemens is, maar ook voor de 
slechtziende medemens. Dat neemt niet weg dat 
de bovenstaande tekst nogal raar overkomt. Dus 

voor de slechtziende worden de regelkasten inder-
daad beter zichtbaar.
 
Het feit is echter dat er sprake is van een eigenwij-
ze stratenmaker, die niet meedenkt en dus op het 
moment van zijn werkzaamheden niets heeft ge-
meld aan de opzichter. Als er een blindegeleide-
pad ligt om te volgen, dan vraag ik mij het volgen-
de af. Één: Waarom stopt het blindegeleidepad op-
eens en twee: waarom ligt het pad er dan (waar-
heen lijdt de weg?).

Frank Dankelman, Uithoorn

Blindegeleidepad

Naar aanleiding van de publicatie in uw krant van 
afgelopen week, laten wij u hierbij het volgende 
weten. De onrust die is ontstaan doordat het be-
stuur van de Emmaüsparochie heeft besloten om 
het asbest en de grafstenen van het kerkhof aan 
het Zijdelveld te verwijderen, is reden geweest om 
de vereniging ‘Vrienden Zijdelhofje’ op te richten. 
Dit is de naam van onze vereniging en niet zoals u 
schrijft ’t Zijdeltje. 
De doelstelling van onze vereniging is het behoud 
en het aanzien van het kerkhof aan het Zijdelveld. 
Dit is een prachtige, rustige plek, die door nabe-
staanden en anderen wordt bezocht. In het verle-
den is een groepje vrijwilligers actief geweest om 
het kerkhof te onderhouden. Zij hebben veel werk 
en energie in het behoud gestoken. Nu is er een 
vereniging opgericht om het ruïneren van het kerk-
hof tegen te gaan.

Er is aan het parochiebestuur een open brief ge-
zonden door de Stichting B.O.U.D. Uithoorn (www.
kerkdeschans.nl) met het verzoek het kerkhof met 
rust te laten. De vereniging Vrienden ‘Zijdelhofje’ 
wil desnoods met behulp van de rechter de rui-
ming voorkomen. Dat het parochiebestuur hier niet 
blij mee is, begrijpt de vereniging wel. Maar van 
de noodzaak om het kerkhof asbestvrij te maken, 
kunnen zij de vereniging Vrienden ‘Zijdelhofje’ niet 
overtuigen.
Ook de lezers kunnen zich inzetten voor het be-
houd van het kerkhof door vriend te worden en 1  
euro te storten op bankrek.nr. 121 .24.636 onder 
vermelding van Vrienden Zijdelhofje te Uithoorn 
met uw naam, huisnummer en postcode.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vrienden ‘Zijdelhofje’

Vereniging ‘Vrienden Zijdelhofje’

Praktijkschool Uithoorn is 
zee van licht en ruimte

Tijdens deze overdracht werden offi cieel de sleutel overgedragen en de pa-
pieren getekend. Op een later tijdstip volgt de offi ciële opening.

Tropisch kleuterfeest op 
basisschool de Kwikstaart



De Kwakel - Op vrijdag 24 juni 
was het weer tijd voor het jaarlijk-
se schoolreisje op basisschool de 
Zon. In de onderbouw wordt een ui-
tje buiten de deur daar elk jaar af-
gewisseld met een leuke dag bin-
nen de school. En dit jaar was het 
de beurt aan een ‘Uitje Thuis’. Sa-
men met de Ouderraad werd er een 
leuke bakkertjesdag georganiseerd. 
De kinderen mochten als bakker 
verkleed komen en er werden de 
hele ochtend spelletjes in de school 
gedaan. Na een regenachtige start 
werd het gelukkig ook nog heel aar-
dig weer en konden ook de spelle-
tjes buiten worden hervat.

In totaal waren er maar liefst 23 on-
derdelen uitgezet. Er was een krui-
wagenrace, een zandtaartjes-bak-
wedstrijd en een ontbijtkoekspel. 
Er konden cakejes worden ver-
sierd, bakkersmutsen worden ge-
maakt en schortjes worden beschil-
derd. Er was zelfs een springkussen. 

Als tussendoortje kregen de kin-
deren heerlijke poffertjes en bij de 
lunch werden er, geheel in het the-
ma, natuurlijk lekkere broodjes ge-
serveerd.

Na het middageten was er nog even 
tijd om wat spelletjes af te maken. 
Andere kinderen speelden alvast 
buiten. Het was een heel geslaagde 
dag. Bedankt ouders en ouderraad!
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Fiat 500 TwinAir ‘International Engine of the Year’
Fiat Vermeij ontvangt internationale 
prijs voor beste én meest groene motor
Uithoorn - De belangrijkste prijs 
op het gebied van automotoren is 
de ‘international Engine of the Year 
Award’. Fiat dealer Vermeij ontving 
deze felbegeerde award voor de 
sportieve TwinAir motor die in de Fi-
at 500 zit. 

De Fiat TwinAir tweecilinder motor 
kreeg meerdere onderscheidingen 
toegekend, waarmee hij in alle cate-
gorieën waarin hij deelnam de mo-
toren van de concurrentie versloeg. 
De 76-koppige internationale jury 
bestaande uit journalisten, riep de 
TwinAir motor niet alleen uit tot ‘In-
ternational Engine of the Year 2011’, 

ook won de innovatieve krachtbron 
de awards in de categorieën ‘Best 
New Engine 2011’ en ‘Best Green 
Engine 2011’. 

Investeringen
De jarenlange investeringen van Fi-
at in duurzame mobiliteit werpen nu 
hun vruchten af. Fiat is al ruim 4 jaar 
het merk met de laagste gemiddelde 
CO2-uitstoot en heeft dankzij slim-
me, schone en zuinige technieken 
maar liefst 4 modellen die zo schoon 
en zuinig zijn, dat de overheid ze be-
loont. De Fiat TwinAir tweecilinder 
motor heeft zich gevestigd in de ge-
schiedenis van de ‘International En-

gine of the Year Awards’ en is het 
bewijs dat agressieve ‘downsizing’ 
niet hoeft te resulteren in beperk-
te prestaties. Volgens de Fiat rijders 
biedt de sportieve motor verrassend 
veel koppel, is hij indrukwekkend en 
betaalbaar zuinig’.
De bekroonde TwinAir motor is le-
verbaar in de 85 pk turbo uitvoerin-
gen van de schone en zuinige Fi-
at 500. Deze staat in de showroom 
bij Vermeij en is verkrijgbaar vanaf 
14.495,-. De 500 is standaard onder 
meer voorzien van 7 airbags, radio/
cd/mp3 speler met 4 speakers en 2 
tweeters, elektrische ramen en 15 
inch lichtmetalen velgen. 

Willem Stolwerk, verkoopadviseur bij Vermeij, neemt de prijs in ontvangst.

Ondanks slechte weer Goud 
van Oud ouderwets gezellig
Uithoorn – Nu en dan kwam het 
met bakken uit de hemel, maar het 
mocht de pret niet drukken in Uit-
hoorn. Het was zaterdagavond feest. 
Goud van Oud. En al werkte het 
weer in zijn geheel niet mee, er kwa-
men nog heel wat muziekliefheb-
bers op af. Het was gezellig. Bij alle 
deelnemers genoten de aanwezigen 
van de live optredens. Zeker bij Café 
de Gevel waar de band Waitress Di-

lemma het feest compleet maakte. 
Waitress Dilemma is een swingen-
de dance classics coverband uit 
Utrecht. De groep bestaat sinds 
1999 en sinds die tijd heeft boeg-
beeld en lead zangeres Esther zich 
steeds omringd met ervaren mu-
zikanten. Haar krachtige soulstem 
imponeert op het podium en als zij 
‘Hot Shot’ of ‘Shout’’ zingt, vergeet je 
dat niet snel. Ze wordt ondersteund 

door haar zus Carla op backing vo-
cals.

De backbone van de band wordt ge-
vormd door Kees en Ted. Zij leggen 
als bassist en slagman een strak-
ke basis neer, waar gitarist Niels 
en toetsenist John goed mee uit de 
voeten kunnen bij hun begeleiding 
en solo’s. Iedereen genoot met vol-
le teugen.

Bakkertjesdag op basisschool de Zon

Volop sale bij Big L jeans!
Regio - De zomer is nog maar net 
begonnen, maar in de winkel van 
Big L gaat het nieuwe najaarseizoen 
al bijna beginnen. De eerste nieuwe 
leveringen van de diverse merken 
zijn al binnen. Om genoeg ruimte 
te maken voor de nieuwe collecties 
gaat Big L Jeans eerst afscheid ne-
men van de voorjaar/zomercollec-
tie. Op dit moment is het namelijk 
zomersale, kortingen tot maar liefst 
50%. Zo bijna aan het begin van 
de zomervakantie is dat toch lek-
ker meegenomen, en we zitten ten-
slotte aan het begin van de zomer. 
Daarom is dit het moment om nog 
even de kledingkast aan te vullen, 
met een leuk overhemd, een trendy 
t-shirt of een leuk rokje. 
Bigl L is 500 vierkante meter shop-

plezier, dus voor iedereen moet er 
wel wat te vinden zijn. Een etage vol 
met de meest trendy mode voor de 
kids en dames vindt u op de eer-
ste verdieping, op de beneden eta-
ge vindt u alles voor de heren. Het 
voordeel van Big L is dat je aange-
kleed kunt worden van A tot Z, u 
hebt dus alles in 1 winkel en dat is 
wel zo lekker.
Big L verwelkomt u graag. De ope-
ningstijden zijn maandag van 12.30 
tot 18.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag van 10.00 tot 18.00 uur. Vrijdag 
is de winkel geopend van 10.00 tot 
21.00 uur en zaterdag opent de win-
kel om 10.00 uur en sluiten de deu-
ren om 17.00 uur.
Wees er dus snel bij! Zomersale!! 
Op=Op.

