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

tank en win
een unieke 
E-Ka*

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

maak kans 
op een 
11-tal 
Ford 
Ka’s

nog tot 1 juli 
belastingvoordeel

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

bespaar tot maar liefst € 3.500,-!

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

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

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

zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m zaterdaG | tel: 0297 321177

biG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.biGl.Nl
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start  sale
Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltb/edc/WraNGler
jack & jONes/G-star/cars/pall mall/esprit/dept

50%tOt

kOrtiNG
Op eeN deel vaN de cOllectie

vrijdaG 29, zaterdaG 30 juNi eN zONdaG 1 juli 

50%tOt
kOrtiNG

kids treNd vaN het mOmeNt
kids cOlOured

kOrtiNG(alleeN bij biGl)
5,-jeaNs

vaN 12.00 tOt 17.00 uur

zONdaG
GeOpeNd

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaat.nl

Uithoorn - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag jl. is rond 24.00 uur de 
jongerenbus van Cardanus volledig 
vernield. Het is niet de eerste keer 
dat de bus doelwit was van vanda-
len,  maar nu is de bus rijp voor de 
sloop. Jammer, want de bus was er 

voor om jongeren een extra infor-
matie-/hangplek te verschaffen. 
De daders worden bedankt namens 
de gebruikers van de bus. Erg stoer 
om op deze wijze dingen te gron-
de te richten! Getuigen kunnen zich 
melden bij de politie.

Jongerenbus door (nog) onbekende 
onherstelbaar gesloopt

Uithoorn/De Kwakel - Op dins-
dag 19 juni vond de zevende boot-
tocht plaats van de ‘sociale activi-
teiten’ van Het Rode Kruis, afd Uit-
hoorn/De Kwakel.
Dit jaar waren er 106 gasten aan 
boord, onder hen 34 gasten van de 
afdeling Ouderkerk aan de Amstel. 
19 Vrijwilligers en coördinatoren 
hielpen mee om de gasten te ver-
zorgen. De reis was georganiseerd 
door Corrie Sassen en werd bege-
leid door Anke Nijland en Liesbeth 
Heimeriks. Vrijwilligers hebben ge-
holpen met het vervoer naar/van de 

boot. Ook kapitein Dokter en zijn 
bemanning hebben geweldig gehol-
pen met het aan en van boord gaan 
van de gasten. 
Eenmaal veilig aan boord van de 
MPS Jacqueline - vertrek om 10.00 
uur - werden onder het genot van 
koffi e met gebak, de route en de 
dagindeling besproken. Dit jaar ging 
de vaarroute Amsterdam in, via de 
Schinkel en Kostverloren Vaart langs 
o.a het Olympisch Stadion en het 
Vondelpark naar het IJhavengebied. 
Tijdens een drankje en een heerlijke 
warme maaltijd ging de vaarreis via 

een uitgebreide route langs de IJha-
ven en andere bezienswaardighe-
den op en aan het water. 
Na een lange tijd van wisselvallig 
weer was vorige week dinsdag een 
perfecte dag voor op het water. Het 
bovendek was de hele dag in ge-
bruik, met ‘s middags nog meer zon 
en warmte dan ‘s ochtends. 
Na een laatste drankje en toetje was 
de reis om 16.00 uur voorbij en met 
dank aan alle vrijwilligers, EHBO’ers 
en coördinatoren gingen de gasten 
met een herinnering aan een fi jne 
dag weer van boord. 

Zonnige boottocht met Rode 
Kruis naar het IJhavengebied

Uithoorn - Komende zaterdag 30 
juni is het in winkelcentrum Zijdel-
waard Tropical Day. Diverse winke-
liers hebben een kraam met allerlei 
tropische aanbiedingen. 
Gastvrouwen delen hapjes en lek-
kernijen van het Volendammer Vis-
paleis, De Goudreinet en Jamin uit. 
Albert Heijn heeft een kookdemon-
stratie met tropische desserts voor 

volwassenen en speciale ijsjes voor 
de kinderen. Uiteraard kan alles ge-
proefd worden! De recepten staan 
in de Allerhande. Jamin heeft ook 
een speciale aanbieding deze dag: 
bij een aankoop ontvangt u een gra-
tis ijsje! Kinderen kunnen zich gratis 
laten versieren met leuke Tropical 
Glitter Tattoos bij de speciale stand 
in het winkelcentrum.

Aanstaande zaterdag 30 juni: 

Tropical Day in 
Zij delwaard

Uithoorn - Donderdagochtend 
heel vroeg, rond de klok van zes 
uur, vond er op de Zijdelweg een 
ernstig ongeval plaats tussen een 
personenauto en een politieauto. 
Bij deze aanrijding raakten de twee 
inzittenden van de personenau-
to gewond. Een van de gewonden 
moest door de brandweer uit het 
voertuig worden gehaald. Ze wer-
den naar het ziekenhuis gebracht. 
Een van de gewonden moest daar 
blijven ter observatie. De twee po-

Ernstige aanrij ding tussen een 
politieauto en personenauto

litieagenten werden ter plekke on-
derzocht en bleken geen zichtbare 
verwondingen te hebben. De oor-
zaak van het ongeluk is nog niet 
bekend. Het onderzoek wordt - zo-
als gebruikelijk is bij ongelukken 
waarbij politiewagens betrokken 
zijn - door een ander korps gedaan. 
Of de politieauto gebruikmaakte 
van optische geluiden is ook niet 
bekendgemaakt. 
Foto’s Ronald van Dam
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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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

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

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

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

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

30 juni Braderie De Kwakel. 10.00-18.00 uur

30 juni Goud van Oud in Dorpscentrum

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

30 juni The Mix, J.A. van Seumerenlaan 1. Toneelgroep Maskerade 
organiseert mini workshop Toneel. Iedereen vanaf 18 jaar is 
welkom. Zaal open: 13.30 uur. Workshop begint om 14.00 uur 
en duurt tot 15.30 uur. Na afloop hapje/drankje. Je kunt je aan-
melden via secretariaat@toneelgroepmaskerade.nl

1 juli Kinderkoor Xing onder leiding van Ireen van Bijnen treedt op 
met het liedjesprogramma “Als je groeit...” bij danscentrum Co-
lijn, Industrieweg 20. Aanvang 11.00 u. Toegang vrij.

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

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

4 juli Stichting Uithoorn in Bedrijf houdt een voorlichtingsbijeen-
komst waarvoor alle ondernemers binnen de gemeente Uit-
hoorn worden uitgenodigd. Plaats: Thamerkerk (Amsteldijk 
Noord 3).Tijd: 16.30-18.30 uur. Info: de heer J. Szejnoga, tel. 
06-53667030. E-mail: joep@joepsze.nl

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

5 juli De Nederlandse concertpianiste Arielle Vernède, die later dit 
jaar ook in het concertgebouw Amsterdam zal spelen, geeft 
een concert in bibliotheek De Hoeksteen, A. Ariënslaan 1. van 
Uithoorn. Tijd: 20.15-22.00 uur, Prijs: € 12,50. Pashouders: 
€10,- en in de voorverkoop €1,- korting. Kaarten te koop in de 
bibliotheek of online via www.debibliotheekamstelland.nl 

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

5 juli Seniorenmiddag in tent op Amstelplein van 14.00-16.30 uur. 
Georganiseerd door Buurtbeheer Meerwijk en Vita. Aanmel-
den voor 4 juli bij Monique Sintenie, tel.: 0297-567163 of 
m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl

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

7 juli  The Mix, J.A. van Seumerenlaan 1. Kinderen van 3 tot 13 jaar 
geven een spetterende buikdansvoorstelling onder begelei-
ding van dansgroep Aziza en in samenwerking met kinder- en 
tienerwerk van Stichting Cardanus. Zaal open: 14.45 uur. Voor-
stelling om 15.40 uur. Entree: Gratis

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

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

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

13 juli Kids @ the Mix disco in Sporthal De Scheg, A. van Schendel-
laan 100 A. Happy Power, glittertattoos en gratis limonade.
Tijd: 19.00-21.30 Leeftijd: 8 t/m 12 jaar. Entree: €5,-. Voorver-
koop bij boekhandel Ten Hoope. Meer info: Natascha Halici, 
06-52646156 of nhalici@cardanus.nl

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

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

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

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

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

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

Evenementen vanaf augustus 2012 staan op www.uithoorn.nl

Presentatiebijeenkomst over gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn
Graag nodigen wij u uit voor een bij-
eenkomst over het gebied tussen 
Boterdijk en Vuurlijn. Deze bijeen-
komst vindt plaats op 3 juli van 19.00 
- 21.30 uur in Dorpshuis De Qua-
kel, Kerklaan 16 in De Kwakel. Van-
af 19.00 uur kunt u daar koffie of thee 
drinken en rond 19.15 uur begint de 
bijeenkomst.

Aanleiding
In september 2009 heeft de gemeen-
teraad de gemeentelijke Structuur-
visie vastgesteld. Met het vaststel-
len van deze visie heeft de Raad ook 
een opdracht voor het gebied tussen 
de Boterdijk en de Vuurlijn geformu-
leerd. Deze luidt “gebied tussen Bo-
terdijk en Vuurlijn, natuur en ecolo-
gie inventariseren en plan van aan-
pak opstellen voor gebied”. 

Daarbij zijn de volgende doelen ge-

steld:
- Het versterken/ontwikkelen van 

de groene, cultuurhistorische en 
ecologische waarden;

- Het versterken/ontwikkelen van 
de recreatiemogelijkheden;

- Het waar mogelijk verplaatsen/
saneren van bedrijvigheid en kas-
sen voor zover deze een belem-
mering vormen voor de ontwikke-
lingen in het gebied en de eigena-
ren hiertoe bereid zijn;

- Het gebied ontwikkelen als ver-
bindende schakel langs de Stel-
ling van Amsterdam tussen Am-
stelgroen en Zijdelmeer.

wat is tot nu toe gebeurd?
Vanaf november vorig jaar is in over-
leg met de eigenaren in het project-
gebied onderzoek gedaan naar wel-
ke functies binnen het gebied wel en 
niet mogelijk moeten zijn en naar de 

AsFALteRen RinGDijK 
Op vrijdag 6 juli wordt de Ringdijk (tussen Het Fort en La Forteresse) geasfal-
teerd. De werkzaamheden worden tussen 7.00 en 17.00 uur uitgevoerd door 
de firma Schelvis Infra B.V. Bij slecht weer moeten de werkzaamheden wor-
den uitgesteld. Op www.uithoorn.nl/actueel/nieuwsberichten kunt u dan na-

dere informatie vinden.

meer info?
Namens de gemeente houdt de heer E. Wanningen van de afde-

ling Leefomgeving toezicht op het werk. Hij is telefonisch be-
reikbaar op nummer (0297) 51 3111 of mobiel 06 51 59 08 

99 op maandag t/m woensdag van 08.00 tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

weRK in 
uitVOeRinG

gewenste gevolgen van de verschil-
lende mogelijke functies op de omge-
ving. Er is zowel bij de bewoners als 
de ondernemers geïnventariseerd 
wat de wensen zijn voor de eigen wo-
ning of het eigen bedrijf. De wensen 
van de belanghebbenden vormen de 
basis voor de gebiedsvisie.

De concept gebiedsvisie
De laatste weken is hard gewerkt om 
alle in de afgelopen maanden verza-
melde informatie te vertalen in een 
concept gebiedsvisie. Deze visie laat 
zien dat een integrale kwaliteitsver-
betering van het hele gebied mogelijk 
is. Wij zijn ervan overtuigd dat in de 
visie de doelstellingen vanuit land-
schap, cultuurhistorie en recreatie 
worden bediend en dat voor de ge-
bruikers van het gebied een duurza-
me toekomst mogelijk wordt. De ge-
biedsvisie vormt het toetsingskader 

voor mogelijke toekomstige ontwik-
kelingen in het gebied. Op 3 juli zul-
len wij deze visie presenteren.

Doel en opzet van bijeenkomst 
op 3 juli
Ons is gevraagd om de op 3 juli te 
presenteren stukken tevoren via de 
gemeentelijke website beschikbaar 
te stellen. Er is bewust voor gekozen 
dit niet te doen, zodat we de stuk-
ken eenduidig aan u kunnen presen-
teren. Na de bijeenkomst komen de 
stukken via onze website beschik-
baar. Op de avond zelf en naderhand 
is er gelegenheid voor reacties.

meer info?
Wilt u meer weten of heeft u vragen 
of suggesties? Neem dan contact op 
met de projectleider, de heer M.W.M. 
Blonk, telefonisch bereikbaar via 
0297-513111.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

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

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

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

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

Tijdelijk: 
- Verkeersbesluit Harley Davidson Dag 22 juli 2012. Ter inzage van 30 mei 
 t/m 11 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
- Voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. Ter inzage van: 31 mei 2012 

t/m 3 juli 2012. Contactpersoon: mw. A. Stevens, 0297-513111.
- Verkeersbesluit inzake aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

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

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

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

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

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

- Verkeersbesluit evenementen zomer 2012 in het Dorpscentrum van Uithoorn. 
Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 2012. 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.
De Kwakel
- Poelweg 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van sand-

wich- panelen op het dak van kassen. Ontvangen 15 juni 2012.
- Poelweg 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel en het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 14 juni 2012.
- Boterdijk 91, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrij-

loopstal. Ontvangen 20 juni 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel 

en het aanbrengen van reclame. Ontvangen 20 juni 2012.
- Melde 11 t/m 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de 

entree van het appartementencomplex. Ontvangen 21 juni 2012.
Thamerdal
 - Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelre-

clame. Ontvangen 18 juni 2012.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbalvereniging Tha-

men voor het organiseren van een jubileumweekend van 29 juni t/m 1 juli 2012.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey Club Qui Vi-

ve voor het organiseren van het Polder Power Kamp op 14 en 15 juli 2012.
- Bedrijvenweg 10, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een geveldoek-

reclame. Bezwaar: t/m 3 augustus 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan het Alkwin Kollege voor 

het organiseren van een drakenbootrace op 20 september 2012.

 VERKEERSBESLUIT EVENEMENTEN
Oude Dorp
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde evenementen moge-
lijk te maken, de wegen waarop de evenementen plaatsvinden af te sluiten voor 
alle verkeer, waarbij op de betreffende wegen op de betreffende dagen en tijden 
tevens niet kan worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door de betreffende wegen 
gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van verkeersborden 
in het Dorpscentrum van Uithoorn, op de volgende dagen, plaatsen:

Datum Evenement Locatie Tijd
   incl. op- en afbouw

Zaterdag Goud van Oud Dorpscentrum/Schans, v/a 18.00 uur
30 juni 2012  Stationsstraat vanaf 
  Het Oude Spoorhuis, 
  overige locaties:
  Marktplein 27 tot v/a 16.00 uur 
  Wilhelminakade 37: tot 04.00 uur

Zaterdag Tropical Night Dorpscentrum/Schans,  v/a 18.00 uur
25 aug. 2012  Stationsstraat vanaf 
  Het Oude Spoorhuis, 
  overige locaties: 
  Marktplein 27 tot v/a 16.00 uur 
  Wilhelminakade 37: tot 04.00 uur

Tevens wordt tijdens deze evenementen het parkeerverbod in de Stationsstraat 
uitgebreid, zodat dit geldt in de hele Stationsstraat aan beide zijden op zaterdag 
30 juni en zaterdag 25 augustus van 18.00 uur tot 04.00 uur. Het openbare par-
keerterrein aan de Stationsstraat blijft bereikbaar.
Ter inzage en bezwaar
Dit verkeersbesluit ligt, met tekening, tot en met 8 augustus 2012 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit glastuinbouw
Vinkaplant voor het veranderen van een glastuinbouwinrichting aan de Achterweg 
120 te De Kwakel. Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waar-
door de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algeme-
ne wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen 
of het instellen van beroep.
Uithoorn, 27 juni 2012

 AANWIJZING TOEZICHTHOUDER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben de heer M. Karasülük per 12 
juni 2012 aangewezen als toezichthouder in het kader van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Monu-
mentenwet, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit 
2012. De heer Karasülük is werkzaam bij de afdeling Publiekszaken, cluster Vei-
ligheid en Handhaving. 

Het gemeentehuis is op dinsdag 3 juli vanaf 16.00 gesloten in verband 
met een personeelsbijeenkomst. Op 4 juli kunt u weer op de gebruike-
lijke tijden bij ons terecht.

Gemeentehuis 3 juli vanaf 
16.00 uur gesloten

Openingstijden kinderboerderij 
De Olievaar gewijzigd
Kinderboerderij De Olievaar is vanaf 1 juli open op woensdag en vrij-
dag van 9.30-16.30 uur. De overige dagen is de boerderij voorlopig ge-
sloten voor publiek. De beperking van de openingstijden is een gevolg 
van wegvallen van de gemeentelijke bijdrage per 1 juli 2012. 

Op zoek naar andere fi nanciering
Nu de bijdrage wegens bezuiniging ophoudt, is Ons Tweede Thuis in 
samenwerking met de gemeente op zoek naar andere wegen om de fi -
nanciering voor de kinderboerderij rond te krijgen. 
Ons Tweede Thuis en de gemeente vinden het spijtig dat de kinder-
boerderij tijdelijk moet werken met beperkte openingstijden, maar 
spannen zich in om deze periode zo kort mogelijk te laten zijn.

In opdracht van B&W wordt gewerkt 
aan een nieuwe Woonvisie. Basis 
voor deze visie is een woningmarkt-
onderzoek in de vorm van een enquê-
te onder inwoners van Uithoorn.  Er 
zijn ruim 7000 enquêteformulieren 
verspreid over de verschillende wij-
ken in Uithoorn en De Kwakel. Uitein-
delijk hebben ongeveer 1900 men-
sen meegewerkt aan het onderzoek. 

Dit is voldoende om op basis van de 
onderzoeksuitkomsten waardevol-
le uitspraken te kunnen doen. B&W 
danken u dan ook hartelijk voor uw 
medewerking. Onder de deelnemers 
worden 10 cadeaubonnen van € 50,- 
verloot.  De onderzoeksresultaten 
komen na de zomer beschikbaar via 
www.uithoorn.nl en de gemeentepa-
gina in de Nieuwe Meerbode.

Bedankt voor invullen enquête 
woonvisie

Vorige week is in een huis in Amster-
dam brand ontstaan in poetsdoeken 
met o.a. thinner en terpentine. De be-
woners hadden deze doeken en che-
micaliën gebruikt bij het reinigen van 
kwasten en deze op een hoop in de 
badkamer bewaard. Door de chemi-
caliën is broei ontstaan en de doeken 

zijn in brand gevlogen. In de woning 
was veel rookontwikkeling, maar nie-
mand is gewond geraakt. Chemicali-
en in huis brengen risico’s met zich 
mee. Probeer de aanwezigheid en 
het gebruik daarvan zoveel mogelijk 
te beperken. Zorg altijd voor voldoen-
de ventilatie.

Brand in woning door 
poetsdoeken met chemicaliën Op donderdagmiddag 5 juli organi-

seren Buurtbeheer Meerwijk en Vi-
ta van 14.00 tot 16.30 uur een senio-
renmiddag op het Amstelplein. In be-
wonersoverleggen in Meerwijk is ge-
vraagd om een locatie waar iets ge-
organiseerd wordt voor senioren. Op 
5 juli willen Buurtbeheer en Vita in 
een tent op het Amstelplein inventa-
riseren of deze vraag bij veel senio-

ren leeft. Denk bijvoorbeeld aan wan-
delen, koffi eochtenden, volksdansen 
of kaarten. In de tent kunt u muziek 
uit de vijftiger jaren beluisteren en 
er is bingo. Kaartjes kosten € 0,50. 
Ook zijn er hapjes en drankjes. Toe-
gang gratis. Graag voor 4 juli aanmel-
den bij Monique Sintenie, tel. 0297-
567163 of per mail: m.sintenie@
vitawelzijnenadvies.nl

ALGEMENE INFORMATIE

Seniorenmiddag in tent op 
Amstelplein



Een middag op pad met Anneke Vink – Janssen, 
in wat waarschijnlijk de meest besproken  
wijk van Uithoorn is: de Europarei, waar ze al  
41 jaar woont. “Dat de wijk een bouwput 
wordt, is natuurlijk erg jammer.”

