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LANG GENOEG THUIS
GEWOOND?
GRIJP
NU
JE
GA SNEL NAAR DE BIJSLUITER IN
KANS!
DEZE KRANT!
Comfortabel

Circus Renz-actie
Cheque Festival
AH Jos van den Berg
Afscheid Hans Crezee
Tour de France
Meerbode
Prijzenfestival

en efficiënt wonen
YOUR PLACE TO BE!
CINEMA PARADISO: YOUR

WWW.CINEMA-PARADISO.NL

alles van dak tot kelder in één hand

zie advertentie elders in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Gemeenteraad in debat over
verkeersontsluiting Oude Dorp
Voor bewoners Thamerlint wordt het nog spannend
is met het rustig wonen in de historische kern. Tenzij drastische snelheidsremmende en hoogtebeperkende verkeersmaatregelen worden
genomen. Al anderhalf jaar is een
delegatie van bewoners, vertegenwoordigd in de ‘Commissie Thamerlint’, met de gemeente in gesprek.
Woordvoerder Mark Wierda van de
commissie memoreerde in zijn betoog voor de raad op 6 juni jl. dat er
in samenwerking met de gemeente
tijdens verschillende bijeenkomsten
veel is bereikt en dat daardoor een
aantal noodzakelijke aanpassingen
aan het oorspronkelijke ontwerp is

doorgevoerd. Hij bedankte daarvoor
alle partijen die (ook extern) bij de
herinrichting betrokken zijn. Toch
zette hij nog de nodige vraagtekens
bij de geloofwaardige inrichting van
een 30 km regime zoals die door de
gemeente wordt voorgesteld. Daaronder ook de hoogte van de doorgang onder de busbaan. Die is kennelijk nog bespreekbaar om doorgaand vrachtverkeer te weren. Ook
de trillingen in de grond die door het
verkeer worden veroorzaakt noemde hij een bron van zorg.
Lees verder elders in deze krant

HARTELUST B.V.

Met ingang van
1 juni 2013

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

ADVERTEREN?
IN DE

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

installatie en onderhoud van
CV- en verwarmingsinstallaties

energiebesparende
maatregelen

zoals zonnepanelen, zonneboilers
en warmtepompen

dakwerkzaamheden

dakbedekking, dakpannen, looden zinkwerken, dakonderhoud,
hemelwaterafvoer

loodgieterswerk

gas- en waterinstallaties,
rioleringswerken, hemelwater

overige

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

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

DON 27, VRIJ 28, ZAT 29 EN ZONDAG 30 JUNI
G-STAR / PALL MALL / ONLY / JACK&JONES / DIESEL
CARS / PETROL / NOIZE / LTB / VERO MODA
ESPRIT / WRANGLER / LEVI’S / PASTRY / OBJECT

JASSEN / T-SHIRTS / SWEA
SWEATERS ETC.

30-60 %

KIDS SALE OP DE HELE COLLECTIE *

40-60% KORTING

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Tankstation
Zijdelwaard gaat
door met

complete badkamer en toilet,
ook ergonomisch sanitair

verwarming

KORTING
KOR
KORT
ING

0297-581698

Eigen technische dienst

complete
badkam
ers

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

START SALE
sanitair

Uithoorn - Morgenavond, donderdag 27 juni, is er een raadsvergadering waarin voor bewoners van de
Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan (het ‘Thamerlint’) belangrijke besluiten worden genomen. Het
gaat daarbij over verkeerstechnische zaken die al dan niet tegemoetkomen aan de inrichtingswensen
van de bewoners van wat de ‘hoofdontsluitingsroute’ Oude Dorp wordt
genoemd. De bewoners vrezen dat
het met de keuze van de gemeente
om het historische Thamerlint te bestemmen als ‘tweede hoofdontsluiting’ van Uithoorn, straks over en uit

Geen krant
OntVanGen?

Miele specialist

loodgieterswerk

verwcenatrrmaleing

*UITZONDERING DENIMS/ HOOGZOMER COLLECTIE

Amsterdamseweg nog hele
jaar flink op de schop
Uithoorn - Voor inwoners van Uithoorn, maar ook die uit De Ronde
Venen die hun werkgebied aan of
rond de Amsterdamseweg in het industriegebied hebben, blijft het dit
jaar tobben met de bereikbaarheid
van bedrijven en andere bestemmingen.
De afhandeling van het (toenemende) verkeer van en naar de nieuwe
N201 zal behoorlijk hinder ondervinden van de vele werkzaamheden
aan de weg en de kruisingen die elkaar in rap tempo opvolgen. Dat
moet ook wel nu de gemeente haast
schijnt te maken met de herinrichting van deze doorgaande weg. Al-

les is erop gericht de weg eind december, hooguit januari 2014 gereed te hebben als de gehele N201
in gebruik is/wordt genomen, inclusief het aquaduct. Voor zover nu te
overzien is blijft uitsluitend de Molenlaan en de kruising daar met de
Amsterdamseweg voorlopig de enige toegang – tevens omleidingsroute - tot het industriegebied en verder
vanuit de richting Pr. Bernhardlaan/
Thamerlaan en langs de Amstel vice
versa. Vanaf en naar de N201 wordt
het verkeer ook omgeleid via de Joh.
Enschedeweg en Anton Philipsweg
richting Wiegerbruinlaan/Anthonie
Fokkerweg. Zie bijgaand kaartje bij
dit artikel elders in deze krant. Re-

BIG L AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

den is dat enkele kruispunten voor
alle verkeer worden afgesloten. Met
uitzondering van bromscooters en
fietsers; die kunnen er wel langs.
Nog wat lastiger wordt het als ook
de kruising met de Molenlaan op
de schop gaat om te worden omgevormd tot een rotonde. Dan zijn de
andere kruisingen in aanbouw nog
niet klaar. De gemeente laat weten
dat de omlegging van ondergrondse leidingen en kabels het meeste
werk met zich meebrengt. In sommige gevallen kan dit zelfs voor vertraging in de oplevering zorgen. Dat
is vooraf niet te overzien.
Lees verder elders in deze krant

Rookmelder redt slapende bewoners
Uithoorn - Dankzij de goedwerkende rookmelder konden drie bewoners vorige week vrijdagochtend
op tijd hun woning verlaten.
In hun woning brak tussen 09.00
en 09.30 uur - na later bleek door
een droogtrommel - brand uit. Op
de verdieping daarboven lagen drie
mannen te slapen. Dankzij de rookmelder werd het drietal wakker. De
weg naar beneden was reeds afgesneden door de vlammen. Via het
balkon brachten zij zichzelf in veiligheid. Ze hadden nogal wat rook ingeademd maar konden ter plaatse
worden behandeld. De brandweer
had het vuur snel onder controle.
Foto: Timo Ossewaarden

OOK ZONDAG GEOPEND

TROY 51327

WIJ ZIJN
ZONDAG 30 JUNI OPEN
VAN 10.00-17.00 UUR

aamheden
da&kwzoerkz
nnepanelen

WC Zijdelwaard brengt
de zomer naar binnen
Uithoorn – Het zomerweer laat nog
even op zich wachten. Ook afgelopen zaterdag was het weer zeker
niet om over naar huis te schrijven.
Wind, regen, het leek wel herfst in
plaats van zomer.
Maar wie zaterdag een bezoek heeft
gebracht aan winkelcentrum Zijdelwaard heeft heel even kunnen genieten van zomerse pracht en praal.
Winkelcentrum Zijdelwaard stond
vol prachtige orchideeën, in alle

soorten, kleuren en maten. Na het
succes van vorig jaar organiseerde bloemsierkunst Zijdelfleur, in samenwerking met arrangeur Bart van
der Elsken, wederom deze prachtige show. De bloemenshow was
nog mooier en uitgebreider dan vorig jaar. Er waren unieke en zeldzame orchideeën te bewonderen. Voor
meer prachtige foto’s zie elders in
dit blad of ga naar de site van winkelcentrum Zijdelwaard.
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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COLOFON

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

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

S

Vul de enquête in op
www.uithoorn.nl

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

Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

W

Op wie kunt
u rekenen,
als het even
tegenzit?

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

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

U

Inspraak ontwerp Marktplein
en Wilhelminakade
Het ontwerp voor de inrichting van
Marktplein en Wilhelminakade is in
concept klaar. Het ligt ter inzage van
24 juni tot 11 juli 2013 in het gemeentehuis en in het informatiecentrum
aan Dorpsstraat 15.
Op 3 juli is er een inloopavond van 17.00 tot 20.00
uur in het gemeentehuis.
Het ontwerp
Langs het water met nieuwe steigers
kan gewandeld worden op een verhoogde promenade. Terrassen liggen zoveel mogelijk bij de gevels van
de horecagelegenheden. In het tussenliggende gebied komt een smalle rijbaan voor ﬁetsers waarover ook
auto’s kunnen rijden. De Waterlijn
wordt autovrij vanaf de Blomstraat,
op het Marktplein en de Wilhelminakade tot de Alexanderpoort. Vrachtwagens kunnen wel laden en lossen.
Er zijn geen parkeerplaatsen meer,

voor auto’s van bewoners komt in de
buurt een oplossing.
Waterlijn
Marktplein en Wilhelminakade zijn
onderdeel van de plannen voor de
Waterlijn in het dorpscentrum van Uithoorn. De Waterlijn krijgt een jachthaven bij de Thamerkerk, een boodschappensteiger naast het Rechthuis
en een nieuwe passantenhaven bij
Marktplein en Wilhelminakade zelf.

Help de gemeente,
vul de enquête in
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Soms heeft u ondersteuning nodig. Lang heeft
de overheid die ondersteuning kunnen bieden.
Dit gaat veranderen, omdat het Rijk moet
bezuinigen. Meer en meer moet u zelf regelen.
Sociale netwerken zijn en worden daarbij
steeds belangrijker. Daarom is de gemeente
Uithoorn benieuwd op welk netwerk u een
beroep zou doen. Familie, vrienden, organisaties
of toch de overheid?

Inspraakreacties
U kunt van 24 juni tot 11 juli 2013 uw
reactie geven op het ontwerp van de
openbare ruimte. Dat kan door een
brief te sturen naar het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Uithoorn, t.a.v. mevrouw
D. van Steeg, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn. Ook tijdens de inloopbijeenkomst op 3 juli kunt u reageren,
daarvoor zijn reactieformulieren beschikbaar.

De informatie is voor de gemeente van groot belang
voor het efficiënt inzetten van het beschikbare
budget. Vul daarom de enquête ‘sociale netwerken’
in op www.uithoorn.nl. Dank u wel!

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.

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

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

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

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.
Tijdelijk:
- Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Ter inzage van 22 mei t/m 28 juni
2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

-

-

Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Ter inzage van
31 mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31
mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 mei t/m
11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage t/m 1 juli 2013. Info: de heer B. de Bruin, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder). Ter inzage vanaf 31 mei 2013 tot en met 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297513111.
Ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1. Ter inzage van 31 mei t/m
11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Hoofdweg
47. Ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2013. Info: mevrouw J. Kars, tel. 0297513111.
Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Poelweg 40-44 De
Kwakel. Ter inzage van 7 juni t/m 18 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel.
0297-513111.
Visie op het sociale domein Uithoorn. Ter inzage t/m 28 juni 2013. Info: mevrouw D. Veurink, tel. 0297-513111.
Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest. Ter inzage van de
13 juni t/m 12 juli 2013 Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.
Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17
juni t/m 15 oktober 2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O.
van Kooij, tel.: 0297-513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK,
Postbus 20011, 2500 AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op
www.internetconsultatie.nl.P
Ontwerp voor de inrichting van Marktplein en Wilhelminakade. Ter inzage van
24 juni tot 11 juli 2013. Info: mevrouw D. van Steeg, tel.: 0297-513111.
Actieplan Geluidsbelastingkaarten. Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus
2013. Info: mevrouw J. Kars, tel.: 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een geluidsscherm. Ontvangen 19 juni 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Staartmees 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 16 juni 2013.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Tussen Vuurlijn 30 en Ringdijk 15 t/m 18, het aanleggen van een glasvezelnetwerk.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 2A en 2B te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfspand met kantoor. Bezwaar: t/m 1 augustus 2013.
De Kwakel
- Stelling, vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen van materiaal op de openbare weg van 10 juli t/m 8 juli 2013. Bezwaar t/m 2 augustus
2013.

WWW.UITHOORN.NL

-

Vuurlijn 30, vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organiseren van het Polder Power Kamp op 29 en 30 juni 2013. Bezwaar t/m 29 juli
2013.
Kalslagerweg 12, omgevingsvergunning voor het oprichten van een kas. Bezwaar: t/m 2 augustus 2013.
Pastoor J. van Dijklaan 30, omgevingsvergunning voor het realiseren van een
onderheid terras en het plaatsen van een steiger. Bezwaar: t/m 2 augustus
2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- J.P. Sweelinckweg, vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen van materiaal op de openbare weg van 10 juli t/m 8 juli 2013. Bezwaar t/m
2 augustus 2013.
- Randhoornweg 120, omgevingsvergunning voor het vervangen van sportveld05-06-13 08:03
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verlichting
langs de atletiekbaan.
Bezwaar: t/m 30 juli 2013.

Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan, Thorbeckelaan, Prinses Christinalaan, Karel Doormanlaan, Prinses Christinalaan, Johan de Wittlaan, vergunning aan de Uithoornse Wieler Trainings Club voor het organiseren van de Wielerronde 2013
op 8 september 2013 in het Thamerdal. Bezwaar t/m 29 juli 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- De Mérodelaan, vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen
van materiaal op de openbare weg van 10 juli t/m 8 juli 2013. Bezwaar t/m 2
augustus 2013.
- Zijdelwaardplein 84, omgevingsvergunning voor het maken van een sparing in
de bestaande vloer. Bezwaar: t/m 29 juli 2013.
- Zijdelwaardplein 84, vergunning kabels en leidingen voor het verwijderen van
een G25 leiding en aanleggen van een G16 aansluiting. Bezwaar t/m 30 juli
2013.
SANCTIESTRATEGIE DRANK- EN HORECAWET VASTGESTELD

Per 1 januari 2013 is de burgemeester belast met het toezicht op de naleving van
de in de Drank- en Horecawet gestelde regels. Het college van burgemeester en
wethouders heeft de sanctiestrategie Drank- en Horecawet vastgesteld. In deze
sanctiestrategie staat beschreven welke stappen gevolgd worden bij constatering
van een overtreding van de Drank- en Horecawet.
PUBLICATIE VASTSTELLING GELUID(BELASTING)KAARTEN
EN TABELLEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat zij
het ontwerpactieplan van de gemeente hebben vastgesteld. Op 18 juni 2012 heeft
het college de geluidsbelastingkaarten vastgesteld. Deze kaarten dienen als basis
voor het actieplan dat nu ter inzage ligt.

Actieplan
Voor de periode van 2013-2018 is een actieplan geluid opgesteld. In dit plan zijn
plandrempels opgenomen waarboven actie wordt ondernomen om de geluidsbelasting te verminderen. Door het college wordt voorgesteld de plandrempel voor
wegverkeer vast te stellen op Lden 65 dB (sluit aan bij landelijke uitgangspunten).
Ook wordt voorgesteld om de knelpunten bij Lden 60 dB aan te pakken voor zover
voor deze knelpunten in de komende jaren het wegdek wordt vervangen.
Voor industrielawaai wordt een plandrempel voorgesteld van Letm = 60 dB(A).
Deze keuze is ook ingegeven door de wens een haalbare, realistische doelstelling neer te zetten. Tegelijk sluiten deze niveaus aan bij de geluidsbelasting als
grens waarboven gezondheidseffecten optreden. Voor luchtvaartlawaai is geen
plandrempel opgenomen door de regio, omdat wij geen bronbeheerder zijn voor
deze bron.

Ter inzage en indienen zienswijze
Het Actieplan ligt ter inzage Het plan ligt van 27 juni tot en met 8 augustus 2013
ter inzage. bij de afdeling Publiekszaken, cluster Veiligheid en Handhaving. Ook
kunnen de kaarten en tabellen worden gedownload via www.uithoorn.nl onder het
product Geluid. Tegen het vaststellen van het actieplan kunt u tot en met 8 augustus uw zienswijze indienen. Er is echter geen bezwaar en beroep mogelijk.
Meer info
Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Judy Kars van de afdeling Publiekszaken,
cluster Veiligheid en Handhaving (tel. 0297-513111).
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Raad maakt politieke keuzes voor sluitende begroting
afschrijven, zeggen de
boekhoudkundige regels,
ook al wordt de grond nog
lang niet verkocht. Dat
loopt flink op. Daar komt
bij dat de bijdrage van het
Rijk aan gemeentes daalt
én dat gemeentes steeds
meer taken krijgen.