Regio - Op maandag 13 juni heeft 
UWTC’er Jouke Schelling uit De 
Kwakel in Alkmaar het kampioen-
schap van het district Noord-Hol-
land weten te winnen in de catego-
rie Nieuwelingen. Tijdens dit kam-
pioenschap werd Rick van Wierin-
gen namens UWTC 16e. In de cate-
gorie Amateurs heeft Henk de Jong 
namens UWTC een 2e plek behaald. 
De wedstrijd stond in het teken van 
een lange vlucht van 2 vroege ont-
snappers, hier zat De Jong niet bij. 
De voorsprong bedroeg maximaal 
30 seconden. Met nog 2 rondes te 
gaan ging De Jong in de aanval. Hij 
reed snel een groot gedeelte van de 
voorsprong weg en wist een van de 
vroege ontsnappers te achterhalen, 
maar kwam helaas net te laat voor 
de overwinning. Een keurige 2e plek 
was zijn deel. 
Op zondag 18 juni heeft Andre Looij 

namens UWTC op het Nederlands 
kampioenschap een fraaie 3e plaats 
opgeëist op het NK in de categorie 
Nieuwelingen. In dezelfde categorie 
eindigde Jouke Schelling 76e. 
 
Amateurs 
- Op zondag 5 juni heeft Frans van 
der Does uit Wilnis namens UWTC 
het eindklassement weten te win-
nen van de Rabo Meertour. De Ra-
bo Meertour werd verreden over vijf 
etappes en een proloog. Door een 
valpartij hing zijn eindzege in het af-
sluitende Wieringerwerfse criterium 
nog even aan een zijden draadje. Na 
vergoeding had Van der Does het 
moeilijk. Hij had last van zijn sleutel-
been en een bloedende knie, maar 
wist de groene trui toch veilig over 
de meet te brengen. Het succes van 
UWTC Uithoorn was sowieso groot, 
want Martijn Dennebos en Michael 
van Meerland reden tijdens de laat-
ste wedstrijd de hele koers vooruit 
en verdeelden de eerste twee plaat-
sen. Lieuwe Palstra van Aficom fi-
nishte netjes als derde. In het alge-
meen klassement eindigden achter 
eindwinnaar Van der Does vervol-
gens Joey Burger en Volendammer 
Jan Tol, respectievelijk als tweede 
en derde. De roze puntentrui werd 
een prooi voor Martijn Dennebos.
 
Jeugd 
- Op zondag 12 juni werd in Den 
Haag het Nederlands jeugd kampi-
oenschap verreden. Namens UWTC 
heeft Brit Buys meegedaan bij de 
meisjes in cat. 1. Om 14.15 uur 
ging het peloton meisjes van start 
voor 3 rondjes om het ADO stadi-
on. Na een goede start kwam Brit 
als 6e door in een groepje van dri-
Ook in de 2e ronde wist Brit als zes-

Op de foto: Brit Buys

UWTC’er Jouke Schelling 
kampioen district Noord-Holland

de door te komen. Bij de bel zat Brit 
nog steeds in het eerste groepje. Op 
1 km voor de finish sprong Brit weg 
uit het groepje, maar kon helaas 
niet wegblijven. In de sprint wist Brit 
haar eerste NK uiteindelijk met een 
prima 8e plaats af te sluiten. Uiter-
aard was Brit erg blij met haar 8e 
plaats en haar mooie beker. 
Op zondag 5 juni jl. heeft Menno 
van Capel het Klimomnium in Dor-
drecht gereden. Een prachtig par-
koers gelegen tegen de Hollandse 
Biesbosch aan. In de ochtenduren 
hadden de categorieën 1 t/m 4 ge-
streden voor de prijzen en vanaf 13 
uur mochten de kinderen van cat. 5 
t/m 7 inrijden. De wedstrijd bestond 
uit een tijdrit individueel en een rit 
in lijn voor elke categorie afzon-
derlijk. Daar Menno in cat. 5 start, 
mocht hij na de materiaalcontro-
le direct door naar de start om zich 
klaar te maken voor de tijdrit. De 
start is vanaf een podium en 3 km 
lang. Menno had hoge verwachtin-
gen en ging hard van start. Helaas 
konden de benen het tempo geen 
3 km volhouden en Menno eindig-
de met een tijd van 5.09 min. op een 
25e plaats. De winnende tijd was 
4.27 min. Dan is het wachten tot al-
le andere rijders en rijdsters klaar 
zijn. Precies om 15.15 uur klonk het 
startschot voor de echte wedstrijd 
met een heus bergklassement. Elke 
ronde komen de kinderen over ‘ De 
molshoop’; een pittige klim in het 
midden van het parcours. Het luiden 
van de bel boven op de berg geeft 
aan dat er de volgende ronde ge-
sprint kan worden voor de punten 
van het bergklassement. De eerste 4 
ronden kon Menno de groep aardig 
volgen, maar het tempo lag hoog en 
‘de Molshoop’ is zwaar. Na elke klim 

moest hij een gaatje dicht rijden 
en dat eiste zijn tol. Menno moest 
de groep laten gaan, maar reed de 
wedstrijd op karakter uit. Het resul-
taat was een 25e plaats.

Peloton
Op zondag 5 juni werd in Hoorn het 
criterium ‘Hartje van Hoorn’ verre-
den. Helaas dit jaar niet in de bin-
nenstad van Hoorn (organisatori-
sche problemen) zoals de naam van 
het criterium zou doen vermoeden. 
Vol goede moed naar Hoorn want 
vorig jaar daar ook ic gereden en 
voor het eerst toen in een groepje 
meegekund achter het peloton. Dit 
jaar slechte omstandigheden: regen 
veel regen. Gebrand op een goede 
start staat Tom tussen de eerste en 
tweede startrij in. Snel in de klickers 
en een goede start.

Halverwege de eerste ronde een 
langgerekt peloton met Tom op drie-
kwart positie, en bij de eerste door-
komst achterin het peloton. Helaas 
voor Tom blijft het tempo hoog in de 
tweede ronde (en naar later blijkt de 
hele wedstrijd) en Tom moet lossen, 
achter hem rijden nog twee renners 
onder wie Leon Buys.

Drie rondes later wordt Tom door 
Leon en de andere renner inge-
haald en gedrieën gaan ze verder 
totdat het peloton hun gaat dubbe-
len: op dat moment kan Tom de po-
ging van de andere twee om bij het 
peloton aan te sluiten niet bijtrap-
pen. De laatste rondes rijdt Tom de 
proloog van de Tour de France en 
werkt daarmee aan een ijzersterk 
moraal. En met in zijn achterhoofd 
zijn goede start, kijken ze al weer uit 
naar de volgende wedstrijd. Meer-
dere uitslagen: Cat. 1: Britt Buys 
6e plaats, Cat. 2: Tristan Geleijn 
6e plaats, Cat. 3: Owen Geleijn 2e 
plaats, Cat 5: Leon Buys 21e plaats, 
Tom Veraart 23e plaats, Cat 6: We-
sley van Dijk 22e plaats, Nieuwelin-
gen: Etienne Lenting 16e plaats.

Britt en Mats Koolmoes winnen 
Internationaal Judotoernooi
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
hebben Britt en Mats Koolmoes al-
lebei de eerste plaats behaald bij 
het Internationale Judotoernooi van 
Venray. In Nederland zijn diverse 
toernooien die het predikaat inter-
nationaal hanteren; er zijn dan voor-
al deelnemers uit de ons omringen-
de landen. Het judotoernooi in Ven-
ray is een toernooi waarbij judoka’s 
uit heel Europa op de mat staan. 
Britt opende het toernooi tegen 
een Russisch meisje. Na wat aftas-
ten wist ze haar snel te gooien voor 
ippon met een heupworp. In haar 
tweede partij stond ze tegen een 
Nederlandse; ook deze partij wist ze 
vrij snel met een houdgreep te win-
nen. De halve finale tegen een lasti-
ge Duitse tegenstandster besliste ze 
vlak voor tijd met een mooie com-
binatie van heup- en beenworp wat 
haar direct de overwinning oplever-

de. De finale vond plaats in de spe-
ciale ‘finale”’hal. Haar tegenstand-
ster in de finale was ook een Duitse. 
Britt was gebrand om dit toernooi 
voor de tweede maal te winnen. Ze 
begon direct goed en scoorde yuko 
door een beentechniek en wist pro-
fessioneel de wedstrijd uit te judo-
en.

Lastig
Mats mocht starten tegen een te-
genstander uit Tsjechië. Deze te-
genstander maakte het Mats knap 
lastig, maar Mats was de hele wed-
strijd aanvallender en dominanter. 
Hij won de wedstrijd dan ook op be-
slissing.

De tweede partij was een stuk mak-
kelijker; Mats scoorde vrij snel met 
een heupworp gevolgd door een 
houdgreep. De halve finale tegen 

een Nederlandse tegenstander ver-
liep vrijwel identiek. Mats scoorde 

snel en besliste de wedstrijd met 
een houdgreep. Ook Mats stond in 
de finale. Zijn tegenstander kwam 
uit de Oekraïne; een lastige en ster-
ke jongen, die al snel tegen twee 
straffen opliep. Hij had geen ant-
woord op de aanvallen van Mats; 
vlak voor tijd scoorde Mats nog een 
wazari en ook zijn titel was binnen.

AKU-atlete Anouk Claessens 
wederom supersnel
Regio - Woensdag 22 juni heeft 
AKU-atlete Anouk Claessens, lid 
van het Steenbok RunningTeam, 
deelgenomen aan het Hardloopga-
la in Gilze in een wegwedstrijd over 
5 kilometer.
Opnieuw heeft zij in een lastige 
wedstrijd haar persoonlijk- en AKU 
clubrecord verbeterd.
Na een relatief rustige start kwam 
zij op het winderige parcours al snel 
bij de eerste dames te lopen.
Het laatste stuk van die 5 km liep 
het parcours wat omhoog, zodat het 
behoorlijk zwaar werd en Anouk 
diep moest gaan om goed te eindi-
gen.
Uiteindelijk finishte Anouk als 2e op 
26 seconden van Kim Dillen in een 
prachtig recordtijd van 17.49,0.
Voor het eerst onder de 18 minuten 
en een uitnodiging op zak om bij het 
NK 10 km op de weg bij de ‘geno-
digden’ te starten.
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Drums4all 2011
Tromgeroffel tijdens Tavenu 

midzomeravondfestival
De Kwakel -Komende zaterdag 2 
juli om 19.30 uur kan De Kwakel en 
omstreken weer genieten van het 
midzomeravondfestival van muziek-
vereniging Tavenu. Na discomuziek 
van pops in the spots vorig jaar is 
het dit jaar aan de slagwerkers om 
hun kunnen te tonen aan het pu-
bliek. Het thema van het midzo-
meravondfestival 2011 is drums4all. 
Drie jaar geleden was dit slagwerk-
evenement in Uithoorn en Mijdrecht 
een groot succes, dit jaar organi-
seert Tavenu dit slagwerkspekta-
kel in De Kwakel. Vier deelnemen-
de slagwerkgroepen laten u zien en 
horen wat ze in huis hebben. Slag-
werkmuziek in allerlei vormen zal te 
horen zijn op deze avond. Voor aan-
vang zal de steelband van Tave-
nu het aanwezige publiek vast op-
warmen met haar tropische klan-
ken. Daarna zullen alle verenigin-
gen gezamenlijk enkele nummers 
spelen. Vervolgens komen alle ver-
enigingen met hun eigen program-
ma en zullen laten zien dat tromme-
len voor spektakel kan zorgen. Tij-
dens het wisselen zal er op het bui-
tenpodium van alles gebeuren. Zo 
zal er o.a. een demonstratie zijn van 
Capoeira Sul da Bahia uit Amstel-
veen op de muziek van de samba-
band van muziekvereniging Boven-
kerk. Na afloop om ca. 23.00 uur zal 
de groep Samba Tula voor Brazili-
aans slagwerk zorgen.

