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Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

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

Fietspaaltjes weg of
blijven ze staan?
Uithoorn - Zo’n drie weken geleden vond er op het fietspad nabij
de fietsbrug over de N201 aan de
Noorddammerweg een vervelend
incident plaats. Een jogger overleed
er door hartfalen. Of de persoon gered had kunnen worden door snel
ingrijpen zal niet meer achterhaald
kunnen worden. Feit was wel dat
vanwege een ‘op slot gezet’ afsluitend fietspaaltje bij de op-/afrit van
het fietspad aan de Randweg hulpdiensten niet het fietspad op konden rijden en hulpverleners dus ongeveer 50 meter moesten lopen met
hun spullen om de jogger te reanimeren. Dat had helaas geen zin

meer bleek later, maar dat terzijde. Nadien laaide de discussie op
om de rode fietspaaltjes te verwijderen op bepaalde plaatsen, juist
om hulpdiensten de kans te geven
ook via een fietspad de plaats van
de calamiteit te kunnen bereiken.
Met name daar zouden de paaltjes kunnen worden verwijderd als
ze geen bijdrage leveren aan de veiligheid van fietsers. Daarbij van uitgaande dat geen enkele (fatsoenlijke) automobilist het in zijn hoofd
zal halen van een fietspad gebruik
te maken om zijn weg te vervolgen.
Maar zie, er zijn kennelijk toch altijd lieden die de verkeersregels en

alle normen van fatsoen aan hun
laars lappen en dat toch proberen.
Zoals bij de fietsbrug op de Noordammerweg. Daar is aan de Amslveense kant bij de brug het fietspaaltje kortgeleden verwijderd. Fietsers constateerden afgelopen zaterdag dat getracht is met auto’s toch
gebruik te maken van de brug want
er waren duidelijk bandensporen te
zien in de berm naast het fietspad
waar auto’s omgekeerd waren toen
ze zagen dat het fietspaaltje aan de
Uithoornse kant er nog stond... Je
moet het lef maar hebben...
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(Vervolg elders in deze krant)

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Wateroverlast in Uithoorn

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Vlaaierie wordt tapas afhaalpunt
H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Uithoorn - Liefhebbers van tap- waar nu vlaaien worden verkocht te
as kunnen vanaf vrijdag 11 juli aan- gaan inrichten voor het afhalen van
H.
Uithoorn
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
staande
bij Lunchroom/restaurant
mediterrane culinaire specialiteiten.
Het Theehuis in winkelcentrum Am- Het idee is ons in een opgaande lijn
stelplein nog meer hun hart opha- te presenteren als ‘mediterrane trailen.
teur’. We beperken dat niet alleen
De afdeling vlaaien verdwijnt en de tot het Spaanse assortiment, maar
ruimte wordt ingericht als afhaal- willen ook verder kijken, waarbij
punt voor allerlei soorten tapas. we naast de Italiaanse en Griekse,
Om lekker thuis op te eten. “We zit- misschien ook wel Turkse en Maten nu al weer zeven jaar met on- rokkaanse hapjes en lekkernijen in
ze lunchroom op deze plaats. In die het assortiment willen opnemen. Je
tijd zien we de smaak en de wen- kunt het tenslotte zo breed maken
sen van onze klant veranderen. Er als je wilt. Het duurt natuurlijk nog
is bovendien steeds minder vraag wel even voordat we alles van het
naar vlaaien, terwijl onze tapas erg mediterrane in huis hebben, maar
gewild is. Daar komt bij dat er ook op vrijdag 11 juli starten we ermee.
belangstelling is voor andere speci- Voor alle duidelijkheid, we blijven
fieke gerechtjes van landen rond de ook gewoon lunchroom en restauMiddellandse Zee, bijvoorbeeld uit rant zoals dat nu ook is. Daar veranItalië en Griekenland. Daar willen dert niets aan. Hooguit gaan we de
we ons de komende tijd op richten menukaart aanpassen met een aanen ons assortiment uitbreiden met tal nieuwe dingen.” Aldus Mark.
tapas en andere lekkere hapjes van
hoge kwaliteit,” laat eigenaar Mark Spaarkaarten inleveren
Schoorl van het Theehuis weten. In het weekend van 11 juli zijn er
“Zo is het idee ontstaan om de hoek smakelijke openingsaanbiedingen.

Op zaterdag 5 juli is het de laatste
dag dat liefhebbers bij het Theehuis
vlaaien kunnen kopen. Het is tevens voor het laatst dat Iedereen die
nog spaarkaarten van het Theehuis
heeft, deze kan verzilveren, of ze nu
vol zijn of niet. Het maakt niet uit;
u mag ze gewoon komen inleveren
en er wordt volgens Mark Schoorl
niet kinderachtig over gedaan! Na
die dag echter zijn ze waardeloos
geworden! U hoeft echter niet te
wachten tot 5 juli, want voor die datum mag u ze natuurlijk ook aanbieden. Mark Schoorl met zijn team
van enthousiaste medewerk(st)ers
zien de veranderingen met vertrouwen tegemoet. Ook al omdat er veel
belangstelling is voor koude en warme tapas. Met een uitbreiding van
het assortiment verwacht men dan
ook een toenemend aantal klanten
voor het aanbod aan mediterrane
culinaire specialiteiten. Aan de eigenaar en zijn team zal het niet liggen. Ze gaan er iets moois en smakelijks van maken, zo wordt gesteld.

Uithoorn - Bij privé werkzaamheden in de tuin van een woning in de
Legmeer is vorige week een waterleiding geraakt. Daardoor is wateroverlast ontstaan voor bewoners in
de directe omgeving van de beschadigde leiding. De brandweer en gemeente zijn overgegaan tot het afpompen van het overtollige water en
het openzetten van de putten. Waterleidingbedrijf PWN heeft de waterleiding rond 11:00 afgesloten. Als
gevolg hiervan kwamen ongeveer
15 woningen zonder water te zitten.
Tegen het einde van de dag had iedere bewoner weer water. Burgemeester Dagmar Oudshoorn bracht
persoonlijk een bezoek aan de getroffen bewoners. Zij wilde zelf infomeren op welke wijze de gemeente
de bewoners verder nog kan ondersteunen. Ook zijn verzekeraars bij
het voorval betrokken. Voor zover nu
bekend gaat het om een tiental woningen maar de werkelijke omvang
van de schade is nog niet bekend.
Dit wordt momenteel onderzocht.
(Foto: Yvonne van Doorn)

ADVERTEREN?
IN DE

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

UITNODIGING
VOOR ZZP’ERS
in de bouw-/
installatiebranche

In ons bedrijvencomplex
hebben wij ruimte voor ZZP’ers.
Wij bieden u die facilteiten,
die u nodig heeft om datgene
te doen waar u goed in bent.
Op dinsdag 1 juli a.s.
houden wij een
informatiebijeenkomst
voor geïnteresseerde
ZZP-ers om 20.00 uur in de
veilingzaal van The Beach,
Oosteinderweg 247a, Aalsmeer.
Tijdens deze bijeenkomst
willen wij u uitleggen wat wij
voor u kunnen betekenen
op het gebied van:
werkruimte, magazijn,
administratie, service,
computer, bestellen,
ontvangst goederen, receptie,
telefoonaanname, etc.
Wij kunnen er voor zorgen dat u
nog een privéleven overhoudt.
Meldt u aan bij Teun Treur:
0297-385285 of 06-20018654.
ZZP | Bouw- en
Installatiecentrum
Kramer Aalsmeer BV.
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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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
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
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Zaterdag 28 juni 2014: Veteranendag
Zaterdag a.s. is het voor de 10e keer
Veteranendag. Met dit jaarlijkse nationale evenement bedankt heel Nederland ruim 100.000 militaire veteranen voor hun inzet, nu en in het
verleden. De witte anjer staat symbool voor de waardering van onze
veteranen. Door het opspelden van
een witte anjer laat iedereen aan de
veteranen zien hoe belangrijk hun inzet was en is. Het college van Uithoorn spelde dan ook met veel plezier de witte anjer op. Doe mee en
spelt, net als het college, zaterdag
een witte anjer op. De veteranen verdienen uw en onze steun.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

tachementen, historische legervoertuigen en tientallen muziekkorpsen.
En vergeet niet omhoog te kijken als
de unieke luchtshow van moderne en
historische toestellen over de Hofvijver vliegt. Meer informatie is te vinden op www.veteranendag.nl/veteranendag-2014

Activiteiten
De meeste activiteiten vinden plaats
in ‘Veteranenstad’ Den Haag. Er is
een kleurrijk deﬁlé van duizenden veteranen, met meer dan honderd de-

Gemeentehuis 1 juli
eerder dicht

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

Op dinsdagmiddag 1 juli is het gemeentehuis om 16:00 uur gesloten.
U bent woensdagochtend 2 juli weer welkom vanaf 8:30 uur.