Raadslid Jan Hazen van de VVD

In deze aflevering van de Raadspagina
spreekt raadslid Jan Hazen van de VVD
zich uit over de bezuinigingen waar de
gemeente voor staat. “Belastingen verhogen
is niet de juiste weg, de mensen hebben al
genoeg problemen in de portemonnee.”
Elk jaar dienen gemeentes
een sluitende begroting te
hebben voor de volgende
vier jaar. Over acht dagen
staat de kadernota voor
de begroting op de raadsagenda van Uithoorn en het
belooft een interessante
avond te worden: Uithoorn
moet bezuinigen. “Het
is een zeer belangrijke
vergadering”, vertelt

raadslid Jan Hazen van de
VVD. “We maken politieke
keuzes en geven richting
aan het beleid van de
gemeente.”
Afschrijven
Dat de gemeente moet
bezuinigen, heeft diverse
oorzaken. Een eerste is de
dalende waarde van grond
van de gemeente. Meteen

Strategische visie
Aan de gemeenteraad de
taak een koers uit te zetten.
Voor de VVD van Jan Hazen
is het duidelijk. “We ronden
met zijn allen net een
Strategische Visie Uithoorn
2030 af. Dan moeten we
ons beleid daar ook op
afstemmen. Volgens de
visie willen we bijvoorbeeld
een prettige woongemeente
zijn. Dan is snijden in zoiets
als groenonderhoud geen
goed plan.”
Sociale samenhang
Hazen vervolgt: “En neem
het buurtbeheer. We willen
een zelfredzame gemeenschap, waarin inwoners
in eigen wijk initiatief
nemen. Als gemeente
willen we de sociale samen-

hang in buurten ondersteunen, dus ondersteuning
kunnen we niet afschaffen.
Maar kritisch naar de
overhead kijken kan wel.”
Prikkel
Waar Hazen en zijn VVD
niets in zien, is korten op
subsidies of belastingen
verhogen. “Vorig jaar hebben we al flink bezuinigd
op subsidies”, vertelt Hazen.

Hoofdlijnen
In de organisatie van de
gemeente zelf ziet Hazen
nog wel kansen om geld

Achter de schermen
In de aanloop naar het
debat van volgende week
overleggen de partijen

‘Stem bezuinigingen
af op de Strategische Visie’
te besparen. “De raad
krijgt van de ambtenaren
dikke nota’s en debatteert
mede daardoor veelal over
details. We zouden ervoor

volop. Gezamenlijk dienden
ze namelijk ruim honderd
voorstellen in. Hazen:
“Achter de schermen
werken we hard om

De VVD wil kritisch kijken naar de overhead bij het ondersteunen van buurtbeheer.

“En de belastingen verhogen
is niet de juiste prikkel om
efficiënt met geld om te
gaan. Bovendien hebben de
mensen al genoeg problemen
in de portemonnee.”

kunnen kiezen om het
meer over hoofdlijnen te
hebben en de wethouders
meer beleidsruimte te
geven. Dan zou het goedkoper moeten kunnen.”

overeenstemming te
bereiken. Hopelijk worden
we het daardoor tijdens
het debat snel eens en ligt
er dit najaar een goede én
sluitende begroting.”

volg de raad op twitter,
via @Raaduithoorn

RAAdSAgendA
Datum: 27 juni 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Herinrichting
Hoofdontsluitingsroute
Oude Dorp 19.40 uur

4

Bestemmingsplan
Zijdelwaardplein
20.30 uur

5

Gezondheidsnota
21.00 uur

6

Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland,
jaarrekening en
begroting 21.30 uur

Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De volgende raadsvergadering
is op donderdag 4 juli 2013.
Deze vergadering staat geheel
in te teken van de Kadernota.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.

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

www.renault-nieuwendijk.nl

ZOMERPREMIÈRE BĲ RENAULT

DEZE ZOMER IN HET ZONNETJE

NÚ BĲ RENAULT NIEUWENDĲK

DE ZEKERHEID VAN ZORGELOOS RĲDEN

NIEUWE RENAULT CLIO

RENAULT TWINGO
NÚ BĲ RENAULT NIEUWENDĲK

14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING

AIRCONDITIONING
RADIO MET USB AANSLUITING
BLUETOOTH

NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM
5 STERREN EURONCAP
MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE

VANAF €99,- PER MAAND

VANAF €149,- PER MAAND

INCL. FINANCIERING, ONDERHOUD EN GARANTIE*

INCL. FINANCIERING, ONDERHOUD EN GARANTIE*

VANAF € 9.990,EXCL. KOSTEN RĲKLAAR MAKEN à € 750,-

VANAF € 13.490,EXCL. KOSTEN RĲKLAAR MAKEN à € 870,-

AALSMEER
AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILLEGOM
UITHOORN
All in One 4,9%
All in One 2,9%
All in One 1,9%
All in One 4,9%
All in One 2,9%
All in One 1,9%
7,9% standaard
financiering

Consumentenprĳs
€ 8.990
€ 19.990
€ 41.990
€ 8.990
€ 19.990
€ 41.990

€ 2.997
€ 6.663
€ 13.997
€ 2.997
€ 6.663
€ 13.997

Totaal kredietbedrag
€ 5.993
€ 13.327
€ 27.993
€ 5.993
€ 13.327
€ 27.993

Looptĳd in
maanden
48
48
48
60
60
60

€ -

€ 10.000

48

Aanbetaling

ZWARTEWEG 93
TRAVIATASTRAAT 2
SYDNEYSTRAAT 18
ARNOUDSTRAAT 4
ZIJDELWEG 53

€ 2.248
€ 4.998
€ 10.498
€ € € -

Vaste debet
rentevoet
4,9%
2,9%
1,9%
4,9%
2,9%
1,9%

Jaarlĳks kostenpercentage
4,9%
2,9%
1,9%
4,9%
2,9%
1,9%

Totaal te betalen
bedrag
€ 6.821
€ 14.409
€ 29.478
€ 6.770
€ 14.332
€ 29.366

Maandtermĳn
€ 95,27
€ 196,07
€ 395,43
€ 112,83
€ 238,87
€ 489,44

€ -

7,9%

7,9%

€ 11.696

€ 243,66

Slottermĳn

1431 VK AALSMEER
1183 NZ AMSTELVEEN
1175 RN LIJNDEN
2182 DZ HILLEGOM
1421 TC UITHOORN

TEL. (0297) 38 30 80
TEL. (020) 426 39 50
TEL. (020) 659 42 00
TEL. (0252) 43 30 43
TEL. (0297) 56 30 44

* Maandbedrag berekend op basis van financiering van de consumentenprijs na aftrek van (a) een aanbetaling van 33,33% van de consumentenprijs en (b) betaling van een slottermijn ineens van 25% van de consumentenprijs. Kijk voor de voorwaarden, ook m.b.t.
financiering, onderhoud en garantie op renault.nl. De in deze advertentie gecommuniceerde prijzen betreffen consumentenprijzen vanaf 1 januari 2013. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of
specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en diensten zijn inclusief BTW. Vraag altijd uw dealer naar de exacte details voor uw persoonlijke situatie. Kijk voor de exacte actievoorwaarden op renault.nl. Aflopend
krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Geldig op orders van particulieren t/m 31/08/2013. Jaarlijks
kostenpercentage varieert per model: Twingo, Clio, Captur en Kangoo VP 4,9%, Mégane, Scénic en Laguna 2,9%, Espace 1,9%. Looptijden beschikbaar van 36 tot 60 maanden, geen maximaal te financieren bedrag. De slottermijn is optioneel en afhankelijk van de
looptijd van de financiering en wordt berekend op basis van de aanschafprijs van de auto (maximaal 30% bij 36 maanden, 25% bij 48 maanden en 10% bij 60 maanden financiering). Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden
te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 7,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Min./max. verbruik: 3,2-4,3 l/100 km. Resp. 31,3-23,3 km /l. CO 2 83-95 g/km.

04 Nieuwe Meerbode
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, A. Verweylaan: Schildpadpoesje van 6 jaar. Het poesje is
klein en aanhankelijk.
- Uithoorn, A. Verweylaan: Grijze, langharige boskat van 15,5 jaar. De
kat heet Juul.
- Vinkeveen, omgeving Prins Bernhardlaan: Grijs-witte poes, zwart
gestreept, witte pootjes.
- Uithoorn, Achterberglaan: Zwart-witte kater met chip. Alle vier de
pootjes zijn wit. ‘Chip’ heeft een witte bef en links op zijn neus een
zwart vlekje.
- Mijdrecht, Croonstadtlaan: Zwart-witte poes met wit befje. Littekenweefsel en wat wit haar in het midden van de zwarte staart. Ze
heet Yoshi en is ca. 3 jaar oud.
- Baambrugge, Rijksstraatweg: Rode Noorse boskat. De anderhalf
jaar oude Katie heeft een dikke rode staart en slank postuur. Zij
heeft momenteel een nestje met kittens.
- De Hoef, van der Meerendonkstraat: Een 6 jaar oude rood-witte kater. Hij heeft rood-witte ringetjes om de staart.
Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Schans: Cypers katje, witte strepen over rug,
witte achterpootjes. Hij loopt daar al enige tijd rond.
- Vinkeveen, Herenweg: dwergpapegaai
- Vinkeveen, Heulweg: Kater, zwart met wit
- Uithoorn, Prinses Beatrixlaan: Grijs met witte ongecastreerde kater.
Hij draagt een halsband met half kokertje.
- Wilnis, Burgemeester Voogtlaan: Rottweiler met zwarte band.

Mijmeringen

HOLI

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

Afgelopen weekend was er in de
Amsterdam Arena het Holi festival of colours.
Simpel gezegd is het Holi festival in deze variant een dansfeest,
waarbij elk uur mensen kleurpoeder in de lucht gooien, wat de
mooiste, kleurrijke beelden geeft. Het is een hype geworden, evenementen met kleurpoeder. Neem the Color run die niet zo lang geleden in Amsterdam werd gehouden, en waar ook rijkelijk met kleurpoeder werd gegooid. Waarom doen mensen dat? Het ziet er allemaal geweldig uit, maar waarom?
De oorsprong van dit feest ligt in India. Ieder jaar begroeten de mensen in India de lente op deze bijzondere wijze. Holi is het feest van
de kleuren en een van de belangrijkste feestelijkheden in het land.
Het is niet alleen een lentefeest, maar volgens het hindoeïstische geloof ook de overwinning van het goede op het kwade. De mensen
werpen elkaar op die dag bontgekleurd poeder toe, het Gulal en beschilderen elkaar er ook mee. De verschillen tussen kasten, religie
en afkomst zijn dan niet meer zichtbaar. Maatschappelijke grenzen
tussen sociale lagen, leeftijd, rijk of arm vallen weg. Alle mensen zijn
gelijk en alleen dat maakt het al tot een onvergetelijk feest waarbij
het draait om vreugde, wederzijds respect en tolerantie. Heel logisch
dus dat nu ook in Amsterdam het Holi feest werd gevierd.
Nu vertelde ik van het weekend dat ik dus op dit festival was geweest en hoe leuk het was en toen hoorde ik van iemand dat de Indiase gemeenschap niet zo blij is met deze commercie rondom hun
feestdag. Ik kan me dat voorstellen. Het ritueel is prachtig, maar als
het niet wordt omkleed met de intenties die erbij horen, wat voor
kracht straalt het dan nog uit? Maar toch wil ik me uitspreken in de
positieve zin. Want viert niet de hele wereld Kerstmis, maar zal ook
een heel groot percentage alleen maar de rituele vormen gebruiken
in de zin van een kerstboom en cadeautjes? Dat gaat ook allang niet
meer over de geboorte van het kindje Jezus, maar is een groot commercieel winterfeest geworden. Maar als je het feest meer betekenis
mee wilt geven, dan is ieder daar vrij in om dat te doen. En zo zal het
ook zijn met dit Holi festival. De een danst en gooit er vrolijk op los
met de kleurpoeders, een ander geniet misschien net iets meer van
de verbondenheid en het gelijke van alle mensen.
Wat ik heb gezien, is een vrolijke menigte, jong en oud die allemaal
in een positieve sfeer met elkaar waren. Ik heb zeker tolerantie, respect en heel veel vreugde gezien. Mensen die onder het blauw, roze,
geel, groen en paars zitten en nog meer zakjes kleurpoeder komen
kopen. Gewoon omdat het leuk is, zoiets te doen. Je voelt je weer
even kind, je mag vies worden, je mag onder de kleuren zitten en er
mee gooien en sterker nog, als je het over andere mensen gooit, vinden ze het nog leuk ook. Wat een manier om contact te maken en lol
te hebben! En dat is nou net iets wat deze wereld nodig heeft, mensen die op een positieve wijze contact met elkaar hebben, gewoon
elkaar zien, een lach toewerpen en een vleugje kleur toeblazen.

Zomerafsluiting in wijksteunpunt Bilderdijkhof
Uithoorn – Aanstaande vrijdag 28
juni zal er een gezellige zomerafsluiting plaatsvinden in wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Alle bezoekers, vrijwilligers en belangstellenden zijn van harte welkom om deze middag mee te maken. Om half twee gaat de zaal open
en wordt u ontvangen met een verrassend zomers drankje. ‘De Vrolijke Noot’ komt een optreden verzorgen, waarmee gezellig meegezon-

gen kan worden. Het optreden begint om 14.00 uur. De middag wordt
afgesloten met een maaltijd, de vrijwilligers zullen u wederom verrassen! U kunt zich opgeven voor deze
middag inclusief maaltijd voor 7,50
euro. Indien u niet wilt blijven eten
betaalt u 5,00 euro.
Kaartjes zijn verkrijgbaar in het
wijksteunpunt. Wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar: 0297566755.

Labyrint. Steekwoorden: schilderen
vanuit de beweging, ontspanning,
een frisse blik, tijdloosheid, contact
met je schilderij.
Na de vakantie begint de cursus:
Spelend Schilderen, de Kunst van
het Kiezen. En les voor kinderen
van 5-8 jaar. De cursussen vinden
plaats in Atelier De Rode Draad aan
de Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6
in Uithoorn van 13.30 tot 16.30 uur.
Het atelier is te huur in deeltijd. Verdere informatie: www.jokezonneveld.nl, info@jokezonneveld.nl en
020-6418680.

Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting
Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Ondernemersverenigingen. Bestemd voor alle, ook nog niet aangesloten ondernemers, maar ook voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Culinair Uithoorn aan de Amstel:
Op 15 juni hebben de Lions in Uithoorn weer Culinair Uithoorn aan de Amstel georganiseerd. Het zag er ’s morgens
erg dreigend uit en de regen viel met bakken uit de hemel.
Gelukkig werd het al snel weer droog en brak zelfs de zon
door. Dat er een straffe wind stond kon niemand iets deren,
de opkomst was wederom een groot succes, dank daarvoor
namens de organisatie en uiteraard ook namens het goede
doel! Het was weer een erg gezellig samenkomen van alle
Uithoornaars, maar ook van mensen uit de regio. Al je vrienden en bekenden kwam je er tegen, er werd bijgekletst onder het genot van heerlijke hapjes en een koel drankje. Lions, wederom super georganiseerd en dank voor jullie initiatief! Voor de laatste info: www.culinairuithoornaandeamstel.nl
Belangrijke bestuurswisseling:
Bij de Stichting Uithoorn in Bedrijf, kortweg SUB, heeft een
bestuurswisseling plaatsgevonden. Wim van Zalen, boegbeeld van de SUB vanaf de oprichting op 30 juni 2011, heeft
vorige maand de voorzittershamer overgedragen aan Jelle Schmidt, voor velen in Uithoorn geen onbekende. Jelle
heeft als eigenaar directeur van zijn familiebedrijf in Amsterdam, handel in chemische en farmaceutische producten,
zijn strepen ruimschoots verdiend als ondernemer, In het
verlengde van het handelsbedrijf is Jelle voorzitter geweest
van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten
(VHPC) en bestuurslid van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Daarnaast is de familie Schmidt ook
erg betrokken bij sportvereniging Qui Vive en woont het gezin Schmidt al sinds midden jaren 80 in Uithoorn. Als SUB
zijn we erg blij dat Jelle positief heeft gereageerd op ons
verzoek om de voorzittershamer van Wim van Zalen over
te nemen. Graag wil ik via deze weg Wim van Zalen bedanken voor zijn geweldige inzet en dossierkennis, waarmee hij
de SUB op de kaart heeft weten te zetten in deze korte tijd
en de contacten met de gemeente verder heeft geoptimaliseerd. Uiteraard wil ik ook Jelle vanaf deze plaats feliciteren
met zijn benoeming als voorzitter en wens hem heel veel
succes met het invulling geven aan deze pittige taak en sturing te geven aan de diverse winkeliers- en ondernemersverenigingen. Jelle, aan steun van de Uithoornse en Kwakelse ondernemers zal het je zeker niet ontbreken!
Samengaan IKU en OVU:
Dat de SUB een belangrijke bindende factor is geworden
binnen ondernemend Uithoorn en De Kwakel moge blijken uit de volgende aankondiging van een verandering in
ondernemersland. Omdat er een grote overlap is in belangenbehartiging, hebben twee plaatselijke ondernemersverenigingen, de Industriële Kring Uithoorn (IKU) en de Ondernemersvereniging Uithoorn (OVU), besloten om onder de
naam OVU samen verder te gaan. Er is voor die naam gekozen, omdat deze het best de lading dekt: Ondernemersvereniging Uithoorn. Ik spreek hierbij dan ook de hoop en het
vertrouwen uit, dat deze samenwerking alleen maar een positief effect zal hebben op het totale ondernemen binnen
onze gemeentegrenzen, ook uiteraard door naar verwachting een wellicht nog betere relatie met de lokale overheid!
Uiteindelijk moet hier de kracht liggen: een beter contact
tussen de ondernemers onderling, maar ook de relatie tussen ondernemers en de gemeente zo optimaal mogelijk benutten. In mijn column, later dit jaar, kom ik terug met meer
info over de nieuwe ondernemersorganisatie en haar doelstellingen.
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland. Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle
kennis, netwerken en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliersvereningen is. Gebruik deze kennis
en gebruik ook het netwerk van alle aangesloten ondernemers, het is er niet voor niets!