De deelnemende
groepen zijn:
Triviant uit De Ronde Venen
Muziek- en Showkorps Triviant is 
binnen de gemeente De Ronde Ve-
nen het jongste korps. De vereni-
ging die in 1990 bij de gemeente-
lijke herindeling werd opgericht 
is in de regio vooral bekend door 
haar straatoptredens zoals optoch-
ten, defilé’s, openingen etc., maar 
neemt ook buiten de regio steeds 
meer deel aan muzikale evenemen-
ten. Het korps bestaat uit ca. 35 zeer 
enthousiaste spelende leden in al-
le leeftijdscategorieën, en komende 
uit Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. 
Vandaar de gekozen naam Triviant, 
zijnde de driehoek Mijdrecht, Wilnis 
en Vinkeveen. Naast de majorettes 
heeft het korps een sectie fluitisten, 
lyristen en een slagwerkgroep.

Speciaal voor het Midzomernacht-
feest in De Kwakel heeft het melo-
disch slagwerk samen met de tam-
boers van de vereniging een selectie 
gemaakt uit het repertoire van het 
korps dat onder leiding van slag-
werkinstructeur Frans de Blieck zal 
worden gespeeld. www.triviant.tk 

Samba- en slagwerkgroep 
Muziekvereniging Bovenkerk 
Samba- en slagwerkgroep Muziek-
vereniging Bovenkerk bestaat uit 
een groep enthousiaste en gezel-
lige mensen die allemaal met veel 
plezier muziek maken. Met de sam-
bagroep, die ontstaan is uit de slag-
werkgroep, spelen zij op verschil-
lende samba-instrumenten swin-
gende muziek van de snelle Batuca-
da uit Rio de Janeiro tot de relaxte 
Samba Reggae uit Salvador. Daar-
naast geven zij met de slagwerk-
groep regelmatig concerten waar-
in zij een breed repertoire spelen 
van popmuziek tot klassieke stuk-
ken en hierbij gebruikmaken van di-
verse slagwerk- en melodische in-
strumenten zoals tomtoms, pauken, 
marimba’s en xylofoons. Wil je zelf 
een keer meespelen of hen inhuren 
voor een samba optreden of slag-
werkconcert, neem dan contact met 
hen op. Let’s make music! Informa-
tie telefoon 06 20925844 of e-mail 
naar slagwerksambabovenkerk@
gmail.com 

Volharding uit Borculo
De slagwerkgroep van Volharding 
bestaat uit 18 enthousiaste jon-
ge drummers onder leiding van de 
minstens zo enthousiaste instruc-
teur Jan Kreunen. De slagwerk-
groep laat graag horen en zien hoe 
divers slagwerk kan zijn met ver-
schillende nummers en natuurlijk 
verschillende instrumenten. Fun-
ky nummers worden gespeeld op 
de traditionele trommels, maar ook 
Latijns-Amerikaanse nummers met 
een arsenaal aan verschillende in-
strumenten ontbreken niet. Hier-
bij wordt natuurlijk gebruikgemaakt 
van bongo’s en overige typische 
Afrikaanse percussie zoals de sha-
kere. Ook de djembé’s spelen een 
hoofdrol in het programma van de 
slagwerkgroep, waarbij er voldoen-
de ruimte is voor de solisten om lek-

ker te soleren. Verder zal een Japans 
nummer worden gespeeld met het 
daarvoor kenmerkende, nauw op el-
kaar aansluitende ritmische geweld. 
Bovenop dit alles is nog ruimte voor 
een special act. Kwam die slagwerk-
groep niet uit het Oosten? KLOM-
PEN, Slagwerk?!
www.volhardingborculo.nl 

Tavenu uit De Kwakel
De slagwerkgroep van Tavenu be-
staat uit 10 man die het ritmische 
slagwerk en 3 dames die het melo-
dische slagwerk voor hun rekening 
nemen. Ook staan er enkele leer-
lingen te trappelen om mee te doen 
met de slagwerkgroep. De steel-
band hoort ook tot de slagwerk-
groep en af en toe wordt er geza-
menlijk opgetreden.
Voor deze drums4all is er een keu-
ze gemaakt uit enkele melodische 
nummers en een paar, soms ver-
rassende, slagwerknummers. Bij de 
laatste 2 nummers wordt ‘Drum-
s4all’ wel heel erg letterlijk geno-
men, met 4 drumstellen op een rij. 
Tavenu hoopt natuurlijk mensen in 
het publiek enthousiast te maken 
om ook op woensdagavond bij de 
slagwerkgroep te komen spelen.
www.tavenu-dekwakel.nl
www.steelband-tavenu.swingt.nl

Afsluitend optreden van
Samba Tula uit Amsterdam
Samba Tula is een Braziliaanse sam-
bagroep met enthousiaste muzi-
kanten uit Amsterdam, Haarlem en 
Zandvoort, zowel Nederlanders als 
Brazilianen. Muziek maken is een 
grote hobby voor hen. Hun grote 
voorbeelden zijn Braziliaanse groe-
pen/muzikanten als Olodum, Tim-
balada en Sergio Mendes. Zij spe-
len samba, maar ook samba reggae, 
sambalade en timbalade. Zij spe-
len op feesten, partijen en festivals, 
vaak met danseressen. De eerstvol-
gende happening voor deze sam-
bagroep na het festival in De Kwa-
kel is het Tropicanafestival in Zand-
voort op 23 juli ‘s avonds.

Het evenement vindt plaats voor 
het Dorpshuis de Quakel aan de 
Kerklaan 16 in De Kwakel en begint 
om 19.30 uur. Kom op tijd om niets 
te missen. De toegang is gratis.

50.137 euro voor zeldzame soorten botkanker

‘Actie Myrna’ dankzij grote 
inzet een grandioos succes
Uithoorn - Enkele weken na het 
einde van de Uithoorns/Kwakelse 
‘Actie Myrna’, is de eindstand be-
kend: er is 50.137 euro opgehaald 
voor de zeldzame vorm van bot-
kanker waar Myrna Brussel tegen 
strijdt. Eind mei reikte de 24-jarige 
Uithoornse zelf de cheque uit aan 
hoogleraar medische oncologie Wi-
nette van der Graaf en daarmee aan 
de stichting Adolescents and Young 
Adults (AYA)..
De eerste 10.000 euro werd vorig 
jaar opgehaald tijdens het Kwakel-

se polderfeest en de Dam-tot-Dam-
loop. Het bedrag werd dit jaar in mei 
in drie weken tijd zo veel hoger door 
de inspanningen van Corry Bakker, 
Myrna’s moeder Romy Brussel en 
Liliane Goossens van Stichting Lo-
pen voor het Leven. Familie, vrien-
den, bedrijven en bekenden, ieder-
een was blij eindelijk iets te kunnen 
doen. Het geld is bestemd voor on-
derzoek naar Ewing en Osteo Sar-
coma, zeldzame vormen van bot-
kanker waar voornamelijk kinderen 
en jonge mensen het slachtoffer van 

cologie Winette van der Graaf, die 
stichting AYA oprichtte, is het naast 
onderzoek ook heel belangrijk dat 
er aandacht is voor de groep van 
18- tot 35-jarigen die getroffen wor-
den door kanker.

’Zij vallen toch vaak buiten de boot 
en hebben net zo goed als kinderen 
ook speciale zorg nodig.’

De uitreiking van de cheque was 
bijzonder. Myrna wist niets van de 

worden. Zo ook Myrna, zij vecht al 
twee jaar tegen de ziekte en zal al-
leen genezen door een wonder.
Een verraste Myrna: ’Ik vind het ge-
weldig, er moest gewoon iets ge-
beuren. Ik word behandeld met 
protocollen uit 1999, omdat er ge-
woon nog niets beters is. Dat móet 
echt veranderen. Ik ben blij dat de-
ze stichting gevonden is, want gro-
te organisaties geven geen cent aan 
onderzoek naar deze zeldzame vor-
men van kanker.’
Volgens hoogleraar medische on-

actie en de grootte ervan. De Am-
stelveense Lions Club deed een ge-
nereuze donatie en een jeugdvriend 
van Myrna’s moeder gaat binnen-
kort ruim gesponsord ‘de rit der rit-
ten’ in de Grande Marmotte fietsen 
met een speciaal ‘Myrna-shirt’ aan. 
En zo heeft de actie heel wat te-
weeggebracht, niet alleen bij Myr-
na en haar familie, maar ver daar-
buiten.
Meer informatie over de actie op 
www.myrnabrussel.nl