O F F I CIË 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.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken.
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn
geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Langelaan Drechtdijk 90 De Kwakel Bezwaarperiode van 21 mei 2014 t/m 24 juni 2014. Inlichtingen bij Publiekszaken, H.J. Jansen - de Noo, 0297-513111.
- Besluit onttrekken aan het openbaar verkeer: deel parkeerterrein van winkelcentrum Zijdelwaard. Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en
met 30 juli 2014 ter inzage. Inlichtingen bij Leefomgeving, R.A. van de Pol
(0297) 513 111.
- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4. Beroepsperiode 20 juni 2014 t/m 31 juli 31 juli 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 27
juni 2014 tot en met 10 juli 2014. Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, R.
Noorhoff, 0297-513111.

De Kwakel
- Tussen Drechtdijk 23 en 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen
van HDPE 40 mm in de bestaand tracé van KPN. Ontvangen 10 juni 2014.
- Ter hoogte van Kalslagerweg, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een duiker. Ontvangen 17 juni 2014.
- Iepenlaan 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning, bed en breakfast en een kookstudio. Ontvangen 17 juni 2014.
- Mijnsherenweg 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
afdak voor het stallen van rijwielen. Ontvangen 19 juni 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een bestaand bedrijfspand tot tijdelijke winkelruimte. Ontvangen 17
juni 2014.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een
bestaand bedrijfspand tot tijdelijke winkelruimte.
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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 51, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de zijgevel. Bezwaar: t/m
29 juli 2014.

De Kwakel
- Drechtdijk 21. Onthefﬁng artikel 35 van de Drank- en Horeca wet aan de exploitant van café Bolle Pouw voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank
tijdens het Beach Summer Festival op 22 juni 2014. Bezwaar t/m 30 juli 2014.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan Stichting Harley-weekend Uithoorn voor het
organiseren van de All American Day op 20 juli 2014 van 12.00 tot 19.00 uur.
Bezwaar t/m 30 juli 2014.
- Onthefﬁng aan Stichting Harley-Weekend Uithoorn voor het schenken van
zwakalcoholhoudende drank tijdens de All American Day op 20 juli 2014. Bezwaar t/lm 30 juli 2014.
Dorpscentrum
- Marktplein 17. Vergunning aan de exploitant van IJsallon Esplenada B.V. voor
het toevoegen een nieuwe leidinggevende aan de Drank- en Horecawet. Bezwaar t/m 30 juli 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30. Melding ontvangen van Restaurant Amstelfort Fortress voor
het organiseren van een besloten incidentele festiviteit op 28 juni 2014 van
14.30 – 24.00 uur.
- Schoolstraat. Vergunning aan Lions Club Uithoorn voor het organiseren van
Culinair Uithoorn aan de Amstel op 21 juni 2014 van 14.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 28 juli 2014.
- Onthefﬁng artikel 35 van de Drank en Horeca wet aan de deelnemers van Culinair Uithoorn op 21 juni 2014 van 14.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 28 juli 2013.
- Eendracht 8. Verklaring van geen bezwaar aan R.K.B.S. De Springschans voor
het gebruik maken van diverse groenlocaties in Meerwijk voor het houden van
activiteiten tijdens schooltijd van 2 t/m 4 juli 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Lions Club Uithoorn voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan Culinair Uithoorn aan de Amstel op
21 juni 2014. Bezwaar t/m 29 juli 2014.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan. Vergunning aan Van Wijk Amsterdam B.V. voor het
plaatsen van een schaftkeet en een eco-toilet op de openbare weg t/m 18 juli
2014. Bezwaar t/m 30 juli 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 100. Vergunning aan de exploitant van Perlo Plaza V.O.F.
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 6 maart 2017. Bezwaar t/m 30
juli 2014.
VASTSTELLING ‘BELEID PLANOLOGISCHE
AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN (1E HERZIENING)’

Toelichting
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 juni
2014 het ‘Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden 1e herziening’ hebben
vastgesteld. Dit beleid vervangt het ‘Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden
als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2e en bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor)’ uit november 2010. Dit beleid is per gelijke datum ingetrokken.

Het nieuwe beleid is net als het eerdere beleid opgesteld met het doel om een afwegingskader te hebben voor de veel voorkomende gevallen die vallen binnen artikel 4 van het Bor. Op basis van deze beleidsregels kunnen burgemeester en wetINGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
houders voor een aantal veel voorkomende kleinschalige bouwwerken die niet in
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa- overeenstemming zijn met een geldend bestemmingsplan, onthefﬁng van dat beren hiertegen is nog niet mogelijk.
stemmingsplan verlenen.

WWW.UITHOORN.NL

Reden aanpassing beleid
In de praktijk blijkt dat de toepassing van de beleidsregels uit november 2010 (en
dan met name voor gebruikswijzingen die niet in het beleid genoemd zijn) tot verwarring leidt. Dit omdat door het noemen van de relevante wetsartikelen in artikel 1 van de beleidsregels, het toepassingsbereik voor de categorieën genoemd
in het Bor, de suggestie wordt gewekt dat voor die categorieën alleen de gevallen
kunnen worden vergund die in het beleid zijn opgenomen. Het is echter niet het
doel van het beleid geweest enkel aan die gevallen medewerking te verlenen. Zoals hiervoor is aangegeven, geldt dat het beleid alleen geldt voor veel voorkomende gevallen. Voor andere gevallen moet een aparte afweging worden gemaakt.

Twee categorieën uit het Bor worden niet meer opgenomen in het Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden. Het gaat om de categorieën genoemd in artikel 4,
lid 1 en 9 van het Besluit omgevingsrecht (het bouwen van een bijbehorend bouwwerk en het wijzigen van het gebruik). Op deze manier is het duidelijk dat het beleid niet voor deze categorieën geldt. Het schrappen van deze categorieën heeft
verder geen consequenties voor de eerder opgenomen artikelen in het beleid die
over deze categorieën gaan, omdat deze artikelen inmiddels zijn achterhaald door
de recent geactualiseerde bestemmingsplannen.

De beleidsregels voor de algemeen voorkomende bouwwerken is behouden. De
beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden biedt daarmee duidelijkheid
over de toepassing van het afwijkingenbeleid voor de burger. Het gaat hierbij om
beleid over het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding, het realiseren van een
dakterras, het bouwen van een steiger, het bouwen van een hekwerk op een steiger en het bouwen van verhoogde steigers of bootbergingen.
Inwerkingtreding
Het beleid treedt in werking op donderdag 26 juni 2014 en is te raadplegen via de
site van de gemeente www.uithoorn.nl.