Schilderen met vakantiegevoel
Uithoorn - Op vakantie beleef je alles net iets anders. Doe maar eens
of je in je eigen straat op vakantie
bent en nieuwsgierig rondkijkt, dat
geeft net een andere kijk op je omgeving. De tijd voelt anders aan, de
kleuren komen anders binnen. Joke
Zonneveld geeft in haar atelier De
Rode Draad vier zomerworkshops:
Spelend Schilderen met Vakantiegevoel. Kijken met een open blik,
alsof je op vakantie bent is de rode
draad door de workshops. Op 13 juli: Wat neem je mee? Op 10 augustus: je ‘vakantie’blik; op 17 augustus:
een souvenir; op 24 augustus: het

EDITIE
juni

Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en
Voorzitter OVU

Boottocht met het
Rode Kruis zeer geslaagd
Uithoorn - Op dinsdag 18 juni vond
de 8ste boottocht plaats van de Sociale Activiteiten groep van Het Rode Kruis, afd Uithoorn/De Kwakel,
aan boord van MPS Jacqueline van
Rederey Randmeer. Er gingen dit
jaar 74 gasten mee, 12 meevarende vrijwilligers en coördinators hielpen mee de gasten te verzorgen. De
reis was georganiseerd en begeleid
door de coördinator van de Sociale
Activiteiten groep, mevrouw Corrie
Sassen. Veel meer vrijwilligers hebben ook meegedaan met vervoer
naar/van de boot, en kapitein Dokter en zijn bemanning hebben geweldig geholpen met het aan en van
boord gaan van de gasten, en voor
een heel gezellig reis.
Eenmaal veilig aan boord, dit jaar
vanuit Aalsmeer in plaats van het
Amsterdamse Bos, werd onder het
genot van koffie met gebak de route en de dagindeling besproken.
Dit jaar ging de vaarroute lekker
het land in – maar dan op het water! Vanuit Aalsmeer ging de route
de Ringvaart volgen, langs de Westeinderplassen en Kagerplassen, met
uitzicht op veel mooie huizen en tuinen en een beeldig landschap.

Drankje
Daarna ging de tocht bij Leiden
links af de Oude Rijn op, en na een
drankje in de zon, werd een heerlijk maaltijd geserveerd tijdens het
langsvaren van Zoeterwoude-Rijndijk en Hazerswoude-Rijndijk, met
zijn draaiende Toren.
Bij Avifauna in Alphen aan den Rijn
weer links af, naar het Braassemermeer, en van daaruit, onder het genieten van een ijstoetje en een laatste drankje, terug naar de Westeinderplassen en de Ringvaart. Het
weer heeft de boottocht weer verwend, met een warm en zonnige
dag, zelfs soms een beetje te warm
s’middags, dus het bovendek was
de hele dag druk in gebruik.
Als feestelijk extra, voor de 65ste jubileum van HRK afdeling Uithoorn/
De Kwakel, ging Harm Melgers van
Harmssound mee. Hij heeft uitstekend gezorgd voor heel veel meezingliedjes en gezellige achtergrondmuziek tijdens de reis. Met
dank aan alle vrijwilligers, EHBO’ers
en coördinatoren gingen de gasten
rond 16.00 uur met een herinnering
aan een fijne dag weer van boord.

Spreuk van de maand
(zeer toepasselijk, zeker
na culinair):
“Ik heb de laatste tijd
zoveel aan mijn hoofd,
met name glaswerk!”

Morgenavond de afsluiting!

Zomerstop Eetkamer
Uithoorn - Morgenavond, donderdag 27 juni, is de afsluiting van Eetkamer Goede Genade. Deze laatste avond is er een
zomers buffet met onder andere soep, salades en hartige taarten. De Eetkamer is het afgelopen seizoen goed bezocht door
gemiddeld zo’n veertig aanwezigen. Jong en oud, alleengaanden
en gezinnen: iedereen is van harte welkom. De mensen zitten gezellig aan lange tafels. De vaste
gasten hebben elkaar inmiddels
wat beter leren kennen. Nieuwe
gezichten zijn altijd welkom. ‘Het
is gezellig om met elkaar te eten
en te praten’, reageren de meeste

gasten. Mensen mogen ook meeeten omdat ze het (tijdelijk) financieel wat zwaar hebben. De maaltijd is gratis. Er staat een busje
voor een geheel vrijblijvende gift.
De organisatie vindt het prettig
om van tevoren te weten hoeveel
mensen er komen.
U kunt zich aanmelden via de
website of via tel.nr. 523272. De
Eetkamer is gevestigd in de Herman Gorterhof 3. De avond begint
om zes uur en duurt tot half negen. Na de zomer gaat de Eetkamer weer verder. De startdatum
zal worden vermeld in de krant
en is te vinden op de website
www.eetkamergoedegenade.nl.
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Amsterdamseweg nog het hele jaar
flink op de schop

Vervolg van voorpagina
De gemeente houdt de volgende
planning aan. Eind deze maand juni zal de rotonde bij de Industrieweg klaar zijn. Dan zou die in principe voor het verkeer kunnen worden gebruikt maar dat heeft geen
zin want in juli gaan de kruisingen
bij de Wiegerbruinlaan en de Petrus
Steenkampweg ter hoogte van de
onderdoorgang bij de busbaan voor
maanden dicht. Er komt een rotonde bij de Wiegerbruinlaan.
Voor het omleggen van leidingen,
kabels en de bouw van de rotonde
is hiervoor ruim vier maanden uitgetrokken. Gereed dus pas in november. Bij de Petrus Steenkampweg ter

hoogte van de onderdoorgang van
de busbaan wordt eveneens komende maand begonnen met het
ondergrondse leiding- en kabelwerk te verleggen. In september
wordt dan een begin gemaakt met
het realiseren van het viaduct onder de busbaan met aansluiting op
de Thamerlaan en Pr. Bernhardlaan.
Die worden in dezelfde periode ook
afgesloten voor het verkeer wegens
herinrichting, bekend als de ‘Hoofdontsluiting Oude Dorp’. Kortom, de
Petrus Steenkampweg blijft afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer
met uitzondering van (brom)fietsers.
De totale afsluiting houdt aan tot en
met december/begin januari 2014
mits alles volgens plan verloopt en
er geen vroege vorstperiode invalt!

Het verkeer wordt waar nodig overal omgeleid.
Flessenhals
Tot slot de kruising bij de Molenlaan, de enige kruising waar het verkeer via de Amsterdamseweg langs
kan van en naar het Industriegebied
Noord en de N201. De bedoeling is
daar gefaseerd aan te werken zodat
het gemotoriseerde verkeer wel van
de kruising gebruik kan maken, zij
het op beperkte wijze. Bromscooters
en fietsers kunnen er in ieder geval
langs. Dat wordt dus vanaf begin
september tot december een grote flessenhals voor het verkeer van
en naar de N201! Bij dit alles wordt
er vanuit gegaan dat er vlot doorgewerkt kan worden en er geen on-

verwachte vertragingen zullen optreden door niet ingecalculeerde oorzaken. Reken er echter maar
op dat die wel de kop zullen opsteken, want onder de Amsterdamseweg bevinden zich de hoofdaders
van gas, water, elektra, telefoon, e.d.
Aan de andere kant zijn er wellicht
ook wel meevallers. Uiterlijk in januari 2014 moet alles gereed zijn en
kan het verkeer van de nieuw ingerichte wegen gebruikmaken. Er is
dan een rechtstreekse ontsluitingsroute vanuit het centrum van Uithoorn via het Thamerlint en de Amsterdamseweg naar de omgelegde
N201 vice versa.
Een woordvoerder van de gemeente
laat desgevraagd nog het volgende
weten: “Alle bedrijven tussen de afgesloten kruisingen blijven bereikbaar. Vanwege de in te stellen verkeersomleidingen is de bereikbaar
voor enkele maanden dan wel minder optimaal. Tijdens werkzaamheden aan de kruising Industrieweg,
geven de werkzaamheden tijdelijk
een minder fraai beeld van de omgeving (zoals machines, materialen op straat, wegopbrekingen en
bouwputten). Als gemeente onderkennen we dat dit voor de ondernemers lastig te verteren is, maar proberen wel alles in het werk te stellen
de hinder te beperken. Maar daarna
krijgen ze er een prachtige weg voor
terug die er zijn mag!”
Overigens zal over de inrichting van
de Pr. Bernhardlaan en de Thamerlaan donderdag 27 juni door de gemeenteraad nog een aantal noten moeten worden gekraakt. Enerzijds om tegemoet te komen aan de
nog levende wensen van de bewoners van het Thamerlint en anderzijds om de plannen van het college
(lees wethouder Levenbach) definitief goed te keuren. Dat wordt misschien nog wel spannend. Dit onverlet het feit dat de werkzaamheden aan de Amsterdamseweg gewoon doorgang zullen vinden.

Gevarieerd Midzomeravondfestival Tavenu
Aalsmeer - De Kwakel - Ondanks
de regenbuien en de wind was het
14e midzomeravondfestival dat Tavenu afgelopen zaterdag in De
Kwakel organiseerde, toch weer geslaagd. De optredens van het opleidingsorkest, de fanfare, de slagwerkgroep en de steelband van
Tavenu werden afgewisseld met
shows van Jazz & Showballet Nicole en een salsaworkshop van
Salsarolf. De leerling-trommelaars
van slagwerkgroep Bovenkerk zorgden met hun enthousiaste optreden
voor veel vermaak. De avond werd

Gaat u op vakantie?
Meld het de politie!
Uithoorn - Politiepersoneel van de
Eenheid Amsterdam, onderdeel van
de Nationale Politie, heeft afgelopen vrijdag in winkelcentrum Zijdelwaard een actie gehouden voor
veilig(er) wonen in Uithoorn.

Uithoorn - Aanstaande zondag 30
juni zal de kunstenaar Ronald Prent
zijn solo expositie afsluiten met een
lezing over zijn werk. In de prachtige entourage van Galerie Fort aan
de Drecht neemt hij u mee langs zijn
werken (assemblages, foto’s, schilderijen) en vertelt u alles over het
ontstaan en over de door hem gebruikte technieken. Het werk van
Ronald Prent is nog te zien op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00

uur en in het weekend van 12.00 tot
17.00 uur. De lezing + artistieke tour
is zondag 30 juni om 14.30 uur en is
gratis toegankelijk.
Na afloop is er nog alle gelegenheid
om onder het genot van een drankje even na te praten met de kunstenaar. Galerie Fort aan de Drecht
is gevestigd aan Grevelingen 50 in
Uithoorn. Meer informatie: www.
galeriefortaandedrecht.nl.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Laatbloeiers

De meeste bomen bloeien in
het voorjaar. De allerlaatste
is de lindeboom. Die begint
eind mei en bloeit door tot een
heel eind in juni. Een overweldigende bloei! Kijk en ruik in
de Reigerstraat in Vinkeveen.
Daar staan veel lindebomen.
De bloesem wordt bestoven
door bijen en hommels, die
zich te goed doen aan de nectar. Na de bloei verschijnen de
vruchtjes die zijn voorzien van
een langwerpig blad. Dit blad
dient als een soort parachute
om de vrucht lang in de lucht
te laten zweven en aldus door
de wind ver verspreid kunnen
worden.
De boom, komt voor op het
noordelijk halfrond in Europa,
Azië en Amerika. De lindeboom komt uit de kaasjeskruidfamilie een heeft maar
liefst 25 verschillende soorten.
De Hollandse linde is er een
van. De Hollandse linde heeft
variëteiten zoals de Zwarte
Linde, de Koningslinde en de
Krimlinde. De Krimlinde is de
Kroningsboom.

afgesloten door een spetterend optreden van de AMC Bigband. Met
hun swingende muziek wisten zij
veel mensen mee te laten klappen
en bewegen en zelfs tot dansen uit
te nodigen.
De steelband van Tavenu trad voor
het eerst op als ‘loop’steelband. Met
de ‘loop’instrumenten kan ook opgetreden worden in winkelcentra en
op braderieën. Mede dankzij hulp
van sponsors en vrienden van Tavenu is dit midzomeravondfestival
weer mogelijk gemaakt.

Kunstenaar Ronald Prent
geeft lezing en rondgang

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Eerder deed men dat bij het winkelcentrum op het Legmeerplein en op
het Amstelplein. Het thema dit keer
was de vakantieperiode waarin veel
mensen op vakantie gaan en woningen in de verschillende woonwijken daardoor voor korte tijd ‘onbewoond’ zijn.
Voer voor inbrekers en andere
kwaadwilligen die de woning met
een ongewenst bezoek op de korrel nemen. Winkelend publiek werd
vriendelijk aangesproken en met
documentatie op de hoogte gesteld
van de mogelijkheden die er zijn om
een woning niet alleen beter te beveiligen tegen inbraak, maar ook om
de hulp van de politie preventief in
te roepen.
Met dat laatste wordt bedoeld dat
de politie geheel gratis een oogje
in het zeil houdt als u met vakantie bent. Het enige dat u moet doen
is bij de politie uw naam en adres
opgeven plus de vakantieperiode
dat uw huis onbeheerd is. En ook de
naam, het adres en telefoonnummer
van degene die in geval van calamiteit de sleutels van het huis bezit. De
politie brengt alle adressen in kaart
en gaat door middel van (extra) surveillance de verschillende woonwijken regelmatig bezoeken en komt

zodoende ook langs het adres waar
u woont. Voor dit aanbod bestond
veel belangstelling in het winkelcentrum.
Aanmelden kan nog
Volgens Projectleider Inbraken, Edgar Nelson van de Eenheid Amsterdam, hadden zich tot nu toe meer
dan vierhonderd mensen voor deze dienstverlening aangemeld door
ter plaatse een formulier in te vullen.
“Aan het einde van de dag hopen wij
vijfhonderd aanmeldingen te hebben. Deze actie hebben we vorig jaar
ook gedaan en toen is bijvoorbeeld
het aantal inbraken in de Meerwijk
vrijwel tot nul gereduceerd. Dus het
heeft zeker nut om zich op te geven.
En waarom ook niet, het is geheel
kosteloos. Wij hebben ook formulieren afgegeven bij reisbureaus in de
omgeving. Zij maken hun klanten
ook attent op deze actie.” Aldus Nelson. Wijkagent Zijdelwaard Jeroen
van der Hoorn onderschrijft het verhaal van zijn collega. Hij merkt ook
op dat bewoners rond het winkelcentrum veel last hebben van hangjongeren, net als dat bij het Legmeerplein het geval is. Op de overlast wordt extra toegezien. Wie afgelopen vrijdag toevallig geen boodschappen heeft gedaan in winkelcentrum Zijdelwaard en ook bij andere winkelcentra deze zinvolle politieactie is misgelopen, kan zich
ook nog voor de vakantieperiode
via e-mail opgeven voor extra surveillance: uithoorn-veiligwonen@
amsterdam.politie.nl.