Het is een zonnige middag  
in juni. We wandelen door 
de Europarei met Anneke 
Vink – Janssen. Je mag haar 
hier gerust de ideale gids 
noemen. De fractieassistent 
van Ons Uithoorn was een 
van de eerste bewoonsters 
van de Romeflat, waar ze in 
1971 met haar man het ap-
partement betrok dat ze nu 
nog steeds bewoont. De vier 

kinderen zijn allang de deur 
uit en in 2004 overleed haar 
man, maar Vink – Janssen 
bleef de wijk trouw.

Dorpse karakter
Al wandelend vertelt  
Vink – Janssen over de 
buurt. “We kwamen  
met zijn tweeën vanuit  
Amsterdam”, begint ze.  
“Ik vond het hier meteen  

geweldig. Dat dorpse, met 
het buitenleven om de hoek, 
zeker voor jonge gezinnen 

was dat ideaal.” De Europarei 
lag in die tijd midden tussen 
de weilanden. “Alles is  
veranderd én gelijk geble-
ven”, vertelt Vink – Janssen. 
“Uithoorn is gegroeid, maar 
heeft zijn dorpse karakter 
behouden.”

Zorg en aandacht
De Europarei staat de  
laatste jaren flink in de  
belangstelling. Vink –  
Janssen heeft zich altijd  
ingezet voor het welzijn  
van ‘haar’ wijk. Ze werd 
eerst lokaal actief, later  
was ze acht jaar lang raads-
lid voor Gemeentebelan-
gen. Nu zet ze zich in voor 
Ons Uithoorn. De visie  
van Vink – Janssen op  
de Europarei bleef onveran-
derd: het is een prachtige 
wijk, die zorg en aandacht 
behoeft.

Bouwput
Inmiddels is duidelijk dat 
drie van de negen flats in  

de wijk worden gesloopt. 
Vink – Janssen: “Ik had  
liever werk gemaakt van  
een goede mix tussen oude 
en jonge bewoners, duurdere 

en goedkopere woningen, 
koop en huur. Nu is gekozen 
voor sloop is één ding zeker: 
dat de wijk de komende jaren 
een bouwput zal zijn. Dat is 
bijna onvermijdelijk, maar 
vooral ook jammer voor de 
mensen in de wijk.” 

Mijn buurtje
Als Vink – Janssen één ding 
heeft gemerkt in de Europarei, 
dan is het wel dat de bewoners  

van de wijk zelf met de buurt 
aan de slag willen gaan. Wat  
dat betreft: “De beleving  
van professionals loopt  
niet altijd gelijk met die  
van bewoners. Al wil ik  
niet zeggen dat het beter  
is dan het lijkt.” Maar wat  
er ook met de wijk gebeurt, 
Vink – Janssen blijft de  
Europarei trouw. “Het blijft 
mijn buurtje. Wat er ook  
gebeurt, ik blijf.” 

R a a D s a g e n D a

Datum: 28 juni 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening en inspreken 
burgers  

2    Schanskerk 19.40 uur

3    Cultuurkader en  
cultuurpijlers 20.45 uur

4   Bestemmingsplan  
Tolhuissluis 21.30 uur

5   Ontwerpbegroting 
Stadsregio Amsterdam  
22.00 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 12 juli 2012.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

D e  g e M e e n t e R a a D  v a n  u i t h o o R n  i n f o R M e e R t  u  o v e R  Z i j n  a c t i v i t e i t e n

“Wat er in de wijk  
ook gebeurt, ik blijf”

‘Ik vond het in de Europarei meteen geweldig’
Kijk voor meer informatie  

op www.uithoorn.nl

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Anneke Vink – Janssen van Ons Uithoorn  
woont al 41 jaar in de Europarei.

De gemeenteraad sprak 
twee weken geleden onder 
meer over de Algemene 
Plaatselijke Verordening 
(APV). De APV fungeert  
als het handboek van de  
gemeente – een handboek 
dat vragen oproept. Zo wil-
den VVD en PvdA weten 
waarom je een vergunning 
moet aanvragen om een 
reclamebord langs de weg 
te zetten. “Is dat omdat de 
vergunning geld oplevert?”, 
vroeg VVD’er Hazen.  
Volgens wethouder  
Verheijen zaten er vroeger 

veel ambtelijke uren in de 
aanvraag. Nu zitten er veel 
uren in de handhaving. Het 
inzetten van gespecialiseerde 
bedrijven voor het plaatsen 
en verwijderen van reclame 
is een optie voor de toekomst. 
Het CDA vroeg waarom de 
vergunningen een week 
eerder moeten worden inge-
diend. Zodat de gemeente 
advies kan inwinnen, was 
het antwoord. Verheijen: 
“Met die ene week hebben 
we meer tijd om dat goed te 
regelen”. DUS! kwam met 
heel specifieke vragen over 

hondenpoep en circusdieren. 
Daar gaat de APV niet over, 
was het korte antwoord  
van de wethouder. Ook de 
avondvierdaagse kreeg  
aandacht. “Daar moesten 
dit jaar toiletvoorzieningen 
geregeld worden. Gaat dat 
niet wat ver?”, vroeg de 
VVD zich af. Verheijen  
gaat kijken of er in de  
APV gradaties kunnen  
komen in de eisen voor eve-
nementen. “Het zou zonde 
zijn als iets moois door  
regeltjes niet door kan gaan”, 
aldus de wethouder.   

Raad bespreekt handboek van de gemeente

Liniewoningen
Uithoorn

Koop Lenstra Makelaars o.z.
 T 0297-524124
 www.kooplenstra.nl

EKZ | Makelaars o.g.
 T 0297-567863
 www.ekz.nl

www.wonenindestelling.nl

nog enkele woningen te koop vanaf € 445.000,- v.o.n.

 � woonoppervlakte ± 191 m2

 � met garage

 � keuze uit diverse indelings varianten

 � tuin op zuidwesten
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OPROEP AAN ALLE ONDERNEMERS EN EIGENAREN VAN 

NIET-WONINGEN IN UITHOORN EN DE KWAKEL

Op 4 juli a.s. wordt er een informati ebijeenkomst gehouden 
in de Thamerkerk van 16.30 uur tot 18.30 uur over de 

oprichti ng van het Ondernemersfonds Uithoorn/
De Kwakel door de Sti chti ng Uithoorn in Bedrijf

www.subuithoorn.nl

120414_IM.indd   1 14-06-12   15:03

Bent u energiebewust?

bel 0297-561312
Wij plaatsen zonneboilers

van Walraven

Te koop:
Bamboestokken van geel 
tot zwart. Lengte van 2 tot 
4 m. Voor plantensteun /ti-
pi. T.e.a.b. Tel. 0297-285770

Te koop:
Antiek grenen een deurs kast 
190 x 98 x 50 €200,-. Antiek 
grenen dekenkist 55 x 108 x 
63 €150 ,-. Tel. 0297-286040

* Gevraagd:
Voor St. Mensen in Nood draag-
bare kleding, schoenen, de-
kens, enz. Inleveradressen: 
maandag t/m zaterdag tussen 
08.00 en 20.00 uur. Mijdrechtse 
Dwarsweg 20 in Wilnis en He-
renweg 36 in Vinkeveen. Beide 
adressen op zondag gesloten. 
 Tel: 0297-778103
* Ook op zoek naar oud-klas-
genoten: www.schoolbank.nl.

* Gevraagd: 
Steun Afrika 

Koelkast, tv, audio app. 
Gratis gehaald. 

 Tel: 06-43098257
* Te koop:
Voor de echte fans!  
Geborduurde kussens van Elvis, 
Laurel & Hardy. Voor de kinder-
kamer: klokken van Cars, Win-
nie the Pooh. Ook exclusieve 
kraamcadeaus en kaarten. 
 Tel: 0297-265126
/06-53507473
*Steun afrika.
Koelkast, tv, audio app. Gratis 
gehaald. 
Tel: 06-43098257

Houd de website in de gaten:
www.dorpsloop-aalsmeer.nl

Jijdoet tocH
ook mee?

2012
DorpsloopAalsmeer
Atletiekvereniging AVA Aalsmeer

op dinsdag 4 september!

scHriJf Je in op
de nieuwsbrief:

    start: 19.00 uur                         start 19.30 uur
1 km kidsrun    5 & 10 km wedstrijd



30 JUNI VANAF 21.00 UUR

CAFE DE GEVEL 
CAFE DRINKEN & ZO 
CAFE DE HERBERGH 

SAUNA AMSTELLAND
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

VISSER C1000 EN AH JOS VAN DEN BERG
Uithoorn - Op 30 juni zal 
toch het jaarlijks terugke-
rend evenement Goud van 
Oud plaatsvinden. Het is 
lang spannend geweest of 
dit wel ging lukken. Eind 
vorig jaar is een aantal le-
den uit de Werkgroep Ho-
reca Uithoorn gestapt. Na 
een korte periode van on-
duidelijkheid of de Werk-
groep wel kon worden 
voortgezet hebben Café 
Drinken & Zo, Café De Ge-
vel en Café Herbergh 1883 
de handen ineengeslagen 
en besloten de Werkgroep 
nieuw leven in te blazen. 
Omdat er een aantal cafés 
is afgehaakt zal Goud van 
Oud wel een andere op-
zet krijgen. In plaats van 
bands in de Julianalaan 
zal er een lang lint over 
de Wilhelminakade gefor-
meerd worden. 

Vanaf Café Drinken & Zo tot aan Café Herbergh 
1883 kunt u een wandeling maken langs ver-
schillende podia:

Herbergh 1883
We starten bij Café Herbergh 1883. Daar spelen 
The Surphonics. Zij brengen je terug in de tijd met 
de muziek uit het meest legendarische pop-de-
cennium. Beat, Surf, Rock, Rock’ n’ Roll… De band 
speelt in de klassieke bezetting met twee gitaren, 
bas, drums. Ze zingen alle vier en dat is hard no-
dig want hun grote specialiteit is het werk van The 
Beach Boys! Fun Fun Fun, California Girls, Sur� n’ 
USA: je waant je gewoon op een strandfeest in het 
California van de jaren ‘60… Natuurlijk komen ook 
andere Amerikaanse én Engelse Oldies voorbij: The 
Beatles, The Hollies, The Kinks, Chuck Berry en lek-
kere instrumentals van o.a. The Surfaris, Shadows 
en Dick Dale. Door AVRO’s Steenen Tijdperk werd 
The Surphonics uitgeroepen tot ‘Beste Sixties Co-
verband van Nederland’. De band kreeg de meeste 
punten van zowel het publiek als de vakjury. Rarity 
Records bracht tot op heden drie Surphonics-CD’s 
en één live-DVD uit. 

de GEVEL
Bij De Gevel vinden we PartyShift: Deze band 
bestaat uit 6 enthousiaste en gedreven muzikant-
en voor wie muziek maken de grootste passie is. 
Ze laten een afwisselend repertoire van groovy 
danceclassics tot hedendaagse popsongs horen. 
De twee zangeressen Sally en Francis en de back-
line van Eric op bas, Ron op drums, Guido op gitaar 
en toetsenman Louis zorgen graag voor een ener-
giek optreden. De muziek staat niet toe dat je blijft 
zitten, maar nodigt je uit tot meezingen en om de 
hele avond op de dansvloer door te brengen. Op 
Goud van Oud, voor enkele bandleden een thuis-
wedstrijd, speelt PartyShift 3 sets herkenbare num-
mers uit verschillende periodes en de band hoopt 
daarbij een breed publiek aan te spreken en aan 
het dansen te krijgen.

SAUNA AMSTELLAND
Bij het Oude gemeentehuis heeft Sauna Amstel-
land zijn stek en daar speelt Cartoon Musics. De 
meest veelzijdige en � exibele muzikale invulling 
van Nederland met vele extra’s! Met deze forma-
tie kan je alle kanten op. Kwaliteit gegarandeerd! 
De basis van Cartoon Music bestaat uit Doenja 
(zang & toetsen) en Ko (gitaar, toetsen & zang). In 
deze samenstelling spelen zij een uitgebreid rep-
ertoire van prachtige ballads, popsongs, Neder-
landstalige- en Zuid-Amerikaanse nummers. Zeer 
geschikt voor recepties, borrels en diners. Maar in 
deze bezetting kunnen zij uiteraard ook lekker ‘uit-
pakken’ en er een compleet feest van maken met 
swingend uptempo repertoire…

c1000
Ook C1000 is dit jaar van de partij. Bij hen vindt 
u The Blue Clay. Deze band is ontstaan door een 
reeks akoestische optredens van Johnny Roscoe 
en Wouter Verhelst zo rond 2006. Daarna werden 
ze regelmatig bijgestaan door Old Firm accore-
onist Hans van der Werf en Sander Elderkamp op 
percussie. The Blue Clay speelde in het verleden in 
diverse samenstellingen.
Tegenwoordig bestaat de groep uit vier gedreven 
muzikanten. Zij spelen oude blues en hillbillynum-
mers met invloeden uit bluegrass, tex-mex- en 
zydeco muziek.

DRINKEN & ZO
Bij Drinken en Zo kunt u gaan genieten van Souk 
Ma Lens. In de winter van 2005 werd door Rene den 
Heijer (gitaar) het idee geboren om een 50’s, 60’s 
Rock ‘n Roll band op te richten. Slechts twee weken 
later stonden er 4 gemotiveerde muzikanten met 
elkaar te jammen in een plaatselijk café. Zo ont-
stond de band  ‘Mystery Train’, met Rene den Heijer 
op gitaar, Johan van Dijk op basgitaar en Bobby 
van Essen op toetsen. Na diverse optredens te heb-
ben verzorgd blijkt dat de band toch meer gevoel 
kan leggen in een ander genres, waaronder ‘Blues’ 
en Soul. De band heeft sinds die tijd een metamor-
fose ondergaan.
Rene, Johan, Bobby en de toenmalige drummer 
bleven met elkaar musiceren en er werd kritisch 
gezocht naar een nieuwe zanger om een nieuwe 
bandformatie mee te vormen. Na een aantal audi-
ties werd er gekozen voor de veelzijdige zanger 
Patrick Pelka. Ook verving Bob Schimscheimer de 
toenmalige drummer en in deze bezetting werd 
Souk Ma Lens in 2010 uitgeroepen tot de beste 
overband van Utrecht en Flevoland. Het laatste 
stukje van de puzzel werd gevonden in de zomer 
van 2010 in M`rtijn van Jaarsveld, die de� nitief de 
drumpartij van zijn rekening heeft genomen en 
samen met bassist Johan van Dijk een strakke rit-
mesectie.

Kruising Marktplein/
Julianalaan
Op de kruising Marktplein/Julianalaan vindt u de 
band Rockadile. De band staat bekend om de dan-
sbare muziek, het aanstekelijk enthousiasme en 
origineel Rock- ‘n Roll dansende fans die vaak bij 
de optredens zijn. De band is in 2007 opgericht. 
De zanger/gitarist en de bassist waren voor die tijd 
fanatieke Rock- ‘n Roll dansers. Geïnspireerd door 
de klanken besloten zij zich te storten op Rock- ‘n  
Roll muziek en met succes. Binnen enkele weken  
voegde zich een drummer bij de band en was  
Rockadile een feit. Inmiddels is de band uitgebreid 
met een tweede gitarist. Met een bezetting van gi-
taar, drums en bas kunnen de songs van Rockadile 
eerlijk en transparant genoemd worden. Zij heb-
ben inmiddels een uitgebreid repertoire met num-
mers van o.a. Elvis, Johnny Cash, Johnny Bernettte 
en Carl Perkins waarbij Rock -‘n Roll dansliefheb-
bers hun hart kunnen ophalen.

Al met al kan deze avond niet meer stuk.
Iedereen kan genieten. Als nu het weer ook 
nog meewerkt gaan ze knallen in Uithoorn...!

en één live-DVD uit. 

de GEVEL
Bij De Gevel vinden we PartyShift: Deze band 
bestaat uit 6 enthousiaste en gedreven muzikant-

het dansen te krijgen.

SAUNA AMSTELLAND
Bij het Oude gemeentehuis heeft Sauna Amstel-
land zijn stek en daar speelt Cartoon Musics. De 

swingend uptempo repertoire…

c1000
Ook C1000 is dit jaar van de partij. Bij hen vindt 
u The Blue Clay. Deze band is ontstaan door een 

zydeco muziek.

DRINKEN & ZO
Bij Drinken en Zo kunt u gaan genieten van Souk 
Ma Lens. In de winter van 2005 werd door Rene den 

Zaterdag 30 juni a.s. swingenZaterdag 30 juni a.s. swingenZaterdag 30 juni a.s. swingen
bij Goud van Oud in Uithoorn!bij Goud van Oud in Uithoorn!bij Goud van Oud in Uithoorn!bij Goud van Oud in Uithoorn!bij Goud van Oud in Uithoorn!bij Goud van Oud in Uithoorn!



INFORMATIEF
COLOFON

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

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

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

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplagE: 14.300

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

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

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsyCHOLOgIsCHE 
HULPvERLENINg

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

gEzONDHEIDs-
zORgPsyCHOLOOg

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

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

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

bRANDwEER 
& POLITIE

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie weet waar dit bankje is?
Vinkeveen - Deze week ontvin-
gen we het volgende bericht: “In 
onze tuin in Donkereind hebben 
wij een mooi plekje aan het water, 
waar wij graag zitten om van het uit-
zicht te genieten, er te zwemmen en 
te vissen. Wij hebben daar een leuk 
bankje voor gemaakt. Tot onze ver-
bazing ontdekten wij vorige week 

dat dit bankje gestolen is, dat moet 
per boot gebeurd zijn.
Er moeten mensen zijn die dit ge-
vaarte voorbij hebben zien varen, 
een opmerkelijk gezicht. Staat het 
in iemands tuin?? We willen het 
graag terug. Ons telefoonnummer is 
0627404322.”

Familie Ruhé

Door Flavoring

PAADJES
We komen ze allemaal tegen. Lang, kort, kronkelig, recht, met uitzich-
ten en ga zo maar door. Ik heb het hier over paadjes. De paadjes in 
ons leven, letterlijk en figuurlijk. Ga je voor de snelste route naar je 
bestemming of neem je de toeristische route en geniet je van alles 
wat je onderweg tegen komt?

Elke dag als ik mijn kinderen naar school breng, neem ik het stan-
daardpad en verbaas ik me over de gewoontes van de mensen. Je 
probeert je kinderen netjes op te voeden zoals dat ze op de stoep 
moeten lopen, niet zomaar moeten oversteken zonder te kijken en 
ook dat ze niet dwars door de groenperken gaan stampen. Maar al-
tijd als ik op dat ene punt kom, zie ik dat net ingezaaide grasveld, de 
stoep loopt er keurig langs, maar alle mensen snijden hier een stuk af. 
Eindresultaat hiervan is een uitgesleten spoor door een vers grasveld. 
En zeg dan nog maar eens tegen je kinderen dat ze niet mogen af-
steken en netjes op de stoep moeten blijven, terwijl iedereen om hen 
heen dat ene paadje wel neemt.

Er blijkt dus een speciale naam te zijn voor dit fenomeen, namelijk 
een olifantenpaadje. Het gaat dus om een niet-officieel fiets- of wan-
delpad dat door gebruikers van de reguliere fiets- en wandelpaden in 
de loop van de tijd wordt gecreëerd. Meestal ontstaat zo’n olifanten-
paadje in een stuk groen, om zo een klein stuk van de officiële rou-
te af te kunnen snijden. Olifantenpaadjes zijn vernoemd naar de ty-
pische eigenschap van olifanten om altijd de kortste weg te kiezen. 
Olifanten hebben ook de neiging om altijd hetzelfde pad te volgen, 
waardoor dus een zichtbaar pad uitslijt in de begroeiing. Wij mensen 
vertonen dus identiek gedrag aan de olifanten. 

Kennelijk willen we als de bestemming nabij is er zo snel mogelijk 
aankomen. En ik kan me er aan ergeren, maar ik ben ook maar een 
mens. Dus betrapte ik mezelf er van de week op dat ook ik de olifan-
tenpaadjes in het bos nam tijdens een loop. Op een of andere manier 
denk je dat het sneller is, terwijl dat helemaal niet te bewijzen valt. 
Tijdens deze loop vergat ook ik even te genieten van het onderweg 
zijn, want in gedachten was ik alleen maar bezig met hoe ver moet ik 
nog? Het mooie was dat er onderweg vrijwilligers aan de kant ston-
den om het een en ander in goede banen te leiden. Deze vrijwilligers 
riepen allerlei bemoedigende kreten naar de lopers. De kreet die mij 
een brede glimlach op mijn gezicht bracht, was van een enthousiaste 
vrouw met een mooi Surinaams accent: “Goed bezig, jullie ademen, 
jullie lopen, maar wel lachen hè, jullie moeten wel genieten van het 
gezond bezig zijn!” en mooier kan ik het niet verwoorden. 