Meer informatie?
Informatie over de beleidsregels, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken (tel. 0297-513111).
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN CULTUURCLUSTER
DORPSCENTRUM

Toelichting
Op 11 februari 2010 heeft de raad het Masterplan Dorpscentrum vastgesteld. Eén
van de ontwikkelingen binnen dit masterplan is het creëren van een cultuurcluster aan het Marktplein. Dit ter versterking van de voorzieningenstructuur aan de
Amstel.

Inmiddels is de voorgenomen ontwikkeling zover gevorderd dat deze planologisch
is vertaald naar een voorontwerpbestemmingsplan. Binnen het (voorontwerp)bestemmingsplan krijgt de locatie de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’. Binnen
het bestemmingsplan zijn binnen deze bestemming op de eerste en tweede bouwlaag sociale-, educatieve en/of culturele activiteiten (zoals een theater, bibliotheek,
bioscoop), detailhandel, horeca en dienstverlening toegestaan. Op de tweede
bouwlaag en hoger zijn maximaal 30 woningen en zes hotelkamers toegestaan.
Daarnaast is nog een ondergrondse parkeergarage toegestaan.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van de inspraakprocedure van
vrijdag 27 juni 2014 tot en met donderdag 10 juli 2014 digitaal te raadplegen op
www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de
openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16
Uithoorn en in het informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 Uithoorn. De
openingstijden staan aangegeven op de website van de gemeente.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie indienen
op het voorontwerpbestemmingsplan. Deze reactie dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk,
de provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
Gedurende deze terinzagelegging zal ook het voorlopige ontwerp van de nieuwbouw worden gepresenteerd. Dit gebeurt aan de hand van een zogenoemde inloopavond. Gedurende deze avond kan ook het ontwerpbestemmingsplan worden
geraadpleegd. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling
van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode,
de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 25 juni 2014

WIJZING OP AANWIJZINGSBESLUIT ALCOHOLVERBODSGEBIEDEN

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden niet geldt voor vergunningsplichtige en meldingsplichtige evenementen in de aangewezen gebieden.
Dit besluit treedt in werking de dag na deze publicatie.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen
zes weken na publicatie op een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend worden.
Vervolg op volgende blz.

25 juni 2014
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vervolg van vorige blz.
AAnwijzingsbesluit ondergrondse contAiners

Op 4 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn besloten om beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers vast te stellen. Aan de hand van deze beleidsregels (zie regelingenbank) zijn er locatieplannen van ondergrondse containers opgesteld voor:
- gf-restafval in Meerwijk
- kunststof bij 3 winkelcentra en bij 6 flats
- textiel op 6 locaties in Uithoorn
Op 3 juni 2014 heeft het college deze locaties aangewezen. De locaties zijn te
vinden op www.uithoorn.nl. Bezwaarperiode van 11 juni 2014 tot en met 6 augustus 2014.
bekendmAking omgevingsdienst noordzeekAnAAlgebied

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in
zijn vergadering van 12 maart 2014 het volgende besloten:
Op grond van artikel 37 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied stelt het Algemeen Bestuur een verordening vast
omtrent de ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Op grond van artikel 38 lid 1 van genoemde Gemeenschappelijke regeling
en artikel 2 lid 2 van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
is deze bevoegdheid overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. De organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied regelt de organisatorische invulling van de ambtelijke organisatie van de OD NZKG. Er worden 5 organisatieonderdelen vastgesteld. De verordening regelt de structuur, leiding en taken van
de 4 directies en het organisatieonderdeel Staf en Business control. Tevens worden de taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur, adjunct-directeuren en de controller benoemd.
Stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn te raadplegen via
de website www.odnzkg.nl

besluit van de directeur van de omgevingsdienst noordzeekanaalgebied
van 22-4-2014, tot het vaststellen van de vervangingsregeling directeur
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; Gelet op artikel
3 lid 2 van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
2014; Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

Bij afwezigheid van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
wordt in zijn plaatsvervanging voorzien door één van de adjunct-directeuren, dan
wel indien deze functie vacant is een door de directeur aangewezen waarnemer
en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving:
1. Adjunct-directeur Vergunningverlening;
2. Adjunct-directeur Toezicht & handhaving;
3. Adjunct-directeur Advies en Expertise;
4. Adjunct-directeur Bedrijfsvoering.

besluit van de adjunct-directeur Advies en expertise van de
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen
van de vervangingsregeling directie Advies en expertise omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied
De adjunct-directeur van de directie Advies en Expertise; Gelet op artikel 11 lid 2
van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;
Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

besluit van de adjunct-directeur bedrijfsvoering van de omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de
vervangingsregeling directie bedrijfsvoering omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied
De adjunct-directeur van de directie Bedrijfsvoering; Gelet op artikel 13 lid 2 van
de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014; Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

vervanging teammanagers Advies en expertise:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door een van de andere
teammanagers van de directie Advies en Expertise, dan wel indien deze functie vacant is een aangewezen waarnemer.
- Zijn alle teammanagers van de directie Advies en Expertise afwezig, dan wordt
de teammanager vervangen door de adjunct-directeur Advies en Expertise,
dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer.

vervanging teammanagers bedrijfsvoering:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door een van de andere
teammanagers van de directie Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een aangewezen waarnemer.
- Zijn alle teammanagers van de directie Bedrijfsvoering afwezig, dan wordt de
teammanager vervangen door de adjunct-directeur Bedrijfsvoering, dan wel
indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer.

vervanging adjunct-directeur Advies en expertise:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving of de
adjunct-directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een
door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen
de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Besluit van de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving van de
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het
vaststellen van de Vervangingsregeling directie Toezicht & Handhaving
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied
De adjunct-directeur van de directie Toezicht & Handhaving; Gelet op artikel 9 lid
2 van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;
Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

besluit van de adjunct-directeur vergunningverlening van de
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het
vaststellen van de vervangingsregeling directie vergunningverlening
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied
De adjunct-directeur van de directie vergunningverlening; Gelet op artikel 7 lid 2
van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;
Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

Vervanging teammanagers Toezicht & Handhaving:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door een van de andere
teammanagers van de directie Toezicht & Handhaving, dan wel indien deze
functie vacant is een aangewezen waarnemer.
- Zijn alle teammanagers van de directie Toezicht & Handhaving afwezig, dan
wordt de teammanager vervangen door de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer.

vervanging teammanagers vergunningverlening:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door een van de andere
teammanagers van de directie Vergunningverlening, dan wel indien deze functie vacant is een aangewezen waarnemer.
- Zijn alle teammanagers van de directie vergunningverlening afwezig, dan
wordt de teammanager vervangen door de adjunct-directeur vergunningverlening, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer.

Vervanging adjunct-directeur Toezicht & Handhaving:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen door de adjunct-directeur
Vergunningverlening, de adjunct-directeur Advies en Expertise of de adjunctdirecteur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

www.uiTHoorn.nl

Tweede prijsuitreiking
WK actie Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 21 juni j.l.
vond de tweede prijsuitreiking van
de WK-kassabonnenactie van winkelcentrum Zijdelwaard plaats. Er
waren weer 25 gelukkigen die een
mooie voetbal wonnen. Elly Ekelmans uit Uithoorn won de hoofdprijs van afgelopen week: een barbecue-pakket voor 15 personen van
keurslagerij Bader! Deze week is de

laatste week van de WK-kassabonnenactie van winkelcentrum Zijdelwaard: verzamel drie kassabonnen
van verschillende Zijdelwaard-winkels in de actie-envelop. De enveloppen worden uitgedeeld door de
winkeliers. Zaterdag 28 juni om 15
uur is de laatste prijsuitreiking met
als hoofdprijs een grote flatscreen
TV!