Polderfeest
De Kwakel
De Kwakel- Van woensdag 3 au-
gustus tot en met zondag 7 augus-
tus wordt in De Kwakel het Polder-
feest gevierd. Het programma is ook 
dit jaar afgestemd op jong en oud.
Woensdag 3 augustus
Het Polderfeest opent met de Pol-
derfeestbarbecue, waar iedereen 
vanaf 17.00 uur van harte welkom is. 
Kaarten zijn te koop bij slager Eijk 
en Veld en kosten 12 euro voor ie-
dereen van 16 jaar en ouder, 8 eu-
ro voor kinderen van 6 t/m 15 jaar 
en de allerkleinsten eten gratis mee. 
Donderdag 4 augustus
Samen met AKU organiseert het 
Feestcomité de Henk Kooyman Pol-
derloop, waarvoor vanaf 18.30 uur 
kan worden ingeschreven. De kos-
ten bedragen 1 euro voor de 1 kilo-
meter (t/m 11 jaar), 3.50 euro voor 
de 4 kilometer en 5 euro voor de 10 
kilometer. Na de prijsuitreiking volgt 
een optreden van Jan Leliveld. Voor 
meer info: www.aku-uithoorn.nl. 
Vrijdag 5 augustus
Voor de jeugd tot 12 jaar is er ‘s 
middags een leuke show in de tent, 
entree is gratis. ’s Avonds treden de 
Mega Piano Toppers in de tent op, 
die om 21.00 uur open gaat.
Zaterdag 6 augustus
’s Middags kan de jeugd weer klei-
en en zijn er wat kleine attracties 
open. Om 14.00 uur begint de zes-
kamp voor de jeugd vanaf 12 jaar en 
de volwassenen. Inschrijven kan bij 
Gerrit Burggraaf, tel. 0297-561276 
tussen 08.00 uur en 17.15 uur. Van-
af 21.00 uur is de tent weer open 
voor een optreden van de Bolle Jan 
Show. De kaarten voor de vrijdag- 
en zaterdagavond zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij E-Markt 
Schalkwijk, Café Bolle Pouw, Coop 
Rehorst Nieuwveen en Dierenspeci-
aalzaken van Tol in Uithoorn.
Entreeprijzen voor beide avonden:
-aan de tent 15 euro
-voorverkoop 12.50 euro
Zondag 7 augustus
De laatste dag van het Polderfeest 
is de familiedag die om 12.45 uur 
begint met het ballonnen oplaten.
De entree is gratis.
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BMX-ers UWTC behalen 
dertiende plaats in Schijndel
Regio - Zondag 26 juni is in Schijn-
del het Nederlands Kampioenschap 
voor Clubs verreden.
De Fiets Cross Vereniging d’n Urste 
had dit jaar de eer om de wedstrijd 
te mogen organiseren.
33 Verenigingen uit het hele land 
hadden zich ingeschreven, de een 
met wat meer rijders dan de ande-
re. Tijdens de parade voorafgaand 
aan de wedstrijd was dat goed te 
zien, UWTC was met 48 rijders goed 
vertegenwoordigd. Na een natte za-
terdag waren de vooruitzichten voor 
zondag een stuk beter. Hoewel het 
zonnetje in Schijndel wel op zich liet 
wachten. Pas na de kwart finales, zo 
rond half 3 kwam hij tevoorschijn. 
Het was gelijk goed warm. Daarvoor 
was het bewolkt maar wel warm en 
benauwd.
Er waren in totaal 527 inschrijvin-
gen. In de leeftijdsklasses Boys 8, 
Boys 9, Boys 10, Boys 11, Boys 12, 
Boys 13 en Boys 14 waren er zoveel 
deelnemers dat er zelfs kwartfina-
les verreden moesten worden. Een 
heel verschil met de Cruisers 17-29 
en de Sportklasse 25+, deze hoef-
den alleen 3 manches te rijden voor 
de punten. Dus Wouter Plaisant van 
der Wal, Kevin de Jong, Mike Pie-
terse en Michiel Jansen waren na 3 
rondjes klaar. De overige Cruiser rij-
ders gingen direct door naar de fi-
nale. De Nieuwelingen en Sportklas-
se 17-24 rijders moesten zich via een 
halve finale zien te plaatsen voor die 
belangrijke finale. Na 87 ritten (x 3 
manches), 32 kwartfinales, 24 halve 

finales en 19 finale ritten konden de 
punten bij elkaar geteld worden. 

Kwartfinale
Van de 48 rijders van UWTC reden 
er 16 een kwartfinale, 17 een hal-
ve finale en uiteindelijk 13 de fina-
le. Kevin was de eerste die met de 
borden in de 3e bocht in aanraking 
kwam, Arjan deed dit in zijn finalerit 
hierdoor verspeelde hij een mooie 2e 
plaats. Rens Grömmel ging in de 2e 
rit lelijk onderuit op de 1e bult, maar 
wist zich toch te plaatsen voor de fi-
nale. Doordat Max de Beij in de 3e 
rit ‘vleugels’ kreeg en 2e werd kwam 
hij in de kwart- en halve finale. Gu-
ven had bedacht dat het leuker is 
om ook een kwartfinale te rijden, 
dus verbaasde hij iedereen door in 
de manches 2x als 3e te eindigen. 
Mike moest even opgewarmd wor-
den, zodat hij de laatste 2 ritten als 
3e eindigde. Al met al weer een lan-
ge wedstrijddag met een goed resul-
taat voor de BMX-ers van UWTC. 

Uitslagen
Cruisers 15-16: Danny de Jong 4-3-4 
F 8, Sven Wiebes 3-3-3 F 5; Cruisers 
17-29: Kevin de Jong 6-6-6,
Wouter Plaisant van der Wal 3-3-3; 
Cruisers 30-39: Erik Schoenmakers 
3-3-4 F 7; Cruisers 40-44:
Olaf van der Wijngaard 6-6-5; Crui-
sers 45+: Evert de Jong 4-4-4 F 6, 
Wim Pieterse 6-6-6; Boys -6:
Jur de Beij 6-5-6, Bo Versteeg 7-7-
6, Joël Rijneker 1-1-1 ½ 2 F 6, Bas 
van der Linden 6-5-6, Rens Grömmel 

3-DNF-3 ½ 4 F 5, Jessy Soede 2-2-
2 ½ 3 F 8, Alec van der Mast 2-2-1 
½ 5; Boys 7:
 Sami Janssen 4-6-5, Ferdi Cevahir 
2-3-2 ½ 4 F 4; Boys 8: Sem Knook 
6-6-6, Daan de Bruin 3-3-3 ¼ 5,
Jochem van der Wijngaard 3-3-3 ¼ 4 
½ 8, Max de Beij 5-5-2 ¼ 2 ½ 6; Boys 
9: Jesse Versteeg 7-7-7,
Kevin Verzaal 6-6-6, Izar van Vliet 
1-1-1 ¼ 1 ½ 4 F 5; Boys 10: Max van 
der Linden 7-7-7, Flip van Walraven 
6-6-6, Ilias Janssen 7-7-7, Yiri Plas 
7-6-6, Bart van Bemmelen 1-1-1 ¼ 1 
½ 1 F 5, Maarten van der Mast 5-5-
3 ¼ 5; Boys 11: Davy van Kessel 3-4-
5 ¼ 5, Joey Nap 2-3-3 ¼ 1 ½ 7, Jurre 
Overwater
4-4-4 ¼ 5, Mitchell Vink 1-2-1 ¼ 2 
½ 5; Boys 12: Mike Treur 4-5-4 ¼ 6, 
Scott Zethof 2-2-2 ¼ 3 ½ 3 F 6;
Boys 13: Mitch Bruns 6-6-6, Thomas 
van der Wijngaard 4-3-3 ¼ 4 ½ 7, Ar-
jan van Bodegraven 2-2-2 
¼ 2 ½ 1 F 5; Boys 14: Lars Wie-
bes 5-5-5, Guven Cevahir 4-3-3 ¼ 
6, Mats de Bruin 4-4-4 ¼ 6; Nieu-
welingen: Tristan van der Ham 5-5-
5; Sportklasse 17-24: Rick Doornbos 
6-5-4, Arno van Vliet
3-4-3 ½ 6, Michael Schekkerman 
2-3-2 ½ 1 F 2; Sportklasse 25+: 
Mike Pieterse 6-3-3,
Michiel Jansen 7-7-7.
Voor de fotos kijkt u op de website 
www.uwtc.nl/bmx

Volgend weekend de Nederlandse 
Kampioenschappen (individueel) in 
Baarn.

Postduiven

Bosse en Zn. en Verweij-
Castricum winnaars
Regio - Vrijdag en zaterdag ston-
den twee vluchten voor de leden van 
Rond de Amstel op het programma, 
een Overnacht fondvlucht met och-
tendlossing vanuit het Franse Ca-
hors met een gemiddelde afstand 
van 931 km en een Nationale/Sec-
tor Dagfondvlucht vanuit het Franse 
Chateauroux met een gemiddelde 
afstand van 643 km. Door de slech-
te weeromstandigheden (regen en 
motregen en slecht zicht) werd de 
lossing van Cahors twee keer uit-
gesteld, en zondagmorgen om 07.00 
uur gelost, Chateauroux werd za-
terdag ook uitgesteld en zondag-
morgen om 06.15 uur gelost. Bei-
de vluchten waren pittig, vooral de 
vlucht vanuit Chateauroux, de dui-
ven van deze vlucht werden gehin-
derd door mistgebieden in Noord-
Frankrijk doordat die niet zoals ver-
wacht oplosten. Om 15.13.43 uur 
klokte Bosse & Zn uit Uithoorn de 
eerste duif van de vereniging, en 
dat bleek meteen een heel vroege 
duif te zijn, hij werd 2e in Rayon F, 

3e in de Afdeling Noord-Holland en 
12e in de Nationale/sector die be-
staat uit Noord- en Zuid-Holland en 
daar waren in totaal 17.750 duiven 
in concours. Cor van Bemmelen uit 
De Hoef werd 2e en Ginkel & Berg 
uit De Kwakel 3e. Martien v.d. Hoort 
werd eerste in de B-Groep. In Ray-
on F werd Cor 25e, Ginkel & Berg 
31e, Ton Duivenvoorde uit De Hoef 
32e, Hennie Pothuizen uit Vinke-
veen 75e, Ron den Boer uit Uithoorn 
81e, Hans Half uit Amstelhoek 83e 
en Wim Wijfje uit De Kwakel 90e. De 
duiven van de overnachtvlucht van-
uit Cahors lieten zien van de lange 
adem te zijn, de eerste duiven van 
dit concours werden zondagavond 
al geklokt. De eerste duif werd door 
Verweij-Castricum uit Mijdrecht om 
22.07 uur geklokt, en dat was goed 
voor de 3e plaats in het Rayon, en 
de 4e van Noord-Holland. Harry 
Hendriks uit Vinkeveen klokte zijn 
duif om 22.20 uur en dit was goed 
voor de 4e plaats in het Rayon en de 
6e in Noord-Holland. Ginkel & Berg 

werd 3e, en ook zei staan in de top 
van het klassement. Verweij-Castri-
cum behaalde in de Nationale/Sec-
tor uitslag een 26e plaats, Harrie zit 
er niet ver achter, hij werd 41e en 
Ginkel & Berg werd 141e en Rob 
v.d. Wal uit Mijdrecht 202e van de in 
totaal 7360 duiven die in concours 
stonden. Prachtige prestaties weer.
De uitslagen zijn als volgt:

Chateauroux 
284 duiven en 17 deelnemers
Bosse & Zn
C. van Bemmelen
Ginkel & Berg
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
R. den Boer
H. Half

Cahors 
74 duiven en 4 deelnemers
Verweij-Castricum
H. Hendriks
Ginkel & Berg
R. v.d. Wal

ik wacht op 
je telefoontje!