Kan er in het echte leven ook niet zo’n vrijwilliger op sommige punten 
in je leven staan die naar je schreeuwt “ hé, goed bezig maar vergeet 
niet te genieten van het onderweg zijn. Voor je het weet, is de mooie 
reis alweer voorbij?”

Mijmeringen

Knalfeest dit jaar in De Scheg!
Kinderdisco De Kids @ The Mix
Uithoorn - Omdat de laatste kin-
derdisco voor de zomervakantie vo-
rig jaar uitverkocht was en er kin-
deren niet terecht konden, wordt 
de Kids @ The Mix disco dit jaar in 
Sporthal  De Scheg gehouden.
Wat kun je verwachten: Dj Happy 
Power, glittertattoos en gratis limo-
nade. Kortom: een knalfeest om sa-
men de zomervakantie in te luiden.
De kaarten zullen deze keer vijf euro 

kosten, dit vanwege het moeten af-
huren van de sporthal. De voorver-
koop is inmiddels al begonnen  bij 
boekhandel Ten Hoope op het Zij-
delwaardplein. Wees er snel bij!
De discoavond voor kinderen van 8 
t/m 12 jaar vindt plaats op vrijdag 13 
juli aanstaande van 19.00 tot 21.30 
uur. Entree: 5 euro. Sporthal De 
Scheg kun je vinden aan de Arthur 
van Schendellaan 100 A.

EDITIE JUNI

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

Hierbij mijn nieuwe maandcolumn, een initiatief van de 
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van 
de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Ondernemersver-
enigingen. Deze column is niet alleen voor de overige (nog 
niet aangesloten) ondernemers, maar voor alle inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel.

Deze keer wil ik nogmaals de aandacht vragen voor het op-
zetten van een Ondernemersfonds hier in Uithoorn en De 
Kwakel. De vorige week, en ook deze week, vragen we hier 
en elders in deze krant uitgebreid uw aandacht voor een 
voorlichtingspresentatie, die op 4 juli a.s. in de Thamerkerk 
zal worden gehouden. Binnenlopen is vanaf 16.30 uur en de 
presentatie zal tot ongeveer 19.00 uur doorlopen. 

Tijdens deze presentatie zullen de leden van de Stichting 
Uithoorn in Bedrijf (SUB) al uw vragen beantwoorden over 
het opzetten van een dergelijk fonds. De manier van het in-
nen van de gelden, maar ook hoe men gebruik kan maken 
van deze gelden via het zogenaamde trekkingsrecht. 

Voor de duidelijkheid nog maar even benoemen wie er nu 
vertegenwoordigd zijn in deze SUB. Het is al eens eerder be-
handeld, maar ik kan mij voorstellen dat we uw geheugen 
weer even moeten opfrissen: Even een voorstelrondje langs 
de deelnemende verenigingen: ondernemersverenigingen 
IKU en OVU, de drie winkeliersverenigingen Zijdelwaard, 
Amstelplein en Uithoorn aan de Amstel (Oude Dorp) en de 
SBBU voor de beveiliging van bedrijvenpanden binnen on-
ze Gemeente. Voor De Kwakel nemen deel de Kwakelse Han-
delsvereniging en LTO Nederland Noord v.w.b. de (glas)tuin-
bouw. Verder nog Koninklijke Horeca Nederland en wor-
den we ondersteund door de Kamer van Koophandel. Deze 
Stichting Uithoorn in Bedrijf, kortweg SUB genaamd, is offi-
cieel in juni van het vorige jaar opgericht.

Wij hopen en rekenen op een massale opkomst. Het is in ons 
aller belang dat er zoveel mogelijk ondernemers zich aan-
sluiten, des te meer bedrijven (ondernemers) kunnen dan 
ook gebruikmaken van dit op te zetten fonds. Als eenmaal 
de beslissing tot het opzetten van een dergelijk fonds door 
de Gemeenteraad is geaccordeerd, dan zal elk bedrijfspand, 
zijnde een niet woning, via de OZB worden belast met een 
opslag van maximaal 10% bovenop uw huidige jaarlijkse 
aanslag. Deze door de gemeente te innen belasting wordt 
gestort in het Ondernemersfonds. Dit is een fonds door en 
voor de ondernemers zonder de bemoeienis van de ge-
meente ten aanzien van de besteding van de gelden. Iede-
re aangesloten ondernemer kan straks dan via het eerderge-
noemde trekkingsrecht aanspraak maken op een deel van 
dit fonds, dit naar rato van inbreng. Gekeken wordt of we 
dit moeten doen per cluster of dat we dit bij de aangeslo-
ten verenigingen moeten onderbrengen. Dit Ondernemers-
fonds is van levensbelang voor het goed opzetten en onder-
houden van de bedrijventerreinen en winkelgebieden, een 
grote opkomst en brede steun onder de locale ondernemers 
is de manier om via Parkmanagement de totale infrastruc-
tuur voor ondernemers in genoemde gebieden in goede ba-
nen te leiden!

Dan toch nog even kort de laatste wetenswaardigheden. Af-
gelopen zaterdag is voor de eerste maal Uithoorn Culinair 
georganiseerd door de Lions in Uithoorn, waarvoor mijn 
complimenten. Ondanks dat het weer zich van vrijdag op 
zaterdag van zijn slechte kant liet zien, werd de eerste Uit-
hoorn Culinair een groot succes! De zon liet zich regelma-
tig zien en de wind nam gelukkig af. Alle ingrediënten voor 
een succes waren aanwezig. Het zag er allemaal perfect uit, 
de hapjes en de drankjes waren heerlijk en aan aandacht 
hadden we geen klagen. Na de officiële opening door onze 
wethouder Jeroen Verheijen is een fantastisch nieuw evene-
ment voor Uithoorn geboren. Jammer dat onze burgemees-
ter Dagmar Oudshoorn wegens ziekte verstek moest laten 
gaan, maar dankzij aanwezigheid van de wethouders Leven-
bach en Verheijen namens de gemeente Uithoorn, had dit 
evenement toch een officieel karakter. We hopen dit evene-
ment volgend jaar weer in Uithoorn te mogen begroeten!

Tot zover dan weer de laatste nieuwtjes uit Uithoorns onder-
nemersland.

Ik hoop dat deze column bij zal kunnen dragen tot een bete-
re informatiestroom van de aangesloten ondernemers naar 
alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Mijn advies aan 
nog niet aangesloten ondernemers blijft dan ook onveran-
derd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis en hulp 
die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliers-
vereningen is, u hoeft niet het wiel nogmaals uit te vinden. 
Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van al deze 
aangesloten ondernemers!

Tip: De a.s. eerste maandag van de maand is er weer 
een Open Coffee voor ondernemers vanaf 9.30 tot circa 
11.00 uur in het restaurant van Sportschool Plux! Voor 
meer informatie zie: www.opencoffee-amstelland.nl

Graag stel ik u wederom in de gelegenheid om op deze co-
lumn te reageren. U kunt hiervoor rechtstreeks contact met 
mij opnemen via mijn mailadres: michel@ovu.biz. Met heel 
veel belangstelling zie ik uw reacties weer tegemoet!

Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

Spreuk van de maand: “Heilige huisjes blijken steeds vaker ook 
maar gewone huurwoningen te zijn!”



Dancestudio
Shanna
Elleswijk

naar nieuwe
locatie!

Op 2 en 3 juni 2012 leek het dak van Theater de Griffioen te 
Amstelveen even naar beneden te komen. De oorzaak? Alle leer-
lingen, van jong tot oud, van Dancestudio Shanna Elleswijk die 
uit hun dak gingen tijdens hun finalenummer “Epic”. De leerlin-
gen zetten ook dit jaar tijdens hun eindvoorstelling weer een 
overweldigende show neer vol spetterende choreografieën die 
met veel enthousiasme werden gebracht. De bezoekers hebben 
genoten van de kleurrijke kostuums en aanstekelijke nummers, 
de docenten waren trots op de prestaties van hun leerlingen, en 
de leerlingen zelf kunnen niet wachten tot ze volgend jaar weer 
het podium op mogen!

Met de eindvoorstellingen in juni is het dans- en theaterseizoen 
2011/2012 weer tot z’n einde gekomen. Het was een enerverend jaar 
voor Shanna en haar leerlingen en docenten met als hoogtepunten 
de voorstellingen van de “The Magical Nanny” in april en “Eindshow 
2012”. De zomervakantie komt in zicht en de studio is gesloten voor 
lessen, maar een nieuw avontuur staat op punt van beginnen... Na 
4 jaar hard werken, vol enthousiasme en creativiteit gaat Shanna 
deze zomer verhuizen naar een nieuwe locatie. Een nieuwe plek, 
maar wel weer in de Margrietlaan. Hetzelfde pand, alleen een an-
dere ingang! In plaats van de vooringang gaan zij nu de officiële 
hoofdingang aan de zijkant gebruiken waar de trap ons naar twee 
lesstudio’s en meerdere kleedruimtes brengt. Dancestudio Shanna 
Elleswijk is inmiddels uitgegroeid tot een waar begrip in Uithoorn. Na 
een voorzichtig begin in de Twijnstralaan met een aantal balletgroe-
pen verhuisde Shanna een paar jaar geleden naar de Margrietlaan. 
Daar startte zij, naast haar dansgroepen, met de inmiddels bekende 
theatertak. Met de productieklassen bestaande uit kinderen, jonge-
ren en volwassenen heeft Shanna de afgelopen drie jaar de musicals 
“Annie”, “Oliver” en “The Magical Nanny” zeer succesvol op de plan-
ken gebracht. Maar ook de dansgroepen bleven de afgelopen jaren 
groeien en er ontstonden steeds meer groepen in diverse dansstijlen 
voor een grote variatie in leeftijd (2,5 jaar tot ….?).  Wanneer het dans- 
en theaterseizoen in september weer start kan Shanna, met haar do-
cententeam, deze groei in de nieuwe dancestudio’s voortzetten. Meer 
groepen, maar wel kleinere groepen met meer individuele aandacht. 
Meer zang en drama en een aparte dansgroep voor demonstraties en 
wedstrijden. Maar ook kinderen die graag willen dansen, maar door 
een verstandelijke beperking (ADHD, autisme, Syndroom van Down) 
niet helemaal hun plek kunnen vinden in de reguliere dansengroe-
pen, kunnen vanaf september bij dansdocente en orthopedagoge 
Joëlle les komen volgen (Jazz/showdance “Special Kids!”).
Na het succes van musicalproductie “The Magical Nanny” in april 2012 
kunnen kinderen, jongeren en volwassenen ook komend seizoen 
weer auditeren voor een rol in een spiksplinternieuwe musicalpro-
ductie: “Matilda”! Een nieuwe musical, nog nooit uitgevoerd in Neder-
land, gebaseerd op het bekende gelijknamige boek van Roald Dahl. 
Samen met een enthousiast team gaat Shanna voor het eerst een 
eigen productie neerzetten. Een enorme uitdaging waar zij enorm 
veel zin in heeft! Terwijl de leerlingen komende weken gaan genieten 
van hun welverdiende vakantie, gaan de docenten van Dancestudio 
Shanna Elleswijk hard aan ’t werk met de verfkwast. In september ne-
men zij hun intrek in de nieuwe studio en de eerste week van septem-
ber (3-7 sept. m.u.v. ADV/peuterballet) gaan hun cursussen weer van 
start. Het belooft weer een leuk en gezellig dans- en theaterseizoen 
te worden!

Wil jij ook graag dansen en/of zingen en acteren? Neem een kijkje 
op de website (www.dancestudioshannaelleswijk.nl) om te zien 
welke cursus het beste bij je past! Wil je een gratis proefles doen?
Geen probleem, stuur hun een e-mail (dancestudioshannaelleswijk@
gmail.com) met de dag en tijd waarop je wilt komen meedansen en 
je bent van harte welkom.  Een proefles bij de productieklassen is 
helaas niet mogelijk. Wil jij meezingen, dansen en acteren in “Matilda”? 
Vul dan nu het inschrijfformulier in op onze website en ontvang 
binnenkort een uitnodiging voor de auditie/open-les.
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Uitverkoop
        is  van start

Dorpsstraat 28 B  UItHoorN

www.lozeman.nl
Aalsmeerderdijk 207a • Aalsmeerderbrug • 020-6534153

Comfortabel maaien in iedere hoek met 

een frontmaaier met grascollectie.
vanaf 

 €6.115,-
excl. btw

Bent u energiebewust?

bel 0297-561312
Wij plaatsen zonneboilers

van Walraven

Baccarastraat 26
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Stommeerweg 1 •Aalsmeer • Telefoon 0297 - 327145
Fax: 0297 - 341436 • E-mail: info@mantelmakelaars.nl

Vraagprijs: e 239.000,- k.k.

Woonopp: 70 m2

Ruim opgezet 3-kamer appartement gelegen in 
een kleine nieuwbouwwijk nabij het centrum 
van Aalsmeer en de Westeinderplassen. 
Op loop- en fietsafstand van scholen, winkels 
en sportvoorzieningen. 

Het appartement is als volgt ingedeeld;
Entree/hal met meterkast en zwevend toilet 
met fonteintje. Woonkamer met open keuken 
en toegang naar de tuin. De keuken is voorzien 
van een afzuigkap, 4-pitsgaskookstel, 
combi-magnetron, koelkast en vriezer. 
Via de woonkamer zijn er 2 slaapkamers, en de 
berging te bereiken. In de berging is de 
wasmachineopstelling, C.V.-ketel en 
mechanische ventilatie te vinden. 
In de ruime slaapkamer is een toegang naar de 
nette badkamer, met een dubbele wastafel en 
een douchecabine. 

De verrassend brede tuin is gelegen op het 
zuid-westen, waarin u heerlijk van de middag- 
en avondzon kan genieten, tevens is er een 
achterom. 

Verloren:
Blauwe map, in Uithoorn. 
Zondag. Tel. 0297-567912
Te koop:
Polyester matras z.g.a.n. 70 x 
200 x 17 €75,-.Tel. 0297-582420
Te koop:
Lp singeltjes jaren 70/80 pop en 
div. p.st. €0,50. Tel. 0297-533226
Te koop:
Pronovias bruidsjurk + 
onderrok+sluier €350,-.
Tel. 0297-563353
Te koop:
Kinderbox + kleed €15,-
. Peuterschommel €5,-
. Tel. 0297-565716
Te koop:
Twinnyload plus met slot 
€45,-. Tel. 0297-267635
Te koop:
Samsung digitale camera 
L100 kl. zilv. geheugenk. op-
lader, kabels, tasje, ½ jr. oud 
€50,-. Tel. 06-12645043
Gevraagd:
Zonnebed. Oud is geen be-
zwaar. Tel. 06-26241488
Aangeboden:
Gebr. kerstkaarten voor hob-
by. Tel. 0297-281537

Te koop:
Ledikantje. Tel. 0297-527919
Te koop:
Melkbus € 35,-. Kindtaf. + 2 st. € 
25,-. Oude trapl. € 25,-. 2x Egypt 
pilaren € 25,-. Kinderf. 20” € 45,-
. 2 Oude nachtkast. € 40,-. 4 Bis-
tro st. geel € 30,-. Kolenkit € 
25,-. Dr.b. tv € 10,-. Kind. tuinst. 
€ 2,50. Hamertje tik € 10,-. Tel. 
0297-563894/06-53547671
Te koop:
Sportief heren rijwiel i.g.st. 
t.e.a.b. Tel. 0297- 565235

Te koop:
Kinderzitje zwart met rugl. 
€12,50. Honywell termo-
staat werkt nog goed €15,-
. Tel. 0297-533198
Gevonden:
Huissleutel met rose touw-
tje en label,  Art. van Schen-
dellaan.  Tel. 0297-546944
Te koop:
Damesfiets 26 “ € 35,-.
Tel. 0297-565445
Gezocht:
Antieke stoommachines en 
treinen. Wilt u alleen info, bel 
gerust. Tel. 0297-778469
Te koop:
Orig.  prachtige 6 armige kristal-
len kroonluchter jaren 50  vas-
te pr.  €175,-. Tel. 06-22885528
Te koop:
Scoot mobiel Mobigo F40 nw. 
alleen 1 proefritje meegemaakt 
€875,- . Tel. 06-24833291

Te koop:
Fietskar 28” wielen €45,-.  Da-
mesfiets 3 versn. tr. rem 28” 
€60,-.  Paars/zw. omafiets 
28”  €60,-.  Elex zonnescherm 
€125,-.  Tel. 06-26766780
Gevraagd:
Voetbal popjes, vd. Wiel - Sne-
ijder - Pieters - Wij hebben veel 
dubbel o.a. Huntelaar - Mat-
thijsen etc. Tel. 06-15693691
Aangeboden:
Loopband 8 st. niet elektr. wel 
inkl. b. Tel. 0297-281750



Uithoorn - In de viering van zondag 
24 juni ontvingen drie parochianen 
uit handen van Pastoor Woolderink 
een pauselijke onderscheiding (Pro 
Ecclesia et Pontifice) voor hun vrij-
willigerswerk voor de beide vroege-
re parochies en hun activiteiten die 
ze nu nog verrichten. Evert van der 
Braak, hij is inmiddels 86 jaar, was 
de eerste voorzitter van het Paro-
chiebestuur zoals dat in de jaren ’70 
vorm kreeg in de parochie van het 
H.H. Sacrament. Zeker in die woe-
lige zeventiger jaren geen eenvou-
dige opgave. De kwaliteiten op het 
gebied van geldelijk beheer waar-
over hij beschikte maakte dat Evert 
ook jarenlang van 1980 tot 2001 be-
trokken was bij de stichting SKJ, die 
zorgde dat er in de parochies din-
gen mogelijk waren die niet uit de 
normale middelen konden worden 
betaald. Ook in het dekenaat Meer-
landen en rondom de termen als re-
giofinanciering e.d. kom je de naam 
van de heer Van der Braak tegen.
Mary van Diemen is al jarenlang de 
vaste bezoekster voor zieken en ou-
deren die op iemand van de kerk re-
kenen. Geboren en getogen rond-
om de parochie van St. Jan was 
ze voor die gemeenschap jaren-
lang actief. Ook nu nog – terwijl ze 

toch ook niet meer ‘zo piep’ is - be-
zoekt ze mensen in het ziekenhuis 
of het verpleeghuis die afkomstig 
zijn uit Uithoorn. Daarnaast hebben 
het werk voor de MOV groep, zeg 
maar de missionaire ontwikkelings-
werkers, en de Wereldwinkel haar 
warme aandacht. Albert Borghouts 
werd aan het begin van het jaar al 
even in de bloemetjes gezet omdat 
hij in januari 2012 al 40 jaar actief 
is voor de kerk. Aanvankelijk in de 
parochie van het Sacrament, nu in 
de Emmaüsparochie. Begonnen als 
15 jarige op de zaterdagavond, werd 

het werk steeds uitgebreid en Albert 
stuurt nu de kostersgroep aan en is 
ook eindverantwoordelijke voor het 
drukwerk dat de pastorie verlaat. 
Voeg daarbij het werk voor de KBO 
en de Parochiële Caritas, dan heb je 
het beeld van een man die met de 
kerk een zeer hechte band heeft. 

Pastoor Woolderink had tijdens de 
viering voor elk van de drie men-
sen een warm waarderend woord 
en speldde daarna de onderschei-
ding op en overhandigde de bijbe-
horende oorkonde. Uithoorn - Afgelopen zaterdag, 23 

juni, werd de eerste officiële dans-
avond in Woonzorgcentrum Het Ho-
ge Heem gehouden. Initiator was 
een bewoner, de heer Nico Plas. Tij-
dens de theateravonden die maan-
delijks in Het Hoge Heem worden 
georganiseerd viel hem op dat veel 
bewoners genoten van een klein 
dansje maar dat er niet echt ruimte 
voor is op die avonden. Samen met 
het activiteitenteam is er toen beslo-
ten een dansavond te organiseren.

Animo
Op muziek van vroeger dagen kwa-
men er bewoners binnendruppe-
len en langzaam werd duidelijk dat 
er inderdaad animo was voor een 
dansavond. Naast de bewoners en 
familieleden was er een aantal vrij-
willigers die de mensen konden be-
geleiden op de dansvloer. Ook een 
aantal personeelsleden was geko-
men om een dansje mee te doen. 
Uiteindelijk waren alle leeftijdscate-
gorieën daardoor vertegenwoordigd 
tijdens dit ballroom dansfeest.