Schilderijenexpositie

Beweging en Rust
Uithoorn- De schilder Piet Oussoren exposeert deze maanden zijn
werk in wijksteunpunt Bilderdijkhof
1 in Uithoorn. Zijn werk is te bezichtigen tot en met 31 augustus a.s.
Het thema van de tentoonstelling
is: Beweging en Rust. Het werk bestaat uit mooie landschap schilderijen en Abstracte werken in beweging. De deuren zijn open van 9.00
tot 15.00 uur op werkdagen De entree is gratis. Bij verkoop is 10% van

de verkoopprijs voor de vrijwilligers
van het steunpunt Bilderdijkhof

Lichtpuntje voor Nederlandse
drukkerswereld:
Uitbreiding bedrijfsruimte voor
Drukkerij Noordhoek
Regio - Het is geen publiek geheim
dat veel drukkerijen in zwaar weer
verkeren, als gevolg van de economische dip en het toegenomen gebruik van internet. Drukkerij Noordhoek bewijst echter een uitzondering te zijn in de grafische sector;
dankzij een grote groei van het bedrijf wordt nu zelfs de bedrijfsruimte uitgebreid.
Er wordt druk gebouwd aan de
Zwarteweg in Aalsmeer. Een bouwploeg werkt aan de uitbreiding van
het pand waar drukkerij Noordhoek
sinds jaar en dag is gevestigd. Door
een uitbreiding van het machinepark werd de bestaande ruimte te
klein. Het bestaande oppervlakte
wordt daarom vergroot. Drukkerij
Noordhoek is ondanks de crisis één
van de voorbeelden van grafische

bedrijven die een groei weten te realiseren. Het bedrijf bewijst hiermee
dat er nog altijd een markt is voor
hoogwaardig drukwerk. “We zien
met name een stijging in het aantal
full colour orders”, vertelt Leo Horn.
Juist nu er zoveel gebruik wordt gemaakt van online mogelijkheden,
bieden onze grafische oplossingen
extra onderscheidend vermogen.”
Een van de nieuwe machines die de
verbouwing noodzakelijk maakte, is
de high-speed cutter POLAR N 115,
een volautomatische snijmachine
waarmee veel tijd wordt bespaard
en meer op maat kan worden geleverd. Horn: “De nieuwe machines
komen de efficiëntie en snelheid ten
goede. Tijdwinst vertaalt zich vervolgens direct in een kostenbesparing voor de opdrachtgevers.”

vervanging adjunct-directeur bedrijfsvoering:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving of de
adjunct-directeur Advies en Expertise, dan wel indien deze functie vacant is
een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding
tussen de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

vervanging adjunct-directeur vergunningverlening:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen door de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving, de adjunct-directeur Advies en Expertise of de
adjunct-directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een
door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen
de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

bekendmaking en inwerkingtreding
Deze vijf bovengenoemde besluiten treden in werking met ingang van de dag na
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.
Zaanstad, 22-4-2014

Fietspaaltjes weg of
blijven ze staan?
Vervolg van de voorpagina.

Spektakel bij Tavenu
De Kwakel - Het 15e Midzomeravondfestival van Tavenu was zeer
afwisselend. De steelband van Tavenu opende het programma samen met de Sambagroep van Bovenkerk. Er was het slotconcert van
leerlingen van groep 5a en 5b van
De Zon, die onder leiding van Lieke van den Boogaard lieten horen
wat ze het afgelopen jaar op trompet geleerd hadden. Natuurlijk hadden ze hun familieleden meegenomen, waardoor het plein voor het
dorpshuis al vroeg druk bezet was.
De fanfare van Tavenu zorgde met
het muziekstuk Traffic Jam voor de
inleiding van het grootste spektakel van de avond. In dit muziekstuk leidt de verkeersdrukte tot een
autocrash, waarna sirenes en toeters te horen zijn. De grote verrassing kwam toen er een echte auto op het middenpodium kwam rijden. De auto moest remmen voor
de (speelgoed)eend en de bestuurder tuimelde naar buiten. Gelukkig
mankeerde niemand iets. Vier muzikanten veegden de rommel op en
maakten daarbij ritme met hun bezems en containers. Daarna werd
de auto grondig gewassen. De slag-

werkers van Tavenu gingen ritmisch
met sleutels en hamers aan de slag
om de auto weer op te lappen. Het
dichtdoen van de motorkap vormde
de bas.
Slagwerkgroep Bovenkerk liet samen met de slagwerkers van Tavenu een afwisselend programma
horen met melodische slagwerkinstrumenten.Trio glasbak verzorgde
een komische act en maakte muziek door te blazen op glazen flessen die met water op stemming waren gebracht. Als speciale gastspeler had de fanfare de Italiaanse paukenist Tim Pani uitgenodigd. Hij had
zijn wereldtournee onderbroken om
in De Kwakel te komen spelen. Geflankeerd door een beveiliger speelde hij een paukensolo en een solo
op triangel.
Ook de meiden van Jazz en showballet Nicole waren weer aanwezig
om het publiek te vermaken met enkele spetterende dansen. Tavenu’s
eigen steelband zorgde voor de zomerse klanken van deze avond en
het programma werd om kwart over
elf afgesloten door de fanfare met
een Andre Hazes medley.

Col’inkidz kinderdisco
Regio - Op vrijdag 27 juni a.s., is
er weer een Col’inKidz Kinderdisco bij Dans en Partycentrum Colijn.
Het is dan een rustdag voor het WK
voetbal dus een mooie gelegenheid
voor alle jongens en meisjes om zich
weer even lekker uit te leven! Natuurlijk wel met een oranje tintje!
Het zou leuk zijn wanneer de kinderen zich als oranjesupporter melden bij de entree! Dit leuke evenement start om 19.00 uur en duurt tot
21.30 uur. Natuurlijk is DJ Edwin Ko-

nijn weer van de partij en worden de
kinderen op een leuke manier bezig
gehouden, kunnen ze weer swingen
op de nieuwste muziek worden er
weer spelletjes gedaan en natuurlijk
ook schuifelen! De disco is toegankelijk voor kids tussen de 8 en 12
jaar. Kaartjes kosten 4 euro en zijn
verkrijgbaar bij Kantoorboekhandel Ten Hoope op het Zijdelwaard
in Uithoorn en natuurlijk bij Colijn.
Meer informatie bij: www.dansenpartycentrumcolijn.nl

Afsluiten verstandig?
Overigens is er een landelijke tendens om (overbodige) fietspaaltje te
verwijderen. Ze zijn de oorzaak van
veel ongelukken omdat ze vaak over
het hoofd worden gezien en op de
onmogelijkste plaatsen zijn neergezet. Vaak uitgerust met een slot zodat ze niet verwijderd kunnen worden; maar soms kunnen ze wel worden omgeklapt! In geval zij de doorgang van hulpdiensten belemmeren om snel ter plaatse te zijn, is
het middel vaak erger dan de kwaal.
Dat is dus gebleken bij de jogger.
Opmerkzame inwoners kwamen
een dag later met de mededeling
dat de rode fietspaaltjes verwijderd
waren. Dit in eerste aanleg tot teleurstelling van de Fietsersbond, die
heel lang met de gemeente in overleg is geweest om afsluitende fietspaaltjes op de toe- en afritten van
sommige fietspaden te krijgen. Veiliger voor de fietsers, zo wordt gesteld…. Maar als die op het fietspad een ongeval krijgen of een lichamelijk ongemak? Dan kunnen
hulpdiensten die mensen ook niet
bereiken. Het gaat dus niet alleen
om joggers of wandelaars die ook
van zo’n fietspad gebruik maken.
Tja, dat wordt dus een patstelling: is
het wel verstandig afsluitende fietspaaltjes te plaatsen? Iets wat bij een
fietser de veiligheid moet garanderen, kan bij een ander (niet fietser)
fataal zijn. Wat is de voorkeur?
‘Klappaaltjes’
“Burgermeester Oudshoorn had in
de uitzending van Hart van Nederland op vrijdag 7 juni niet gezegd
dat de paaltjes zouden worden verwijderd,” laat Wim van Ham ons weten. Hij is vrijwilliger bij de Fietsersbond en had afgelopen week contact met een verkeerskundig adviseur bij de gemeente Uithoorn. “Die
vertelde mij dat de paaltjes voorlopig wegblijven. Er loopt bovendien
een onderzoek naar aanleiding van
het incident bij de fietsbrug. Verder
maakt de gemeente momenteel een
inventarisatie van bestaande afsluitende fietspaaltjes. Na de inventari-