Nee, je hoeft chimpansee Patrick 
niet te bellen. Maar je kunt hem 
wel helpen! Hoe? Door je oude 
mobiele telefoontje in te leveren 
voor Stichting AAP.

meer weten? 
Kijk op www.aap.nl
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AMSTELHOEK?
Amstelhoek - De werkzaamheden voor het project Omlegging Amstelhoek zijn van start 
gegaan. In een nieuwsbrief worden de omwonenden en/of gebruikers , 
op de hoogte houden van de werkzaamheden voor de nieuwe N201. De 
nieuwsbrief verschijnt periodiek en informeert over de werkzaamheden en 
achtergrondinformatie. Er verschijnt ook een digitale versie. De abonnees van 
wie het emailadres bekend is, hebben deze nieuwsbrief al digitaal ontvangen. 
Er blijft een papieren bestaan voor degene die geen mailadres hebben of een 
papieren versie willen blijven ontvangen. Als u wel een mailadres heeft, maar 
dat nog niet heeft doorgegeven, dan kunt het adres doorgeven op:  n201info@
noord-holland.nl, onder vemelding van nieuwsbrief Omlegging Amstelhoek
DIGITAAL. Geeft u hierbij a.u.b. uw volledige naam en adres door. Zij zorgen er 
dan voor dat u dan voortaan de nieuwsbrieven digitaal ontvangt. Om iedereen 
op de hoogte te houden heeft onze redactie toestemming om deze nieuwsfeiten 
in onze krant openbaar te maken:

IN VOLLE VAART VOORUIT!
Aanbestedingsregels en contractuele afspraken zorgden voor een lastige start, maar 
nu zijn de werkzaamheden voor het project ‘Omlegging Amstelhoek’ dan toch écht 
begonnen! De contouren van het tracé van de nieuwe N201 zijn inmiddels duidelijk 
zichtbaar in het landschap. Het was wel even wennen om de vrachtwagens in de 
donkere ochtenden van februari 2011 aan het werk te zien aan de Tienboerenweg. 
Een duidelijke wens vanuit de omgeving heeft er voor gezorgd dat de Tienboerenweg 
niet wordt gebruikt als route voor het bouwverkeer. Om de bouwweg aan te leggen 
was het echter wel nodig om vanaf de Tienboerenweg een start te maken voor dit 
werk. We willen u bedanken voor uw geduld en medewerking!

DE PROJECTMANAGER: WIM ERKELENS
“Sinds 2005 ben ik als projectmanager betrokken bij het project ‘Omlegging Amstelhoek’. 
De afgelopen jaren heb ik mij intensief met de voorbereiding bezig gehouden, maar nu 
is dan daadwerkelijk met de uitvoering van het werk begonnen. Het bijzondere aan het 
project ‘Omlegging Amstelhoek’ is dat de provincie Noord-Holland een groot deel van 
het project uitvoert op het grondgebied van de provincie Utrecht, volgens mij een unieke 
situatie! Met name de bouw van het aquaduct onder de Amstel (met een kanteldijk en een 
stalen schuif ) is een grote uitdaging.”

DE AANNEMER:
Bouwcombinatie Amstelhoek
Het project wordt gerealiseerd door Bouwcombinatie Amstelhoek, bestaande uit:

•   KWS Infra/VHB (uitvoering van alle wegwerkzaamheden);
•   Volker Staal en Funderingen B.V. (realiseert de bouwkuipen van het aquaduct);
•   GMB Civiel bv. (bouwt het aquaduct zelf).

Deze drie aannemers hebben in het verleden hun waarde bewezen bij grote projecten.
Denk hierbij maar eens aan de verbreding van de A2 bij Maarssen, de Maasvlakte, de 
omlegging van de Zuid-Willemsvaart en de Westrandweg. Aan het hoofd van Bouwcombinatie 
Amstelhoek staat projectdirecteur D. (Daan) van den Heuvel. Daan is ruim 25 jaar werkzaam 
in de wegenbouw. 

Kaart: zo wordt het de� nitief trace

De volgende werkzaamheden staan gepland:
•  In de Amstel zal gestart worden met het heien van de damwanden voor de bouwkuip.
    De doorvaart voor schepen is hierbij gehalveerd; er gelden snelheidsbeperkende maatregelen.
•  Er worden zandbanen aangebracht op het de� nitieve tracé.
   Deze zandbanen moeten enige tijd ‘rusten’.
•  De ketenparken aan de oostzijde én de westzijde van de Amstel worden ingericht.
•  Diverse sloten worden opgeschoond en gedempt, om zo het de� nitieve tracé te kunnen
   realiseren.

Meer informatie
Meer informatie over het N201+ programma en de deelprojecten vindt u op de website: 
www.n201.info. Ook kunt u terecht in het Informatiecentrum, Boeingavenue 241, 
Schiphol-Rijk. Het informatiecentrum is geopend van dinsdag tot en met donderdag 
van 13.00 – 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken op het kantoor van het project
‘Omlegging Amstelhoek’, Amsteldijk-Noord 131 te Uithoorn.

Vragen en klachten
Als u vragen en/of klachten heeft over het project ‘Omlegging Amstelhoek’ kunt u tijdens 
kantooruren bellen met Projectbureau N201+, telefoonnummer: 06 – 5138 8980. U kunt 
ook een mail sturen naar: n201info@noord-holland.nl. ’s Avonds en in het weekend kunt u 
in dringende gevallen bellen met het Servicepunt Wegen en Vaarwegen van de provincie 
Noord-Holland: 0800 – 0200 600 (gratis).



Uithoorn - Afgelopen zaterdag 25 
juni begon het 30e BCC Open Ten-
nis Toernooi van tennisclub Uit-
hoorn. Met maar liefst driehonderd 
inschrijvingen in 39 categorieën be-
tekent dit een volle bak voor de ge-
hele toernooiweek.
Het clubhuis is schitterend aange-
kleed en de deelnemers worden 
ontvangen door hostesses.
In het clubhuis is het natuurlijk ook 
mogelijk op een groot scherm de 
spannende wedstrijden op Wimble-

don te volgen.
De gehele week is er voor de deel-
nemers en bezoekers een groot 
aantal activiteiten georganiseerd. 
Zo is er een edelstenenwinkeltje. 
Op donderdag is er een wijnproe-
verij van De Wijnschuur en wordt 
er een quiz over Uithoorn gehou-
den. Op diverse dagen kan ook een 
gratis stoelmassage worden onder-
gaan.
Op vrijdag is er voor de deelnemers 
een gratis Chinese maaltijd en voor 

een introducé is deze maaltijd tegen 
gereduceerd tarief ook verkrijgbaar. 
Deze avond wordt besloten met een 
feestavond onder leiding van een 
DJ. 
Door de regen werd de eerste wed-
strijd van het toernooi pas op zater-
dag om drie uur in de middag ge-
speeld i.p.v. om negen uur ’s mor-
gens. Er was gepland tot ongeveer 
19.00 uur, maar door het natte weer 
moesten heel veel partijen worden 
verzet en opnieuw worden inge-
pland.

Verplaatst
Heel veel bellen naar de deelnemers 
waarvan de partijen naar een ander 
tijdstip moesten worden verplaats, 
maar de ervaren wedstrijdcommis-
sie slaagde er in op de eerste dag 
van het toernooi toch ruim dertig 
partijen gespeeld te krijgen. 
Op de zondag waren de weergoden 
de wedstrijd-commissie beter ge-
zind en kon het volledige program-
ma, zoals vastgesteld, worden afge-
werkt. 
Een kleine tachtig gespeelde partij-
en in het zgn. Voorweekend is zon-
der meer goed te noemen. Er waren 
spannende lange partijen bij, u kent 
ze wel: die lange driesetters. Maar 
ook partijen die zeer kort duurden 
en waarvan het verschil in kwaliteit 
toch te groot was.
Soms kom je een tegenstander te-
gen die kennelijk al een stapje ver-
der is en dan is verlies onvermijde-
lijk, maar zo gaat dat in de sport.
Er waren ook verrassingen waarbij 
hoger ingeschatte spelers en zelfs 
geplaatste spelers door hun tegen-
stander naar huis werden gespeeld. 
Nu maar afwachten hoe het weer 