Er was zelfs een lid van het honden-
ras aanwezig dat zich op de dans-
vloer heeft gewaagd en bij tijd en 
wijle een goedkeurend geluid liet 
horen. De openingsdans werd ge-
daan door locatiemanager Paul van 
Moorst en secretaresse Olga Ger-
mers die na de ‘changé’ de mensen 
uitnodigden om vooral mee te doen.

Twee
Tussen het dansen door waren er 

nog twee sessies showdansen te 
bewonderen. Charlotte en Selmar 
Smit dansten o.a. de samba, de 
rumba, de jive en een chachacha. In 
de tweede sessie werd er latin ge-

danst. Na de latin dans werd er nog 
een clinic latin dansen door hen ge-
geven.
Ze werden bedankt met een bos 
bloemen (vriendelijk geschonken 
door Rinus Verheggen) en een fles-
je Hoge Heem-huiswijn, mede in de 
hoop dat ze dit een volgende keer 
weer willen komen doen!

Genoten
De avond bleek een groot suc-
ces. Mensen genoten van het dan-
sen en van de muziek. Ook diege-
nen die afhankelijk waren van rol-
lator of rolstoel werden door de vrij-
willigers uitgenodigd voor een dans. 
De mensen die geen behoefte had-
den aan zelf dansen genoten in ie-
der geval van de muziek en het kij-
ken naar dansende paren, en na-
tuurlijk het showdansen.
De laatste fanatiekelingen hoor-
den rond de klok van half tien op 
de klanken van ‘De Hoogste Tijd’ de 
avond tot een einde komen. Maar 
niet getreurd, een tweede editie zal 
dit jaar nog plaats gaan vinden…
Dank aan iedereen die geholpen 
heeft deze avond tot een succes te 
maken.
Graag tot een volgend dansfestijn in 
‘danspaleis’ Het Hoge Heem!
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Eerste dansavond in Het 
Hoge Heem een groot succes

Uithoorn heeft nu ook de SUB
Wat is de SUB?

In gesprek met Joep Szejnoga, 
bestuurslid van de SUB.

Uithoorn - Wat is de SUB eigenlijk? 
Joep: “De SUB staat voor Stichting 
Uthoorn in Bedrijf en dat is een plat-
form van de ondernemersverenigin-
gen in Uithoorn en De Kwakel. Alle 
georganiseerde ondernemers bin-
nen onze Gemeente zijn via hun ver-
eniging lid van de SUB. Het bestuur 
wordt gevormd door bestuursleden 
van iedere vereniging. Ikzelf ben af-
gevaardigde voor de Winkeliersver-
eniging Zijdelwaard, waar ik mijn 
bedrijf heb.”

Wat is het nut van dit platform?
“Het doel van de SUB is in de eerste 
plaats het ondernemersklimaat in 
Uithoorn en De Kwakel te bevorde-
ren. Dit doen wij ondermeer door als 
gesprekspartner met de Gemeente 
rond de tafel te zitten. En dan samen 
met de Gemeente vroegtijdig allerlei 
plannen te bekijken en onze ziens-
wijze kenbaar te maken. Een goed 
voorbeeld is de inrichting van de 
Amsterdamseweg. Hier hebben wij 
toch kunnen bereiken dat de ver-
hoogde middenberm van de baan 
is en een andere, voor alle bedrijven 
aan deze weg, oplossing gevonden 
is waar ook de Gemeente mee in 
kan stemmen. Op deze manier wil-
len wij de belangen van de onder-
nemer behartigen en hoeft de Ge-
meente niet diverse groeperingen 
rond de tafel.”

Jullie hebben nu het plan om een 
Ondernemersfonds op te richten. 
Wat is dat?
“Wij hebben gemerkt dat niet alle 
ondernemers lid zijn van een Onder-
nemersvereniging. Zo’n vereniging 
wil een aantal zaken realiseren en 
de aangesloten leden betalen daar-
voor. Maar er blijven altijd een aan-
tal ‘freeriders’ die wel profiteren van 
deze zaken maar niet meebetalen. 
En een mogelijkheid om dit te voor-

komen is een Ondernemersfonds. 
Weer een voorbeeld. Het bedrijven-
terrein wil een vorm van parkma-
nagement invoeren voor o.a. bevei-
liging, gezamenlijke afvalafvoer etc. 
Dat kan alleen als de meeste bedrij-
ven hier aan meedoen, ook finan-
cieel. Door een Ondernemersfonds 
wordt dit mogelijk gemaakt.”

Hoe werkt dat dan?
“Wij zijn in onderhandeling met de 
Gemeente om een opslag te reali-
seren op alle niet-woningen in Uit-
hoorn en De Kwakel. Deze opslag 
wordt via de OZB door de gemeente 
geïncasseerd en gestort in het On-
dernemersfonds. Dit geld komt ter 
beschikking van de ondernemers in 
een bepaald cluster of sector. Toch 
maar weer een voorbeeld. Met de 
opgebrachte gelden kan men op 
het bedrijventerrein eventueel park-
management invoeren. Ander voor-
beeld. De winkeliersverenigingen 
kunnen o.a. de Sinterklaasintocht fi-
nancieren. Of feestverlichting aan-
schaffen. Men hoeft niet meer langs 
de deuren van de ondernemers voor 
een vrijwillige bijdrage. Iedereen 
profiteert ervan dus iedereen be-
taalt eraan mee. Wil een onderne-
mer meepraten over de besteding 
van dat geld kan hij of zij dat doen 
door lid te worden van de desbetref-
fende ondernemersvereniging. Daar 
wordt besloten waar het geld aan 
wordt besteed. Dus het Onderne-
mersfonds is van, voor en door on-
dernemers.”

Stel dat een vereniging meer wil be-
steden dan ze opbrengt. Kan dat?
“Lenen uit het Ondernemersfonds 
kan niet, sparen kan wel. Je kunt het 
geld een aantal jaren opsparen voor 
een grote uitgave. Het geld voor elk 
cluster of sector blijft gereserveerd 
voor dat cluster of sector.”

Wie vormen het bestuur van dat On-
dernemersfonds?
“Elke ondernemersvereniging heeft 
een vertegenwoordiger in het be-

stuur van het Fonds, nu zijn dat de 
leden van het bestuur van de SUB. 
Daarnaast komt er een raad van ad-
vies waarin de Kamer van Koophan-
del en de Gemeente zitting heb-
ben. Het bestuur legt elk jaar ver-
antwoording af aan deze raad. Er 
moet ook een accountantscontrole 
plaatsvinden over de binnengeko-
men en uitgegeven gelden.”

Hoe komt een vereniging aan het 
geld?
“Elke vereniging krijgt de informatie 
hoe men aanspraak kan maken op 
het geld uit het Ondernemersfonds. 
We noemen dat z.g. trekkingsrech-
ten. Elk jaar krijgt de vereniging te 
horen op hoeveel men recht heeft. 
Dat is de opslag op de OZB op niet-
woningen in dat cluster of sector. 
Daar gaat er een gering percenta-
ge af voor de organisatiekosten van 
het Ondernemersfonds en voor ac-
tiviteiten van algemeen belang. De 
vereniging/cluster kan bij het fonds 
een aanvraag doen voor een pro-
ject. Het bestuur van het Fonds be-
kijkt dan of het aan de voorwaar-
den voldoet. En dat zijn er maar 2. 
1. Is het aangevraagde bedrag niet 
hoger dan het bedrag dat beschik-
baar is. 2. Wordt de aanvraag ge-
steund door de meerderheid van 
de leden van de aanvragende ver-
eniging. Het Fonds geeft geen oor-
deel over de inhoud van de aan-
vraag. Is de aanvraag goedgekeurd 
dan stuurt de vereniging de reke-
ning naar het Ondernemersfonds 
en deze betaalt die. We houden al-
le betalingen centraal zodat er ach-
teraf maar een accountantsverkla-
ring gemaakt hoeft te worden voor 
de verantwoording. Anders moet el-
ke vereniging dit afzonderlijk doen. 
Ook kan het Fonds de aanvragende 
vereniging informeren over lopende 
projecten van andere verenigingen 
waar men eventueel bij kan sluiten.”

- Wat als een cluster of sector geen 
ondernemersvereniging heeft?
“Dan zullen wij deze ondernemers 

informeren en helpen om een on-
dernemersvereniging op te richten 
of zich aan te sluiten bij een van de 
bestaande verenigingen. Een nieu-
we vereniging sluit zich automa-
tisch weer aan bij de SUB c.q. be-
stuur van het Ondernemersfonds. 
Dit om het zo transparant moge-
lijk te houden. Als vereniging kun-
nen zij aanspraak maken op de hun 
opgebrachte gelden. Een individue-
le ondernemer kan geen aanspraak 
maken op het Ondernemersfonds. 
En binnen de vereniging besluit de 
meerderheid van de leden over de 
besteding.”

Hoe lang blijft het ondernemersfonds 
bestaan?
“Allereerst is het een experiment 
voor 3 jaar. Dit wordt niet automa-
tisch verlengd. Na 2 jaar wordt er 
geëvalueerd en eventueel besloten 
om er mee door te gaan voor een 
periode van 4 jaar met weer een 
evaluatiemoment. Het Onderne-
mersfonds is geen doel op zich, het 
is een middel om een aantal zaken 
binnen Uithoorn/De Kwakel te rea-
liseren die anders niet van de grond 
komen.”

Wie beslist of er een Ondernemers-
fonds komt?
“De enige die daar over kan en mag 
beslissen is de Gemeenteraad. De 
SUB gaat deze vraag dan ook bij de 
Raad neerleggen. Het College kan 
de Raad wel van advies dienen. De 
eerste geluiden zijn dat het College 
in ieder geval niet afwijzend staat 
over de oprichting van een Onder-
nemersfonds. Wel zullen wij als SUB 
er voor moeten waken dat de Ge-
meente een aantal taken niet gaat 
overhevelen naar het Onderne-
mersfonds. De Gemeente blijft ver-
antwoordelijk voor zijn taken. Het 
Fonds is, en dat herhaal ik maar, 
van, voor en door ondernemers.”

Wanneer moet het Fonds ingaan?
“Wij willen het in laten gaan op 1 
januari 2013. Daarvoor moet nog 

veel werk verricht worden. Aller-
eerst gaan we alle ondernemers uit-
nodigen voor een bijeenkomst waar 
men alle info kan krijgen. Deze bij-
eenkomst wordt gehouden op 4 ju-
li a.s. in de Thamerkerk aan het eind 
van de middag. Ook het College en 
de Raad zijn hiervoor uitgenodigd. 
Daarnaast zijn wij bezig om de clus-
ter of sector indeling te maken. Dat 
is een hele klus. Ook gaan we op 
werkbezoek bij diverse verenigin-
gen om hun te informeren over het 
Ondernemersfonds en wat hun mo-
gelijkheden zijn.”

Hebben jullie het Ondernemersfonds 
zelf bedacht?
“Nee, dat hebben wij niet. Een On-
dernemersfonds op basis van een 
opslag van de OZB op niet-wonin-
gen is al een aantal jaren actief in 
Leiden. Daar zijn de ervaringen zeer 
positief. We spreken dan ook van 
een Ondernemersfonds volgens het 
‘Leids model’. We worden begeleid 
door Marnix Zwart van Bedrijfsad-
vies die een aantal andere Onder-
nemersfondsen begeleidt. We heb-
ben contacten met andere fond-
sen via de Landelijke Ondernemers-

fondsenvereniging om ervaringen 
uit te wisselen.”

Tenslotte de vraag: wat kost het de 
ondernemer?
“Die vraag kan ik alleen beantwoor-
den voor mijn eigen bedrijf. Dit om-
dat de belastinggegevens van ie-
dereen geheim zijn en ons niets 
aangaan. Daarom loopt de incas-
so ook via de gemeente en weten 
wij niet wat de individuele OZB per 
onderneming is. Maar om een in-
druk te geven wil ik wel vertellen 
wat ik zelf als ondernemer meer 
moet gaan betalen bij een opslag 
van 10% op de OZB niet- woningen, 
dat is, schrik niet, 25,- euro per jaar. 
Maar omdat ik in een huurpand zit 
is dit 45% als gebruikersdeel en de 
eigenaar betaalt 55 % zijn de 30,- 
euro, dus de totale meerkosten voor 
mijn winkel bedragen 55,-euro per 
jaar. Dit is het voorstel dat we willen 
voorleggen aan de Gemeenteraad. 
Die beslist”, aldus Joep. 

Wilt u de SUB volgen, dat kan via de 
maandelijkse update in de column 
die iedere laatste woensdag van de 
maand in deze krant verschijnt.

Wat is Mindfulness?
Regio - Marianne Buskermolen van 
het Therapeutisch trainingscentrum 
Oosteinder (TCO) en Joke van der 
Zwaan van Wings & Footprints or-
ganiseren op 7 juli een introduc-
tieochtend Mindfulness van 10.00 
tot 13.00 uur in het Raja yogacen-
trum in Aalsmeer aan de Zijdstraat 
72 A (boven de Hema). (Zie ook ad-
vertentie elders in deze krant). Bei-
de trainers hebben ruime ervaring 
in het geven van Mindfulness-trai-
ningen. Hun ervaring leert dat veel 
mensen met stressklachten zoals 
burn-out, mensen die veel piekeren 
of mensen die gewoon meer bewust 

in het leven willen staan, na een ba-
sistraining Mindfulness van 8 we-
ken hebben geleerd anders met hun 
klachten en problemen om te gaan. 
Wat Mindfulness vooral leert is te 
gaan zien waar men NU op dit mo-
ment staat en van daaruit te leven, 
in plaats van vanuit het verleden of 
enkel gericht zijn op de toekomst. Je 
maakt een start om bewuster in het 
leven te staan in plaats van te leven 
vanuit de automatische piloot. 
Als je leert de dingen niet anders te 
willen laten zijn dan ze NU zijn, ont-
staat er meer innerlijke rust, kun je 
(weer) genieten van de kleine din-

gen en kun je vrijere keuzes ma-
ken. Hulpmiddelen om dit te leren, 
zijn o.a. meditatie, yoga en gedrags-
oefeningen, welke aan de hand 
van wekelijkse teksten en CD’s ook 
thuis beoefend kunnen worden en 
direct toepasbaar zijn in het dage-
lijks leven. 

Aanmelding voor de introductie 
ochtend op 7 juli kan per e-mail: in-
fo@wingsandfootprints.nl of tele-
fonisch bij Joke van der Zwaan 06-
23861976. Of bij info@tco-aalsmeer.
nl .Tel. (0297)324757. Meer informa-
tie kun je vinden op de sites: www.
wingsandfootprints.nl of www.tco-
aalsmeer.nl .Via deze 2 sites kan je 
ook aanmeldformulieren voor de di-
verse trainingen downloaden.

Pauselijke onderscheiding voor 
vrijwilligers van Emmaüsparochie



De Kwakel - Ook dit jaar hadden 
Huub en Ria van Diemen weer 120 
gasten uitgenodigd voor een mooie 
boottocht over de Amstel naar Am-
sterdam. En dat nog wel op Huub’s 
verjaardag. 
Vrijdag 22 juni wilde Huub veel men-
sen om zich heen hebben om dat te 
vieren. En dat is hem weer goed ge-
lukt dit jaar. Ruim 80 leden van de 
KBO De Kwakel, zo’n 30 vrijwilligers 
van het Hospice ThamerThuis en 11 
KBO vrijwilligers van het bestuur die 
in de bediening waren. Deze men-
sen maakten uiteraard graag ge-
bruik van zijn uitnodiging. Het ver-
anderlijke onbestendige weer kon 
de pret niet drukken. Er werd heel 
wat afgebabbeld en gelachen en bij 
het (weer)zien van bekende gebou-
wen/plekjes kwamen de oude ver-
halen vanzelf bovendrijven. De gas-
ten werden verwend met koffi e en 
gebak, hapjes bij de borrels en een 
heerlijke uitgebreide driegangen-
lunch. 
Om hun dankbaarheid te tonen wer-
den Huub en Ria door de aanwezi-
gen verrast met een cadeau. Het 

cadeau was een mooie collage op 
canvas van de eerdere boottochten 
die gasten van Huub en Ria aange-
boden kregen in de laatste vier jaar. 
Het was voor de gasten, maar ook 
voor Huub en Ria, een onvergete-

lijke dag. Huub sprak tijdens zijn 
dankwoord de wens uit dat hij en 
Ria hopen zo’n dag nog vele jaren te 
mogen organiseren, omdat zij er zelf 
heel veel vreugde aan beleven hun 
gasten zo te zien genieten.
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Uithoorn - Waar vrijwel overal de 
huizenmarkt op slot zit en de nieuw-
bouw van woningen stagneert, ver-
loopt het nieuwbouwproject onder 
de noemer ‘Stelling’ in Park Krayen-
hoff tot nu toe vlekkeloos. Kenne-
lijk is het destijds door de betrokken 
partijen die verantwoordelijk zijn 
voor de invulling van het voormalige 
IBM-terrein en de projectmakelaars 
goed in de markt gezet. Afgelopen 
vrijdagmiddag werd symbolisch an-
dermaal een heipaal geslagen in de 
strook grond langs de Vuurlijn, waar 
14 zogeheten Liniewoningen on-
der de projectnaam ‘Stelling III’ ge-
bouwd gaan worden. Dit keer niet 
zoals gebruikelijk door wethouder 
Jeroen Verheijen, maar nu door een 
koper van een van de woningen, 
Martin Troost, thans nog wonende 
in Mijdrecht. Hij was samen met zijn 
gezin en familie uitgenodigd om aan 
deze feestelijke gebeurtenis luis-
ter te geven. Het slaan van de paal 

ging hem met de hulp van mede-
werkers van Vroom Funderingstech-
nieken goed af. Een en ander onder 
het goedkeurend oog van zijn doch-
ter Beau en zoon Joep, alsook an-
dere (nieuwe) woningeigenaren en 
verdere belangstellenden. Het gaat 
hier om een volgend nieuwbouw-
project in Park Krayenhoff van ze-
ven twee-onder-een-kapwoningen, 
waar van de veertien woningen er 
inmiddels elf zijn verkocht. Voorna-
melijk aan inwoners van Uithoorn, 
De Kwakel en uit de regio De Ronde 
Venen. Toch een opvallend iets dat 
de verkoop van woningen hier re-
delijk goed gaat. Dit in tegenstelling 
tot elders aan de andere kant van de 
rivier, waar het allemaal veel moei-
zamer gaat. Tussen het contingent 
in afbouw zijnde Hofwoningen en 
de Stellingwoningen wil men op ter-
mijn ook nog een appartementen-
gebouw van zes verdiepingen met 
12 appartementen realiseren die al-

Weer uitbreiding nieuwbouw
in Park Krayenhoff

Mijdrechtenaar Martin Troost slaat in Park Krayenhoff een heipaal in de grond voor de nieuwbouw van zeven Liniewo-
ningen

Zo zullen de Liniewoningen er uit komen te zien (artistieke impressie)

lemaal een fantastisch uitzicht bie-
den. Ter afsluiting van ‘De Stelling’, 
ter hoogte van het Gezondheids-
centrum De Waterlinie, is het plan 
hiervoor zogeheten ‘bastionwonin-
gen’ te ontwerpen die in een halve 
cirkel het totale nieuwbouwproject 
(voorlopig) moeten afronden. Maar 
zover is het nog niet. De strook tus-
sen de Cartografi elaan en de eerst-
gebouwde woningen langs de be-
staande N201, wordt voorlopig nog 
niet in ontwikkeling genomen. Daar 
is overigens nog wel ruimte voor 
zo’n tachtig woningen, maar het is 
nog niet bekend wat voor type dat 
zullen worden.
De symbolische gebeurtenis beho-
rend bij de bouw van nieuwe wo-
ningen kreeg nog een feestelijk ver-
volg in een partytent op het bouw-
terrein, waar met een hapje en een 
drankje in een informele sfeer de 
starthandeling werd afgesloten. Be-
langstellenden voor woningen in 
Park Krayenhoff kunnen daarvoor 
hun licht opsteken bij onder ande-
re EKZ Makelaars (0297-567863) 
en Koop Lenstra Makelaars (0297-
524124) in Uithoorn. Zij hebben een 
samenwerkingsverband in dit pro-
ject. Elke donderdagmiddag is er 
standaard ‘open huis’ in een van 
de modelwoningen pal tegenover 
de woontoren. De toegang is vrij en 
zonder afspraak. 