satie wordt ook de Fietsersbond uitgenodigd om deze lijst mee na te lopen. Het landelijk beleid is om waar
mogelijk de paaltjes weg te halen.
Het is bekend dat ook de Fietsersbond dit beleid ondersteunt. Echter
op bepaalde plekken blijken paaltjes toch noodzakelijk (bijvoorbeeld
bij de opritten van de fietsbrug!
Red). Ik heb uitgesproken dat ik het
initiatief van deze ambtenaar om direct contact met mij op te nemen
waardeer en dat ik graag bij overlegmogelijkheden tussen de gemeente en de Fietsersbond aanwezig wil zijn,” licht Van Ham toe.
Volgens de gemeente staan de
paaltjes er gewoon weer, maar zonder slot. Bij een flinke tik klapt het
paaltje om en ligt het horizontaal op
de grond, waarna het weer rechtop gezet kan worden. Onze redactie was woensdag 18 juni ter plaatse om een foto te maken en om al
doende het paaltje omver te duwen.
Dat was geen succes, maar misschien is er te weinig kracht gebruikt. Als dat allemaal wel lukt wat
heeft zo’n paaltje dan nog voor zin
en kost plaatsen en onderhoud ervan alleen maar geld. Kan je het er
net zo goed niet neerzetten. Of is
het alleen maar voor de vorm en als
waarschuwing dat voertuigen breder dan een fiets geen gebruik van
het fietspad mogen maken?
Als het fietspad bij de Randweg op
korte termijn is omgelegd – waar nu
aan wordt gewerkt - ontstaat een
andere situatie. Dan sluit het aan
de Uithoornse kant glooiend en met
meer overzicht aan op de Randweg.
Immers het fietspaaltje was voornamelijk bedoeld om van de helling afkomende fietsers te dwingen hun snelheid te verminderen
alvorens de Randweg op te draaien. De gemeente Amstelveen had
het aan haar kant van de Noorddammerweg bij de toegang naar de
brug eveneens geplaatst. Toen ook
met een slot erop! Nu het weg is lijken (sommige) automobilisten het
fietspad ook aantrekkelijk te vinden.
Blijft dus de vraag: wat is wijsheid
in het al dan niet plaatsen van fietspaaltjes?
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

Nieuwe raadsperiode barst na de zomer echt los
Frans Boonman mag
dan pas drie maanden
achter de rug hebben als
raadslid namens Ons

Je moet je dan ontzettend
focussen en ontkomt er
niet aan om sommige
zaken te laten lopen.

de wijze waarop Ons
Uithoorn de lokale
politiek benadert.
“We proberen heel

“Als raadslid wil ik een brugfunctie vervullen
en goed luisteren naar wat er leeft”
Uithoorn, dat wil niet
zeggen dat hij een onbekende is in de lokale
politiek van Uithoorn.
Zeker niet. Sinds de
oprichting eind 2009
is Boonman bij Ons
Uithoorn betrokken.

Zonde natuurlijk. Om
dat effect een beetje te
dempen, heeft Benno
een groep mensen om
zich heen verzameld die
met hem meedenken.”

Uithoorn te vertegenwoordigen, zodat je in de
debatten ook hoort wat
leeft onder wat wij de
stille groepen in de samenleving noemen.”

Heel Uithoorn
Boonman behoorde tot
die groep, die nog steeds
bestaat. “Het zijn mensen die hart hebben voor
Uithoorn en die bereid
zijn hun eigen tijd op te
offeren voor het algemeen belang.” Het kersverse raadslid noemt de
groep kenmerkend voor

Brugfunctie
Om erachter te komen
wat er speelt in de
gemeente, gaat de partij
veel op pad. Boonman
verklaart: “De besluiten
van de raad zijn vaak erg
abstract. Daardoor staat
de politiek ver van de
mensen af, terwijl al die
beslissingen hen wel

Na de verkiezingen van 19 maart deden verschillende
nieuwe raadsleden hun intrede in de lokale politiek.
Onder hen Frans Boonman van Ons Uithoorn.
“Mensen écht vertegenwoordigen, daar gaat het om.”

Meedenken
Boonman: “De afgelopen vier jaar had Ons
Uithoorn één zetel, die
was voor onze lijsttrekker Benno van Dam.
Maar een enkele zetel
is eigenlijk te veel werk
voor één persoon.

Nieuwe vergaderwijze
voor meer participatie

Zware onderwerpen
in commissies

De gemeenteraad van Uithoorn heeft sinds de
verkiezingen in maart een nieuwe vergaderstructuur.
De raad komt niet meer tweewekelijks in volledige
bezetting bijeen en kent nu zogeheten commissievergaderingen. Deze moeten de drempel voor
participatie lager maken.

In de commissievergaderingen
van de maand juni kwam een
aantal ‘zware’ onderwerpen
voorbij. Onder meer alcoholgebruik
onder jongeren, nieuwe zorgtaken
en ernstige burenruzies.

Raadslid Frans Boonman
van Ons Uithoorn

In de nieuwe vergaderstructuur is het informatieve debat komen
te vervallen, ten faveure
van commissievergaderingen. Door de

“Het idee is goed, maar
de praktijk lijkt nu nog
erg veel op de oude
situatie. Ik zou het leuk
vinden als de commissievergaderingen meer

“Ik wil inwoners en ondernemers
oproepen om zich te mengen
in het debat”
kleinere bezetting van
de commissies, moet
meer ruimte ontstaan
voor focus, diepgang
en participatie. Raadslid Frans Boonman
van Ons Uithoorn:

gaan leven. Ik wil
inwoners en ondernemers dan ook oproepen
om zich te mengen in
het debat en over de
onderwerpen die op de
agenda staan met de

raad in gesprek te gaan.
Als we elkaar ontmoeten, kunnen we betere
besluiten nemen voor
Uithoorn.” Boonman
vervolgt: “Ik heb vaak
genoeg zelf op de publieke tribune gezeten
in de afgelopen vier
jaar. Ik weet dat zo’n
vergadering lastig te
doorgronden kan zijn.
Maar nu de commissievergaderingen er zijn,
is de drempel echt
lager. Ik zou tegen
iedereen willen zeggen:
probeer het uit!”

Dinsdagavond 3 juni
ging het in de commissie
Organiseren onder
andere over de preventie
van alcoholgebruik door
jongeren. Sinds 1 januari
2014 mag aan personen
jonger dan 18 jaar geen
alcohol meer worden
geschonken. Brenda
Elgersma van Ons
Uithoorn wilde weten
of burgemeester Oudshoorn iets ziet in een
lik-op-stuk beleid om,
ook aan de ouders, direct de consequenties
van alcoholmisbruik

door een jongere duidelijk te maken. Er zal worden nagedacht over de
vraag hoe de ouders
kunnen worden betrokken in het proces om
deze jongeren van de
alcohol af te houden.
Donderdagavond 5 juni
werden de leden van de
commissie Leven bij
hun eerste commissievergadering getrakteerd
op een presentatie over
het sociaal domein. In
sneltreinvaart werd nog
eens doorgenomen voor
welke delen van de zorg

georganiseerd gingen
meedoen.”

aangaan. Als raadslid wil
ik een brugfunctie vervullen en goed luisteren naar
wat er leeft. Natuurlijk, je
kunt niet iedereen tevreden stellen. Maar je kunt
wel benaderbaar zijn, je
open stellen. Vandaar dat
we veel op pad gaan.”