De linde is een van de grootste
loofbomen en kan verschrikkelijk oud worden, honderden
jaren tot soms duizend jaar!
In Boxmeer staat een lindeboom van zeker 600 jaar oud
(volgens sommigen meer dan
1000 jaar oud!). In Bergen
staat een linde die in 1643 is
geplant.
Daardoor is de boom ook
heel geschikt als herdenkingsboom bij kroningen van
koningen bijvoorbeeld. Een
andere functie is die van lei-

boom. Dan beschermt de linde het huis tegen zon en wind.
Het hout is zacht en roze wit.
Bij de oude Kelten en Germanen was de linde gewijd
aan de godin Freya, de godin
van vruchtbaarheid, liefde en
gerechtigheid. Onder de lindeboom werd de rechtspraak
gedaan, huwelijken gesloten
en werden vergaderingen
gehouden. Men geloofde dat
de geest van de linde huizen, kerken en bronnen beschermt. Amuletten gemaakt
van lindehout golden als bescherming tegen heksen en
geesten.
Aan Lindebloesemthee worden vele gunstige eigenschappen
toegeschreven.
Het is een kalmerende thee
die kramp opheft en hartversterkend is. Uitwendig is het
goed voor de huid o.a. tegen
couperose (roodheid) en ontstoken oogleden. Het zou helpen tegen hoofdpijn en vele
andere kwalen.
Nóg een veel in ons gebied
voorkomende laatbloeier is
de vlier. Je ziet de vlier overal
in De Ronde Venen en is nu op
z’n mooist met zijn prachtige
roomwitte bloemschermen.
De vlier krijgt in het najaar
zwarte bessen waar de vogels dol op zijn. Vooral de
spreeuwen. Zij verspreiden
de vlier met het uitpoepen van
de zaden in de bessen.
Van vlierbloesemthee wordt
gezegd dat het goed is voor je
weerstand. De gekookte bessen zijn goed voor je stofwisseling. Een bosje gekneusde
bladeren houdt muggen op
afstand. In de Middeleeuwen
geloofde men dat de vlier je
beschermde tegen hekserij.
Nu nog zie je op het platteland bij veel oude huizen
en boerderijen een vlierstruik
staan want een vlier bij je huis
brengt zegen!
Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Gemeenteraad in debat over
verkeersontsluiting Oude Dorp
Vervolg van voorpagina
Uitgangspunt van het overleg gedurende de afgelopen tijd is steeds geweest het behoud van het authentieke karakter van de lanen, inclusief het groen en de leefbaarheid.
Deze elementen lagen en liggen
ten grondslag aan de herinrichting
van beide lanen die daarmee een
ontsluitingsroute vice versa worden onder de busbaan door via de
Amsterdamseweg naar de omgelegde N201. De bewoners willen
dat het een 30 km zone wordt met
snelheidsremmende maatregelen
en andere verkeerstechnische voorzieningen. Die moeten dan ook duidelijk voor de weggebruiker zichtbaar zijn en worden nageleefd. Bovendien wil men doorgaand (zwaar)
vrachtverkeer niet toelaten, waar
men er overigens niets op tegen
heeft dat (klein) vrachtverkeer met
bestemming Oude Dorp voor bevoorrading e.d. wel moet kunnen.
In dat licht gezien lijkt het de bewoners een goed idee de hoogte bij de
onderdoorgang van de busbaan te
beperken tot 3 meter. Maar aangezien de brandweer adviseert dit op
3,50 meter te stellen, is daar discussie over in de raad. Net zoals er tijdens het informerend debat op 6
juni alom verbazing was toen wethouder Maarten Levenbach ineens
op de proppen kwam met het idee
een extra calamiteitenafrit voor de
brandweer naast het viaduct aan te
leggen. Wederom een punt van discussie!
Handhaving onmogelijk
Zwaarwegend is ook dat door het
(vracht)verkeer trillingen in de
grond worden veroorzaakt. Men
veronderstelt dat die op den duur
fataal zullen zijn voor de historische dijkwoningen aan met name de Thamerlaan. Een flink aantal
daarvan is niet onderheid en dreigt
volgens de bewoners ‘vanaf de dijk
naar beneden te zakken’. Er moeten daartegen dus maatregelen getroffen worden. Nog een heikel punt
is de handhaving van het verbod
op doorgaand vrachtverkeer en de
snelheid. Uit gesprekken met burgemeester Oudshoorn is naar vo-

ren gekomen dat dit in de praktijk
heel moeilijk, zo niet onmogelijk zal
zijn. Door beperking van de snelheid moet ook geluidoverlast worden voorkomen. Verder mag er niet
meer ‘haaks’ op opritten voor woningen worden geparkeerd (dwarsparkeervakken). Alleen de mogelijkheid voor ‘langsparkeren’ blijft.
Dat houdt in dat er in beginsel 11
parkeerplaatsen langs de Pr. Bernhardlaan (in de buurt van de Willem Alexanderpoort) zullen komen
te vervallen. Volgens de gemeente worden die gecompenseerd aan
de Prinses Christinalaan nabij de rotonde (4 parkeerplaatsen) en op de
Adm. De Ruyterlaan bij het kruispunt met de Thamerlaan (7 parkeerplaatsen). ‘De compensatieplekken
bevinden zich op acceptabele afstand van de op te heffen parkeerplekken,’ zo laat de gemeente in een
bericht aan de raad weten. Reden
waarom de dwarsparkeerplaatsen
aan de Pr. Bernhardlaan vervallen
is omdat de verkeerskundigen van
de gemeente het te gevaarlijk voor
fietsers en overig verkeer vinden om
zonder voldoende zicht naar achteren haaks uit te parkeren.
Bewoner en commissielid Kees Veltman wees het college op het feit dat
in Zandvoort de N201 als een gebiedsontsluitingsweg wordt aangemerkt en dat ambtenaren daar heel
creatief zijn omgegaan met de mogelijkheid van dwarsparkeren langs
deze toch drukke (50 km) weg. Veltman kon geen goed argument bedenken waarom dat hier niet kon
worden toegestaan bij een 30 km
weg die volgens hem ook een ‘gebiedsontsluitingsweg’ is en geen
‘hoofdontsluitingsroute’. Die naam is
een verkeerskundig bedacht woord
door de gemeente. Kennelijk om
kracht bij te zetten die op hun eigen
manier verkeerstechnisch in te richten, aldus Veltman. Bewoner Arjen
Postma wees erop dat er aanvullende snelheidsbeperkende maatregelen kunnen worden genomen die
passen binnen de wettelijke regels
en normen. Bij een 30 km weg kan
de rijstrook voor het gemotoriseerde
verkeer versmald worden naar maximaal 2,50 meter. Dat is nu 2,75 meter. Die 25 cm zou ten goede kun-

nen komen aan het trottoir, waardoor de afstand van de weg tot de
woningen ook wat groter wordt. Een
andere suggestie van Postma is die
25 cm aan de fietsstrook ‘te plakken’ zodat de rijweg visueel smaller wordt. Niettemin blijft het berijdbare gedeelte voor bijv. brandweer
en hulpdiensten in totaal 3,50 meter. Hij wees ook op een (snelheidsremmende) wegverhoging bij de
Willem-Alexanderpoort en het schilderen van 30 km op de weg zodat
weggebruikers voortdurend worden
herinnerd aan het 30 km regime.
Postma is er kortom van overtuigd
dat zonder afdoende maatregelen
en een doorrijhoogte van 3,50 meter
bij de busbaan het ertoe zal leiden
dat doorgaand vrachtverkeer toch
over het Thamerlint gaat rijden. Hij
pleit daarom voor een fysieke hoogtebeperking van 3 meter. Er zijn mogelijkheden om de hoogte variabel
te laten zijn als dat noodzakelijk is.
Hij vraagt zich echter af of de gemeente wel alternatieven wil bedenken en nastreven nu de brandweer vasthoudt aan 3,50 meter. Omdat de verkeersremmende maatregelen onderdeel zijn van te nemen
verkeersbesluiten door het college,
kan de raad hier nog druk op uitoefenen. Dat zal dus tijdens de raadsvergadering van 27 juni blijken. Initiatiefnemers om er een politiek debat aan te wijden waren voornamelijk Gemeentebelangen en het CDA,
alhoewel Ons Uithoorn, Groen Uithoorn en de PvdA zich daar ook nog
wel eens bij zouden kunnen aansluiten.
Voldoende maatregelen
In een notitie aan de raad van 20 juni jl. geeft wethouder Maarten Levenbach antwoord op de vragen die
tijdens de informerende debatten
van de afgelopen weken zijn gesteld
door insprekers en raadsleden. De
wethouder geeft daarin o.a. aan dat
op 7 mei 2013 het definitieve ontwerp voor de ‘Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp’ is vastgesteld. Veel
wensen en verzoeken van bewoners en voorstellen van raadsleden
zijn inmiddels in het oorspronkelijke
ontwerp in de vorm van aanpassingen verwezenlijkt. Een aantal is om

Begrenzer op de gewenste hoogte in het viaduct onder de busbaan

verkeerstechnische redenen daarin
niet meegenomen. Zo zijn ‘haaksparkeerplaatsen’ ongewenst omdat
dit een onveilige situatie zou veroorzaken bij het in- en uitparkeren.
De vergelijking met Zandvoort gaat
niet op omdat het daar een geheel
andere verkeerssituatie betreft. Bovendien kunnen in de onmiddellijke
omgeving eenvoudig parkeerplaatsen worden gecompenseerd en dat
is ook in het plan uitgewerkt. Eerder is daar in dit artikel melding van
gemaakt. Verder zijn er volgens de
wethouder voldoende snelheidsremmende maatregelen in het ontwerp opgenomen met bebording,
wegasverschuivingen, bliksembelijning, een verhoogd kruisingplateau enzovoort, alsook een drempel, kanalisatiestrepen en smalle
rijstroken van 2,75 meter met een
20 cm brede ‘rollaag’ van klinkers
aan de groenzijde van de Pr. Bernhardlaan. Het versmallen van de rijstrook naar 2,50 meter zou betekenen dat vrachtwagens ook meer op
de fietsstrook gaan rijden. Dat voorstel wordt dus in principe ook niet
uitgevoerd. Door kleurschakeringen van de rijbanen (zwart en rood)
wordt de rijbaan al visueel versmald
evenals dat de groenstrook doet.
Het aanbrengen van nog eens 30
km op het wegdek heeft volgens Levenbach geen enkele waarde.
De wethouder laat zich op voorhand niet ompraten dat de hoogtebegrenzing van het viaduct onder de busbaan van 3,50 naar 3,00
meter moet worden verlaagd. Hij
wordt daarin gesteund door het advies van de brandweer. Bij 3,00 meter zou ook een groot deel van het
bestemmings(vracht)verkeer geen
gebruik kunnen maken van de onderdoorgang. En dat is volgens alle partijen niet de bedoeling. Bovendien beoordeelt de brandweer
de bewonerssuggestie van 3,00 meter als verkeersonveilig. De wethouder wijdt er een ruim betoog aan om
het dus toch maar op 3,50 meter te
houden, maar deelt wel de zorgen
van de bewoners dat die nog teveel
doorgaand vrachtverkeer voor hun
deur vrezen. Een hoogtebegrenzer
zou hier wellicht uitkomst bieden.
Overigens wordt het viaduct wel ‘op
volle diepte’ van 4,60 m uitgevoerd,
maar volgens de notitie in hoogte
begrensd tot 3,50 m. Tot slot wil de
wethouder de bewoners geruststellen met de mededeling dat het inrichtingsontwerp voorziet in maatregelen in de ondergrond om trillingsschade aan woningen te voorkomen. De gemeente zegt hiermee
tegemoet te komen aan haar ‘zorgplicht’ om de kwetsbare huizen te
beschermen...
Al met al zal de komende raadsvergadering wellicht nog voldoende
debat opleveren om de laatste puntjes op de i te zetten in een poging
een standpunt in te nemen waarin bewoners, college en raad zich
gezamenlijk kunnen vinden. Maar
vooral de bewoners! Donderdag 27
juni 19.30 uur stipt in de raadzaal
van het gemeentehuis. Iedere belangstellende of betrokken inwoner
is van harte welkom!

Uithoornaar Nadya van der Sluis in de race
om Staatssecretaris van Vrede te worden!
Uithoorn - De Minister van Vrede, onderdeel van IKV Pax Christi, is op zoek naar een nieuwe
Staatssecretaris van Vrede door
middel van hun actie Aventura: Colombia. De actie wordt gehouden via Facebook en eenieder die zich kandidaat stelt moet
de meeste stemmen behalen.

ginnen aan de master International and European Public Law. In
het weekend is zij nog altijd in
Uithoorn te vinden bij haar ouders en werkt zij als Import Gateway Agent bij het internationale logistiek bedrijf UPS.

De top-3 wordt op gesprek uitgenodigd door de jury en drie
van de zes finalisten worden op
gesprek uitgenodigd op basis
van hun campagne voeren. Momenteel staat Uithoornaar Nadya van der Sluis al 20 dagen op
de eerste plek en deze plek zou
zij graag willen behouden. Degene die uiteindelijk wordt gekozen zal een werkreis maken
naar Colombia.

Daarnaast schrijft zij blogs en
artikelen voor de online magazine ‘Fiat Justitia’, waarbij zij dit
jaar Job Cohen heeft mogen interviewen.
Een van de taken als Staatssecretaris van Vrede is het schrijven van blogs over de situatie in
Colombia tijdens de reis en Nadya hoopt dat zij dit zal kunnen
doen. Hieronder staat een gedeelte uit haar tekst die Nadya
heeft geschreven tijdens haar
campagne voeren.

Sommigen kennen Nadya misschien nog als klasgenootje
op de Toermalijn en het Alkwin
College, als danseres bij Jolanda van Beek of als collega bij
Het Hoge Heem. Op dit moment
studeert Nadya rechten aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam en zal zij volgend jaar be-

Uitgebuit
Ik wil graag Staatssecretaris van
Vrede worden, omdat ik vind
dat elk persoon recht heeft op
een vreedzaam leven en ik door
mijn kennis en ervaring wil helpen om dit recht voor eenieder
te verwezenlijken! Daarbij wil ik
graag anderen bewust maken

over conflicten elders en hoe wij
aan de andere kant van de wereld kunnen helpen. Wisten jullie
namelijk dat Nederlandse Energiebedrijven steenkolen importeren uit Colombia?
Bij winning van de grondstoffen
steenkool en goud worden arbeiders in Colombia nog steeds
uitgebuit, bedreigd en is er zelfs
ook nog sprake van een oneerlijke opbrengstverdeling! Daarom
worden de steenkolen die door
Nederlandse Energiebedrijven
worden geïmporteerd ook wel
‘bloedkolen’ genoemd.
Wij als consument hebben het
recht om informatie te krijgen
over waar onze stroom vandaan
komt. En al helemaal lijkt mij, als
deze zorg draagt dat er elders
mensenrechten door worden
geschonden, zoals in Colombia
hedendaags gebeurt. Als je echt
zeker wilt zijn dat jouw stroom
hier geen zorg aan draagt, dan
adviseer ik je groene energie te
gebruiken. Blijkbaar kan je in
Nederland alleen op zo een manier zeker zijn dat je als consu-

Scouting Admiralengroep
heeft uw hulp nodig
Uithoorn – Scouting Admiralengroep Uithoorn kan uw hulp goed
gebruiken. Deze vereniging heeft
een clubhuis aangeboden gekregen, maar zoekt een opslagplaats.
Want op dit moment is er geen plek
om het neer te zetten. Totdat met
de gemeente hiervoor een geschikte locatie is gevonden, willen ze het
clubhuis opslaan. Als er binnen enkele weken geen plek is, dan wordt
het gebouw vernietigd. Een scout
helpt iedereen waar hij/zij kan.
Helpt u de scout?
Het clubhuis wordt momenteel bewaard in delen in twee containers van elk 6,5 bij 2 bij 2 meter. De
Scouting Admiralengroep zoekt een
tijdelijke opslag waar ze het clubhuis kunnen laten staan, zodat verder gezocht kan worden naar een
geschikte plaats om het op te bou-

wen. Scouting Admiralengroep Uithoorn bestaat dit jaar 65 jaar. Door
de jaren heen heeft deze scoutinggroep honderden jeugdleden gehad, die opgevoed zijn door de
scoutingtradities. Zij zijn sinds twee
jaar bezig met groepsontwikkeling,
o.a. het realiseren van een nieuw
clubhuis. Deze groepsontwikkeling
pakt hun zwakke punten aan en benadrukt hun sterke punten. Scouting Admiralengroep Uithoorn was
erg blij met dit aanbod voor een
nieuw clubhuis, maar zonder hulp
van u kan deze kans verloren gaan.
En dat zou zonde zijn. Heeft u de
oplossing voor Scouting Admiralengroep? Neem dan contact op met
Jan Schuurbiers, hun secretaris, via
0297-566629 of 06-20579346. De
jeugdleden zijn u nu al dankbaar.
Zij zouden immers kunnen genieten
van een nieuw en veilig clubhuis.