Daar kan men onder meer een in-
druk krijgen van de bouwkwaliteit, 
gebruikte materialen en energiebe-
sparende maatregelen die zijn uit-
gevoerd bij de woningen. Eveneens 
in welke mate de consument (ko-
per) invloed heeft (gehad) op de 
wijze van bouw en inrichting. In sa-
menspraak met projectontwikkelaar 
en bouwer is een grote mate van 
fl exibiliteit mogelijk.

Kinderen Hofl andschool overhandigen 
cheque aan De Biezenwaard
Regio - Op woensdag 20 juni heeft 
een aantal kinderen van de Hofl and-
school uit Mijdrecht een bezoek ge-
bracht aan kinderhospice De Bie-
zenwaard in Uithoorn. Op vrijdag 8 
juni werd op de Hofl andschool het 
Kinderen helpen Kinderenfeest ge-
vierd en een deel van de opbrengst 
van dit feest werd geschonken aan 
De Biezenwaard. De kinderen wer-
den hartelijk ontvangen door Man-
fred Jansen, locatieleider van De 
Biezenwaard, en daarna werden zij 
rondgeleid door het gebouw. Het 
was er groot, mooi en kleurrijk al-
dus de leerlingen. Na de rondleiding 
werd het tijd om de cheque te over-
handigen. De kinderen hebben een 
cheque met het bedrag van maar 
liefst 2150.00 overhandigd aan Man-
fred Jansen. De medewerkers, maar 
vooral de kinderen zijn heel blij met 
dit bedrag waar nieuw speelgoed 
voor aangeschaft gaat worden. 
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ssREACTIE  VAN EEN LEZER

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

Gemeenteraad beslist over 
behoud of sloop schanskerk

Kom naar de raadsvergadering van
donderdag 28 juni!

Uithoorn - Komende donderdag, 28 juni, vindt er in 
de vergadering van de gemeenteraad een discus-
sie plaats over de toekomst van de Schanskerk. Het 
College van burgemeester en wethouders stelt aan 
de raad voor om onderzoek te doen naar ruime-
re stedebouwkundige verkenningen. Kort gezegd 
komt dit erop neer dat, wanneer de gemeenteraad 
dit voorstel aanneemt, de kans dat de Schanskerk 
en pastorie gesloopt worden, levensgroot wordt. 
Actiegroep Open de Kerk is TEGEN de sloop van 
kerk en pastorie, omdat de argumenten en kos-
ten, waarop de sloop is gebaseerd, zeer twijfelach-
tig zijn.
In 2008 vierden we in Nederland het jaar van het 
religieus erfgoed. Het besef dat we dergelijke mo-
numenten moeten koesteren is tot veel mensen 
doorgedrongen. De Schanskerk staat in het histo-
rische hart van Uithoorn, is nu 143 jaar oud en is 
het behoud meer dan waard. Ook architectonisch 
is het gebouw zeer de moeite waard en het orgel, 
meer dan 100 jaar oud en gebouwd voor en in deze 
kerk, is eveneens heel bijzonder. En, laten we eer-
lijk zijn, wat is het aanzicht van Uithoorn zonder de 
twee karakteristieke kerktorens? Daarom roepen 
wij u op om naar de raadsvergadering te komen, 
waarin rond 19:40 uur dit onderwerp wordt bespro-
ken. Er is een mogelijkheid om in te spreken, hier-
voor kunt u zich tot donderdagmiddag bij de Grif-
fi e aanmelden. Draagt U het AANZIEN van UIT-
HOORN een warm hart toe en laat deze avond niet 
ongemerkt voorbij gaan!
Wij ontmoeten u graag, zodat ook onze kinderen en 
kleinkinderen van dit monument kunnen genieten.

Actiegroep Open de Kerk, Toos van Egmond 
en Astrid Zijlstra 

Huub en Ria bezorgen gasten 
onvergetelijke dag op de Amstel

Midzomeravondfestival 2012
Musical, pop & disco
De Kwakel - Zaterdag 23 juni 
vond het 13e midzomeravondfesti-
val plaats in De Kwakel. ’s Middags 
werd er al begonnen met een jeugd-
orkestenpresentatie. Eerst speelde 
het jeugdorkest van Tavenu onder 
leiding van Thom Huitema. Zo kon 
iedereen zien hoe het allemaal be-
gint. De leerlingen hebben een tijd-
je privéles gehad en gaan dan le-
ren samenspelen met elkaar. Als 
tweede speelde het opleidingsor-
kest van O.G. uit Krommenie onder 
leiding van Leo Huis. Hierin spelen 
de jeugdleden die alweer een stap-
je verder zijn, maar ook de wat ou-
dere leden, die ook al bij het gro-
te orkest van O.G. zitten, zijn bij het 
opleidingsorkest blijven spelen, ge-
woon omdat de groep zo ontzettend 
gezellig en hecht is. 
Deze twee groepen hebben laten 
zien dat muziek maken een heel 
leuke hobby is.
’s Avonds speelde de fanfare van 
Tavenu allemaal musicalmuziek. 

Drie enthousiaste meiden van to-
neelvereniging Genesius waren be-
reid om mee te werken aan het mid-
zomeravondfestival en hadden een 
openingsact bedacht. Ze kwamen 
op als drumfanfare met tambour 
maitre stok, trom en fl uit. Daarna 
brachten ze op komische wijze een 
ABBA-medley.

De fanfare van Tavenu opende sterk 
met de ouverture uit Phantom of the 
Opera, gevolgd door het liefl ijke I 
don’t know how to love him uit Jes-
us Christ Superstar, Tonight uit West 
Side Story en Do-re-mi uit de Sound 
of Music. Het eerste blokje werd af-
gesloten met een selectie uit Gre-
ase. In het tweede blokje speelde de 
fanfare Joseph and the technicolor 
dreamcoat, Beauty and the Beast en 
Stain alive. Jazz & Showballet Nicole 
sloot perfect aan op het thema met 
spetterende shows uit musicals, o.a. 
All that Jazz uit de musical Chicago 
en Little Mermaid uit de Kleine Zee-

meermin. Als gast was popkoor Just 
Us! uit Grootebroek uitgenodigd. 
Onder leiding van Mark de Waal 
en begeleid door hun eigen combo 
werden hedendaagse pop- en rock-
nummers gezongen van Golden 
Days, Jet lag, Rain down on me tot 
Love in an elevator. Tussendoor ble-
ven Simone, Floortje en Shadee van 
Genesius het publiek verbazen en 
vermaken met hun korte komische 
acts. De fanfare van Tavenu en pop-
koor Just Us! brachten samen That 
Man van Caro Emerald en Mamma 
Mia uit de gelijknamige musical. Ta-
venu sloot af met A brand new day 
uit de musical The Wiz. Daarna kon 
er gedanst worden op muziek van 
discotheek PingWing die ook de he-
le dag het geluid had verzorgd.

Tavenu bedankt het publiek, het 
dorpshuis, de deelnemers, alle 
mensen die geholpen hebben met 
de organisatie en de opbouw en 
het afbreken, de sponsors, en niet 
in de laatste plaats Cor Onderwater 
die het midzomeravondfestival weer 
heeft gepresenteerd. Wilt u meer 
weten over muziekvereniging Tave-
nu, kijk dan op www.tavenu-dekwa-
kel.nl
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In het weekend van 16 en 17 juni heb-
ben de ballet-, zang- en breakdance-
leerlingen van Danscentrum Colijn weer 
hun beste beentjes voorgezet in een 
spectaculaire theatershow in het thea-
ter van Cultuurcentrum Griffioen in Am-
stelveen.

De titel voor de show van dit jaar was 
‘Dancing Down Memory Lane’; een reis 
door de tijd wat betreft de ontwikke-
ling van de dans! Bijna alle dansstijlen 
van de afgelopen eeuw kwamen voor-
bij. Charleston, Tap-dance, Clipdance, 
Breakdance, Hip Hop, Klassiek ballet, 
Jazz, Showdance etc… Al deze dan-
sen waren ingepast in de vele histori-
sche momenten. De speech van Martin 
Luther King, de grote depressie, de in-
dustriële revolutie en daarmee gepaard 
gaan de verzakelijking van de wereld. 
Dit alles begeleid door prachtige video-
momenten en achtergrondfoto’s.

Dansdocente Merel Schrama heeft 
weer prachtige choreografieën gemaakt 
en de dansers hebben de boodschap op 
een geweldige manier overgebracht op 
het publiek. De show was drie keer uit-
verkocht! Er was natuurlijk ook veel hu-
mor en er waren hartveroverende mo-
menten met de allerkleinsten!! Sommi-
gen nog geen drie jaar… Jip en Janneke 
kwamen langs en natuurlijk de prinses-

sendans! Met een knipoog naar de eer-
ste dansen uit de geschiedenis ten tijde 
van de dames in prachtige baljurken en 
heren met pruiken in ‘Mag ik deze dans 
van u?’ Ook Whitney Houston mocht 
natuurlijk niet ontbreken, en een black-
lightshow met witte handschoentjes op 
Superbass zag er superstrak uit. Heftig 
waren de choreo’s die teruggingen naar 
de Tweede Wereldoorlog, uitgevoerd op 
Die Another Day van Madonna en Yes-
terday van The Beatles; menigeen pink-
te een traantje weg...
Het klapstuk van de show was toch wel 
de finale: ‘Putting it all together’ op de 
vijfde symphonie van Beethoven in de 
uitvoering van David Garrett. Dames in 
prachtige tutu’s die klassiek ballet lie-
ten zien gecombineerd met de stoe-
re hiphoppers én daarbij nog de break-
danceboys! Wat een spektakel!!
Nieuw dit jaar was natuurlijk de Glee-
club! Een combinatie van zang en dans 
voor meiden en jongens op de middel-
bare school! Wat betreft de zang zijn 
zij begeleid door zangcoach Ireen van 
Bijnen (bekend van kinderkoor Xing) 
en de choreografieën zijn van Me-
rel Schrama. Zij brachten de nummers 
Valerie en Don’t Stop Believin’. Ook zij 
hebben het geweldig gedaan en naast 
de al bestaande Musicalklas voor kin-
deren van de lagere school, vormden zij 
een prachtige aanvulling op het geheel! 

Er werd dus ook veel live gezongen in 
Dancing Down Memory Lane!
Ook de Breakers hebben hun beste 
beentje voorgezet! De beginners gaven 
een geweldig optreden en de gevorder-
den werkten naast hun eigen optreden 
ook nog mee in het finalestuk met de 
ballerina’s! De breakdancelessen wor-
den gegeven door Jeffrey Flu!
Langs deze weg willen Axel en Heleen 
alle vrijwilligers bedanken voor hun 
hulp! Ook dit jaar was het weer een ge-
weldig team en zonder de hulp van de-
ze vrijwilligers is het onmogelijk om een 
goede show neer te zetten! Dank jullie 
wel! De foto’s zijn gemaakt door Edwin 
Onclin van e-lens.

In september begint het nieuwe seizoen 
natuurlijk weer maar er kan al weer wor-
den ingeschreven voor de verschillen-
de groepen. Eind augustus komt er een 
Bootcamp! Vier zondagen die steeds in 
het teken zullen staan van twee dans-
vormen; hip hop, modern, klassiek, tap, 
ballroom, latin, jazz en broadway! Ieder-
een kan hier aan meedoen, dus houd de 
website in de gaten! 
De eerste lesweek van het seizoen is 
bij Danscentrum Colijn een ‘OPEN LES-
WEEK’. Een mooie gelegenheid om te 
onderzoeken welke groep en dansstijl 
geschikt zijn! 
Meer info? www.colijndancemasters.nl 

DANSSHOW DANSCENTRUM COLIJN:

DANCING DOWN 
MEMORY LANE!!
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Botshol-excursies van IVN 
komen er weer aan!
Regio - Je ziet ze niet zo snel, maar 
hoort ze wel degelijk... de rietzan-
gers. De lepelaars zitten er ook 
weer, en de koekoek vliegt ‘koe-
koek’-roepend voor ons uit.
Gidsen van het IVN zullen in het 
mooie, stille en afwisselende ge-
bied een excursie verzorgen. Zij zul-
len op zoek gaan naar kranswieren, 
de welriekende nachtorchis en an-
dere orchideesoorten, kikkers en li-
bellen. Wellicht vliegt er een bui-
zerd over of een andere grote roof-
vogel zoals de havik of bruine kie-
kendief. Ga mee, geniet van de oog-
strelende omgeving en laat je ver-
rassen. In ieder geval is het gebied 
zelf al spannend met zijn vele slo-
ten, het hoge riet, zijn moerasbos 
en de Grote en Kleine Wije. Je kunt 
er verdwalen door het hoge riet dat 

van de sloten een doolhof maakt. 
Maar met een plattegrond en gid-
sen erbij hoeft dat niet te gebeuren. 
Er zijn nog 2 data waarop de excur-
sies zijn gepland : zaterdag 30 juni-
vertrek om 10.00 uur en woensdag 4 
juli-vertrek om 19.00 uur. Het verza-
melen is óf bij boer Verweij, Botshol 
14 in(1391 HP) Abcoude of, als je de 
weg niet weet, 30 minuten eerder op 
het Kloosterplein in Vinkeveen. In 
verband met de huur van de bootjes 
is aanmelden gewenst. Dit kan bij 
Marianne v.d. Bosch: (0297)257287 
of Patrick Heijne: (0297)230890. 
Kosten zijn voor IVN-leden en do-
nateurs vier euro, overige deelne-
mers betalen vijf euro. Gráág gepast 
geld meenemen. Het aantal deelne-
mers wordt bepaald door beschik-
bare boten en gidsen.

Van Kouwen Automotive:
“Belastingvoordeel op veel 
modellen verdwijnt per 1 juli”
Regio - Voor zowel de particuliere 
als zakelijke rijder gaat het een en 
ander veranderen vanaf 1 juli. Frank 
Vaneman, directeur van Van Kou-
wen Automotive, licht de maatrege-
len toe. 
“Inmiddels valt 1 op de 3 nieuw ver-
kochte auto’s onder de bekende fis-
cale vrijstelling. Als er niets veran-
dert, komt in 2015 meer dan 60% 
van alle auto’s in aanmerking voor 
een vrijstelling. Dat is voor de over-
heid niet wenselijk omdat dan de 
stimulans tot de aanschaf van de 
zuinigste auto’s verdwijnt. Daar-
naast wordt het systeem dan on-
betaalbaar voor de fiscus. Daar-
om worden de grenzen voor CO2-
uitstoot met ingang van 1 juli 2012 
aangescherpt. Auto’s worden in 
zijn algemeenheid zoveel scho-
ner dat de huidige gunstige maat-
regel voor de consument per 1 juli 
dus wijzigt om zo de autofabrikan-
ten te stimuleren nog schonere mo-
toren te ontwikkelen.. De CO2-gren-
zen in de belasting personenauto’s 
en motorrijwielen (bpm) en de bij-

telling worden per die datum aan-
gescherpt. Dit betekent dat de hui-
dige 14% en 20% bijtelling catego-
rie voor een groot deel komt te ver-
vallen op de huidige modellen. Ui-
teraard heeft dit dus ook grote ge-
volgen voor de aanschafprijs van 
auto’s, omdat de BPM op bepaal-
de motoren fors wordt verhoogd en 
moet er weer wegenbelasting voor 
deze modellen betaald worden. Tot 
1 juli kan de consument echter nog 
profiteren van de huidige situatie. 
Als er voor die datum een kenteken 
op deze auto’s wordt aangevraagd 
dan profiteert de consument nog 
van al het belastingvoordeel en ont-
loopt de belastingverhoging die ook 
per die datum wordt ingevoerd. Ui-
teraard informeren wij u graag ver-
der over deze aanpassingen in on-
ze showrooms, verspreid door groot 
Amsterdam”, aldus Frank Vaneman 
van Van Kouwen. 
Op de website van Van Kouwen is 
duidelijk in kaart gebracht welke 
auto’s op voorraad zijn en dus nog 
voor 1 juli geleverd kunnen worden.

Het is bijna zover…
Zaterdag Braderie in De Kwakel
De Kwakel – Komende zaterdag 30 
juni zal voor de 26e keer de jaarlijk-
se braderie in De Kwakel georga-
niseerd worden. Er is dit jaar geko-
zen voor een andere datum en een 
andere aanpak om een breder pu-
bliek aan te trekken en ook het as-
sortiment aantrekkelijk te maken. 82 
kramen met een uitgebreid assorti-
ment, voor een ieder wat wils en te 
koop!
Om 10.00 uur zal burgemeester 
Oudshoorn de braderie openen. Dit 
zal niet gebeuren met het gebrui-
kelijke ballonnen oplaten maar met 
een heuse trekdrop-trek-wedstrijd.
11.00 uur is het tijdstip dat de aftrap 
wordt gegeven voor een beachvol-
leybaltoernooi op het dorp. De in-
schrijving hiervoor is inmiddels ge-
sloten. 
Verder wordt er een optreden ver-
zorgd door Tavenu en de Jambe-
groep. Maar dit jaar ook een optre-
den van The Bridges. Zij zullen een 
verrassend, gevarieerd en voor hun 
ook een nieuw repertoire ten geho-
re brengen.

Kinderen
De organisatie wil er ook de kinde-
ren meer bij betrekken. Voor hun 
wordt een kramenmarkt ingericht. 

Heb je nog spulletjes over van Ko-
ninginnedag of wil je een leuk zak-
centje verdienen voor de vakantie, 
huur dan (vijf euro borg) een eigen 
kraampje. Inschrijven kan bij Marti-
ne Vork via 06-53685936. Vol = vol, 
dus wees er snel bij.
’s Middags zullen Albert Blom-
mestein van Poldersport en Erik van 
Ee een aantal volksspelen uitzetten 
zodat er voor iedere leeftijdscatego-
rie wat te doen is. 
Wat dacht u van hooivork en touw 
hangen, of slingeren in netten of 
apenkooien? Voor de allerkleinsten 
kan er naar schatten gezocht wor-
den in het zand of kun je je bij de 
toneelvereniging St. Genesius laten 
schminken.
Mocht je dit allemaal te intensief 
vinden en het wat rustiger aan wil-
len doen, dan is jeu de boules wel-
licht een optie. Inschrijven kan ter 
plaatse vanaf 10.30 uur bij Ton van 
de Haak. Uiteraard is de Uithoornse 
Brandweervereniging weer present. 
Naast het oefenen met spuiten is er 
dit jaar ook de mogelijkheid om een 
rookkamer te betreden en zo te er-
varen/te leren wat te doen bij rook-
ontwikkeling. 
Kortom: houd zaterdag 30 juni a.s. 
vrij in uw agenda. 

Wijksteunpunt Bilderdijkhof
bedankt haar vrijwilligers
Uithoorn – Vorige week vrij-
dag werd volgens traditie het sei-
zoen van Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof weer afgesloten samen met de 
vrijwilligers. Een gezellige ochtend, 
waarbij de taart en de hapjes wer-
den gesponsord door Supermarkt 
Albert Heijn van het Zijdelwaard-
plein. Hierin heeft het wijksteun-
punt van Vita een goede sponsor 
gevonden en is daar erg dankbaar 
voor. De grote groep vrijwilligers is 
het hele jaar druk met het begelei-
den van activiteiten, houden de bar 
draaiend, zorgen voor alarmering bij 
de mensen thuis, doen klusjes, etc. 
Zij zijn onmisbaar en verdienen echt 
een groot compliment. 
Zelfs in de zomermaanden draait 
een aantal vaste activiteiten voor de 

bezoekers die dit nodig hebben en 
leuk vinden door. Dit jaar wordt er 
ook een aantal zomerbingo’s geor-
ganiseerd. In de maand juli zijn de 
bingo’s op 11 juli en 25 juli. Houd de 
krant dus goed in de gaten! 

Vita organiseert donderdag 5 juli van 
14.00 tot 16.30 uur samen met Buurt-
beheer een seniorenmiddag op het 
Amstelplein. Het wordt een gezelli-
ge middag in de tent op het Amstel-
plein. De tent is vrij toegankelijk. Er 
is muziek, bingo en ook voor de in-
nerlijke mens wordt goed gezorgd. 
De entree is gratis en iedereen is 
van harte welkom, wel graag aan-
melden via tel. 567209, Wijksteun-
punt Bilderdijkhof of via de mail:  
m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl.