Echt beginnen
Terug naar het raadslidmaatschap. Daar is
Boonman stellig over:
hij heeft niet het gevoel
dat het al echt is begonnen.
“De afgelopen maanden
vlogen voorbij. Eerst was
er de formatie van het
nieuwe college. Daarna
ging er veel tijd zitten in
kennisoverdracht door
ambtenaren en het
lezen van rapporten.
Tot nu toe kost het veel
tijd, maar is het nog niet
zoals ik dat voor me zie,
waarbij je mensen werkelijk vertegenwoordigt.
Ik verwacht dat het echte
raadswerk na het zomerreces écht begint.”

Voetballen
Een goed voorbeeld van de
aanpak van Ons Uithoorn
is het WK Uithoorn, dat de
partij onlangs organiseerde
op het Amstelplein. Hierbij
konden passanten het tegen
elkaar opnemen in korte
voetbalwedstrijdjes.
Boonman: “We organiseerden het zelfstandig.
Met ondersteuning van
lokale ondernemers, maar
los van bijvoorbeeld
scholen en verenigingen.
Zo wilden we bereiken dat
ook mensen die niet zijn

RAADSAGENDA
Datum: 26 juni 2014
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

de gemeente vanaf 1
januari 2015 verantwoordelijk wordt: de
AWBZ, de Jeugdwet
en de nieuwe Participatiewet. Er komt veel

bijpraatsessie dan ook
zeer nuttig. Daarna werd
nog gesproken over de
notitie over buurtbeheer
en het integraal veiligheidsbeleid. Bij dit laatste

Raad wil ouders betrekken bij
voorkomen alcoholmisbruik
regelgeving af op de
gemeente. De presentatie
gaf een duidelijk beeld
van de omvang en impact van de taken, en
hoe dat in de praktijk
wordt aangepakt. De
raadsleden vonden deze

punt liet burgemeester
Oudshoorn weten zich
zorgen te maken over de
toename van het aantal
ernstige burenruzies. De
inzet van vrijwilligers die
bemiddelen brengt nog
onvoldoende resultaat.

1

Opening en inspreken
burgers 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Debat in het teken van
financiën: programmarekening 2013, eerste
voortgangsrapportage
en Kadernota 19.40 uur

4

Stemmingen, kijk op Uithoorn.nl voor overzicht
hamerstukken 23.00 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 8 september
2014. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
terugluisteren en alle
vergaderdata vinden.

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

Culinair Uithoorn aan de
Amstel opnieuw succesvol
Uithoorn - Zaterdag 21 juni is op
initiatief van Lions Club Uithoorn
aan de Schans in Uithoorn voor de
derde keer een succesvol Culinair
Uithoorn aan de Amstel gehouden.
Naar schatting zevenduizend bezoekers hebben genoten van heerlijke hapjes en drankjes die door
restauranthouders uit de regio met
veel elan werden gepresenteerd.
De pittoreske Schans, het mooiste
stukje oud Uithoorn, leent zich uitermate goed voor deze happening.
Het zonovergoten culinair plein met
de prachtig gedekte tafels én op de
achtergrond de witte pagodetenten
van de restaurants tussen het groen
van de bomen van de Schans, leverden prachtige plaatjes op.
Al tijdens de middag mocht Paul
Venhoeven, voorzitter van de Raad
van Bestuur van het Prinses Máxi-

ma Centrum, vier cheques van 2500
euro in ontvangst nemen van de
hoofdsponsors van het evenement,
de Rabobank, C1000 Visser, Hart
aan de Amstel en Maas Autogroep.
Hans Commissaris, van Lions Club
Uithoorn, kon de heer Venhoeven toen al toezeggen dat het niet
bij deze eerste 10.000 euro van de
hoofdsponsors zou blijven, maar dat
het uiteindelijke bedrag verhoogd
wordt met een deel van de omzet
van de restaurateurs die aan Culinair Uithoorn hebben deelgenomen. Ook legde hij nog eens de nadruk op hoe belangrijk de inbreng
is van sponsoren en vrijwilligers, in
het bijzonder de scholieren en de
Stichting Jongeren Uithoorn. Zonder al die helpende handen is het
onmogelijk om zo’n fantastisch evenement als Culinair Uithoorn aan de
Amstel te organiseren.

Wat een sfeer was het deze dag. (foto: Kevin Middelkoop)
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info

Allereerst hartelijke dank aan Michel Harmsen voor het schrijven van deze column in de afgelopen jaren. Met veel plezier
heb ik zijn column en visie gelezen. Als voorzitter van Stichting Uithoorn in Bedrijf neem ik het stokje graag van hem over
en hoop u als lezer te kunnen inspireren met wat er gebeurt in
onze Stichting. Andersom hoop ik geïnspireerd te worden door
uw visie op Uithoorn en De Kwakel.
Laat ik me eerst eens even aan u voorstellen. Ik ben voorzitter van Stichting Uithoorn in Bedrijf geworden om meer ondernemers te leren kennen in mijn eigen woonplaats, Uithoorn.
Omdat ons handelsbedrijf in grondstoffen, C.N. Schmidt BV in
Amsterdam Osdorp gevestigd was, kende ik weinig ondernemers in mijn eigen buurt. En dat terwijl ik mij al 27 jaar Uithoornaar mag noemen. In 2008 hebben wij ons bedrijf, het bedrijf
wat mijn grootvader in 1921 is gestart, verkocht. Nog drie jaar
heb ik meegewerkt om de organisatie over te dragen en op deze manier C.N. Schmidt B.V. in de organisatie van de nieuwe
eigenaar verder te laten gedijen. We willen ondernemend Uithoorn en De Kwakel met de Stichting Uithoorn in Bedrijf ook
klaar stomen voor een mooie toekomst. Om deze reden is het
Ondernemersfonds opgericht; een fonds waarmee we initiatieven willen realiseren die Uithoorn en De Kwakel voor ondernemers, maar ook haar eigen inwoners aantrekkelijker maken.
Onze Stichting is daarom voor alle ondernemers in Uithoorn
en De Kwakel van toegevoegde waarde. Door de krachten te
bundelen, treden we met één stem naar buiten en zorgen we
dat we de dromen en wensen van die ondernemers en van Uithoorn en De Kwakel zo goed mogelijk realiseren.

gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

Gezellige drukte bij
Is uw huisdier zoek?
Ten Hoope boeksigneren
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, Tamerweg: Cypers gestreepte kater van 1 jaar oud.
Heet Champoo.
Gevonden:
- Uithoorn, Amsteldijk noord: Cyperse kater.
- Mijdrecht, Argon: Schildpad.
- Mijdrecht, Westlanderweg: Grijs-witte kat.
- Wilnis, Marktschipper: Grijs-witte kater.
Loopt daar met geel bandje van Dierenbescherming.