De Kwakel - Mark Otto heeft be-
sloten te vertrekken bij HDM en 
ondanks meerdere aanbiedingen, 
van onder andere gerenommeer-
de hoofdklasseclubs, heeft hij toch 
besloten terug te keren op het ou-
de nest van Qui Vive. Hier staat zijn 
broer Wouter Otto komend jaar aan 
het roer als trainer/coach van he-
ren 1. Samen hebben zij de ambi-
tie om heren 1 naar een hoger ni-
veau te tillen. Zo willen zij binnen 3 
jaar serieus meestrijden om de play-
offs. Met de aantrekking van Mark 
Otto laat Qui Vive heren 1 zien dat 
zij zich serieus aan het versterken is. 
Verder hopen zij talentvolle spelers 
uit de omgeving aan te trekken die 
samen met hen deze ambitie willen 
realiseren. 
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Chelly Drost met Nederlands 
voetbalelftal naar Finland
Uithoorn - De Uithoornse Chel-
ly Drost is door KNVB bondscoach 
Maria van Kortenhof geselecteerd 
voor het Nederlands elftal voor 
speelsters onder de 16 jaar.
Dit nationale team speelt van 3 tot 
en met 7 juli in Finland het Nordic 
toernooi. Hier ontmoeten zij in de 
poule landen als Zweden en Fin-
land. In de andere poule zitten top-
landen als Duitsland en Noorwe-
gen. Chelly maakte dit seizoen ook 
al deel uit van het Nederlands elf-
tal onder 17.
Ze speelt op de nummer 10 positie 
net achter de spitsen. Chelly voet-
balt bij Legmeervogels in de C1 sa-
men met jongens. Chelly, veel suc-
ces in Finland!Finaledag clubkampioen-

schappen TV Qui Vive
De Kwakel - Zaterdag 25 juni was 
de finaledag van de clubkampioen-
schappen voor de jeugd van ten-
nisvereniging Qui Vive. Door de ve-
le inschrijvingen begonnen de kam-
pioenschappen 2 dagen eerder dan 
aanvankelijk gepland. O.a. omdat 
er dit jaar niet alleen enkels, maar 
voor het eerst ook dubbels gespeeld 
werden. Dit was een groot succes 
bij de kinderen.
De weergoden werkten niet mee, 
maar de jeugd doorstond de regen 
fantastisch, zonder gemor (integen-
deel zelfs). En na de partij was het 

snel weer opwarmen in het Chalet 
met de inmiddels bekende Qui Vi-
ve dekens(!), een warme kop thee of 
een versgebakken pannenkoek. Zo-
dra de junioren klaar waren, namen 
de senioren het stokje over en gin-
gen verder met de Clubkampioen-
schappen voor Senioren. Daardoor 
bleef het gezellig druk op het park. 
Bovendien zorgde de kookploeg 
voor heerlijke maaltijden, waar ook 
diverse jeugdleden en hun ouders 
gretig gebruik van maakten.
Dankzij het enthousiasme van de 
vele deelnemende kinderen, het pu-

bliek dat fanatiek bleef aanmoedi-
gen en de leuke tennispotjes werd 
het een fantastisch 11 dagen du-
rend evenement! De kampioenen 
zullen in oktober Qui Vive vertegen-
woordigen in het Kampioenschap 
van Uithoorn.
Helaas zijn door blessures de finales 
meisjes dubbel t/m 14 en gemengd 
dubbel t/m 14 niet gespeeld, maar 
de winnaars van dit jaar zijn:

Meisjes enkel ¾ :
Catheleijne Wiersma
Bente van Leeuwen

Jongens enkel ¾:
Tijn Pieterman
Daan Rijpkema
Jongens enkel t/m 10:
Benjamin Diderich
Julian Hentzepeter
Jongens dubbel t/m 10:
Benjamin Diderich / Jurjen Vries
Tom Janssen / Philip Majoie
Meisjes enkel t/m 12
Felice Albers
Luna Kanters
Jongens enkel t/m 12 A:
Rutger Vries
Jasper Hentzepeter
Jongens enkel t/m 12 B:
Stan Tjassens
Job van der Knaap
Jongens dubbel t/m 12:
Jasper Hentzepeter / Rutger Vries
Jimmy Gijsel / Bart Schukking
Meisjes enkel t/m 14:
Inge Meijerink
Laura van Roekel
Meisjes dubbel t/m 14:
Felice Albers /Laura van Roekel
Liselot Bocxe / Dominique Niesing
Jongens enkel t/m 14 A:
Paul Schmidt
Robin Ranzijn
Jongens enkel t/m 14 B:
Tim Boon
Sander Schnater
Jongens dubbel t/m 14:
Paul Schmidt / Luc Boehme
Max Wessels / Junior Diderich
Gemengd dubbel t/m 14:
Luna Kanters / Tim Boon
Inge Meijerink / Tycho Raggers
Jongens enkel t/m 17 A:
Robin Staff
Jip Sol
Jongens enkel t/m 17 B:
Robin Ranzijn
Wouter Ranzijn
Jongens dubbel t/m 17:
Wouter Ranzijn / Robert Meijerink
Stijn Schukking /Robin Ranzijn

Wedstrijden Judoschool Blaauw
Uithoorn – Zondag 19 juni hebben 
zeventien judoka’s van Judoschool 
Blaauw meegedaan met het laatste 
Fuyiama toernooi van dit seizoen.

De kinderen werden onderverdeeld 
op kleur, band en gewicht. De 200 
deelnemers werden over 42 poules 
onderverdeeld, zodat er minimaal 
drie wedstrijden gedraaid moest 
worden.

Aan het einde van de dag waren er 
8 eerste plaatsen en 2 tweede plaat-
sen gewonnen. 
Naast de prijzen voor deze toernooi-
ronde waren er ook prijzen voor de-
gene die het best gedraaid hebben 
dit seizoen tijdens de Fuyiama toer-
nooien. Deze judoka’s mogen zich 
dan voor een jaar overallkampioen 
noemen van het Fuyiama judotoer-
nooi. Voor een eerste plaats kreeg 

men 5 punten, een tweede plaats 3 
punten en een derde plaats 1 punt. 
Denise Roelofsma en Thijs Kees 
mochten deze mooie prijs in ont-
vangst nemen.
Calvin Kikken, Luuk Haarman en 
Thijs Kees wisten al hun wedstrijden 
op een ippon te winnen en waren 
duidelijk de sterkste van hun pou-
le en werden hierdoor terecht kam-
pioen.

De 8 deelnemers die de eerste prijs 
hebben gewonnen zijn: Annemijn 
Trommel, Calvin Kikken, Denise 
Roelofsma, Elysa Kikken, Jesse Ver-
steeg, Luuk Haarman, Nick Kohne 
en Thijs Kees.
De volgende 2 judoka’s van Judo-
school Blaauw mochten de twee-
de prijs in ontvangst nemen: Nico 
Broersen, Roan Haaima
Alle overige deelnemers hebben 
zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
prijs voor de derde plaats in ont-
vangst nemen.

Mark Otto weer terug bij 
hockeyvereniging Qui Vive

Qui Vive MD1 sluit een 
prachtig seizoen af
De Kwakel - Zondag 26 juni jl. heb-
ben de meiden van de MD1 de eer-
ste prijs gepakt op het prestatie-
toernooi Bron Luijcke in Rotter-
dam. Een week eerder hadden ze 
de beker al binnengesleept op het 

Dik Trom toernooi in Hoofddorp. De 
meiden hebben dit seizoen op het 
hoogste niveau (Topklasse A) ge-
speeld en sluiten een prachtig sei-
zoen af onder leiding van coach Jo-
an Szejnoga. 

Starters stunten bij zomer-
bridge BV De Legmeer
Uithoorn - De verrassing waren 
Adrie en Ko Bijlsma in de B-lijn van 
de vierde zomerbridgedrive van BV 
De Legmeer.

Net het thuisbridgen verruild voor 
het echte werk buiten de deur sta-
ken ze eenieder de loef af met een 
eerste en derde plaats van respec-
tievelijk 57,64 en 55,90%.
Weliswaar flink gesteund door bud-
dy’s Heleen en Mees van der Roest, 
maar toch!

Ook Anton Berkelaar heeft het licht 
gezien en hij nestelde zich met een 
uitstekend spelende Carla Dijkman 
met 56,25% op de tweede plaats. 

Vermetel bieden was hier debet aan 
en slechts een alles of niets doublet 
van een tegenpartij die dreigde in-
gemaakt te worden, verijdelde de 
coup voor plaats één!

Map Kleingeld en Mieke Peeters la-
ten zich kennelijk ook inspireren en 
scoorden nu een vierde plaats met 
55,56%.
Hetty Houtman en Nel de Ruiter 
plaatsten zich netjes als nummer vijf 
met een gemiddelde van 54,17%.

A Lijn
In de A-lijn trokken Wim Slijkoord 

en Francis Terra de zege naar zich 
toe met de hoogste score van de 
avond van 62,08%. Dat Jan en Brit-
ta Bosse terecht te sterk voor de B 
werden ingeschat moge blijken uit 
hun tweede plaats met 60,83%.

Ank Reems en Tineke van de Sluis 
snoepten de derde plaats met 55% 
precies af van Ruud Lesmeister en 
Cora de Vroom die vierde werden 
met 53,33%. Tom de Jonge en Her-
man Vermunicht kwamen keurig op 
de vijfde plek uit met 52,50%.

Overwin uw schroom en kom het 
ook eens proberen op de vijfde 
woensdag zomerbridge avond in de 
barzaal van sporthal De Scheg.

Aanmelden bij voorkeur per e-mail: 
gerdaschavemaker@ live.nl , per te-
lefoon 06 17240344 of tussen 19.15 
en 19.30 uur aan de zaal. De aan-
vang is om 19.45 uur en de kosten 
bedragen 5 euro per paar.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Natte start Ute Hoirne Toernooi 

zich deze week ontwikkelt. Met de 
weersverwachtingen op dit moment 
kan het alle kanten op. In ieder ge-
val zullen het komende weekend 
2/3 juli de halve finales en de fina-
les worden gespeeld.
Wilt u eens kennismaken met het 
prachtige tennispark en genieten 
van leuk tennis kom dan komend 
weekend eens naar het park, dat 
is gelegen in het Libellebos in Uit-
hoorn.
Zelfs als u niets met tennis heeft 
is het goed toeven op dit park dat 
midden in de natuur is gelegen.
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Uithoorn - Maandag 20 juni is het 
schoolproject Respectestafette 2011, 
uitgevoerd door het Meldpunt Discri-
minatie Regio Amsterdam (MDRA), 
feestelijk afgesloten met de prijsuitrei-
king. 48 Leerlingen van 2B en 2D van 
R.K. Scholengemeenschap Thamen in 
Uithoorn hebben brieven uitgewisseld 
met 19 penvrienden, die zich belange-
loos hebben ingezet om discriminatie 
en vooroordelen bespreekbaar te ma-
ken. 
In de aula ging de slotbijeenkomst 
van start met een prachtig verslag 
van de fi lmdag, gemaakt door leerlin-
gen Ralph en Claudio. Volgens Ralph 
is respect belangrijk en verdient ie-
dereen het. Tijdens korte interviews 
mochten penvrienden aangeven wat 
hun drijfveer was voor deelname aan 
het project. Penvriend Jose lichtte toe 
dat hij graag aan anderen wil laten 
zien wat het betekent om gediscrimi-
neerd te worden. Volgens penvriend 
Karolijne is het erkennen dat iedereen 
wel eens discrimineert een belangrijke 
les geweest voor iedere deelnemer tij-
dens dit project. 
De jury, bestaande uit voorzitter Ger 
Jägers (schooldirecteur), Dagmar 
Oudshoorn (burgemeester Uithoorn) 
en Erwin Oudshoorn (eigenaar media-
bedrijf www.tribble.nl en oud-leerling 
van Thamen) had de moeilijke taak 
gekregen om prijzen te verdelen over 
de genomineerde briefwisselingen en 
fi lms. Jaime Pechler kreeg de eerste 
prijs voor zijn briefwisseling met pen-
vriend Bastiaan. Volgens de jury had 
hij een volwassen kijk op de situatie 
van huisvader Bastiaan en kwam hij 