Nieuwe attractie op de 
braderie in De Kwakel
De Kwakel - Op het dorpsplein van 
De Kwakel wordt voor de komen-
de braderie een klimbaan opge-
bouwd in  samenwerking met het 
bedrijf Poldersport. Er wordt een 
zware constructie gebouwd van 
boomstammen met touwen, net-
ten en andere uitdagingen er in. Op 
verzoek van het feestcomité is de-
ze klimbaan gemaakt voor de bra-
derie die aanstaande zaterdag ge-
houden wordt. Deze klimbaan wordt 
ter beschikking gesteld en geplaatst 
door het bedrijf De Klimbaan uit De 
Kwakel. 
Leuk en spannend voor de kinde-

ren is het klauteren door een net-
tunnel en bungelen langs touwen 
met autobanden. Uitdagender is het 
slingeren via lussen over een af-
stand van 8 meter zonder de voetjes 
op de vloer te zetten. Naast moei-
lijke en makkelijke onderdelen mag 
het folkloristische spijkerbroek- en 
hooivorkhangen natuurlijk niet ont-
breken. Voor de nieuwe onderdelen 
hooivorkhangen en op handen het 
touw in klimmen kunnen records 
worden gezet. Een zeer vakkundige 
jury beoordeelt de prestaties en het 
feestcomité stelt voor de winnaars 
leuke prijzen ter beschikking.

Feestelijke afsluiting bij 
Eetkamer ‘Goede Genade’
Uithoorn - Donderdagavond was 
de feestelijke afsluiting van Eet-
kamer ‘Goede Genade’. De gasten 
hadden zich niet door de waarschu-
wingen voor het noodweer laten 
weerhouden om te komen. Er wa-
ren rond de veertig volwassenen en 
meer dan tien kinderen. Als voorge-
recht konden de eters kiezen uit vis-
soep en aspergesoep. Daarna ston-
den er pannenkoeken op het menu. 
Pannenkoeken met rozijnen, kaas of 
naturel met stroop of suiker. Ze wa-
ren van tevoren thuis gebakken en 
dampend warm afgeleverd. Voor-
al de kinderen smulden ervan. Voor 
wie niet van pannenkoeken hield, 
waren er twee soorten salades. Het 
nagerecht bestond uit ijs met vers 
fruit. Tijdens de maaltijd werd er 
druk met elkaar gepraat en kennis-
gemaakt met nieuwe mensen. Hoe-

wel de meeste gasten uit Uithoorn 
kwamen, waren er ook mensen uit 
Mijdrecht, Amstelveen, Aalsmeer en 
Amsterdam. Na de koffie ging ie-
dereen weer huiswaarts. 

Er is nu een zomerstop. Eetkamer 
Goede Genade’ is begin dit jaar ge-
start. Het initiatief is bedoeld voor 
mensen die zich eenzaam voelen en 
het fijn vinden om met elkaar te eten 
en voor mensen die het (tijdelijk) fi-
nancieel wat moeilijk hebben. De 
maaltijd wordt gratis aangeboden, 
met de mogelijkheid om een vrij-
willige, anonieme bijdrage te geven. 
Als de Eetkamer na de zomer weer 
verder gaat, zal hiervan in de kran-
ten melding gemaakt worden. Ook 
kunnen mensen het laatste nieuws 
volgen via de website www.eetka-
mergoedegenade.nl.

Bakkerij Hulleman bakt Mama-
brood voor het goede doel
Uithoorn - Op initiatief van de Apel-
doornse Bakkerij v.d. Wal/Jolink en 
bakkerij Van Otten uit Enter is een 
groep bakkers gestart met het bak-
ken van brood voor een goed doel: 
Cordaid Memisa.

Cordaid Memisa is een ontwikke-
lingshulporganisatie die zich geheel 
op de hulp aan moeders in ontwik-
kelingslanden heeft gericht. Gemid-
deld overlijdt er elke anderhalve mi-
nuut een vrouw tijdens haar zwan-
gerschap of bevalling en daar wil-
len de bakkers graag iets aan doen.
“We vinden sociaal maatschappelijk 
ondernemen erg belangrijk en zo-
doende dragen wij ons steentje bij 
aan de bestrijding van moedersterf-
te”, aldus Marco Hulleman. “Van elk 

brood wordt er namelijk 15 euro-
cents afgedragen ten behoeve van 
de projecten van Cordaid Memisa”

Mamabrood
Mamabrood is een brood welke is 
gebakken op basis van Eko-bloem. 
Het bevat geen kunstmatige toevoe-
gingen en is dus e-nummervrij. Ma-
mabrood bevat minder zout, is lac-
tosevrij en is een bron van eiwitten, 
vezels, vitaminen en mineralen (o.a. 
calcium, fosfor, koper, vitamine B1 
en foliumzuur). Het brood blijft lang 
vers en is vol van smaak door ge-
toaste tarwekiemen.
Mamabrood is vanaf vrijdag ver-
krijgbaar bij bakkerij Hulleman aan 
het Zijdelwaardplein 67. Meer info: 
www.cordaidmemisa.nl .

Yogapret geeft alle kinderen 
van ’t Startnest tegelijk yoga!
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
had ‘t Startnest voor het eerst een 
sportdag. De aanloop naar de dag 
was erg spannend omdat de weer-
berichten voorspelden dat er storm 
op komst was, gelukkig kwam die 
pas laat in de avond en hebben de 
kinderen dus erg geboft met het 
weer.
Toen zij zo rond half negen allemaal 
naar school kwamen waren er 19 
spelletjes op het schoolplein en om 
school in het park neergelegd. Ge-
lukkig kreeg ‘t Startnest goede re-
acties van de buurtbewoners die 
het fijn vonden dat het park gebruikt 
werd. De spelletjes varieerden van 
sprinten, hoogspringen, verkleede-
stafette compleet met handschoe-
nen die er uitzagen als konijnenpo-
ten, maar ook een grote regenboog-
parachute met een gat erin waarbij 
ze goed moesten samenwerken om 
de bal op de parachute te houden. 
Het grote zwarte plastic spekta-
kel zorgde voor hilarische momen-
ten. Zoals een haaiavontuur die de 
kinderen eronder sleurt door onder 
het plastic te kruipen. Na de lunch 
kreeg de hele school - alle kinde-
ren, leraren en begeleiders - tege-

lijk een Yogales van Finy Sheils-
van der Post van Yogapret. Dit werd 
gegeven in de vorm van eenYoga-
Sportavontuur: eerst luisterden ze 
allen naar de wind en stonden stil 
als een boom op een been. Daarna 
werd door middel van yogahoudin-
gen de verschillende sporten uitge-
beeld en als twee dansers elkaar te-
gelijk de hand geschud om elkaar 
succes te wensen. Ze eindigden met 
een heerlijke massage die ze elkaar 
gaven. Jong en oud, meisjes en jon-
gens, ouders en leraren stonden als 
een grote slang achter en door el-
kaar heen, zodat ze elkaar op de rug 
en schouders een massage kon-
den geven. Deze werd geëindigd 
met het tekenen van een zon, zodat 
iedereen zijn eigen zonnetje van-
uit zichzelf kan laten stralen. Heer-
lijk uitgerust konden de kids daar-
na nog een paar spelletjes doen tot-
dat het tijd was om weer naar huis 
te gaan. 

De school kijkt terug op een ge-
slaagde sportdag en met het mot-
to van ‘Nederland beweegt’ in ge-
dachten hebben ze een goede pres-
tatie geleverd.

Prachtige sportdag voor 
de kids van Toermalijn
Uithoorn - Woensdag 20 juni werd 
de jaarlijkse sportdag van de kleu-
ters en de groepen 3 en 4 van obs 
Toermalijn gehouden. De groepen 
5 tot en met 8 hadden dinsdag 22 
mei, samen met de andere scholen, 
al deelgenomen aan de sportdag 
van de brede school. Nu was het de 
beurt aan de lagere klassen. 

De leerkrachten waren al vroeg in 
touw om alle sportactiviteiten klaar 
te zetten. Om half negen vertrok-
ken de kinderen van de groepen 3 
en 4 lopend naar het evenementen-
terrein. De kleuters kregen nog in-
structie over de sportactiviteiten en 
begaven zich rond 9.00 uur naar 
het speelbos. Aangekomen wer-
den de kinderen in groepjes ver-
deeld en onder begeleiding van ou-
ders en leerkrachten ging het sport-
festijn van start. De kleutergroepen, 
verdeeld in 9 groepjes, maakten een 

rondgang langs allerlei sportieve 
spelletjes zoals pittenzakken gooi-
en, flessen schieten, kruiwagen-
race, skippybalrace enz. Vooral het 
flessen schieten was zeer in trek. De 
kinderen moesten met een waterpi-
stool een pingpongballetje van een 
fles afschieten. Bij groepen 3 en 4 
werd er o.a. gehockeyd, slagbal ge-
speeld en aan penalty schieten ge-
daan. Rond 10.00 uur was er tijd 
voor een sportdrankje en een ener-
giesnack, zodat iedereen er na een 
kwartier weer voor honderd procent 
tegenaan kon gaan. Tegen 11.00 uur 
waren alle activiteiten gedaan en 
mochten de kleuters zich nog even 
vermaken in het speelbos. Na een 
half uur werd nog een koele verras-
sing gebracht; iedereen kreeg nog 
een ijsje. Dankzij de inzet van ou-
ders, leerkrachten en natuurlijk het 
prachtige weer was het een fantas-
tische ochtend.
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Clubkampioenschappen Judo 
Ryu Kensui zeer geslaagd
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 23 
juni werden er bij Judo Ryu Kensui 
de jaarlijkse clubkampioenschap-
pen georganiseerd. De vertrouw-
de dojo werd verruild voor één van 
de tennisbanen binnen Sport & He-
alth Club Amstelhof. De ruim 82 ju-
doka’s waren zichtbaar gespan-
nen maar trakteerden de aanwe-
zige ouders, vrienden en kennis-
sen op een fraaie demonstratie van 
de judowedstrijdsport. Er was een 
gemoedelijke sfeer met een echt 
toernooikarakter, er werd gestre-
den voor elk punt en zelfs de aller-
kleinsten deden het publiek verba-
zen over de mentaliteit op de tata-
mi. Helemaal leuk was de diversiteit 
op de mat, de allerkleinste van net 
4 jaar, beginnende judoka’s die nog 
maar 4 weken aan de sport deelne-
men maar ook de G-Judoka’s (spor-
ters met een beperking) waren aan-
wezig, ook was er plek voor de ech-
te wedstrijdjudoka’s! Prachtig om 
te zien hoe alle judoka’s met elkaar 

omgaan. Gezellig en sportief naast 
de mat maar op de mat de wil om te 
winnen. Dit is toch wel een kenmerk 
van deze club. Voor iedereen was er 
een mooie, welverdiende medaille 
en tevens was er dit jaar, wederom, 
een stijlprijs voor de judoka die tij-
dens het toernooi het meest opviel 
om zijn judostijl. De prijs (een mooi 
beeld) werd dit jaar gewonnen door 
Rachelle Tekke. Er waren veel gega-
digden voor deze prijs maar Rachel-
le stak er net iets boven uit met haar 
techniek en doorzettingsvermogen. 
Een speciaal woord van dank is er 
voor Sport & Health Club Amstel-
hof voor de sponsoring en hulp tij-
dens deze mooie ochtend. Tevens 
een dikke pluim voor alle hulp die 
we van de vele vrijwilligers mochten 
ontvangen.

Het was top!! Na een lange, gezel-
lige ochtend vol strijd en spanning 
kon iedereen moe maar trots op het 
behaalde resultaat naar huis.

Natte start 31e Ute Hoirne Toernooi

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 23 
juni begon het 31e Ute Hoirne Ten-
nistoernooi van tennisclub Uithoorn. 
Met maar liefst ruim driehonderd in-
schrijvingen in 30 categorieën bete-
kent dit een volle bak voor de ge-
hele toernooiweek. Het clubhuis is 
schitterend aangekleed en de deel-
nemers worden ontvangen door 
hostesses. In het clubhuis is het na-
tuurlijk ook mogelijk op een groot 
scherm de wedstrijden van het EK 

Voetbal te volgen. De gehele week is 
er voor de deelnemers en bezoekers 
een groot aantal activiteiten geor-
ganiseerd. Zo is er een voetbalpoel 
voor de halve finales en de finale 
van het EK. Op maandag een dart 
toernooi en op dinsdag is er een 
wijnproeverij van De Wijnschuur. 
Op dinsdag is ook de eerste trek-
king van de loterij. Op diverse da-
gen kan ook een gratis stoelmassa-
ge worden ondergaan. Er is alle da-

Technische staf Qui Vive 
goed op orde
Uithoorn - Afgelopen zondag wer-
den door het hoofdbestuur van hoc-
keyvereniging Qui Vive en de top 
van de technische staf de contrac-
ten getekend voor een samenwer-
king voor een periode van twee sei-
zoenen. Dit gebeurde direct vooraf-
gaand aan de kampioe-nenhuldi-
ging en het afscheid van Technisch 
Directeur Jorge Nolte. Robert Jus-
tus wordt de nieuwe Technisch Di-
recteur, Wouter Otto houdt heren 1 
onder zijn hoede als Trainer/Coach 
en Sven Helwes start in dezelfde 

functie bij dames 1. Robert Justus is 
al jarenlang bekend in de hockey-
wereld. Na zijn actieve loopbaan als 
speler bij hockeyclub Hattem, start-
te hij als Technisch Directeur bij 
het Italiaanse Cernusco uit Milaan 
en won de Coppa Italia en de Eu-
ropacup 3. Daarna keerde hij terug 
bij Hattem waar hij vier seizoenen 
werkzaam is geweest als Trainer/
coach van heren 1 en Hoofd Jeugd-
opleiding. Eerder dit jaar maakte hij 
de keuze om op zoek te gaan naar 
een nieuwe uitdaging op een hoger 

niveau en dichter bij zijn woonplaats 
Amsterdam. 

Wouter
Wouter Otto houdt heren 1, na een 
zeer succesvol seizoen, onder zijn 
hoede. Wouter is in de hockeywe-
reld ook zeker geen onbekende. 
Al meer dan 25 jaar speelt hij hoc-
key waarvan hij 13 jaar speler was 
van heren 1. In dit elftal behoorde 
hij tot de betere spelers. Hij heeft in 
totaal 6 jaar in de overgangsklasse 
gespeeld en 1 jaar in de hoofdklas-

Op de foto van Wouter Orth staan van links naar rechts Marcel van Eijk (voorzitter), Sven Helwes, Wouter Otto, Desi-
ree v.d. Bijl (secretaris), Robert Justus en Rob Das (vicevoorzitter)

se bij Hurley. Bovendien is hij assi-
stent Trainer/Coach geweest bij het 
Noord Hollandse selectieteam. 
Sven Helwes is de nieuwe Trai-
ner/Coach van dames 1. Hij speel-
de vanaf september 2002 bijna on-
afgebroken in heren 1 en nam eind 
vorig seizoen afscheid na een zeer 
verdienstelijke spelerscarrière. Hij 
werkte bij Hurley als assistent Trai-
ner heren 1 gedurende één seizoen 
en was vier seizoenen Trainer/coach 
van jongens A1 waarmee hij lands-
kampioen werd. Het afgelopen sei-
zoen was hij Trainer/Coach en spe-
ler van heren 2 waarmee hij kampi-
oenschap werd. 

Rob
Rob Das, lid van het hoofdbestuur:“ 
Wij zijn erg blij met deze mannen. 
Wij hebben met het contracteren 
van Robert Justus voor Jorge Nolte, 
die naar Bloemendaal vertrekt, een 
goede vervanger gevonden. Wouter 
en Sven zijn jonge talentvolle Trai-
ner/Coaches die nog aan het begin 
van hun trainersloopbaan staan en 
veel perspectief hebben.
Wouter heeft een succesvol eerste 
seizoen achter de rug met heren 1. 
Sven werd met heren 2 kampioen 
en wij hebben er alle vertrouwen in 
dat het Sven met dames 1 ook gaat 
lukken. Hij gaat successen boeken. 
Bovendien is het toch fantastisch 
dat je Wouter en Sven, voortkomend 
uit je eigen vereniging, op deze be-
langrijke posities kunt benoemen. 
Met alle drie hebben wij afspraken 
voor twee seizoenen en nog een op-
tie voor een verlenging van één sei-
zoen”. 

gen zowel overdag in het weekend 
en ’s avonds op de wedstrijddagen 
een fysiotherapeut aanwezig. Op 
vrijdag 29 juni is er voor de deelne-
mers een gratis Chinese maaltijd en 
voor één introducé is deze maaltijd 
tegen gereduceerd tarief ook ver-
krijgbaar. Deze avond wordt beslo-
ten met een feestavond onder lei-
ding van een DJ. Op alle avonden en 
in het weekend verzorgt de barcom-
missie maaltijden.

Afzeggingen
Op zaterdag werd de wedstrijd-
commissie geconfronteerd met een 
aantal afzeggingen door blessures 
en spelers die nog in een halve fi-
nale in een ander toernooi stonden. 
Door de regen moesten de partijen 
van de zondag op een paar na alle-
maal verplaatst worden naar de ten-
nishal in Badhoevedorp. Pas tegen 
de avond konden er nog een paar 
partijen op het eigen park worden 
gespeeld. In de hal werden verkorte 
partijen gespeeld. Hoewel dit voor 
de wedstrijdleiding veel extra werk 
betekende was het aan de ervaring 
van deze commissie te danken dat 
er in het voorweekend toch zestig 
partijen konden worden gespeeld. 
Voor zo’n regenachtig weekend een 

goed resultaat, maar in de loop van 
de week zullen er toch de nodige 
partijen moeten worden ingelopen. 
Dus maar hopen dat de weergoden 
het toernooi een beetje goed ge-
zind zijn. Er waren spannende lan-
ge partijen bij, u kent ze wel die lan-
ge driesetters. Maar ook partijen die 
zeer kort duurden en waarvan het 
verschil in kwaliteit toch te groot 
was. Soms kom je een tegenstan-
der tegen die kennelijk al een stapje 
verder is en dan is verlies onvermij-
delijk, 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 
zich deze week ontwikkelt. Met de 
weersverwachtingen op dit moment 
kan het alle kanten op. In ieder ge-
val zullen het komende weekend 30 
juni/1 juli de halve finales en de fi-
nales worden gespeeld.
Wilt u eens kennis maken met ons 
prachtige park en genieten van leuk 
tennis kom dan komende dagen 
eens naar het park, dat is gelegen 
in het Libellebos in Uithoorn. Zelfs 
als u niets met tennis heeft is het 
goed toeven op ons park dat mid-
den in de natuur ligt.

Nederlands Triplettenkampioenschap petanque

Uithoorn- De Nederlandse Jeu de 
Boules Bond kent in de diverse spel-
soorten een Nederlands kampioen-
schap. Vorige maand vond in Haar-
lem het individueel kampioenschap 
(tête-à-tête) plaats. Op 8 juli zal het 
NK Mix (man/vrouw) in Nieuwegein 
plaatsvinden en op 16 september is 
Sneek het strijdtoneel voor de dou-
bletten (paren).

Zondag 24 juni was de dag van het 
NK tripletten (drietallen). Dit kampi-
oenschap vond plaats in Oisterwijk 
en trok de hele Nederlandse top. 
Ook Boule Union Thamen uit Uit-
hoorn was van de partij De triplette, 

bestaande uit Ina Hoekstra en Joan 
en Henk van Rekum, hadden nu niet 
direct het idee kanshebber voor de 
titel te zijn, maar wilden zich graag 
meten met de top.
Die kans kregen ze ook, want uit de 
39 andere deelnemers lootten zij de 
winnaar van de Nationale Compe-
titie. Deze equipe van Les Cailloux 
bestond uit twee meervoudige deel-
nemers aan de WK. Ondanks de ge-
staag vallende regen gaf de equipe 
van Boule Union Thamen goed par-
tij. De strijd werd dankzij sterk poin-
teren (plaatsen) nog een hele klus 
voor de Noël Kempeneers, Essa Ag-
zoul en Erik Telkamp. De Butters 

bleven goed bij tot een stand van 
8-13. In de laatste werpronde gaf de 
schietkracht van de tegenstanders 
toch de doorslag en werd de wed-
strijd door een score van drie pun-
ten beëindigd. 13-8 voor Les Cail-
loux uit Zeist. Voor de leden van 
Boule Union Thamen betekende 
dit een plaats in het troosttoernooi. 
Vanaf nu zou verlies het einde van 
deelname betekenen.