Zomervakantie
activiteiten voor kinderen
Uithoorn - In juli en augustus organiseren Buurtbeheer Europarei, Buurtbeheer Zijdelwaard samen met What’s Up, Uithoorn 4
weken lang vakantieactiviteiten
voor kinderen van 4 t/m 14 jaar.
Er is een heel uitgebreid programma met activiteiten voor alle
Ieeftijdsgroepen. Maandag 7 juli
is de start en vrijdag 1 augustus
wordt afgesloten met een spetterende Bingomiddag. Er is zelfs
een cultuuruitje naar het Tropenmuseum, met een speciaal programma waarbij kinderen kennismaken met instrumenten uit Bra-

zilië. Verder bumpervoetbal, watergekte, een zeskamp, een disco- en een bioscoopavond in het
Buurtnest! Een voetbaltoernooi
en een grote kinderkermis bij ‘t
Buurtnest (woensdag 30 juli), ieder jaar een groot succes! Sommige activiteiten zijn gratis toegankelijk, voor enkele wordt een
kleine bijdrage in de kosten gevraagd. Let op de posters voor het
hele programma! Ook worden er
flyers uitgedeeld op school. Voor
verdere informatie: www.buurtbeheer@uithoorn.nl, www.whatsupuithoorn.nl

Summer dance course bij
Danscentrum Colijn
Uithoorn - Voor iedereen tussen de
8 en 18 jaar die van Hip Hop en Modern houdt is er in de laatste week
van de zomervakantie de Summer
Dance Course bij Danscentrum Colijn. De Summer Dance Course is
een intitatief van docente Patty v.d.
Vlugt (Codarts) en Lieke van Kesteren (The Ultimate Dancebattle).
Het is een week waarin er gedurende 5 dagen wordt getraind in de
stijlen Hip Hop en Modern. Vooral de laatste dansvorm wint enorm
aan populairiteit, en dat is niet zo

vreemd want het is een ontzettend
mooie en leuke dansvorm die veelvuldig te zien is in het tv-programma SYTYCD. Er zijn twee leeftijdscategorien: 8-12 jaar en 13-18 jaar.
De week wordt afgesloten met een
gave eindshow waar de dansers zelf
aan mee gaan werken! De Summer
Dance Course vindt plaats bij Danscentrum Colijn in Uithoorn.
Meer informatie vindt je op www.
dansenpartycentrumcolijn.nl Opgeven voor deze leuke dansweek kan
t/m 30 juni a.s.

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl
Bingo in Buurtnest
Op woensdag 25 juni, aanvang 13.45 uur (zaal open om 13.15 uur) bent
u welkom voor de laatste bingo van dit seizoen. Deze middag staat garant voor een gezellige middag.
Modeshow en uitverkoop H & A
Vrijdag 27 juni vindt tussen 14.00-16.00 uur een uitverkoop plaats. Welkom!
Ontmoetingsmiddag in Legmeer
Maandag 30 juni, 14.00-16.30 uur bent u welkom voor een gezellige
ontmoetingsmiddag in het buurtsteunpunt aan het Legmeerplein 26.

Uithoorn - Vrijdagavond 20 juni om
19.00 was het een gezellige drukte
bij boekhandel ten Hoope in winkelcentrum Zijdelwaard. Tijdens een
hapje en een drankje signeerde Cor
van der Velden zijn net uitgekomen
boek ‘Wie zegt dat je in de Zorg niet
kan lachen’. Een anders wat rustige
koopavond werd daardoor getransformeerd in een gezellige en soms
zelfs drukke bijeenkomst, waar zo’n
40 mensen op af kwamen zodat de
winkel soms zelfs wat vol was.
De lancering van het boekje was een
succes, alle boeken die ten Hoope
had laten komen werden verkocht,
zodat zelfs de reserve voorraad van

de auteur werd aangesproken. In
het boekje heeft Cor van der Velden
humoristische voorvallen uit zijn tijd
in de Zorg vastgelegd. Leuk detail
was dat een aantal voorvallen door
collega’s aan hem werden doorverteld, en dat deze ook aanwezig waren. Er werd zelfs al enthousiast gesproken over een vervolg, want er
gebeuren dagelijks gekke dingen
in de Zorg. Zowel Pierre ten Hoope
als Cor van der Velden zijn dik tevreden over het resultaat, aandacht
voor het boek en aandacht voor
de winkel, waar uiteraard het boek
nog te koop is, of te bestellen via
www.tenhoopeboeken.nl.

Mijmeringen
EINDSPRINT
Nog een paar weekjes en dan is het zover... de grote schoolvakantie. Als kind
zijnde leek het een eeuwigheid van vrijheid, niet naar school gaan en geen idee
hebben wanneer dat weer ging beginnen. Maar voordat het zover is voor alle
schoolkinderen, moet er nog heel wat afgehandeld worden. De laatste leestoetsen op school, het betere opruim en schoonmaakwerk
van bureaulaatjes, speelgoedkratten en lokalen. En vlak voor de vakantie is er vaak nog een hoos van kinderpartijtjes. Zoveel kinderen
zijn er jarig vlak voor of middenin de zomervakantie en dan heb je
nog de uitzonderingen die hun partijtjes heel laat vieren.
Uitzondering
Mijn jongste is zo’n uitzondering. Jarig in de kerstvakantie en we
kwamen er al snel achter dat de kerstvakantie geen handige periode is voor een kinderpartijtje. Hadden we vorig jaar nog een partijtje
met speurtocht in de sneeuw. Dit jaar wilde ik graag een zomerpartijtje met spelletjes in de zon en het betere geknoei met waterpistolen. Dus vierden wij afgelopen weekend, een half jaar later de verjaardag van ons winterkind. Geluk hadden we wel met het weer, prima weer om een buitenpartijtje te hebben en aan het einde van de
middag kwam de zon sterk genoeg door om ook nog een watergevecht te houden. Missie geslaagd, maar vraag niet hoe.
Uitstelgedrag
Dit partijtje had ik wel erg lang uitgesteld. Er is altijd wel wat en als
je leeft in de waan van de dag dan vliegen al die dagen supersnel
voorbij. En dan zit je ineens in die eindsprint voor de zomervakantie en dan moet je wel tot actie overgaan. De knop omzetten, een
datum vastzetten, uitnodigingen versturen en de invulling van het
feestje komt dan later wel. Dan zit je tussen al die andere superleuke partijtjes in en wat ga je dan doen? Ik probeer de laatste tijd wat
relaxter te doen dus besloot ik het draaiboek van een eerder piratenfeestje erbij te pakken. Dat gaf richting en rust. Hoe grappig is
het dan dat je toch ook wel weer gaat afwijken van zo’n draaiboek.
Juist vanuit die rust kun je ook de leuke extraatjes verzinnen.
Spontaan
Het was niet voor niks een eindsprint en soms moet je dan om hulp
vragen. Hulp vragen lijkt zo makkelijk, maar is het geenszins. Hulp
vragen is ook niet altijd de oplossing van je problemen want vragen
is niet hetzelfde als krijgen. Naast hulp vragen moet je ook gewoon
vertrouwen hebben dat alles wel goed komt in het einde (dit gaat
niet alleen op voor kinderpartijtjes!). Dus was er sprake van een piratenfestijn 2.0 met als extra’s peddelen in de roeiboot om de kleine bootjes te pakken te krijgen waarin aanwijzingen zaten waar de
schat te vinden. Moest er een grote ton gevonden worden waarin
schepjes zaten voor iedereen en was de grande finale dat het halve
terrein afgegraven werd op zoek naar de schat. Uiteraard werd deze
gevonden en gingen we als piratenclub achter de kleine piraat aan
die met de piratenvlag voorop liep.
Bekijks
Een mooi schouwspel moet dat zijn geweest want we trokken heel
wat bekijks. Ik verbaasde me wel hierover, er lopen toch wel vaker
piraten door de wijk? Of laat ik het zo stellen, het is toch wel vaker
feest? Oké, we waren niet in het Oranje, het was geen Carnaval of
Halloween. Of is het zo dat speurtochten helemaal uit zijn? Ik weet
het niet, maar wat ik wel weet is dat mijn jongste erg heeft genoten
van zijn partijtje. Hij had er ook lang genoeg op moeten wachten.
Maar de volgende keer doen we het weer vlakbij zijn eigen verjaardag, dus over een half jaar mogen we weer. Kan ik me nu al gaan
voorbereiden op een winterfeest. Iets in me zegt dat ik tegen die tijd
waarschijnlijk weer een eindsprintje zal moeten trekken. Dat doe ik
natuurlijk met liefde, maar ik leg nu alvast de vraag neer “HELP “”.