met goede adviezen. De tweede prijs 
werd gegeven aan Jessica Omzigt. Zij 
schreef met penvriend Anke over de 
beperkingen die een rolstoel met zich 
meebrengt. Zij werd geprezen om haar 
openheid maar ook vanwege haar po-
sitieve instelling. Beau Meeuwis kreeg 
de derde prijs vanwege haar eerlij-
ke maar toch respectvolle manier van 
het geven van haar mening aan pen-
vriend Ruud. 
Na de bekendmaking van de prijswin-
naars werden onder luid geklap, ge-
lach en soms gegil voor het eerst de 
fi lms getoond die de leerlingen had-
den gemaakt. De fi lm Haat kreeg een 
tweede prijs, omdat er essentiële vra-
gen worden gesteld die discrimina-
tie als gegeven goed ontkrachten. De 
prijs voor de Beste Film 2011 werd ge-
geven aan de groep die prachtig weer-
gaf hoe op een zaterdagmiddag bij fa-
milie Janssens de sfeer werd verpest 
door de kortzichtigheid van de vader. 
Volgens de burgemeester een duide-
lijk voorbeeld van hoe een vader anno 
2011 nog steeds zou kunnen reage-
ren. Vooral de tegenvraag: ‘wat is nor-
maal’ vond de burgemeester een ster-
ke zin omdat het daar om draait tijdens 
dit project.
Ter afsluiting kregen alle betrokkenen 
de gebundelde brieffragmenten over-
handigd en konden de leerlingen ein-
delijk hun penvrienden ontmoeten. De 
bundeling en fi lmproducties zijn te-
rug te vinden op de site www.mdra.nl. 
U kunt ook een exemplaar opvragen 
bij Corinne Izaaks, projectleider van 
het MDRA (c.izaaks@mdra.nl of 020 
638 55 51). 



Uithoorn - De meisjes junioren van 
AKU hebben zich zondag in Heer-
hugowaard als ploeg geplaatst voor 
de landelijke finale. Op 4 september 
komen de 12 beste junioren ploe-
gen van Nederland bij elkaar om te 
strijden voor titel.
Kim Hittinger kwam als eerste AKU 
atlete in actie bij het speerwerpen. 
Door een vervelende knieblessu-
re kan Kim zich niet richten op haar 
favoriete onderdeel, de 8   meter. 
De atlete uit het Steenbok Running 
Team had bij het speerwerpen last 
van een harde wind, waardoor de 
afstanden niet te vergelijken waren 
met de eerste wedstrijd. Kim kwam 
tot een afstand van 29,26 meter.
Linda van Rossum liet bij het ver-
springen zien dat ze erg goed in 
vorm is. De atlete die wordt onder-
steund door Intersport DUO Uit-
hoorn kwam in Heerhugowaard in 
actie bij het verspringen en hoog-
springen. Ondanks een harde wind, 
waardoor het moeilijk is om je aan-
loop te bepalen kwam Linda tot een 
mooi nieuw persoonlijk record van 
5,28 meter. Dit is bijna 1  centime-
ter verder dan haar oude pr. Bij het 
hoogspringen kwam de AKU atlete 
tot een hoogte van 1,5  meter.

Goede stap
Jip Mukanay liet zien dat ze weer 
een goede stap heeft gemaakt. De 
vorige wedstrijden hebben Jip nog 
niet gebracht waar ze op gehoopt 
had, maar tijdens de competitie liet 
ze zien dat de trainingen er wel de-
gelijk uit gaan komen. Ondanks de 
harde wind kwam Jip tot een goe-
de reeks van 4 geldige pogingen. 
In haar 3e poging kwam Jip tot een 
afstand van 1 ,75 meter, dit is maar 
3 centimeter onder haar persoon-
lijk record. Jip, die net als haar trai-
ningsgenoten wordt ondersteund 
door Schoenenspecialist Schiedon, 
lijkt op het goede moment in vorm 
te komen twee weken voor het NK 
junioren. 
Helen van Rossum heeft de laatste 
weken hard doorgetraind als voor-
bereiding op het NK junioren dat op 
8, 9 en 1  juli zal plaatsvinden in Al-
phen aan den Rijn. Helen zal hier in 
actie komen op de 1   en 4   meter 
horden. De atlete uit Mijdrecht heeft 
de laatste weken wat irritatie aan 
haar enkel, maar door goede me-
dische begeleiding van Fysiothera-
piepraktijk Plexus is dit goed onder 
controle. Door de zware trainings-
periode kwamen de tijden er bij He-
len nog niet goed uit. Helen eindig-
de op de 1   meter horden als twee-
de in een tijd van 15,33 seconden en 
op de 4   meter kwam Helen tot een 
tijd van 62,33 seconden.

EK junioren
Eva Lubbers kwam in Heerhugo-
waard in actie op de 1   meter. Eva 

die alleen de 1   meter liep als voor-
bereiding op de komende wedstrij-
den, waar ze een gooi wil doen naar 
de limiet voor het EK junioren. Met 
een harde meewind liep Eva een su-
persnelle tijd van 11,71 seconden. 
Met deze tijd zou Eva 3e op de na-
tionale ranglijst staan en de limiet 
voor de EJK lopen, maar doordat de 
wind meer dan 2.  m/s was, was de 
tijd niet officieel. 
Githa de Wildt heeft goed getraind 
de laatste weken en wilde echt de 
tijd van de vorige competitie verbe-
teren. Helaas waren de omstandig-
heden zo zwaar dat ze weer in de-
zelfde tijd finishte (2.43.42) maar nu 
zeker met minder verzuring en een 
goed gevoel. Githa heeft laten zien 
de stijgende lijn te hebben inge-
zet. Githa evenaarde bij het discus-
werpen haar prestatie van de eerste 
wedstrijd. De atlete uit het Steen-
bok Running Team kwam tot een af-
stand van 23,38 meter.
Lotte Krause, ook lid van het Steen-
bok Running Team,  kwam tenslot-
te in actie op de 15  m waarbij ze de 
wind een keer of 4 vol tegen had. 
Lotte maakte er een tactische race 
van en zorgde ervoor dat ze zich niet 
liet gebruiken als windscherm. Met 
nog 6  m te gaan versnelde Lotte zo-
danig dat niemand meer kon volgen 
en ze liep de concurrentie op 7 se-
conden. Ze finishte nog in een net-
te 5. 3.  .
Als afsluiting van de competi-
tie stond de 4x1   meter estafette 
op het programma. Door een valse 
start werd de ploeg van AKU helaas 
gediskwalificeerd. Gelukkig had-
den de meiden genoeg punten be-
haald waardoor ze zich uiteindelijk 
als 7e ploeg geplaatst hebben voor 
het NK teams. Een prachtige pres-
tatie, waar de AKU atletes erg trots 
op mogen zijn.

Uithoorn - Op woensdag 22 juni jl. 
was het weer zover: Sportdag bo-
venbouw van obs De Kajuit op het 
atletiekterrein van de AKU.
Twaalf groepen van 1  kinde-
ren werkten deze ochtend diver-
se sportonderdelen af. De altijd en-
thousiaste Kajuitouders begeleid-
den de kinderen van onderdeel naar 
onderdeel. Gemotiveerde leerlingen 
van scholengemeenschap Thamen 
assisteerden en zorgden voor een 
vakkundige spelleiding en eerlijke 
puntennotering.
Gelukkig bleef het droog en was de 
sfeer, zoals gewoonlijk, fantastisch 
en spannend. Spannend, omdat er 
wel iets te bereiken was. Voor elke 
jaargroep waren er voor de jongens 
en meisjes 3 medailles te verdie-
nen. Punten waren  te behalen voor  
ver-werpen, sprinten, hordenlo-
pen, kogelstoten, hoogspringen en 
ver-springen. Afgewisseld met leu-
ke competitiespelletjes, een tennis-
workshop en een verfrissend pauze- 
moment.
De EHBO vader had gelukkig wei-
nig te doen. Aan het eind van de 
ochtend kregen alle deelnemers 
een prachtig diploma als bewijs van 
deelname. En nu nog ‘even’ in span-
ning blijven, want de leerkrachten 
gaan zorgvuldig alle prestaties op 

een rijtje zetten, zodat de kampioe-
nen bekendgemaakt kunnen wor-
den. Wie heeft brons, wie heeft zil-
ver en... wie heeft goud!
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Bedrijvenvoetbaltoernooi bij 
Amstelhof supergeslaagd
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 24 ju-
ni organiseerde Amstelhof Sport & 
Health Club haar eerste Bedrijven 
Voetbal Toernooi.
Diverse bedrijven/scholen hadden 
zich aangemeld o.a. basisscholen 
De Zon en de Springschans, Smit-
sair, Dayan, Café Jonny’s, 2 teams 
van de Albert Heijn en Amstelhof.
Om 18.45 uur ving de eerste wed-
strijd plaats. Door supporters van de 
bedrijven was er een leuk publiek 
aanwezig dat haar eigen team aan-
moedigde langs de zijlijn. Er wer-
den poulewedstrijden van 1  mi-
nuten gespeeld. Na de spannende 

poulewedstrijden streden Amstelhof 
en Albert Heijn om de derde en vier-
de plek, en de finale werd gespeeld 
door De Zon en Café Jonny’s.
Uiteindelijk hebben de volgende be-
drijven de beker mee naar huis mo-
gen nemen:
1e plaats: Café Jonny’s
2e plaats: Basisschool de Zon
3e plaats: Albert Heijn 

Na de prijsuitreiking kon iedereen 
nog even nakletsen onder het genot 
van een hapje en een drankje. Ook 
ontving iedere teamcaptain een ge-
vulde goodybag van Amstelhof.