Tweede
De tweede speelronde was een zo-
genoemde “cadrageronde” om op 
een veelvoud van acht equipes in 
zowel het hoofdtoernooi als het 

troosttoernooi te komen. Onze equi-
pe trof het met een vrijloting, waar-
door zij direct bij de laatste zestien 
equipes werden ingedeeld. In de 
derde ronde werd een equipe uit 
Middelburg de tegenstander. On-
ze equipe begon sterk, maar de te-
genstander maakt hen steeds moei-
lijk met de laatste boule. In een wat 
mindere periode kreeg de tegen-
stander de gelegenheid om van 11-
5 terug te komen naar 11-10. Hier-
door werd het toch nog een span-
nende strijd. Op het juiste moment 
wist Henk een carreau te produce-
ren, waardoor de tegenstander een 
wereldbal moest spelen om niet uit-
geschakeld te worden. Hun boule 
miste echter doel en de equipe van 
Boule Union Thamen ging met de-
ze 13-10 overwinning door naar de 
kwartfinale. Door de toernooileiding 
was intussen besloten dat de res-
terende wedstrijden in de boulehal 
van de Oisterwijkse vereniging ge-
speeld moesten worden. Hoewel 
geen last meer van de regen, wa-
ren veel equipes niet blij met de-
ze beslissing. Na inmiddels gewend 
geraakt zijn aan het door de regen 
wat zachtere terrein, moest nu op 
de droge en harde ondergrond ge-
speeld worden. Nu mag dit geen 
echte invloed hebben, immers een 
goede bouler kan op elk terrein uit 
de voeten. Maar ja spelers hebben 
nu eenmaal voorkeur voor bepaalde 
terreinsoorten.

Kwart finale
In de kwartfinale trad de equipe 
van Boule Union Thamen aan te-
gen de Nationale Junioren Selec-
tie (NJS). Twee van deze spelers 
hadden vorig jaar nog deelgeno-
men aan het WK junioren in Turkije. 
Deze goed getrainde jongens had-
den toch een kluif aan onze equi-

pe. In een gelijk opgaande strijd 
(7-8) kreeg onze equipe te maken 
met boules, die niet op tijd wilden 
stoppen. Slechts één boule kwam 
in goede verdedigende positie t.o.v. 
de op punt liggende eerste bou-
le van de jeugdequipe. Maar de 
schotkracht van de jeugdtireur was 
groot en de boule verdween direct 
en werden er eenvoudig vier boules 
bijgeplaatst en was het kampioen-
schap voorbij voor de drie spelers 
van Boule Union Thamen. Ondanks 
het verlies was er een zekere tevre-
denheid voor het getoonde spel en 
het bereiken van de laatste acht. 
Het troosttoernooi werd gewonnen 
door een equipe van Le Bon Cou-
rage uit Hoek van Holland. De Nati-
onale titel ging naar de equipe van 

’t Dupke uit Sint-Michielsgestel met 
drie ervaren WK spelers.
De petanquespelers gaan zich nu 
weer concentreren op de toernooi-
en, die de verenigingen door het 
hele land organiseren. Zo ook Boule 
Union Thamen. Op 20 en 27 juli vindt 
een cyclus van twee vrijdagavon-
den plaats op de bouleaccommo-
datie aan de Vuurlijn bij het honk-
balveld. Dit doublettentoernooi be-
staat uit drie partijen, waarbij win-
naars steeds tegen winnaars spelen 
en verliezers tegen verliezers. Hoe-
wel de inschrijving nog ruim twee 
weken open is staat de teller al op 
33 deelnemende equipes, waaron-
der de Nederlandse Kampioen tire-
ren. Op deze avonden beginnen de 
eerste partij om 19.30 uur.

Sale bij Big L Jeans
Regio - De zomer is nog maar net 
begonnen, maar voor de winkel 
van Big L in Aalsmeer gaat het 
nieuwe najaarseizoen al bijna 
beginnen. De eerste nieuwe le-
veringen van de diverse merken 
zijn al binnen. Om genoeg ruim-
te te maken voor de nieuwe col-
lecties gaat Big L Jeans eerst af-
scheid nemen van de voorjaars/
zomercollectie.

Op dit moment is het namelijk Zo-
mer Sale 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 tren-
dy t-shirt of een leuk rokje. Big L 
is 500 vierkante meter shopplezier, 

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 eerste verdie-
ping, op de benedenetage vindt u 
alles voor de heren. Het voordeel 
van Big L is dat je aangekleed kunt 
worden van A tot Z, u hebt dus alles 
in 1 winkel en dàt is wel zo lekker.

Zondag 1 juli open
Speciaal vanwege het eerste sale-
weekend is de winkel aanstaande 
zondag 1 juli geopend van 12.00 tot 
17.00 uur. Lekker op de vrije zondag 
even shoppen bij Big L. 
Wilt u op de hoogte gehouden wor-
den van de laatste ontwikkelingen 
en acties van Big L, schrijf u zich 
dan in voor de nieuwsbrief. Dat kan 
via www.bigl.nl of gewoon in de 
winkel. Big L Jeans is gevestigd aan 
de Zijdstraat 61 in Aalsmeer.
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Postduiven Vereniging Rond de Amstel

Richard van den Berg 
schrijft geschiedenis
Regio - Dit jaar bestaat de Post-
duiven Vereniging Rond de Amstel 
90 jaar, en uitgerekend dit week-
end werd er geschiedenis geschre-
ven. Het hoogst haalbare in de Post-
duivensport werd afgelopen week-
end door Richard van den Berg uit 
De Kwakel behaald. 
Na een goed resultaat op de eerste 
Marathon vlucht (Overnacht fond 
voor duivenliefhebbers)vanuit Ber-
gerac kwam er een lichte teleurstel-
ling op de vlucht vanuit St. Vincent 
vorige week dinsdag. De vlucht voor 
duiven op St. Vincent werd drie da-
gen uitgesteld vanwege het slech-
te weer in Frankrijk, België en Ne-
derland. Vorige week dinsdag-
avond werden de klokken uitge-
lezen, en was Comb. Verweij-Cas-
tricum de morele winnaar. Dezelf-
de avond werden de duiven voor 
de vlucht vanuit de Franse losplaats 
Cahors ingemand, en dit keer stond 
er een ochtendlossing op het pro-
gramma, dat betekend dat de dui-
ven voor 10.00 uur gelost worden, 
anders wordt het een dag uitstel. 
Maar vrijdagmorgen was het weer 
goed op de vlieglijn, er stond wel 
een matige tot krachtige wind van-
uit het Zuid Westen, maar dat was 
alleen maar gunstig voor de duiven. 
Maar! Er komt bij dergelijke harde 
wind wel wat meer kijken dan hard 
vliegen voor de duiven, ze moe-
ten zich heel goed kunnen oriën-
teren want ze worden van de vlieg-
lijn weggedrukt. Om 07.00 uur wer-
den de 5571 duiven die in concours 
stonden in Cahors vrijgelaten, en 
na 10 uur 5 minuten en 36 secon-
den vliegen lukte het de duif van Ri-
chard als eerste met een gemiddel-
de snelheid van 1537,477 meter per 
minuut als eerst in het klassement 
te eindigen. Richard had maar twee 
duiven mee, en ook zijn tweede duif 
wist zich te klasseren. In de duiven-
sport zeggen wij weleens: aan el-

ke duif zit een verhaal. Ook bij de-
ze Nationale winnaar. Vorig jaar wist 
deze duif ook vanuit Cahors het hok 
niet op tijd te bereiken, en werd op-
gevangen bij een liefhebber in Gou-
da. Deze liefhebber (Richard weet 
de naam niet meer) belde naar Ri-
chard, en nog dezelfde avond ging 
Richard de duif halen. Gevreesd 
werd dat de duif niet meer voor de 
vluchten geschikt was, dus werd 
deze extra verzorgt, en de beloning 
die hij hiervoor kreeg was de eerste 
Nationale overwinning die hij mag 
bijschrijven bij de vele Kampioen-
schappen (waaronder het Kampi-
oenschap van de Afdeling in 2011) 
die hij in zijn Postduiven loopbaan al 
behaald heeft, en dus ook voor P.V. 
Rond de Amstel die haar eerste Na-
tionale overwinnaar kreeg. Zater-
dag werd Richard door Afdelings-
bestuurslid Wim Wijfje in het zon-
netje gezet, deze bracht de felicita-
ties namens het Afdelingsbestuur 
over, en overhandigde een prachti-
ge plantenbak voor op het balkon 
als aandenken voor deze prachti-
ge overwinning. Richard! Nogmaals 
onze felicitaties.
De uitslagen van de Marathon-
vluchten van vorige week:

St. Vincent op 18 juni: 
37 duiven en 6 deelnemers;
P. Baas
R. v.d. Wal
Verweij-Castricum
H. Hendriks
W. Wijfje
R. v.d. Berg
 
Cahors op 22 juni: 
55 duiven en 5 deelnemers;
en Nationale winnaar 
R. v.d. Berg
Verweij-Castricum
H. Hendriks
R. v.d. Wal
P. Baas.

Inschrijving geopend 
Open 35+ grastoernooi 
Uithoorn - Tennisvereniging Qui Vi-
ve uit Uithoorn/De Kwakel organi-
seert ook dit jaar weer het OPEN 
35+ grastoernooi, het 35+ Ohlen-
busch Ran & Van der Wurff toernooi. 

Zoals ieder jaar wordt er ook dit jaar 
weer gespeeld met een troostronde. 
Het leuke daarvan is dat alle deel-
nemers gegarandeerd minimaal 2 
wedstrijden spelen. Het toernooi 

wordt gespeeld van 18 tot en met 
26 augustus. De inschrijving is ge-
opend! Tot en met 30 juli is er gele-
genheid in te schrijven maar wacht 
niet te lang want de toernooicom-
missie loot op volgorde van binnen-
komst en op compleetheid.
Inschrijven doet u op www.toernooi.
nl. Informatie over de hoofdspon-
sor vindt u op www.makelaarsuit-
hoorn.nl

Veteranenwedstrijd UWTC
Regio - Zondag 24 juni zijn er voor 
de veteranen 50+ en 60 + op het 
UWTC parcours wielerwedstrijden 
verreden. Helaas een regenachti-
ge dag. Als eerste stonden de ve-
teranen 60+ aan de start met voor 
de UWTC Leen Blom. Vanaf de start 
werd er volop gedemarreerd zonder 
dat er iemand echt weg kon komen, 
uiteindelijk ontstond er een kop-
groep van 4 renners en zij bouw-
de een voorsprong van 1 minuut op. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Piet Gruteke uit Rotterdam voor Jan 
van de Tang uit Voorhout. Leen Blom 
eindigde op een verdienstelijke 13e 
plaats.

Daarna stonden de 50+ renners aan 
de start met daarbij de UWTC ren-
ners Gijs Kostman en Rene Wiebes. 
Ook hier vanaf de start veel acti-
viteiten, maar het duurde tot de in 
de tiende ronde voordat er een se-
rieuze ontsnapping ontstond. Met 
nog 10 rondes te gaan sprong Pe-
ter Adelaar uit Houten uit het pelo-
ton weg en nam een voorsprong van 
25 seconden.
Vanuit het peloton probeerde Rene 
Wiebes nog wel een sprong te wa-
gen naar de koploper maar dit luk-
te niet. De wedstrijd werd gewon-
nen door Peter Adelaar voor Hans 
Lap uit Hendrik Ido Ambacht. Rene 
Wiebes won de sprint van het pelo-
ton en behaalde hierdoor een mooie 

8e plaats, Gijs Kostman eindigde als 
14e.

Jeugdwedstrijden
Zaterdag 23 juni met lekker weer 
wedstrijden bij de Bollestreek in Lis-
se.
Cat 1: Britt Buijs 10e 
Cat 3: Tristan Geleijn 11e 
Cat 4: Owen Geleijn 4e
Cat 6: Leon Buijs 20e 
Zondag 24 juni een natte wedstrijd 
bij Olympia in Amsterdam
Cat 3: Tristan Geleijn 7e 
Cat 4: Owen Geleijn 4e
Cat 6: Leon Buijs 12e 

Nieuwelingen 
Zaterdag 23 juni reed Rick van Wie-
ringen naar de 28e plaats in Slie-
drecht.
Koen de Best, Rick van Wieringen 
en Niels Ruijter reden zondag 24 ju-
ni in Warmenhuizen, in tegenstelling 
wat die naam doet vermoeden was 
het er heel nat, winderig en koud. 
Rick werd 31e en Koen 25e. Bij Niels 
zat de schrik van zijn valpartij bij het 
NK nog in de benen. Regen bete-
kent vaak valpartijen... Na een voor-
zichtige start in de staart van het pe-
loton, lukte het Niels om bij te blij-
ven. Hij finishte uiteindelijk keurig in 
het peloton, ondanks al zijn schaaf-
wonden, op de 15e plaats. Daarmee 
bleef hij de nummers 1 en 2 van het 
NK voor!

Tweede pl aats voor 
Thamen Rookies
Uithoorn - De Thamen Rookies 
gingen afgelopen zaterdag naar het 
2de Willem Schreuders Toernooi 
bij TIW/Survivors in Diemen sa-
men met hun enthousiaste coaches 
Lyndsey Mevius en Anne Vriens. 
Met een frisse wind maar gelukkig 
wel droog en af en toe een zonnetje 
mochten de zes allerjongste spelers 
van Thamen lekker beeballen (een 
voorloper op het honkbal).

De eerste wedstrijd was tegen TIW/
Survivors, een team dat de jongens 
ook in de competitie zien. De man-
nen hadden er zin en er werden al 
meteen heel veel nullen gemaakt. 
Aan slag waren er prima klappen te 
zien en na 2 innings was de stand 
6-11 in het voordeel van Thamen. 

De tweede wedstrijd was tegen 
HCAW 1 en en als de jongens die 
ook zouden winnen mochten ze 
spelen in de finale.Het werd een 
spannende wedstrijd maar de jon-
gens haalden alles uit de kast en na 
2 innings was de stand 12-10 in het 
voordeel van Thamen.

Pauze
Na een hele korte pauze was er de 
finale tegen HCAW 3 en die ston-
den na de eerste slagbeurt al met-
een met 6-0 voor, door allemaal ver-
re klappen van jongens die al een 
paar stapjes verder waren. De Tha-
men spelers hadden veel plezier 
en na een goede slagbeurt was de 
stand nog steeds 6-3 voor HCAW. In 
de laatste inning wist HCAW maar 3 
puntjes te scoren doordat de Tha-
men spelers weer prima nullen kon-
den maken. Aan slag wisten zij ook 
weer een paar puntjes te scoren en 
de uitslag was 9-6 voor HCAW .. en 
Thamen ging met de beker voor de 
2e plek naar huis. Aleks, Jeremi, 
Romke, Bram, Lendrick een fantas-
tische prestatie! Er was nog meer 
goed nieuws uit Diemen want een 
uurtje na de Rookies behaalde ook 
het Thamen Major League team een 
beker en wel voor de 1ste plek! Lijkt 
het je ook leuk om te beeballen en je 
bent 5 jaar en ouder neem dan con-
tact met ons op via: info@thamen.
info en dan kan je gezellig mee ko-
men trainen.

Voetbal  is uit en 
zomerbridge weer in!
Uithoorn - Na de slag bij Charkov 
werd de derde zomerbridge avond 
een groot succes.
Maarliefst twee en vijftig bridgers 
verdeeld over zes en twintig paren 
en twee lijnen bonden met elkaar de 
strijd aan in sporthal De Scheg.
In de A- lijn veroverden Francis Ter-
ra & Jannie Streng met 62,08% met 
ruime voorsprong de eerste plaats. 
Zij werden gevolgd door Joke Koert 
& Ieneke van der Lee die als twee-
de op 56,67% uit kwamen. Jan Eg-
bers & Lijnie Timmer behaalden als 
derde 53,33% en bleven daarmee 
Gijs de Ruiter & Ben ten Brink, die 
52,50% verzamelen, keurig voor die 
deze plaats nog moesten delen met 
Ada van Maarseveen & Cobie Brui-
ne de Bruin.
In de B- lijn was de hoogste eer 
voor twee paren, Ieneke Hilliard & 
Huib van Geffen en Klaas Verrips & 
Truus Overmars kwamen allen uit op 
59,72%.
De derde plek werd met 57,29% 

knap in de wacht gesleept door De-
bora van Zantwijk & Lous Bakker.
De plaatsen vier en vijf werden 
eveneens gedeeld door twee kop-
pels. Marianne Jonkers & Anneke 
Houtkamp en Wil Voss & Gouke van 
der Wal waren goed voor een score 
van 53,82%.
Henny & Sierk Goedemoed en Ria 
van Zuylen & Bep Verleun bleven 
met respectievelijk 51,04% en 50% 
precies nog net aan de goede kant 
van de percentages en dus de ove-
rige veertien paren voor.
Wilt u het niet na drie keer spelen 
al opgeven en kunt u beter met ir-
ritaties van en over partners om-
gaan, kom dan zomer bridgen bij 
Bridgevereniging De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
de barzaal van sporthal De Scheg. 
Aanmelden per e- mail gerdascha-
vemaker@live.nl, per telefoon 0297 
567458 of tussen 19.15 en 19.30 uur 
aan de zaal. De kosten bedragen 
5 euro per paar.

Inschrijving Rabo Jeugd 
toernooi geopend
Mijdrecht - Traditiegetrouw organi-
seert tennisvereniging All Out ieder 
jaar in de eerste week van de grote 
vakantie (22 juli t/m 27 juli) de Open 
Jeugd Kampioenschappen. Wij zijn 
erg blij dat ook dit jaar de RABO-
BANK zich verbonden heeft aan 
het toernooi als hoofdsponsor. Een 
toernooi dat ieder jaar weer min-
stens 125 tennissers trekt van ver-
schillende verenigingen uit de wij-
de omgeving. Dat maakt het toer-
nooi zo leuk, omdat het altijd span-
nende wedstrijden oplevert. Naast 

de hoofdsponsor kent het toernooi 
ook nog een aantal subsponsors 
die eraan bijdragen dat het toer-
nooi kan plaatsvinden met iedere 
dag iets lekkers, een loterij en mooie 
prijzen. Zelfs de weergoden kunnen 
het feest niet verstoren, want bij re-
gen spelen we in de tennishal.
Schrijf je snel in via www.Allout.nl, 
want 11 juli is de sluitingsdatum. Je 
kunt je voor de volgende onderde-
len inschrijven: jongens en meisjes 
enkel en dubbel 10,12,14,17 en ge-
mengd 12, 14 en 17 jaar.