Laat je lijf tintelen
met Shiatsu
Regio - Een masseur die over je
heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel
mensen hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is waar. De Japanse massagetechniek is juist zacht en ontspannend. Een uur genieten en je
lichamelijke klachten zijn verminderd.
Shiatsu therapie bestaat uit het geven van druk met de duim of handpalm op het lichaam’, vertelt Petra
van der Knaap. Ze is gediplomeerd
Shiatsu therapeut en sinds 1 juli van
vorig jaar is haar San Bao Praktijk
gevestigd in Aalsmeer.
Aan de Aalsmeerderweg 283 staan
bedrijvenunits en daar huurt zij haar
praktijkruimte. ‘Soms wordt die druk
ook uitgeoefend met de elleboog,
knie of voet. Vandaar dat er therapeuten zijn die over het lichaam lopen, maar ik doe dat niet. Met Shiatsu behandel ik stagnaties, die in
het lichaam pijn veroorzaken. Daarom kan de behandeling even gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt vooral
ontspannend. En ik ga nooit door de
pijngrens heen.’ Een Shiatsu massage onderga je in makkelijk zittende kleding, zoals een joggingbroek
en t-shirt. Je ligt op een futon, een
soort bedje op de grond. Een be-

handeling begint met een diagnose. Petra van der Knaap vraagt naar
je klachten: waar je pijn hebt, wanneer, en wat voor pijn het is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. Daarna kijkt ze naar de tong, die weergeeft hoe je constitutie er uitziet.
Ze voelt op je buik naar energiezones en voelt aan je pols. Daarna
start de massage. Die omvat het hele lichaam, niet alleen de plek waar
je pijn hebt. Van der Knaap oefent
druk uit op benen, voeten, rug en
hoofd. Soms trekt ze aan een been
of schudt ze ermee. Altijd met veel
zachtheid en respect. Het effect: je
hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je zult er versteld van staan hoe
lekker het is voor je zere rug als iemand aan je been zit. Na een uur
sta je buiten en zul je merken dat
de pijn verdwenen of verminderd
is. Meerdere Shiatsu behandelingen verlossen je van je lichamelijke
ongemakken, omdat de therapeut
de oorzaak van je klacht behandelt.
Shiatsu therapie is een echte aanrader. Al was het maar omdat het zo
lekker is. Daarnaast wordt het ook
nog eens vergoed door de zorgverzekeraar mits je een aanvullend
pakket hebt. Meer informatie? Kijk
op www.sanbaopraktijk.nl.

ment stroom gebruikt, die op
een rechtmatige wijze wordt geleverd.
Ik hoop jullie bewust te hebben gemaakt over hoe een conflict elders op de wereld toch
zo dichtbij is en dat je alleen al
kan helpen door bijvoorbeeld je
energiebedrijf op te bellen met
de vraag waar je stroom vandaan komt. Des te meer mensen vragen, des te moeilijker bedrijven het probleem kunnen negeren.
Ook hoop ik dat jij na het lezen van dit artikel bereid bent
om even snel achter de computer te kruipen en een stem uit
te brengen op mij! Stemmen is
heel simpel, maar kan alleen als
je achter de computer zit en een
Facebook pagina hebt.
Door de Facebookpage ‘Ministerie van Vrede’ te ‘liken’ en dan
naar mijn profiel (Nadya van
der Sluis) te gaan en te ‘liken’
breng je een stem uit! Het laatste is heel belangrijk, want alleen als je mijn profiel liket is het
een stem!

Vermist Layla
Uithoorn - Sinds maandag 17 juni is de Maine Coon poes Layla vermist in de buurt van Amstelplein/
Meerwijk Oost. Layla heeft een wit
met bruine vacht, is verlegen en verlaat normaal nooit haar eigen tuin.
Ze draagt geen halsband maar is

wel gechipt. Wilt u alstublieft in uw
schuur en op andere plaatsen kijken waar ze mogelijk opgesloten
kan zijn geraakt?
Heeft u haar gevonden, belt u dan
a.u.b. met 06 54 721 982 of 06 12
806 604!
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Hans Crezée op weg naar de uitgang

Uithoorn - Woensdagmiddag 3 juli aanstaande neemt persvoorlichter en allround communicatie adviseur Hans Crezée met een receptie
afscheid van de gemeente Uithoorn
waar hij 37 jaar lang heeft gewerkt.
“Met veel plezier,” zoals hij dat zelf
aangeeft. “Anders had ik er niet zolang gezeten. Ik hou er goede herinneringen aan over.” Aldus een immer goedgeluimde Hans, die bekend stond en staat om zijn gulle lach, zijn vrolijke humeur, humor
en bijzondere woordkeuze op het
schrijvende vlak. Geen wonder dat
hem binnen de gemeentelijke diensten de afgelopen jaren heel veel
taken op het gebied van schrijven,
voorlichting en andere vormen van
communicatie zijn toebedeeld. Officieel gaat Hans op 1 september
aanstaande met pensioen, maar hij
heeft nog een volle map aan vakantiedagen staan. “Laten we zeggen
dat ik mij nu zo langzamerhand definitief naar de uitgang van het gebouw begeef met het plan om eenmaal buiten andere leuke dingen te
gaan doen. Aan die gedachte is het
overigens wel even wennen,” merkt
Hans terloops op. Hans is geen echte Uithoornaar. Hij is geboren in
Rijsoord, gemeente Ridderkerk bij
Rotterdam. In de lagere school waar
hij zijn eerste onderwijs kreeg, werd
na het bombardement van Rotterdam op 15 mei 1940 de capitulatie
van het Nederlandse leger ondertekend. Daar is nu dankzij particulier
initiatief een oorlogsmuseum gevestigd met de herinnering daaraan.
Hans verliet al snel de Rotterdamse omgeving want na de middelbare school ging hij rechten studeren
aan de VU in Amsterdam. Omdat
hij met zijn ogen niet door de keuring kwam hoefde hij niet in militaire

dienst. Vanwege zijn studie verhuisde hij naar Mokum. Hij trouwde in
december 1973 zijn Diedy, het klasgenootje met wie hij al op de kleuterschool ‘liep’... Zij had een baan
bij een basisschool in Amsterdam.
Het echtpaar woonde na hun huwelijk ‘op kamers’ aan de Overtoom.
Daar kregen zij in 1975 ook hun eerste dochter.

Eerst Welzijn
Hans studeerde in de zomer van
1976 af en wilde aan het werk. Hij
zag een advertentie waarin iemand
werd gevraagd voor een functie in
Uithoorn. Hij solliciteerde in oktober naar deze baan, werd aangenomen en kwam op 1 december 1976
in dienst.
“De Secretarie was toen gevestigd
aan de Boerlagelaan en de Dienst
Openbare werken zat in het gemeentehuis aan het Marktplein,”
weet Hans zich te herinneren. Hij
wilde in de voorlichting omdat hij
door zijn studie veel te maken had
met scripties en hij zich daarin goed
kon vinden. Maar dat lukte in eerste instantie niet. “Aldus kreeg ik
een baan op de afdeling welzijnszaken en voorlichting. Voorlichting
was toen nog geen zelfstandige afdeling. Dat werd toen op parttime
basis gedaan door een collega. Die
deed ’s morgens jeugd en jongerenwerk en ’s middags voorlichting. Die
plaats was dus bezet. Ik kreeg daarom Welzijn onder mij hoede. Het viel
mij toen al op dat ambtenaren anders schreven dan ik gewend was,
met zo’n hele statige taal. Dat was
toen gebruikelijk. Toen er ooit een
ontevreden iemand belde en die zei
dat hij zich ‘op zijn pik getrapt voelde’, kon dat natuurlijk niet als zodanig verwoord worden in de stukken.

Dus werd het:…dat de heer X van
gevoelens was nogal op zijn voortplantingsorgaan te zijn getreden’…”
Hans kan nog veel meer van deze
hilarische anekdotes uit zijn geheugen oplepelen. Zijn nieuwe baan
hield overigens in dat hij met zijn
vrouw moest verhuizen van Amsterdam naar Uithoorn omdat toen nog
de regel gold dat ambtenaren in de
plaats van hun werkkring moesten wonen. Hans: “Dat was eerst
in de Churchillflat aan de Europarei. Daar werd in 1978 onze tweede dochter geboren en in 1981 de
derde. Vervolgens werd een drivein woning aan de Zegge in de Legmeer betrokken. Maar het huis aan
de Weegbree vonden we nog mooier en daar zijn we tot slot naartoe
verhuisd. Wij hebben intussen twee
kleinkinderen en er zijn nog twee op
komst. Het is dus al ‘opa Hans’ kan
je zeggen.”
Omdat de gemeente toentertijd nog
overal in organisatiebesturen vertegenwoordigd was, had Hans zitting in besturen van onder andere
Het Hoge Heem, de bibliotheek, het
Burgemeester Kootbad, de sportraad en zat hij in twee raadscommissies. Dat alles betekende veel
vergaderwerk als onderdeel van
Welzijn. Hans kan talloze smeuïge
verhalen vertellen over zijn ervaringen en gebeurtenissen binnen het
gemeentelijke apparaat en herinneringen uit de achterliggende jaren van zijn leven. Dat leidt niet zelden tot bijzonder komische kanttekeningen en uitspraken, uitbundige
zijsprongen en conclusies. Al met
al versterkt dat de indruk dat Hans
positief in het leven stond en nog
steeds staat. Je kunt hem bepaald
geen ‘stoffige ambtenaar’ noemen.
Integendeel!

Eindelijk Voorlichting
In 1993 stapte Hans over van Welzijn naar de afdeling Voorlichting.
Hij maakte verschillende reorganisaties mee en de ontwikkeling
van voorlichting naar communicatie. “Een daarvan was ook de omzetting van afdelingen naar clusters.
Toen waren er nog hoofdafdelingen
en afdelingen. Mijn afdeling Welzijn en Voorlichting was een onderdeel van de Hoofdafdeling Samenlevingszaken. Dat was weer een van
de drie hoofdafdelingen binnen de
gemeente. Nu zijn dat dus clusters.
Wat vroeger een afdelingschef was
wordt nu de ‘coördinator’ genoemd.
Daaronder hangen vandaag de dag
dan weer de allround adviseurs,
adviseurs en dergelijke. Zo is die
naam achter mijn functie ook ontstaan,” legt Hans gedetailleerd uit.
“Bestuurders hebben tegenwoordig
allerlei adviseurs om zich heen om
beter geparachuteerd te zijn naar
buiten toe. Zo heeft de ontwikkeling
van voorlichting richting communicatie ook een lange weg afgelegd.
Voorlichting omvat een smal traject
in een eenrichtingverkeer, communicatie gaat veel breder en verder
en kent een tweerichtingsverkeer.”
Momenteel is Hans de man op de
achtergrond. Hij treedt niet (meer)
fysiek naar buiten als voorlichter of
communicatieadviseur bij persgesprekken. De afgelopen jaren behoren onder andere tot zijn takenpakket (van achter het bureau) de persvoorlichting, het schrijven van speeches, de eindredactie van de gemeentelijke publicaties, de redactie en eindredactie van de gemeentepagina, de redactie en eindredactie van het digitale interne weekbulletin ‘Nieuwsflits’ en fungeert hij als

Hans Crezée, zoals altijd goedlachs, neemt na 37 jaar afscheid bij de gemeente
historische vraagbaak. Daarnaast
is Hans ‘kwaliteitsbewaker’ van het
schriftelijk taalgebruik binnen de
gemeente en verzorgt hij als dat nodig is de communicatie in crisisgevallen (bijv. de Schanskerk) voor het
college. Dat allemaal gaat nu straks
iemand anders doen.
Hans Crezée heeft vijf burgemeesters meegemaakt: de heren Evert
Brautigam (KVP/CDA) en Jos Castenmiller (CDA) en de dames Berry
Groen (GroenLinks), Lies Spruit (interim) en Dagmar Oudshoorn (voormalig PvdA). En tien colleges van
B&W, tien gemeenteraden en zes
gemeentesecretarissen. Hij vierde
het feit mee dat het tegenwoordige gemeentehuis in mei 1987 werd
geopend op de dag dat burgemeester Brautigam in die functie afscheid
nam.
Gevulde vrije tijd
Hans is er de man niet naar om
straks na zijn pensioen achter de
geraniums plaats te nemen. Hij valt

niet in een zwart gat, zoals hij dat
zelf zegt. Geen tijd voor. Hans leest
graag. Met name verdiept hij zich
in de politieke geschiedenis en ook
behoort de genealogie tot zijn interessesfeer. Verder gaat hij samen met Diedy graag op reis, waarbij Zuid-Afrikaanse landen wel tot
de favorieten behoren. Daarnaast is
ook Curaçao een gewilde bestemming evenals Italië en Duitsland.
“En natuurlijk de kleinkinderen van
wie we volop genieten en die we
dan extra aandacht kunnen gaan
geven,” laat Hans tot slot weten.
Kortom, als Hans op 3 juli na de receptie afscheid neemt en de schuifdeur van het pand achter zich dicht
hoort zoeven, wacht hem weliswaar
veel vrije tijd met de invulling waarvan hij zeker raad weet! Hans bedankt voor alle goede samenwerking gedurende een lange periode
met deze krant. Nog vele interessante, rijk gevulde maar vooral gezonde jaren toegewenst!

H.D. weekend met ‘All American Sunday’

Uithoorn - Het veel besproken en al
jarenlang drukbezochte Harley Davidson motorweekend wordt dit jaar
met een ander sausje overgoten.
Het specifieke ‘kijkmoment’ voor
bezoekers wordt bovendien verplaatst naar een andere locatie. Het
motorspektakel wordt in het weekend van 20 en 21 juli aanstaande
georganiseerd. Zaterdag 20 juli is
de ride-out met ‘s avonds een barbecue en een band voor live music.
Dat blijft gewoon op de plaats voor

de deur bij Café Drinken & Zo zoals
die altijd geweest is. Op zondag 21
juli moeten belangstellende bezoekers echter naar het grote parkeerterrein naast Multimate aan de Wiegerbruinlaan.
Daar kan men van 12.00 tot 19.00
uur terecht om zich te vergapen
aan talloze fantastisch mooie Harley’s en nog veel meer. De eigenaar
van deze doe-het-zelf zaak, aan wie
het terrein toebehoort, heeft daar-

voor welwillend toestemming gegeven. Organisator Han Nollen van
Café Drinken & Zo aan de Wilhelminakade kan zijn geluk niet op. Hij
is al dertien jaar de initiatiefnemer
en organisator van het Harley Davidson weekend dat duizenden belangstellende bezoekers trekt. Meer
dan vijftienhonderd H.D. motorrijders geven telkens acte de présence en dan staat het hele Oude Dorp
vol met de meest mooie Harley’s die
je kunt bedenken.
“Wij willen het evenement wat meer
cachet geven door andere onderdelen daar aan toe te voegen,” vertelt
Han Nollen. “Bezoekers willen vaak
meer zien dan alleen maar motorfietsen. Dus hebben we bedacht om
er een typisch Amerikaanse uitstraling aan te geven in de vorm van een
‘All American Sunday’. Maar dat kan
hier niet meer voor de deur plaatsvinden omdat het te groot gaat worden. Daarom zochten we naar een
andere plek voor zowel de deelnemers aan het evenement als voor de
bezoekers die ook wat meer ruimte
krijgen om een en ander te bekijken.
Bovendien is er meer dan voldoende
parkeerruimte in de naaste omgeving, want het grenst aan het industriegebied en daar is in het weekend genoeg plaats.”

Open tuinenweekend:

Zorgboerderij Inner-Art doet mee!
Regio - Na de drukbezochte heropening van de boerderijwinkel ‘De
Hooiberg van Inner-Art’, volgt komend weekend het opentuinenweekend. Ook Inner-Art doet weer
mee. Dit jaar is naast de steeds veranderende bloementuin de drastisch vergrote groentetuin te zien.
Het is interessant om kennis te maken met aparte, ‘vergeten’ groenten
en kruiden, ze te proeven en wetenswaardigheden te horen rond
biologisch tuinieren. Ze nemen u
mee de tuin in als u wilt, ook als u
de boerderijwinkel bezoekt. U kunt
het vreemd vinden dat enkele kisten in de winkel leeg zijn. De bedoeling van de zorgboerderij is dan ook
om groenten zo vers mogelijk te leveren. Dat betekent dus ter plekke
uit de tuin halen. Verser kan niet…
Voorlichting is belangrijk, vinden de

medewerkers. U hoort van hen mogelijk iets nieuws, waarmee u uw
voordeel kunt doen. Het geeft betrokkenheid en ook inzicht in hoe je
afhankelijk bent van de natuur, hoe
snel gewassen ‘ineens’ goed zijn en
geplukt moet zijn en dat het dan
weer tijd is voor een ander gewas.
Ook kan er bij u meer begrip groeien betreffende invloeden uit de natuur, waar je vaak geen invloed op
kunt uitoefenen. Niet altijd maar dus
een groente bij de hand hebben die
je op je lijstje hebt staan, maar ook
eens iets anders zoals een voor jou
onbekend gewas proberen. Leren
om te benutten wat er op dat moment is en gesneden moet worden.
Veel mensen zijn enthousiast met
het aanbod van biologische groente en fruit in eigen regio. Mensen
worden meer en meer bewust van

noodzaak om zo dichtbij mogelijk
verse, onbespoten groenten te kunnen kopen. U kunt ook kennismaken met Inner-Art als zorgboerderij, die nuttige, natuurlijke, afwisselende dagbesteding biedt aan clienten van alle leeftijden en uit verschillende doelgroepen. Voor ieder
is er naar kunnen en doelstelling altijd iets te doen en te ervaren. Gewoon even met de kinderen naar de
dieren, maar ook kennismaken met
de aangepaste boerderijwinkel. Er
is altijd wel een lekker plekje waar
u kunt genieten van een kopje koffie met een heerlijke taartpunt. Alles
gemaakt door de kok en de cliënten
op de zorgboerderij. Het is van groot
belang dat mensen de weg weten
naar de boerderij. Eigenlijk is InnerArt al een tijd de ‘buurtboerderij’ uit
de plannen die de overheid heeft.