Sportdagen groepen 6, 7 
en 8 van de Kajuit

Stoelhonkbal in Uithoorn
Uithoorn - Het stoelhonkbalteam 
de Blue Diamonds uit Uithoorn 
heeft weer aan een stoelhonkbal-
toernooi meegedaan.
Dit keer in IJmuiden; het Dick Bos 
toernooi.
Dick Bos heeft stoelhonkbal in Ne-
derland geïntroduceerd. Ontstaan in 
Amerika en via Amerikanen die dit 
in Spanje speelden is het naar ons 
land gekomen.
Inmiddels wordt door 65 teams in 
Nederland stoelhonkbal gespeeld.
De Blue Diamonds in Uithoorn is 
daar 1 van. Het team bestaat tot nog 
toe alleen uit dames maar ook he-
ren zijn van harte welkom om mee 
te spelen.
De spelregels zijn hetzelfde als bij 
het gewone honkbal: 2 teams, 3 
honken (dat zijn stoelen), thuis-
plaat en homeruns. Er wordt ech-
ter niet met een bal en knuppel ge-
speeld maar de deelnemers hebben 
3 zakjes die in een bak op 3,5 me-

ter afstand gegooid moeten wor-
den. In die bak zitten 9 gaten die 
corresponderen met de honken. 
(1ste, 2de, 3de honk, ‘uit’ en natuur-
lijk homerun) 
Het is een spel waarin 2 teams ‘te-
genover’ elkaar staan. Competitie, 
maar ook een heel gezellige sfeer 
waarin samen gespeeld wordt on-
der leiding van een scheidsrechter.

Hoewel de dames deze keer niet 
hebben gewonnen, was het een erg 
gezellig en sportief toernooi waar-
aan 6 teams deelnamen. De Stee In-
ners uit Wilnis zijn eerste geworden.

De Blue Diamonds gaan nu eerst 
met vakantie maar maandag 5 sep-
tember zal weer gestart worden met 
de stoelhonkbaltraining van 11.3 
-12.3  uur in het Dienstencentrum 
aan de Bilderdijkhof in Uithoorn.
Voor meer informatie kunt u bellen 
met Lydia de Rijk, tel.  297-522382.

Honk- en Softbaljeugd 
beleeft een sportief weekend
Uithoorn - Op vrijdag 24 en zater-
dag 25 juni werd, zoals elk jaar, het 
jeugdweekend bij Honk- en Softbal-
vereniging Thamen gehouden. Door 
de enorme groei van de vereniging 
waren er dit jaar maar liefst 76 kin-
deren aanwezig, in de leeftijd van 6 
t/m 15 jaar.

Op vrijdagmiddag was het een 
drukte van belang op de velden. De 
jongste kinderen richtten hun slaap-
plaatsen in in de kleedkamers;  de 
oudere kinderen gingen hun eigen 
tenten opzetten op het veld.

De rest van de vrijdag stond in het 
teken van spelletjes en teambuil-
ding. De jaarlijks terugkerende sli-
dingbaan was, ondanks de kou, een 
groot succes. Daarna een ‘Minute-
to-win-it’ contest, afgesloten met 
het nachtspel: Levend Stratego.
Net zoals bij de meeste jeugdweek-
enden werd er ’s nachts weinig ge-

slapen. Op zaterdagochtend liepen 
er dan ook diverse ‘witte smoeltjes’ 
rond. 
De kids gingen zaterdagochtend 
naar Poldersport  voor de poldersur-
vival. Helaas zat het weer niet mee, 
maar dat heeft het plezier niet be-
dorven. Nat, vies en moe kwamen 
de kinderen terug naar Thamen 
voor een lunch. Het middagpro-
gramma was een ouder/kind toer-
nooi, maar door het slechte weer 
moest de organisatie helaas beslui-
ten dit onderdeel niet door te laten 
gaan. Het weekend eindigde dus 
een paar uur eerder. Aan de reac-
ties van de kinderen te horen, was 
het weer een geslaagd evenement, 
wat de betrokkenheid van de jeugd 
bij de vereniging absoluut ten goe-
de komt.

Volgend jaar staat het jeugdweek-
end in het teken van het 5 -jarig be-
staan van de vereniging.

PersonaPersona nieuwe 
sponsor keepersopleiding
De Kwakel - Met ingang van het 
volgende seizoen is adviesbureau 
PersonaPersona de nieuwe sponsor 
van de keepersopleiding bij hockey-
vereniging Qui Vive voor een perio-
de van 3 jaar. PersonaPersona is een 
onafhankelijk psychologisch advies-
bureau dat individuen en organisa-
ties binnen dit werkterrein in de ge-
hele breedte kan ondersteunen. Zij 
adviseert bij vraagstukken op het 
gebied van selectie, coaching, trai-
ning en consulting. Het hoofdbe-

stuur van Qui Vive is zeer gelukkig 
met deze sponsor, omdat hiermee 
de nieuwe aanpak van deze oplei-
ding onder leiding van Jan Jaap v.d. 
Veer, professioneel keeperstrainer, 
nog beter gestalte kan krijgen. 
Op de foto mede eigenaar van Per-
sonaPersona Maaike ‘d Angremond 
met haar zoon Stijn Orth, die het 
volgende seizoen de keeper is van 
jongens D1 en John van Santen, lid 
van het hoofdbestuur van Qui Vive.
(www.personapersona.com)

Taco de Jonge vertrekt bij 
Qui Vive dames 1
De Kwakel - De huidige trainer/
coach van Qui Vive dames 1 Taco 
de Jonge heeft het hoofdbestuur la-
ten weten het komende seizoen niet 
meer beschikbaar te zijn.

Ondanks dat het hoofdbestuur hem 
nog voor tenminste één seizoen aan 
dames 1 had willen binden heeft Ta-
co de Jonge hiervan toch afgezien. 
Taco de Jonge zal de hockeysport 
zeker niet verlaten en elders een 
nieuwe uitdaging aangaan.  

Het hoofdbestuur is inmiddels al op 
zoek naar een opvolger die de uit-
daging krijgt om met dit elftal, waar-
in een aantal nieuwe speelsters zul-
len gaan meedoen, dusdanig spor-
tief te presteren dat zo snel als mo-
gelijk een terugkeer vanuit de eer-
ste klasse naar de overgangsklasse 
een feit is. 
Het hoofdbestuur laat weten het erg 
jammer te vinden dat Taco vertrekt 
en danken hem voor zijn inzet en 
toewijding voor Qui Vive.

AKU junioren plaatsen 
zich voor landelijke finale

Handbiker Jetze Plat wint 
wereldbeker
Regio - Afgelopen maand heeft 
Jetze Plat door half Europa gereisd 
om verschillende wedstrijden te fiet-
sen. Het begon met twee voorberei-
dingswedstrijden in Italië en Zwit-
serland. In Italië was hij nog be-
zig om in echte topvorm te komen, 
maar hij sloot het goed af met een 
vierde plaats op de tijdrit en een 
tweede plaats op de wegwedstrijd. 
In Zwitserland was het startveld 
groter met ook grotere namen, dus 
dat zou moeilijk gaan worden. De 
tijdrit ging voor z’n gevoel erg goed 
maar hij had wat pech met z’n ket-
ting waardoor er wat tijd verloren 
ging, ondanks dit was zijn tijd (17. 
6 over 1  kilometer) goed voor een 
negende plaats. In de wegrit de vol-
gende dag behaalde hij een twee-
de plaats die hij won in de sprint, 
helaas was de eerste een kilome-
ter voor de finish weggesprongen 
en die was niet meer te achterha-
len. In het derde weekend stond de 
belangrijkste race gepland, de We-
reldbeker in Spanje. Op vrijdag 1  ju-
ni, tevens zijn twintigste verjaardag, 
reed hij een 21 kilometer lange tijd-

rit over een heel vlak en recht par-
cours. Dit was absoluut niet zijn fa-
voriete parcours en hij finishte op 
een elfde plaats op ruim drie mi-
nuten van de winnaar. Op zaterdag 
ging Jetze van start voor de weg-
wedstrijd. Tijdens het verkennen 
kwam hij erachter dat dit parcours 
nog weleens goed voor hem kon 
zijn, de aankomst was 7   meter 7% 
omhoog over kasseien. Het was een 
erg tactische race waarbij er veel 
gekeken werd, geregeld hard door-
getrokken werd tot boven de 5  ki-
lometer met een maximale snelheid 
van 72 km/h (5% heuvel af). In de 
laatste ronde was de kopgroep nog 
9 man groot en het zou een sprint 
worden voor de winst. Jetze ging al 
vanaf beneden aan de heuvel aan 
en trok hem in een strak tempo om-
hoog, er viel zelf een gat van on-
geveer 3  meter op de tweede. Jet-
ze kwam als eerste over de streep 
met vijf seconden voorsprong op de 
tweede! ‘Ongelofelijk’, dat was het 
eerste wat hij zei, als 2 -jarige in het 
complete WK veld winnen. Het uit-
gebreide verslag is te lezen op z`n 



Sport in de polder

BrugklaSleerlingen VlC 
Sluiten SChooljaar af

Het afgelopen schooljaar was een spannend jaar. Zeker voor de 
brugklasleerlingen van het VeenLanden College, die natuurlijk best 
moesten wennen aan de overgang van de hun zo vertrouwde groep 
8 naar een brugklas in Mijdrecht of Vinkeveen. Gelukkig heeft dat 
wennen voor de meeste leerlingen niet al te lang geduurd. Als je 
rondgaat met de vraag: “Ben jij al gewend op je nieuwe school?” 
krijg je  antwoorden zoals: “Ik zit in een toffe klas”, “Ik heb al veel 
vrienden en vriendinnen” en “Leuke school”.  Na een jaar hard 
werken zijn de proefwerken gemaakt, de rapportcijfers bekend en 
kunnen de boeken worden ingeleverd. Dus was het tijd voor een 
dagje lekker actief en zorgeloos poldersporten samen met klasge-
noten. De weergoden waren de brugklassers goedgezind. Geen re-
gen, wat echter niet betekende dat alle leerlingen droog bleven. 
Daarvoor bleek de uitdaging van de poldersloten te groot. WIj WeN-
seN IeDereeN eeN fIjNe VAkANtIe.

Meer foto’s op www.veenlandencollege.nl
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