Examens Judoschool  Bl aauw

de leden van Judoschool Blaauw 
konden tevreden huiswaarts keren.
Gele slip, 6e Kyu
Badr el Fattahi, Delano Lange-
dijk, Django van Liempd, Levi van 
Liempd, Lucca Bazuin, Marcus de 
Blieck, Maria van Heijningen, Ma-
rijn Klappe, Mylan Koppen, Tiago 
Geerdink
Gele band, 5e Kyu
Anass el Fattahi, Bart Manshande, 
Benji van Leeuwin, Elysa Kikken, 
Gabriël Losekoot, Gaetan Maas, In-
dy Cornwall, Jesper Fiévez, Jes-
se Sanders, Kai Albers, Linsey Bos, 
Luuk Rinkel, Mike Hijman, Niels van 
de Vall, Pascal Konijnenburg, Stefan 
Baron, Tijs van der Veer
Oranje slip, 5e Kyu
Derek Reijm, Disney Harte, Faris 
Abowatfa, Gilian van Glabbeek, Iris 
Koster, Lisa de Vries, Luca van Paas-
sen, Monique Mareels, Nadine van 
Westrenen, Noah de Wit, Rosa van 
den Assem. Ruben Mareels, Shmuel 
Buys, Volken Koelewijn
Oranje band, 4e Kyu
Calvin Kikken, Erik Meijles, Erik Oo-
men, Isa Verbree, Isabel Pires Pe-
reira, Kasper Bleijswijk, Kevin Wes-
terman, Lisa Zürcher, Lotte Rijnvis, 
Matthew Strube, Naomi Bos, Quinty 
Kwak, Simon Klappe, Teun Gieling, 
Wilco Veerhuis, Yannick Hartgers
Groene slip, 4e Kyu
Alex Hassing, Bente de Jong, Carlo 
Jansen, Devin van der Veer, Gabriel 
Jansen, Jorn Hansen, Lina Kruijs-
wijk, Morvan Spaargaren, Roan 
Haaima, Romano Vermeulen, Ruben 
de Jong, Thijs Kees, Tristan Roelofs, 
Verena Ratterman, Yannick Wip
Groene band, 3e Kyu
Daan Tonjes, Judith van Coevorden, 
Mynor Lobos, Sjoerd Balvers, Stefan 
Pijpers, Vincent Zeeman
Blauwe slip, 3e Kyu
Alexander van Alphen, Bram Roe-
lofsen, Daniel Hofman, Ivar Nijhof, 
Jasper Paul, Jelle van den Berg, 
Luuk Meijles, Martijn Roelofsen, 
Tom Westra
Blauwe band, 2e Kyu
Frank Ratterman, Kendra Krimp

Uithoorn – Afgelopen week is in 
de dojo van Judoschool Blaauw de 
tweede en laatse judo-examen van 
dit seizoen afgenomen. Deze week 
hebben 89 leerlingen examen ge-
daan. Er werd begonnen met het 
uitvoeren van diverse valtechnieken 
zoals judorol, zijwaartse val, achter-
waartse val, gestutte val en achter-
waartse val over een bokje. Hier-
na lieten de judoka’s uitgebreid 
zien wat zij het afgelopen seizoen 
geleerd hadden aan beenworpen, 
schouder, armworpen, sutemi’s en 
overnames. Ook op de grond moest 
het nodige gedemonstreerd worden 
zoals armklemmen, verwurgingen, 
houdgrepen en bevrijdingen uit 
houdgrepen. De voorzitter van de 
examencommissie, bestaande uit 
bestaande uit David Siebeler, Ro-
nald Oussoren, Thomas van Emden 
en Edwin Blaauw, heeft een ieder 
persoonlijk toegesproken en de uit-
slagen bekend gemaakt. De volgen-
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Afzwemmen bij De Amstel
Regio - Zwem- en polovereniging 
de Amstel uit Mijdrecht heeft een 
groep enthousiaste diplomazwem-
mers. Zij leren in de trainingen vaar-
digheden op het gebied van wed-
strijdzwemmen en waterpolo en 
bouwen daarnaast een prima con-
ditie op. Afgelopen vrijdag moch-
ten de jongens en meiden bij het af-
zwemmen bewijzen hoe goed ze de-
ze onderdelen van de zwemvaardig-
heidsdiploma’s onder de knie heb-
ben. Veertien kinderen zwommen 
af voor verschillende Amsteldiplo-

ma’s en ze slaagden allemaal! Mar-
ta Cichocka en Robin Gulpers kre-
gen het Amstel-1 diploma. Jayden 
Alden, Roos de Jong, Remke Ver-
woerd, Owen Michels en Jaco ten 
Cate haalden Amstel-2. Het Am-
stel-3 diploma was voor Aïcha Bank 
en Jikke ten Cate. Olaf Driessen en 
Lina Kruijswijk haalden Amstel-4. 
En ten slotte gingen Elke Sannes, 
Ilse Kruijswijk en Madelon Klaver 
naar huis met Amstel-5. Tot en met 
6 juli zijn er nog diverse activiteiten 
bij de Amstel zoals het Badeenden-

toernooi, Sponsorzwemmen, Brug-
tot-Brug zwemmen in de Vinke-
veense plassen en deelname aan 
De Hoef Sportief. Na de zomerstop 
gaat op 20 augustus het nieuwe sei-
zoen weer van start bij de Amstel 
met de NPZ-NRZ-Zwemvaardig-
heidsdiploma’s, wedstrijdzwemmen, 
waterpolo en natuurlijk het banen- 
en conditiezwemmen voor 25-plus-
sers bij de masters. Neem eens een 
kijkje op www.zpv-de-amstel.nl of 
ga eens langs in het Veenweidebad 
tijdens de trainingen.

Sprintsters AKU in vorm 
tijdens NK atletiek
Regio - Tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen atletiek hebben 
de sprintsters van AKU hun goede 
seizoen door kunnen zetten. In het 
Olympisch stadion kwamen Linda 
van Rossum, Eva Lubbers en He-
len van Rossum in actie. Eva Lub-
bers behaalde in Amsterdam maar-
liefst twee ere medailles.

Eva Lubbers kende in Amsterdam 
een dubbel gevoel, waar vooral de 
mentale veerkracht van Eva naar 
boven kwam. De AKU atlete stond 
vooraf aan het NK op beide onder-
delen als tweede op de startlijst, wat 
hoge verwachtingen met zich mee 
bracht. Tijdens de series had Eva 
weinig moeite om zich te plaatsen 
voor de finales op zondag. Door lich-
te knieklachten moest Eva twee we-
ken voor het NK even wat gas terug 
nemen om haar lichaam wat rust te 
geven. Door goede en gerichte me-
dische begeleiding van fysiothera-
peut Stefan Verheijen (Plexus Uit-
hoorn), waren de knieklachten tij-
dens het NK onder controle. Hier-
door miste ze in de series 200 meter 
helaas wel wat inhoud, waardoor de 
laatste zwaarder waren dan ze ver-
wacht had. Ondanks een moeizaam 
laatste deel plaatste de Uithoornse 
zich voor de 200 meter finale.
Tijdens de 100 meter finale liet Eva 
zien hoe mentaal sterk zij is, door 
vanuit een verslagen positie toch de 
bronzen medaille te behalen. Na de 
start had Eva een struikelpas waar-
door ze bijna gestrekt op het tartan 
lag. Na een aantal corrigerende pas-
sen, moest Eva een behoorlijke ach-
terstand goedmaken. Met een ver-
beten gezicht knokte Eva zich langs 
haar concurrentes en kwam heel 
knap als 3e over de finish. De ge-
voelens waren na de race erg dub-
bel. Een bronzen medaille behaald 
maar door de struikelpas een zilve-
ren medaille verloren. De eindsprint 
van Eva was erg indrukwekkend en 
dat gaf haar uiteindelijk een goed 
gevoel, wat ze mee kon nemen naar 
de finale 200 meter. In de finale 200 
meter liet Eva zien dat zij de echte 
nummer twee was en liep vanaf de 
start op de tweede plaats. Vooral de 
bocht was zeer goed waardoor zij 
met voorsprong op de overige con-
currentes de bocht uitkwam. Deze 
voorsprong gaf de AKU atlete niet 

meer uit handen en behaalde hier-
door een zilveren medaille.

Gemengd
Ondanks de gemengde gevoelens 
over de finale 100 meter kan Eva erg 
trots terugkijken op het NK. Haar 
vechtlust en mentale weerbaarheid 
waren symbolisch goed voor een 
gouden medaille.
Linda van Rossum liet in Amster-
dam zien dat zij ook op het hoog-
ste niveau in Nederland voor top-
prestaties kan zorgen. De atlete uit 
Mijdrecht kende tot aan het NK al 
een zeer succesvol seizoen. Op de 
100 en 200 meter heeft Linda haar 
persoonlijke records al meerdere 
malen aangescherpt, daarbij heeft 
Linda dit seizoen mee mogen doen 
aan de grote nationale wedstrijden. 
Linda kende in de series een zeer 
goede start en lag tot 40 meter aan 
de leiding. Linda kon zich tijdens het 
laatste deel van de race goed op-
trekken aan haar concurrentes en 
liep hierdoor naar een nieuwe top-
tijd van 12,15 seconden. Dit is bijna 
een halve seconde sneller dan haar 
tijd van vorig jaar. Door deze tijd 
staat Linda nu op de 6e plaats op 
de junioren ranglijst. De AKU atle-
te eindigde tijdens haar eerste seni-
oren NK op een knappe 13e plaats.

Horde
Helen van Rossum kwam tijdens 
het NK op beide horden nummers 
in actie, de 400 meter horden en de 
100 meter horden.
Op de 400 meter horden liet Helen 
de laatste weken een stijgende lijn 
zien in haar prestaties en hoopte in 
Amsterdam ook op een verbetering 
van haar beste seizoenstijd. De AKU 
atlete uit Mijdrecht kende een goe-
de start tijdens de series maar had 
gaande weg haar race moeite met 
het ritme tussen de hordes, waar-
door ze veel snelheid tussen de hor-
des verloor. Door het moeizame rit-
me begon de verzuring aardig op 
te spelen, waardoor er helaas geen 
toptijd op de klokken kwam. Helen 
kwam in 67,64 seconden over de fi-
nish, wat haar geen tevreden ge-
voel gaf.

Op de 100 meter horden was de 
AKU atlete gebrand op een goede 
prestatie. Helen kende een moeiza-
me start en kwam hierdoor niet per-
fect uit op de eerste horde. Na hor-
de 3 kon Helen goed doorversnellen 
na de hordes en liep hierdoor in op 
haar concurrentes. Door een goed 
laatste deel liep Helen een beste 
seizoensprestatie. Helen finishte in 
een tijd van 14,85 seconden.

Duivensport

Henk Snoek en Hans Half 
klokken de eerste duif
Regio - Het waren drukke dagen de 
afgelopen week voor de duiven en 
duivenliefhebbers van PV Rond de 
Amstel. Er stonden nl. 2 marathon-
vluchten, een dagfondvlucht en de 
eerste vlucht voor de jonge duiven 
op het programma. De duiven die 
de dagfondvlucht moesten vliegen 
werden ’s ochtends om 07:30 uur 
gelost in de Franse plaats Tours.
Met een flinke staartwind werden 
de duiven richting hun hokken ge-
blazen. Volgens deskundigen in de 
duivensport toch minder gemak-
kelijk voor de diertjes dan het lijkt. 
Het is nl. zo dat ze door de enor-
me snelheid ook weer makkelijk 
uit koers raken en als gevolg daar-
van ver voorbij hun hokken wor-
den geblazen door de wind en dan 
weer tegen de wind in terug moe-
ten vliegen. Na 616 km. landde om 
14:36 uur de eerste duif bij Hans 
Half in de Amstelhoek op het hok. 
De duif had een snelheid gemaakt 
van 1446 m. p/min wat neerkomt op 
ruim 86 km. p/uur. Tweede op de-
ze vlucht werd Martin v.d. Hoort uit 
Uithoorn. Hij werd tevens eerste in 
de B Poule en derde werd Good-
old Piet van Schaik uit Uithoorn. De 
duif van Hans Half werd in Rayon 
F 58 van 1206 duiven en over heel 
Noord Holland 256 van 6721 duiven. 
De eerste jonge duivenvlucht werd 
gevlogen vanuit het Belgische Meer 
en ging gemiddeld over een afstand 
van 83 km. Deze vlucht werd met 
voorsprong gewonnen door een duif 
van de fam. Snoek / Govers uit De 
Kwakel. De duiven werden om 08:55 
uur gelost en om 09:46 landde de 
eerste bij Henk en Liesbeth Snoek 
op het hok. Deze jonge duif had de 
afstand afgelegd met een snelheid 
van ruim 96 km. p/uur. De duif werd 
in Rayon F 37e van 3160 duiven.
Tweede op deze vlucht werd Theo 
Kuylenburg uit Amstelhoek en der-
de Hans Half ook uit Amstelhoek. 
Eerste in de B poule op deze vlucht 
werd Co Oussoren uit Vinkeveen.

Tours	
1. Hans Half,  Amstelhoek

2. Martin v.d. Hoort,  Uithoorn
3. Piet v. Schaik,  Uithoorn
4. Cor v. Bemmelen,  De Hoef
5. Ton Duivenvoorde,  De Hoef
6. Verweij / Castricum,  Mijdrecht
7. Peter Bosse,  Uithoorn
8. Wim Wijfje,  De Kwakel
9. Leo v.d. Sluis,  Uithoorn
10. Hennie Pothuizen,  Vinkeveen

Meer
1. Snoek / Govers, De Kwakel
2. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
3. Hans Half, Amstelhoek
4. Co Oussoren, Vinkeveen
5.Ton Duivenvoorde, De Hoef
6. Verweij / Castricum, Mijdrecht
7. Ron den Boer, Uithoorn
8. Piet v. Schaik, Uithoorn
9. Cor v. Bemmelen, De Hoef
10. Martin Bosse, Uithoorn

In P.V. Rond de Amstel zijn een aan-
tal lange afstand specialisten die 
zich kunnen meten met de absolu-
te top, ja zelfs die van Nederland! 
Op de klassieker van het zuid franse 
plaatsje St. Vincent (afstand 1.060 
km.) lieten zij van zich horen, de-
ze klassieker werd gewonnen door 
Paul Baas uit Uithoorn. Hiermee 
werd hij 42e over West Nederland.
Op de op vrijdag geloste vlucht van-

uit Cahors werd het nog beter, Ri-
chard van de Berg uit De Kwa-
kel had een zeer snelle duif die de 
930 km in 10 uur afraffelde en daar-
mee alles won. Uiteraard eerste in 
de club, eerste in Rayon F, eerste in 
Noord-Holland en eerste over West 
Nederland tegen 5.600 duiven, ge-
woon topklasse. Niet eerder ver-
toond in Rond de Amstel! 

Op slechts 1 minuut gevolgd door 
een 1-jarige duif van de combina-
tie Michel Verweij/Jan Castricum uit 
Mijdrecht die daarmee 5e van West 
Nederland werden. Wat een luxe 
voor de club uit Uithoorn.

Uitslagen:
St.	Vincent:
1. Paul Baas Uithoorn
2. Rob vd Wal Mijdrecht
3. Verweij/Castricum Mijdrecht
4. Harrie Hendriks Vinkeveen
5. Willem Wijfje De Kwakel
6. Richard vd Berg De kwakel

Cahors:
1. R. vd Berg De Kwakel
2. Verweij/Castricum Mijdrecht
3. Harrie Hendriks Vinkeveen
4. Rob vd Wal Mijdrecht
5. Paul Baas Uithoorn

BMX-ers verregenen in Heiloo
Regio - 24 Juni werd in Heiloo 
de 4e Noord Holland Cup gere-
den. Het regende zo erg dat er 
heel veel water op de baan bleef 
liggen waardoor het heel zwaar 
fietsen was voor alle rijde rs. Om-
roeper Olaf bleef echter opti-
mistisch het noemde het stabiel 
weer. Dat was het ook zeker wat 
het regende aan één stuk door. 
Olaf had echter nog wel een leu-
ke avond voor de boeg, want hij 
gaf aan dat hij creatief met pa-
pier-maché aan de slag kon 
gaan met al zijn natte pap ieren. 

Bij de jongste rijders ging de strijd 
tussen Jur de Beij , Bo Versteeg en 
Jayden Bregita. Kleine Jur liet zich 
echter niet gek maken door de an-
dere rijders. En trok aan het langste 
eind.Rens Grömmel, Alec van der 
Mast, Joel Rijneker en Jessy Soe-
de gingen er in hun leeftijdsklasse 
ook behoorlijk fel tegen aan. Rens 
en Alec gaven elkaar voorin het veld 
geen centimeter toe. Max de Beij en 
Jochem van de Wijngaard reden bij 
Boys 9/Girls 10 beide constant voor-
in. Max was echter de sterkste van 
de twee en ging er keer op keer met 
de ritwinst van door.
Tijdens de 2e manch moest Tonko 
Klein Gunnewiek bij het uitkomen 
van de 2e bocht en met beide voe-
ten aan de grond, maar kon geluk-
kig weer snel vaart maken. Hierdoor 
behield hij deze manch toch nog zijn 
2e plek.Bij de Boys 11/Girls 12 wist 
Maarten van der Mast in de 1e en 
3e manch voor Izar van Vliet Gar-
zia te blijven. In de finale wist Maar-
ten dit helaas niet vol te houden en 
eindigde op de 5e plek. Izar eindig-
de op een verdiende 2e plaats.Joey 
Nap, Bart van Bemmelen en Kevin 
Boomkens (Boys 12/Girls 13) stre-
den in de finale om de 1e plek. Bart 

lag lange tijd op de 3e plek maar 
wist op het laatste stuk Kevin nog in 
te halen en ging er met de 2e plek 
vandoor. Het was een zeer spannen-
de finale-rit. Volgend weekend Top 
Competitie in Rijswijk. Dan graag 
mooi weer ter compensatie van de-
ze natte koude dag. 

De	uitslagen	van	vandaag:
Boys 6: Jur de Beij 2e, Jayden Bregi-
ta 3e, Bo Versteeg 4e; Boys 7: Rens 
Grommel 1e, Alec van der Mast 2e, 
Joel Rijneker 3e, Jessy Soede 4e, 
Jordi Maijenburg 5e, Luuk van Die-
men 8e, B-finale: Bas van der Lin-
den 3e, Jeffrey Zwart 4e, Joost Bur-
gers 5e; Boys 8: Brian Worm 1e, 
Sten Fuite 4e, Ian Jonkman 5e; Boys 
9: Max de Beij 2e, Jochem van der 

Wijngaard 3e, Tonko Klein Gunne-
wiek 5e, Jens van Diemen 6e, B-fi-
nale: Sem Knook 1e. Boys 10: Jordi 
den Hartog 3e, B-finale: Jesse Ver-
steeg 2e, Svenno van Kleij 5e; Boys 
11: Izar van Vliet 2e, Brian Boom-
kens 3e, Maarten van der Mast 
5e, Jimmy van Woerkom 8e, B-fi-
nale: Max van der Linden 3e. Boys 
12: Joey Nap 1e, Bart van Bemme-
len 2e, Kevin Boomkens 3e, Jurre 
Overwater 6e, B-finale: Alex van 
Driel 7e. Boys 13: Scott Zethof 1e, 
Mike Treur 8e, B-finale: Roy Schou-
ten 2e, Max Bouwmeester 3e, David 
van der Scheer 4e; Boys 14: Thomas 
van der Wijngaard 4e, B-finale: Bas 
van Kuijk 3e, Mitch Bruns 4e, Lisa 
Bouwmeester 5e. Boys 15: Roberto 
Blom 2e. Cruisers: 1e Mike Veenhof.

AKU atlete Eva Lubbers in selectie 
voor Olympische Spelen!
Regio - AKU atlete Eva Lubbers is 
door de Atletiekunie opgenomen in 
de selectie voor de Olympische Spe-
len in Londen. Na de Nederlandse 
Kampioenschappen heeft bonds-
coach Wigert Thunnissen de defini-
tieve 6 atletes voor de 4 x 100 me-
ter estafette bekend gemaakt.  Vo-
rige maand liep het talentvolle es-
tafette team al een nieuw Neder-
lands record tijdens een interna-
tionale meeting in Geneve. Kadene 
Vassell, Jamile Samuel, Janice Babel 
en Eva Lubbers liepen een tijd van 
42,90 seconden, waarmee ze op dit 
moment de 9e plaatst op de wereld-
ranglijst bezetten. Om definitief naar 
de Olympische Spelen uitgezonden 
te worden moet de nationale ploeg 
een plaats binnen de top 16 van de 
wereld behouden. Teams hebben tot 
4 juli de tijd om zich te kwalificeren. 
Naast Eva zullen ook Dafne Schip-
pers, Jamile Samuel, Marit Dophei-
de, Kadene Vassell en Esther Akiha-
ry uitgezonden worden naar Lon-
den.

Succesvol
Eva dankt haar uitnodiging aan 

een zeer succesvol seizoen. De Uit-
hoornse, die naast haar sport de 
studie geneeskunde volgt, verbeter-
de dit jaar haar persoonlijk record 
op de 100 meter tot 11,58 seconden.
Vorig seizoen kwam Lubbers tot 
een tijd van 11,91. Ook op de 200 
meter liet Eva een grote progres-
sie zien, door een nieuwe persoon-
lijk record te lopen van 23,51 secon-
den. Op beide afstanden staat Eva 
3e op de nationale ranglijst.  Ko-
mende week zal Eva, die gespon-
sord wordt door Intersport DUO en 
Schiedon schoenenspecialist, met 
de nationale ploeg deelnemen aan 
de Europese Kampioenschappen 
in Helsinki. Nederland bezet vooraf 
aan het EK, achter Oekraïne de 2e 
plaats op de Europese ranglijst. De 
4 x 100 ploeg loopt vervolgens in juli 
twee Diamond Leauges in Monaco 
en Londen. Hier kan de ploeg zich 
met de absolute wereld top meten. 
Eind juli zullen alle Nederlandse at-
leten die in Londen in actie komen 
naar Barcelona afreizen om daar 
een trainingsstage te beleggen als 
voorbereiding op Olympische Spe-
len in Londen!!!