American style
Nollen verklapt dat het een groots
evenement gaat worden. Zo komen er bijvoorbeeld een grote Peterbilt vrachtwagencombinatie met
een uitklapbaar podium, klassieke Amerikaanse auto’s (oldtimers),
pick-up trucks en trikes. Daarnaast
zijn er motoren te zien van het nieuwe merk Victory, een licentie van
het beroemde motormerk Indian.
Verder wordt er een hamburgertent
neergezet en muziek gespeeld uit
de jaren vijftig en zestig door bandjes, waaronder Rock&Roll. “Het doel
is meer mensen naar het evenement
te trekken. Vorig jaar hadden we
ruim tienduizend bezoekers en waren er 1.600 Harley’s. Maar je kunt
na jaren niet altijd hetzelfde blijven bieden. Vandaar de uitbreiding.
Het wordt zeker leuker voor bezoekers en we houden het laagdrempelig,” aldus Han Nollen die tevens
aangeeft dat er ook een bar opgebouwd wordt waardoor er gezellig
een drankje gedronken kan worden. Misschien komen er nog meer
mogelijkheden voor een snack en
wellicht een viskraam. Dat wordt
allemaal die zondagmorgen opgebouwd op het terrein. Han merkt
op dat het evenement misschien
niet meer gratis bezocht kan worden, maar dat er voor toegang een
paar euro moet worden betaald om
de kosten te dekken die dan gemaakt moeten worden om het evenement op deze manier te organiseren. De organisatie zegt zelf voor
orde en netheid te zullen zorgen en
het terrein na afloop weer schoon
op te leveren. Bij mooi weer wordt
veel belangstelling verwacht. Punt
is wel dat de Amsterdamseweg dit
jaar opgebroken is en er gebruikgemaakt moet worden van een omleidingsroute. Behalve als bezoekers
uit de richting van de Zijdelweg en
het Zijdelwaardplein komen. Dan is
er geen verkeersprobleem.
Men ziet in dat een boerderij veel
te bieden heeft en benut kan worden door mensen in de regio vanuit
verschillende belangen en interesses mee te laten genieten van wat
de boerderij heeft gerealiseerd, samen met de deelnemers die elk iets
hebben bijgedragen. Aanpassen,
groenten schoonmaken, snijden,
taarten helpen bakken, klanten in
de winkel helpen, gras maaien, timmeren, spullen opknappen, ideeën
aandragen, zijn buiten het gewone
werk als werken in de tuinen, dieren erfverzorging allemaal belangrijke dingen om de boerderij de boerderij te laten zijn! Deze vorm van
samenwerking is van onschatbaar
belang. De deelnemer geholpen,
de achterban, de boerderij, de gemeente, voedselbank, kortom, een
bijzondere plaats in de maatschappij, niet meer weg te denken. Zorgboerderij en boerderijwinkel zijn geopend van maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 16.00 uur. Zorgboerderij
Inner-Art kunt u vinden aan Vuurlijn
36 in De Kwakel. Tel. 0297-563753.

Diploma uitreiking in
‘t Buurtnest
Uithoorn - Op vrijdag 14 juni zijn
de laatste diploma’s uitgereikt aan
de peuters die, samen met hun
moeder, het programma Opstapje of
VVE thuis hebben gevolgd.
De eerste stap op weg naar een
succesvolle carrière op school is
gezet. Naast deze bijeenkomst gaan
de kinderen 3x per week naar de
peuteropvang. De programma’s waren erop gericht om thuis ook te
komen tot een gericht taalaanbod.
De gemeente Uithoorn heeft op dit

onderdeel de samenwerking met
Stichting Cardanus opgezegd. De
medewerkers Rama, Nezha, Rola en
Claudia, die vele jaren het programma en de opvang op deze vrijdagochtenden hebben verzorgd, werden natuurlijk in het zonnetje gezet.
In september start een nieuw aanbod, passend bij de huidige tijd
en de methode Ko totaal. Kinderopvang Solidoe is gevraagd om hier
een passend aanbod voor te ontwikkelen.

Het Alzheimer Café:

Belang van bewegen
bij dementie
Uithoorn - De gastspreker in
het Alzheimer Café op donderdag 4 juli is mevrouw Marion
Feenstra, adviseur en begeleider bij het onderzoek ‘dementie
in beweging van het Alzheimer
Centrum van het VUMC. Het
thema van deze avond is ‘Hoe
belangrijk is bewegen bij dementie’? Dat bewegen goed is
voor de conditie van een mens
is algemeen bekend. Dat bewegen ook goed is voor de conditie van de hersenen, is kennis
die langzaam steeds bekender
wordt. Door te bewegen houden mensen met dementie hun
lichaam en hersenen soepeler en fitter, waardoor het leven
aangenamer wordt. Vooral voor
betrokkenen zelf, maar ook voor
hun verzorgers. Mevrouw Marion Feenstra wil vanuit haar ervaring en betrokkenheid het belang van bewegen voor demen-

terenden ook landelijk op de
kaart zetten.
Er is ruim gelegenheid tot het
stellen van vragen en met elkaar te praten. Het Alzheimer
Café vindt plaats in Woonzorgcentrum Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn van 20.00 uur tot 21.30
uur. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor
mensen die zorg of ondersteuning bieden aan een dementerende en voor dementerenden
zelf. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat
klaar. Inlichtingen: Voor vragen
of meer informatie kunt u bellen
met het Mantelzorg Steunpunt:
020- 333 5353 of mailen naar
amstellandmeerlanden@alzheimer-nederland.nl
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GRATIS

KAARTJES
In samenwerking met circus Renz kunnen wij u, onze lezers, gratis toegangsbewijzen aanbieden. Twee per persoon.
Wat moet u daar voor doen? Kom morgenochtend (donderdag 27 juni) naar
ons kantoor aan de Anselmusstraat 19
in Mijdrecht. Vanaf negen uur tot twaalf
uur zijn we geopend. We hebben maar
liefst 200 kaartjes, dus kunnen we veel
mensen blij maken. Maar OP=OP. Kom
met deze pagina naar ons kantoor en u
ontvangt twee gratis toegangskaartjes

Circus Herman Renz komt weer naar Uithoorn en brengt
met VIVA NIÑO passie, spektakel en temperament

Wereldsensaties in
nieuwe circusshow
Uithoorn - Nederlands bekendste circus komt naar Uithoorn!
Vurige paarden, adembenemende luchtacrobatiek, doldwaze
clownerie en razendsnelle jonglage komen samen in de nieuwe show van Circus Herman Renz. VIVA NIÑO is een kleurrijk
spektakel met een groot live orkest en internationale topartiesten. Van 4 t/m 7 juli te zien aan de Randhoornweg.

De kleindochter van de fameuze circusdirecteur Billy Smart én
prinses van het circus rijdt de hogeschool te paard, terwijl een
echtpaar middenin de piste een passionele tango danst. Een
prachtplaatje, met een knipoog naar Argentinië. Daarnaast
presenteer ik zelf met mijn clownpartner Frenky een komische
act met boerderijdieren, wíj zorgen voor de gulle lach.’

Een magische circusbelevenis! Dat is VIVA NIÑO van de eerste
tot de laatste seconde. De titel van de nieuwe show betekent
vrij vertaald “Lang leve het kind”. ‘Een ode aan ons jonge publiek dat zorgeloos van betoverend circus kan genieten, maar
ook een hartenkreet voor ons volwassen publiek: lang leve het
kind in jezelf!’ Dat zegt directeur Milko Steyvers. Hij is opgetogen over het nieuwe programma waarmee Nederlands bekendste circus dit jaar langs 40 steden en dorpen trekt.
Om tot een verrassende show te komen speurde de voorman
over de hele wereld naar bijzondere acts. Een avontuurlijke
tocht, met een bonte verzameling artiesten als resultaat. ‘Het
meest trots ben ik op de acrobatische acts’, verklaart Steyvers.
‘Afwisselender dan ooit tevoren en met een moeilijkheidsgraad die zijn weerga niet kent. Of het nou de Amerikaanse
‘Elizabeth Axt’ is, aan de unieke Washington-trapeze waarbij
ze al staand op haar hoofd aan de trapeze de lucht in gaat,
of het trio ‘The Liazeed’ die verbluffende handstandacrobaten
zijn; elk verheffen zij circusacts tot ware kunst.‘

VIVA NIÑO herbergt nog meer circuskunstenaars. Bijvoorbeeld de Franse tempo-jongleur François Borie. Sneller dan
het oog kan volgen vliegen keulen rakelings door de lucht, om
één voor één -allemaal- opgevangen te worden. Of Argentijnse folklore in een energieke act met tromgeroffel, dans en felle klanken van de boleadoras. Het moge duidelijk zijn; we zorgen voor passie, spektakel en temperament. De 2,5 uur durende show wordt omlijst door ons geweldige orkest en opnieuw
is er veel aandacht aan de uitgekiende lichtshow besteed. VIVA NIÑO is een verrassende show en geschikt voor jong en
oud. Kom en beleef de magie van Circus Herman Renz!’ Meer
informatie treft u op www.hermanrenz.nl

GEEN WILDE DIEREN; VURIGE PAARDEN
ZORGEN VOOR SPEKTAKEL
Dieren ontbreken zeker niet, al ziet het hooggeëerd publiek dit
jaar geen ‘wilde dieren’, vanwege een aangekondigd verbod
op hun aanwezigheid in circusshows. Maar Circus Herman
Renz laat zien dat de kracht nog steeds ligt bij de oorsprong
van het klassieke circus: de paarden. Vurige Andalusische Falben betreden in volle galop de piste en zorgen daarmee voor
een waar spektakel. Milko: ‘En om het zuidelijke tintje aan onze show kracht bij te zetten contracteerde ik Yasmine Smart.

Bij inlevering van deze bon ontvangt
u korting op uw toegangsbewijs
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Vosse volgt laatste ontwikkelingen op de voet

Er is meer dan energie van de zon
Heemstede - Een uurtje aan de
koffie bij de firma Vosse installatietechniek geeft een heel andere
kijk op energie dan dat de meeste
mensen hebben. Vooral het besparen op energie en mogelijkheden
het in een woning of bedrijf aangenaam te maken zijn legio. Op zijn visitekaartje staat ‘trotse eigenaar’
en dan hebben we het over Sander
Wessels directeur/eigenaar van de
firma Vosse. Hij is ook echt trots op
het werk dat hij levert en de eerlijke contacten met zijn klanten. Al 82
jaar is de naam Vosse een bekend
installatiebedrijf in Heemstede en
de wijde omgeving.
Sander Wessels heeft onlangs ‘een
frisse wind’ door het bedrijf laten

waaien. Dit doet hij natuurlijk samen met de enthousiaste medewerkers op de werkvloer en de dames
op kantoor. Het aardige van een gesprek met Sander is dat er een wereld voor je open gaat op het gebied
van een prettige en energievriendelijke woonsituatie. Momenteel krijgt
vooral de energiewinning uit zonlicht veel aandacht maar er is zoveel meer. Warmte die uit de grond
komt door het water diep onder de
grond te laten verwarmen. Hetzelfde systeem levert in de zomer juist
de koeling. Zeker voor bedrijfspanden is dit een nuttige en duurzame
investering. De warmte uit de binnen- of buitenlucht kan worden gebruikt om water en/of de radiatoren

te verwarmen. Het gebruik van één
enkel zonnepaneel, om het water
van een boiler te verwarmen, is een
mooie duurzame oplossing. Zelfs bij
somber weer levert dit kleine paneel
nog voldoende energie om zijn taak
uit te voeren. In combinatie met een
verwarmingsketel is men altijd verzekerd van warm water maar tegen
veel minder kosten.
Er zijn ook verwarmingsketels die
het huis verdelen in sectoren waarbij bijvoorbeeld de benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming en op de etages radiatoren
staan. De slimme ketel zorgt voor
de gewenste temperaturen per etage. De besparing zit hem in dit ge-

val vooral in het feit dat vloerverwarming zuiniger is dan warmte via
radiatoren. Het is echt de moeite
waard om het team van Vosse eens
te laten nagaan wat er in uw specifieke situatie past en het meeste
voordeel oplevert.
Het bedrijf doet nog veel meer dan
het bedenken en uitvoeren van kostenbesparende en milieuvriendelijke oplossingen. Voor al het loodgieters- en cv-werk kunt u bij hen terecht evenals het compleet verzorgen en plaatsen van nieuwe badkamers. Een ander specialisme is het
herstellen, aanleggen of renoveren
van daken inclusief alle hemelwater afvoeren en het onderhoud aan
de riolering. Spaargeld levert op
de bank niets op en door de inflatie zelfs verlies. Volgens Wessels is
het daarom verstandig juist nu te investeren en in te zetten op kostenbesparing door het terugdringen
van het energieverbruik. Bovendien is de BTW op arbeidsloon nu
slechts 6% in plaats van 21%. Nog
een reden om nu te investeren in
uw woongenot! Vosse laat zien met
de tijd mee te gaan en zij volgen de
laatste ontwikkelingen op hun vakgebied dan ook op de voet. Natuurlijk hebben zij het nu erg druk met
het plaatsen en aansluiten van zonnepanelen maar er is zoveel meer
mogelijk en dat willen Sander Wessels en zijn team u graag laten zien.
Voor contact 023-5286802 of kijk op
www.vosse.nl

Kinderboerderij De Olievaar misschien weer open op zondag
Regio - Het succes op de Amstellanddag en het schapen scheren lieten zien dat ouders en kinderen de weg naar kinderboerderij
De Olievaar nog prima kunnen vinden. Er werd met volle teugen genoten van de dieren, de activiteiten en
de consumpties. En het weer werkte gelukkig ook goed mee. Enthousiast geworden door de grote opkomst op zondag 2 juni jl. zal worden geprobeerd de kinderboerderij
vanaf 7 juli a.s. weer op zondagen
open te stellen voor publiek tussen
10.00 en 12.00 uur. Om dit te kunnen realiseren is de kinderboerderij op zoek naar vrijwilligers die de
kiosk willen beheren. Op die tijd is
er ook een beheerder aanwezig die
de dieren verzorgt. Men zoekt mensen die het leuk vinden om tijdens
de openstelling van de kinderboerderij o.a. dranken, ijs, snoep, honing

en door cliënten gemaakte artikelen
te verkopen in de kiosk. Die bovendien toezicht willen houden op het
terras en de speeltuin en ervoor zorgen dat de boel netjes blijft.
De kinderboerderij is ook op woensdag en vrijdag geopend van 9.30 uur
tot 16.30 uur. Ook voor deze dagen
worden vrijwilligers gezocht die kioskdiensten kunnen draaien in de
middag en eventueel in de ochtend. Alleen met uw ondersteuning
gaat het lukken om op de zondagen
open te zijn. En als er veel enthousiasme is voor deze vrijwilligersbaan,
kunnen ze nog verder uitbreiden
met de openingstijden!
Heeft u interesse? Kijk dan op de
vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale Amstelland of neem contact op met de beheerders via 0297–
540405 of olievaar@onstweedethuis.nl.

KBO Uithoorn bestaat
zestig jaar!
Uithoorn - KBO Uithoorn is opgericht 1953. De jaren van wederopbouw. Er was gezelligheid,
er heerste rust en regelmaat, het
was overzichtelijk, het was knus.
Dat was het tijdsbeeld toen. De
Ouderenbond voor werklieden
(zoals de toenmalige KBO afdeling genoemd was) bood een
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Een middagje uit... en
dat is dus 60 jaar geleden.
60 jaar is niet niks, is er iets veranderd aan KBO in al die jaren? Er is veel veranderd maar
dat was ook wel nodig want de
maatschappij is ook veranderd.
Wil je blijven bestaan dan moet
je je aanpassen.
60 jaar geleden waren wij allemaal nog jong. Onze ouders en
grootouders waren op 65-jarige leeftijd oud en werden afhankelijk van hun kinderen. De
gezondheidszorg was niet zoals
deze nu is. Oma’s droegen bloemetjesjurken en velen meldden
zich aan voor een verzorgingshuis. Ze moesten vooral rustig
aan doen, want ze hadden hun
hele leven hard gewerkt. Voor
hen werd de KBO een vertrouwde ontmoetingsplaats waar ze
activiteiten konden doen.
Verschil
Wat een verschil met nu, waar
we door betere voorzieningen,
opleiding, voeding en gezondheidszorg gezonder oud worden.
Het ideaal van nu is om zo lang
mogelijk actief te blijven. Veel
van onze leden hebben na hun
pensioen energie over om nog
jaren gelukkig oud te zijn. De
KBO biedt daar veel mogelijkheden voor. Voor ouderen, door ouderen.
Al 60 jaar zorgt de KBO afdeling
Uithoorn voor de nodige ontspanning voor zijn leden, en deze
heeft vele gezichten. Elke week,
op donderdagmiddag, zo rond
de tijd van 13.00 uur komt er beweging in het wijksteunpunt VITA. Er verdwijnen schotten die
twee grote ruimtes scheiden. Er
wordt volop met tafels en stoe-

len gezeuld, papieren verschijnen, dozen met kaarten worden
op de tafels gelegd. In een andere hoek wordt er een biljart opgepompt (althans daar lijkt het
op), er worden gezelschapspelen klaargezet.
En dat allemaal omdat er zo’n 80
leden van de KBO hun wekelijkse instuif hebben. Daar verschijnen de gastvrouwen, zetten kopjes, melk en suiker op de verschoven tafels en langzaam stromen beide, maar dan een ruimte, zalen vol.
Dit is de wekelijkse activiteit.
Ook gaan de KBO-leden regelmatig met elkaar op vakantie,
aken dagtochten , er wordt samen gefietst en de Kerstperiode
wordt ingeluid met een feest bij
partycentrum Colijn. En dit alles
de het bestuur niet alleen voor
de KBO leden maar ook de leden
van de ANBO, en soms PCOB,
sluiten zich bij de KBO aan.
Jubileum
Het jubileum dat aanstaande zaterdag wordt gevierd is door het
bestuur aangegrepen om daar
een feestelijke dag van te maken voor de leden, door de leden en met de leden. Geen grote receptie, nee, het bestuur gaat
met de leden op stap om deze
dag onder elkaar te vieren. Uiteraard past het hen om te beginnen met een kerkelijke viering
en dan stappen de 240 gasten
in de gereedstaande touringcars
en vertrekken zij naar Hardewijk
voor een koffietafel en rondvaart
op de randmeren. Weer teruggekeerd staan de bussen klaar voor
vertrek naar Harskamp waar het
feestelijke diner zal worden gebruikt.
Dit was een kleine greep uit vele
andere activiteiten die in de loop
van de jaren bij de KBO Uithoorn
worden uitgevoerd voor haar leden. Zij is al die 60 jaren een vereniging geweest (en nog is) die
vooral veel doet voor haar leden
zonder de uitgezette lijnen van
de Unie KBO uit het oog te verliezen.

Afscheid van juf Saskia
COLOFON
van Rijn van de Toermalijn

Kinderkoor Xing is op heksentoer
Uithoorn - Aanstaande zondag 30
juni, om 16.00 uur, zal kinderkoor
Xing een bijzonder optreden verzorgen in de grote zaal van danscentrum Colijn aan de Industrieweg. Het is een optreden in heksensfeer! De 18 kinderen van het kinderkoor hebben onder leiding van
Ireen van Bijnen vanaf februari hard
gestudeerd aan de liedjes die allemaal over heksen gaan. Bijvoorbeeld over heksen die op hun bezemsteel door de nacht vliegen, of
over een bijzonder brouwsel dat jou

in steen kan veranderen… Dit klinkt
allemaal eng, maar gelukkig is het
dat niet! Het zijn vrolijke kinderliedjes, waarbij soms zelfs gedanst zal
worden door de kinderen van het
koor. Zo is er een lied met de titel
Heksenkring, waarbij de kinderen
van het koor een kringdans uitvoeren. Er worden 13 liedjes uitgevoerd,
waarvan 3 liedjes die speciaal voor
dit koor gecomponeerd zijn.
Tussen de liedjes door kan iedereen
genieten van een spannend goocheloptreden door Roy Huiskens

van Jeugdcircus Acrobatico. Iedereen is van harte welkom om dit leuke optreden bij te wonen! Kom aanstaande zondag 30 juni om 16.00
uur naar danscentrum Colijn aan
de Industrieweg 20. De toegang is
vrij. Vind je het leuk om naar het zingen te luisteren, kom dan zeker kijken en luisteren! En vind je het misschien wel leuk om zelf bij een kinderkoor te zingen; kom dan even
kijken of Xing misschien iets voor
jou is! Zie ook www.kinderkoorxing.
nl.

Aalsmeer - Uithoorn - Na ruim 21
jaar werkzaam te zijn geweest in het
onderwijs zal juf Saskia van basisschool Toermalijn samen met haar
man gaan genieten van haar welverdiende pensioen. De afgelopen jaren heeft zij op Toermalijn vooral gedaan waar ze goed in was, namelijk
het werken met kleuters. Met grote inzet en betrokkenheid heeft ze
altijd voor de kleuters klaargestaan.
Hiervoor wil de schoolleiding waardering uitspreken en haar hartelijk
bedanken en haar nog vele jaren in
goede gezondheid toewensen! Op
maandag 24 juni heeft zij op feestelijke wijze afscheid genomen van de
kinderen van de kleuterbouw. Deze
dag bood zij de kinderen van de onderbouw als afscheidscadeau een
poppenkastvoorstelling door poppentheater De Kletskous aan. De
ochtend begon met een gezamenlijke bijeenkomst van beide kleutergroepen die juf Saskia toezongen.
Rond 9.15 uur gingen de kinderen
naar het speellokaal om te genieten van de voorstelling ‘Olifantenboogi’. Een doordeweekse dag. Ma-

ma gaat werken. Papa past op. Dat
vinden Tom en Pip niet erg, want
papa maakt er met hen een dolle boel van. De kleuters genoten
met volle teugen van de voorstelling. Na afloop gingen de kinderen
terug naar de klassen en kregen zij
een ijsje van juf Saskia. Ook de hogere groepen kregen een traktatie, want veel van deze leerlingen
hadden in hun kleuterperiode bij juf
Saskia in de klas gezeten. Na het ijsje werden de cadeautjes uitgepakt.
Er was een herinneringsboek gemaakt door de kinderen. In dit boek
had iedere kleuter juf Saskia aangekleed zoals hij of zij haar het liefste
zag. Een lantaarn, twee dienbladen
en een piepklein vogelhuisje waren
door de kleuters versierd met hondjes en poesjes, de lievelingsdieren
van juf Saskia. Zij was hier erg blij
mee. Voordat de kinderen naar huis
gingen kregen zij van juf Saskia nog
een cadeautje.
Aan het einde van de middag was er
voor de ouders nog gelegenheid om
afscheid van haar te nemen. Lieve
juf Saskia, bedankt voor alles!
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Van Kouwen houdt grote uitverkoop met
hoge kortingen en extra inruilpremies
Regio - Van 24 t/m 29 juni houdt
Van Kouwen een mega uitverkoop.
De voordelen om te kopen tijdens
de uitverkoopdagen zijn:
- Tot duizenden euro’s korting op
voorraadauto’s
- Hoge inruilprijzen; uw extra inruilpremie kan zelfs oplopen tot
2500 euro.
- Speciale winactie bij het aanvragen van een online offerte. U
heeft altijd prijs!
- Gunstige financieringstarieven
- Aantrekkelijke verzekeringstarieven
- Uitstekende service en garantie

Van maandag t/m zaterdag worden
er online en in de showroom extra
hoge inruilprijzen geboden. Bij een
online offerte op een voorraadauto ontvangt de aanvrager ook nog
eens een unieke wincode die bij een
bezoek aan de showroom extra inruilpremie oplevert.

tie op de voorraadauto’s waarbij aan
iedere offerte een unieke wincode
wordt toegewezen. Deze wincode
geeft een extra inruilpremie die zelfs
kan oplopen tot 2500 euro! Elke code geeft recht op een extra inruilpremie dus online aanvragen levert
altijd voordeel op.

Frank Vaneman, directeur van de
Van Kouwen bedrijven: “Met de vakantieperiode voor de deur willen
wij onze voorraad opruimen. We geven daarom extra hoge inruilprijzen
en kortingen want alles moet weg!
Als extra hebben we een online ac-

De Van Kouwen bedrijven zijn geopend op maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.vankouwen.nl.
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl
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C1000 Visser in beweging…

Schoolreisjes van De Kajuit
voor jong en oud een feest
Uithoorn - Eindelijk was het dan
zover. De groepen van obs De Kajuit gingen op schoolreis. Wat hebben zij geluk gehad, want wat was
het een prachtige, zonnige dag. De
kinderen hebben genoten, en ook
de hulpouders hadden het zichtbaar
naar hun zin. De groepen 1 / 2 ge-

noten van een dag in het Groenendaalse bos. Heerlijk ravotten in het
bos, rijden in een treintje en klimmen en klauteren in de speeltuin.
De groepen 3 t/m 6 gingen naar
het Linnaeushof. Varen in een bootje, glijden van de grote glijbanen en

spelen in de grote speeltuin. Met
een heerlijk patatje als afsluiting,
vertrokken de kinderen moe maar
voldaan richting bus. Groep 7 heeft
een actief dagje doorgebracht bij
Poldersport in De Kwakel. “Het leukste schoolreisje ooit”, zeiden de kinderen.

Culinaire BBQ demonstratie bij
Keurslager Gert Stronkhorst
Uithoorn – Komende vrijdagavond
28 juni komt er een professionele

barbecue-chef een culinaire BBQ
demonstratie geven bij Keurslager

Gert Stronkhorst in winkelcentrum
Amstelplein in Uithoorn. Op deze dag worden er een aantal heerlijke recepten voor u klaargemaakt.
Kom langs en kom proeven. Maar
kom het ook beleven want deze demonstratie is anders dan anders. Er
wordt gewerkt met een keramische
barbecue, namelijk de Monolith
Grill. Het is een bijzonder apparaat
waar verbluffende resultaten uit gehaald kunnen worden. Er worden
grote en kleine stukken vlees klaargemaakt, enkele stukken vlees worden ook ‘live’ gerookt op een wel
zeer bijzondere manier! Wilt u tips
en heeft u vragen over hoe u goed
en verantwoord kunt barbecueën?
Stel ze vrijdag 28 juni aan de BBQchef bij Keurslager Gert Stronkhorst
op het Amstelplein 75 in Uithoorn.

Uithoorn - Nu het parkeerterrein
open is naast C1000 Visser aan de
Prinses Irenelaan, geeft dit aanleiding tot een feestje. Piet Visser, inmiddels al weer 4 jaar ondernemer
in het dorpscentrum zegt: “Dit is
echt geweldig! Meer dan voldoende parkeergelegenheid naast onze winkel. Wij noemen het gewoon
het parkeerterrein van C1000 Visser”. Nu de bouwvallige woningen
weg zijn, hebben wij ook veel tijd,
moeite en geld in de uitstraling van
ons pand gestoken. Sommige klanten vinden de parkeergarage te stijl
en donker. De parkeergarage is niet
in ons beheer. Daarom is ons parkeerterrein een prima aanvulling. Al
bij al, zie je het opknappen in het
dorpscentrum. Er is zo veel de laatste jaar geïnvesteerd door lokale
overheid en ondernemers. Alle winkelpanden zijn bezet. Dit was in het
verleden zeker anders. Daarnaast
hebben wij ook veel meer tijd in onze winkelprestaties gestoken. Over
de laatste 4 jaar, hebben wij gestaag gewerkt aan veel aandachtsgebieden van onze winkel. Ondanks
dit, weten wij dat we er nog niet zijn,
anders gezegd, je bent nooit klaar
want de volgende klus ligt weer op
je pad. Toen ik de winkel net had
gekocht, gaven wij onszelf een rapportcijfer tussen 4 en 5. Op school
een dikke onvoldoende. Inmiddels
durven wij wel te zeggen dat wij een
6.5 tot een 7 scoren. Maar wij zijn
nog niet tevreden. Dagelijks spannen wij ons in voor de consument
en wij willen ons opwerken tot een 8
op de cijferladder.”
Toekomst
Wat is jouw mening omtrent de toekomst van het dorpscentrum ?
“Ik geloof in een bruisende dorpskern. De voorwaarden hiervoor komen vanuit verschillende richtingen. Ten eerste moeten ondernemers willen investeren. De familie Visser is in ieder geval goed vertegenwoordigd met C1000 Visser,
Bloemen aan de Amstel en Esplanade. De lokale overheid en Vastgoed eigenaren moeten ook willen
investeren, in innovatie maar ook in
de gebouwen. Sommige zien er niet
uit en de eigenaren moeten aangespoord gaan worden om meer van
hun bedrijf te maken. Ik zeg vaker,
kijk wat Sijbrandts en van Olst van
hun pand gemaakt hebben. Zo kan
het ook natuurlijk. De gemeente is
welwillend. Maar ook de inwoners
van Uithoorn moeten laten zien dat
zij ons als winkeliers willen behouden door trouw te zijn aan hun lokale winkeliers. Ik vraag vaak aan
mensen: “Wanneer ben jij voor het
laatst in het Dorpscentrum geweest
om iets te kopen ?? Ik koop altijd
mijn witgoed bij Expert, schoenen
bij Zwart en Nelson. De PC gaat gewoon naar CSU”.

Hoe zie je verhouding tussen C1000
Visser en AH Jos van den Berg?
“Heel simpel. Prima. AH Jos van den
Berg is een prima winkel en een
goede formule. Hij is niet voor niets
supermarktondernemer in 2012 geworden en de 3de plaats in 2013.
Zoals iedereen weet, C1000 verdwijnt de komende jaren van het
strijdtoneel. Dit zal tussen 2015 en
2016 een beetje gebeurd zijn. De
ondernemer van de winkel, in dit
geval ik, zal op de locatie blijven
met een volgende formule. Of dit
Jumbo, Plus, Coop of wat dat ook
wordt, zullen we nog wel zien. Voorlopig blijven wij nog C1000 en als
C1000 kunnen wij zeggen dat wij
qua prijs, 2–4% goedkoper zijn dan
Albert Heijn. Daarnaast hebben wij
een prima folderaanbod, een van de
sterkste van Nederland. Wekelijks
proberen wij een prima aanbod te
leveren, ook al is het donders moeilijk om er voor te zorgen dat de artikelen tot aan de laatste dag te verkrijgen zijn. Dat ligt aan ons, het distributiecentrum, de leveranciers en
de consument.
Dorpsfunctie
Als dorpscentrum-functie zien wij
veel klanten van Zijdelwaardplein
en uit Wilnis naar ons toekomen
als bij de collega’s de aanbiedingen
op zijn. Dan gaat het bij ons extra
hard waardoor je te vroeg bent uitverkocht. Nabestellen kan maar dan
is de handel pas 24–48 uur later in
huis, dus zit je zonder. Niet goed.
Het heeft onze aandacht en wij zien
inmiddels een verbetering. Ondanks
dit, blijven wij dit dagelijks volgen !!
Zijdelwaard heeft filiaalgeleide vestigingen van beide supers zo ook
Deen en toevallig op het Dorpscentrum de beide ondernemers. Wij
hebben als ondernemers meer vrijheden.
Ik kan in ieder geval vaak partijen
buiten de deur kopen en afwijken
van landelijke richtlijnen.
Misschien is dit de reden waarom

wij ook steeds meer mensen vanuit
Zijdelwaard en de Legmeer in het
dorpscentrum hun boodschappen
doen. De bereikbaarheid is nog niet
helemaal optimaal maar zeker na de
opening van de nieuwe N201 ben je
vanuit de omliggende wijken binnen 3–5 minuten in het dorpscentrum. Als u momenteel niet tevreden bent met uw supermarkt, komt
gerust bij ons een kijkje nemen. Wij
zijn niet meer de C1000 van 5 jaar
geleden!!”, aldus Visser.
“Ook hebben wij de afdelingen opgewaardeerd. Drie maanden geleden hebben wij de broodafdeling
aangepakt, zo ook de actiekoelingen en de kopstellingen waar de
aanbiedingen geplaatst worden. Wij
hebben geïnvesteerd in onze mensen ook. Er is voor iedere afdeling
een eindverantwoordelijke aangesteld. Hierdoor kunnen wij beter
toezicht hebben op de processen.
De definitieve zondagsopenstelling
komt er ook aan. Wij als initiator van
de koopzondagen en openstelling
op de 2de feestdagen, zullen ook
hierin voorop gaan lopen. Wij rekenen om op zeer korte termijn open
te gaan, doch uiterlijk 1 september!
Dan kunt u van ons extra voordeel
verwachten! Aanstaande zondag
de 30ste zijn wij open van 10.00 tot
21.00 uur. Wij gaan als eerste open
en als laatste dicht. Kijk verder in
deze krant voor de spetterende actie alleen voor de 30ste.
Wellicht bent u in het verre verleden bij ons in de winkel geweest en
was u niet tevreden. Dat kan !! U trof
ons op een slecht moment. Dit betreuren wij. Om u te verwelkomen
op ons nieuwe parkeerterrein, en in
onze supermarkt, hebben wij elders
in deze krant 4 fantastische aanbiedingen voor u die naast de weekfolder die er niet om liegen. Kom allen
en profiteer !!! Wij hopen u te blijven ontmoeten op de winkelvloer.”
Aldus Piet Visser.

Mijdrecht kiest voor kracht, voordeel en merkonafhankelijke
werkplaatsketen

James Auto en Service nu
in Mijdrecht
Mijdrecht - Hyundai dealer en
voorheen Autobedrijf Rovémij, heeft
in haar jarenlange bestaan een grote klantenkring opgebouwd met de
verkoop van talloze occasions en
is inmiddels een begrip in de regio
Mijdrecht. Het autobedrijf is altijd
op zoek naar nieuwe kansen om zijn
klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. James Auto & Service biedt
extra kansen op het gebied van onderhoud en reparatie aan alle merken auto’s. Zakelijke, maar ook particuliere rijders, kunnen terecht in

de ruime, moderne werkplaats en
receptie aan de Oosterlandweg 22a
in Mijdrecht. Sinds 15 mei voert het
garagebedrijf ook de naam James
Auto & Service Mijdrecht.
De keuze voor James Auto & Service was vrij simpel, zo vertelt directeur Paul Dros: “Met deze formule
kunnen we de markt voor merkonafhankelijke APK, onderhoud , reparatie en schade herstel nog beter
bedienen en onze klanten ontzorgen en tegelijkertijd mobiel houden.
En mobiel blijft de klant zeker, want

bij JAMES Auto & Service is men bij
een onderhoudsbeurt verzekerd van
gratis vervangend vervoer en de zakelijke rijder van haal- en brengservice. James Auto & Service is voor
alle automerken hét alternatief voor
de dealer, terwijl de klant altijd het
recht behoudt op fabrieksgarantie. Met de nieuwe werkplaatsformule bieden wij de klant de keuze
uit originele onderdelen of kwalitatief gelijkwaardige, en ze krijgen de
auto altijd weer uitgezogen en netjes gewassen terug. Wij bieden net

Eindshow Danscentrum Colijn
wederom een daverend succes
Uithoorn - ‘United States of Dance’.
Dat was de titel van de eindshow
van Danscentrum Colijn in het Griffioentheater in Amstelveen. Het thema Amerika liep als een rode draad
door het verhaal en geheel Amerika werd bezocht met een prachtige
schoolbus waar de dansers in en uit
stapten om iets te laten zien van de
verschillende trekpleisters van Amerika en dan natuurlijk vooral op muzikaal gebied. Een zeer afwisselende show, prachtige kleding en decorstukken en fantastisch gedanst
en gezongen door de vele dansers,
danseressen en zangers!
In de weken voor de show was het
steeds een drukte van belang in

het danscentrum; een aantal dansers was zo fanatiek dat ieder beschikbaar uurtje werd gebruikt om
de choreo’s nog wat bij te schaven.
Ieder hoekje van de dansschool was
bezet met dansers en wat vooral opviel was het plezier dat zij beleefden
aan de voorbereidingen! Daar gaat
het om!
Prachtig om al die stralende koppies
op het podium te zien, helemaal in
hun element! Danscentrum Colijn heeft een zeer uitgebreid aanbod; klassiek, modern, showdance, hiphop, musical en glee! Al deze categor waren vertegenwoordigd op deze prachtige show. Begeleid door schitterende belichting en

mooie beelden op het achterdoek!
Voor het nieuwe seizoen staan ook
breakdance en hiphop boys only op
het programma!
Axel en Heleen Colijn bedanken
langs deze weg alle dansers, vrijwilligers en docenten voor hun tomeloze inzet! Samen met hen is Danscentrum Colijn uitgegroeid tot een
allround danscentrum, dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan
maar vooral ook het plezier dat kan
worden beleefd aan het dansen!
Ook in het nieuwe seizoen staan er
weer leuke dingen op stapel; houd
de website in de gaten ook voor
de foto’s van deze prachtige show!
www.colijndancemasters.nl

even die extra service tegen een lage prijs.”
De verkoop van occasions en nieuwe auto’s behoren natuurlijk ook
nog tot de activiteiten van het autobedrijf. Dros vertelt: “De toevoeging van James biedt hierin juist extra kansen, we kunnen nu gemakkelijker meerdere merken verkopen.
Voor iedere klant, smaak en budget hebben we een auto of zoeken
we een auto naar de wensen van de
klant. De service gaat dus verder,
James biedt Service 2.0.”

Auto te water
De Kwakel - Vrijdag rond 15.00 uur
is er een auto te water geraakt op de
Noordzuidroute in De Kwakel.
Bij aankomst van de hulpdiensten
waren de inzittenden al uit het voer-

tuig. Voor de brandweer was er weinig meer te doen en zij konden weer
richting kazerne.
De inzittenden zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd op
eventuele verwondingen.
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Legmeervogels ontmoet
oude tegenstanders

Lustrumjaar Hockeyclub Qui Vive
feestelijk geopend
Uithoorn - Zaterdagmiddag begon om 15.30
uur de receptie voor genodigden. Hockeyclub
Qui Vive mocht de burgemeesters van Uithoorn en Aalsmeer welkom heten. Ook waren er vele gemeenteraadsleden, sponsoren,
ereleden en vertegenwoordigers van andere sportverenigingen aanwezig. Het eerste
exemplaar van het lustrumboek werd tijdens
de receptie overhandigd aan de eerste voorzitter van hockeyclub Qui Vive, Duco Schiere Sr.
De receptie ging over in een lustrumdiner
voor 220 leden en oud-leden. Oude bekenden troffen elkaar weer en herinneringen aan
bijzondere wedstrijden, toernooien en feesten
werden opgehaald. Het clubhuis was ingericht als restaurant met tafellopers in de kleuren van Qui Vive.
Er werd genoten van een heerlijk menu, dat
werd uitgeserveerd door jonge vrijwilligers
van de club. Een van de aanwezige oud-leden
liet na afloop in een e-mail het volgende weten over de sfeer: “En vanzelf weer de ouwe
vertrouwde gezelligheid alsof ik niet weg ben
geweest.” Tot in de kleine uurtjes is er bijgepraat en gefeest.
In de nachtelijke uren is er opgeruimd. Op
zondagochtend was de club al weer klaar
voor de ontvangst van Stokstaartjes, Benjamins en F, E, D en C-jeugd voor de clinics.
Er stond hockey op het programma!
En ook in de loop van de middag is er nog
veel gehockeyd. De mini’s van de week traden aan tegen de Dames- en Heren-1. Dat leverde twee mooie wedstrijden op met verrassende uitslagen.
Huldigingen
Om 15.30 uur was er de kampioenenhuldiging. Niemand minder dan kampioenen Gianni Romme en Charlotte Vega reikten de medailles uit aan de kampioensteams en gingen
vervolgens met alle teams op de foto. Een reactie van een van de kinderen was duidelijk
“Dit was een echte kampioenenhuldiging!”
Hierna werden ook de winnaars van de Techniek Trophy en de ontwerpster van het Qui Vive Lustrum Logo, Jessie Boot, nog even speciaal in het zonnetje gezet.
Daarna werd het veld in gereedheid gebracht
voor een mooie overzichtsfoto: alle jeugdleden vormden met elkaar een 50, waarbij ze
vanuit een hoogwerker werden gefotografeerd. Tenslotte speelden de oud A1-spelers
nog een sportieve, maar ook fanatieke wedstrijd, tegen de huidige A1. Prachtige staaltjes
hockey werden daar getoond.
In de tussentijd werd op het terras bij het
clubhuis al volop gefeest. De muziek ging
aan, de buitentap startte, eetstandjes werden
drukbezocht en zo nu en dan scheen zelfs de
zon!
Over de uren daarna kan vooral gezegd worden dat het supergezellig was. Er was live
muziek en de zon bleef schijnen. Veel leden
en ouders, uit allerlei teams, bleven gezellig
op het buitenterras hangen. Kortom, de opening van het lustrumjaar was top en belooft
veel voor de komende lustrumactiviteiten!

Uithoorn - De KNVB heeft afgelopen vrijdag de indelingen bekend
gemaakt van onder andere de eerste elftallen.
Het gepromoveerde 1ste elftal van
Legmeervogels zondag komt uit
in het seizoen 2013-2014 in de 2e
klasse B. In deze klasse komt Legmeervogels een paar oude bekenden tegen zoals Nieuw Utrecht en
VVZA, beide net als Legmeervogels gepromoveerd via de nacompetitie. Ook in de 2e klasse is ingedeeld Quick 1890, de kampioen van
de 3e klasse D. Legmeervogels gaat
zondag het komend seizoen opnemen tegen het Amsterdamse Blauw
Wit, dat gedegradeerd is uit de 1ste
klasse. Ook gedegradeerd is DWV
uit Amsterdam-Noord. Deze club is
ingedeeld in de 2e klasse B. Alleen
niet onder de naam DWV maar nu
als DVC Buiksloot. Dit is een fusie
van Volewijckers en DWV. Er staan
mogelijk een paar leuke streekderby’s op het programma zoals tegen
Roda’23, Hooddorp en Abcoude.
Maar men zal gaan vertrekken naar
IJsselstein om daar VVIJ te gaan bestrijden. daarnaast zal United/Davo
tot de tegenstander behoren. Hillegom (fusie tussen Concordia en Hillegom) en de FC Weesp zijn geen
onbekende tegenstander die men
komend seizoen zal gaan ontmoeten. SO Soest, eveneens een tegenstander dit seizoen, is mogelijk de
grote onbekende. Alles op een rijtje gezet ziet de indeling er van de
2e klasse B als volgt uit: Aboude,
Blauw Wit Amsterdam. DVC Buiksloot, FC Weesp, Hillegom, Hoofddorp, Nieuw Utrecht, Quick 1890
(Amersfoort), Roda’23 (Bovenkerk),
United/DAVO (Haarlem), SO Soest,

VVIJ (IJsselstein) VVZA (Amstersfoort) en Legmeervogels.
Het eerste zaterdagelftal van Legmeervogels is ingedeeld in de 4e
klasse E. Deze afdeling bestaat geheel uit echte Amsterdamse ploegen. Hier is de indeling als volgt. De
Dijk, DRC, Fortius, Geuzen/Middenmeer, De Meer, Overamstel, SDW,
Sloterdijk, TABA, TOS/Acief, Wartburgia, Zeeburgia, ZRC Herenmarkt
en Legmeervogels.
De indeling van de junioren A1 van
Legmeervogels is eveneens bekendgemaakt. Hier staan toch een
paar leuke reisjes op het programma. Indeling zaterdag A1, gepromoveerd vanuit de 4e divisie naar
de de 3e Divisie A: AFC’34 (Alkmaar), AGOVV (Apeldoorn), Argon A2 (Mijdrecht), EDO (Haarlem), FC Zutphen (Zutphen), Hercules (Utrecht), IJsselmeervogels
(Spakenburg), Schalkhaar (Schalkhaar), Sparta Nijkerk (Nijkerk), Volendam, WSV (Apeldoorn) en Legmeervogels. Op de junioren A2 na
van Argon zijn het allemaal junioren
1 elftallen.
Deze indelingen zijn in alfabetische
volgorde opgesteld. Pas op vrijdag
5 juli wordt de nummering bekendgemaakt bij de standaard elftallen
en kan er een competitieprogramma samengesteld worden. Op 12 juli maakt de KNVB de indelingen bekend van de overige elftallen welke
uitkomen in de A-categorie. Nummering per 19 juli voor deze categorie. De indeling van de elftallen welke uitkomen in de B-categorie is op
dinsdag 2 juli.

Jeroen van Goor wint de
Ronde van Huijbergen
Regio - Zondag 23 juni pakte
UWTC nieuweling Jeroen van Goor
uit Wilnis de winst in de ronde van
Huijbergen. Toen er nog 3 rondes
gereden moesten worden zette Jeroen een demarrage in en sloeg een
gaatje. Dit hield hij vol tot in de laatste ronde. Het peloton bestaande
uit ruim 30 renners kwam angstvallig dichterbij en 100 meter voor de
finish keek Jeroen om, perste er nog
een laatste sprint uit en dat was precies genoeg voor zijn eerste overwinning van 2013.
Wedstrijd Wilhelminapark
Zondag 23 juni werd een veteranen
60 + wedstrijd georganiseerd in het
Wilhelminapark in Utrecht. Bij deze
wedstrijd stonden de UWTC renners
Leen Blom en Guus Zantingh aan de
start van een rennersveld met daarbij ook de grote favoriet Gijs Nederlof. Gijs Nederlof rijdt veel wedstrijden bij de A-amateurs maar met het
oog op het NK van volgende week,
was hij naar Utrecht gekomen om
de concurrentie te testen.
Door de renners werd vanaf het
startschot hoog tempo onderhouden, dat niet iedereen kon volgen.
Na 15 minuten koers ontstond er
een kopgroep van 4 renners met
daarbij Gijs Nederlof, deze renners
namen een ruime voorsprong en
zouden ook niet meer worden teruggepakt. Achter deze kopgroep
vormde zich een 2e groep met daarbij Leen Blom en Guus Zantingh. De

wedstrijd werd gewonnen door de
favoriet Gijs Nederlof uit Kamerik
voor Hans van Bavel. Guus Zantingh
eindigde de wedstrijd als 7e en Leen
Blom als 17e.
Naast de veteranen reden ook de
handbikers hier hun wedstrijd. In de
klasse H4 ging de winst naar Jetze Plat, de 2e plaats was voor Matthijs Plat.
Jeugdwedstrijd Olympia
Ook op zondag was er een nationale wedstrijd voor de jeugd bij Olympia in Amsterdam. In categorie 6
bleef een peloton van ongeveer 30
renners bij elkaar. In de eindsprint
was er een 7e plaats voor Stijn Ruijter uit Uithoorn. In categorie 7 bleef
Sven Nijhuis ook keurig in het peloton, terwijl deze mannen ook met
een gemiddelde van 40 km/u een
ronde afleggen!
Tijdens de eindsprint kwam Sven
in het gras terecht, weg eindsprint
maar met een 38e plaats toch een
goede wedstrijd van Sven!
Ronde van Warmenhuizen
Bij de sportklasse liet Dennis Moolhuijsen zien dat zijn goede uitslagen
van de afgelopen tijd geen toevalstreffers zijn. Een knappe 4e plaats
bij de sportklasse in de ronde van
Warmenhuizen. Frans van de Does
reed naar de 13e plaats. Bij de elite
was er ook nog een 10e plaats voor
Edwin de Graaff.
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Winkelcentrum Zijdelwaard
brengt de zomer naar binnen met
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Uithoorn - Het was weer feest zaterdagmiddag in winkelcentrum
Amstelplein in Uithoorn. Vanaf drie
uur werden de waardecheques van
het waardecheque festijn van AH
Jos van den Berg uitgereikt. De
winnaars moesten aanwezig zijn, en
wie wil er nu geen 25, 125 of 250
euro in waardecheques - te besteden bij de aangegeven winkels in
Amstelplein - winnen. De winnaars
zijn geworden:
Handig Werk: € 25,1. N. Waterman
2. D. Droogh
3. M. Verhoek
4. Fam. Sieuwert
5. C. Bartels
Het Theehuis: € 25,1. E. Peeters
2. P. Groeneveld
3. B. Viveen
4. R. v.d. Berg
5. A. Vriend
HEMA: € 25,1. Hr. Smit
2. Fam. Sieuwert
3. E. Vervaal
4. Mevr. Puffelen
5. Hr. Koersveld
Slagerij G. Stronkhorst: € 25,1. W. Wagemaker
2. Fam. Kreutzkamp
3. C. Bartels
4. M. Kok
5. R. v. Eijck
Kaas en Zo: € 25,1. C. Bartels
2. A. Bertens
3. E. Peeters
4. A. Tesselaar
5. R. v.d. Berg
Bakkerij van Maanen: € 25,1. S. Lelieveld
2. E. Vervaal
3. M. Smit
4. Mevr. Monch
5. A. Tesselaar
Thomas Cook: € 125,1. Mevr. Mulder
Discus Johan v. Tol: € 25,1. C. Bartels

• Nieuwe Meerbode

2. Y. de Bruijn
3. M. Postma
4. E. Langkemper
5. Mevr. Hogerwerf
Bakker Bart: € 25,1. C. Albrecht
2. Hr. Ratterman
3. Mevr. Kuit
4. M. de Groot
5. A. Vriend
Bruna W. Mijnders: € 25,1. Mevr. Maijenburg
2. E. v.d. Steeg
3. M. Timmer
4. C. Bartels
5. Mevr. Kuit
Gall & Gall: € 25,1. E. Lagendijk
2. W. Overwater
3. J. Landstra
4. S. Kuit
5. Mevr. Mulder
AH Jos v.d. Berg: € 25,1. W. Wagemaker
2. M. lauwers
3. G. de Kleij
4. P. De Groot
5. M. v.d. Akker
AH Jos v.d. Berg: € 100,1. Fam. Elserman
2. Mevr. Schulte
Juwelier Sparnaaij: € 25,1. K. de Kuijer
2. S. v.d. Hoort
3. M. Mulder
4. D. Droogh
5. Mevr. Haas
Apotheek Bogaard: € 25,1. Y. de Bruin
2. E. Peeters
3. C. Porton
4. Mevr. Kreutzkamp
5. Mevr. Mulder
Modehuis Blok: € 250,1. Hr. J. Roeleveld
Kapsalon J. v. Houten: € 25,1. D. van Eisbergen
2. W. Overwater
3. C. Lauwers
4. v.d. Kleij
5. M. v.d. Hoek
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