De omlegging van de N201 biedt ondernemers en hun relaties op het bedrijventerrein veel tijdwinst. Ook Uithoorn aan de
Amstel zelf is aantrekkelijker geworden door deze omlegging.
We hebben onze inwoners en bezoekers namelijk, als ondernemers, veel te bieden, waaronder onze winkelcentra. En bovendien betekenen aantrekkelijke winkelgebieden dat woningen in die omgeving hun waarde weten te behouden. Leegloop betekent waardevermindering. Niet alleen de winkelpanden voor winkeliers, maar waardevermindering voor alle inwoners en ondernemers. Helaas is dit in Nederland en daarbuiten
aan de orde van de dag. Dat moet je voor zijn. Daarom is het
goed dat er in Uithoorn aan de Amstel geïnvesteerd wordt in
een nieuwe waterlijn en het dorpscentrum een aantrekkelijker
uitstraling krijgt. Watersporters zullen zich beter thuis voelen
en vaker en langer aanleggen en profiteren van leuke winkels,
goede horeca en een gastvrij Uithoorn en De Kwakel. Winkelcentrum Zijdelwaard fungeert na de verbouwing opnieuw als
functioneel ontmoetingscentrum voor bewoners in de buurt,
passend bij 2014. Een gezellig centrum in de buurt is dus ook
in uw belang, inwoner of ondernemer in Uithoorn of De Kwakel. Ik zou u als lezer van deze column dan ook willen uitnodigen om vaker in eigen dorp te winkelen en te eten en te drinken. Wijzelf zijn onze grootste ambassadeurs om onze eigen
woonplaats op de kaart te zetten. Ga maar eens na, wat is uw
lievelingsplek in Uithoorn en De Kwakel?
Bent u als lezer ondernemer en niet aangesloten bij één van
de ondernemersverenigingen? Wilt u meewerken aan een beter Uithoorn aan de Amstel en een aantrekkelijk De Kwakel?
Dan raad ik u aan zich aan te sluiten bij één van de ondernemersverenigingen die onze gemeenschap rijk is. En uit ervaring
weet ik dat het leuk en zinvol is
om geïnspireerd te worden door
andere ondernemers. U doet het
vooral voor uzelf. Dan ter afsluiting
de volgende vraag waarmee ik u
wil uitdagen het antwoord te delen met anderen. Waarom voelt u
zich thuis aan de Amstel?
Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn
in Bedrijf

Kerkbezichtiging en
torenbeklimming
Vinkeveen - In de maanden juli en
augustus wordt de H. Hart kerk in
Vinkeveen weer opengesteld voor
het publiek. Deze prachtige kerk uit
1883 staat momenteel in de steigers. Na de restauratie van de pastorie in 2010 en de kerktoren in
2013 wordt nu het kerkgebouw onderworpen aan een alles omvattende restauratie zowel van buiten als
binnen in de kerk. Deze moet medio
2015 afgerond zijn.
Hoewel door de aanwezige steigers
de rondleiding beperkt is blijft het
toch indrukwekkend om een gedeelte van de werkzaamheden te
zien. Op zaterdag kan er onder begeleiding de vorderingen van deze
restauratie worden getoond.
Tevens is er gelegenheid om tegen een kleine vergoeding, en onder begeleiding van ervaren gidsen,

de prachtige gerestaureerde toren
te beklimmen. Deze gaat tot aan
de omloop bij het uurwerk en men
kan daar genieten van het verre uitzicht over De Ronde Venen en, bij
helder weer, tot aan Amsterdam en
Utrecht. Voordat de omloop is bereikt, na 186 treden, is de eerste halte het vroegere zangkoor waar nu
een kleine kerk museum is gevestigd en het prachtig gerestaureerde
raam voor een schitterende lichtinval zorgt. Na enkele zolders, en een
mogelijkheid om even uit te rusten,
worden via de galmgaten de vier
imposante klokken bereikt. Na even
doorzetten is het eindpunt, de spits,
in zicht en kan de omloop worden
betreden. De openingstijden in juli
en augustus zijn: woensdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang kerk gratis.
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TC Qui Vive tekent
sponsor contract met
Gert Stronkhorst
Keurslager
Uithoorn - Gert Stronkhorst Keurslager is dit jaar een nieuwe sponsor van TC Qui Vive.
Op donderdag 19 juni jl tekende Gert Stronkhorst het sponsorcontract in bijzijn van Henk de Ruiter (penningmeester) en Wijnie
Schmidt (sponsorzaken). TC Qui Vive verheugt zich op de nieuwe samenwerking. Op het tennispark aan

de Vuurlijn zal de naam Gert Stronkhorst Keurslager duidelijk zichtbaar
worden. TC Qui Vive is een vereniging met veel goed bezochte activiteiten voor zowel jeugd als senioren. Hierbij wordt ook gezorgd voor
de inwendige mens. De diverse producten van Gert Stronkhorst Keurslager zullen daarbij zeker van pas
komen.

Jeroen Breewel 4e bij NK
Uithoorn - UWTC lid Jeroen Breewel is zondag 22 juni 4e geworden
tijdens het NK in Ureterp! De wedstrijd voor elite renners zonder contract ging over 187 km en er stonden
121 renners aan de start.
Op 22 juni werd de landelijke jeugdwedstrijd van Amsterdam gereden
op het parcours van Sloten. Eric
Looij ( cat6) kon zich goed handhaven in het peloton dat zich een volle vaart opmaakte voor de sprint.
Daarbij moesten ze vlak voor de finish nog een paar achterblijvers
omzeilen. Eric werd uiteindelijk 4 e
in de sprint. Stijn Ruijter ( cat 7) had
al snel door dat ontsnappen op dit
snelle parcours weinig zin en begon de wedstrijd op zijn gemak in
het peloton. Pas toen tegen het eind
van de wedstrijd drie snelle mannen
waren weggereden melde hij zich
voor de achtervolging. Niet veel later was het peloton weer compleet.
In de laatste ronde viel het peloton
stil en probeerde Stijn het peloton
te verrassen met een splijtende demarrage. Stijn pakte een flink gaatje maar helaas was het net niet genoeg. Op 100 meter voor de finish
werd hij door het sprintende peloton
in de kraag gevat en moet hij genoegen nemen met een plaats achter in het peloton. Goed geprobeerd
maar helaas geen resultaat. Menno van Capel stond aan de start bij
de nieuwelingen. Ook hier weer hoge snelheden in het peloton en voor
Menno een 49e plaats
Zondag 22 juni zijn er op het UWTC
parcours wielerwedstrijden verreden voor 50+ en 60+. Als eerste
startte een rennersveld van 36 veteranen 60+ met daarbij de UWTC
renners Leen Blom, Ben de Bruin en
Guus Zantingh. Voor de start werd

de Kampioen van Nederland 2014
Gijs Nederlof gehuldigd voor het
behaalde kampioenschap bij de veteranen 60+ in Garderen. Nadat het
startsein was gegeven, was er niet
direct vanuit het rennersveld de behoefte om een uitlooppoging te ondernemen. Met nog 30 minuten
koers sprongen er 3 renners weg uit
het peloton, onder aanvoering van
Hans van Bavel en zij namen een
ruime voorsprong. Door Gijs Nederlof werden nog wel enkele pogingen
ondernomen om naar de koplopers
te rijden maar dit mislukte.
De 3 renners bleven uit de greep
van het peloton en de wedstrijd
werd gewonnen door Hans van Bavel uit Sint Anthonius voor Piet Gruteke uit Rotterdam en Hennie Hoevers uit Utrecht. Guus Zantingh
eindigde als 7e, Ben de Bruin als
16e en Leen Blom finishte in het peloton. De Kampioen van Nederland
Gijs Nederlof kwam als 10e over de
eindstreep.
Na de 60+ veteranen waren de 50+
veteranen aan de beurt en ook hier
stonden er 36 renners aan de start
met daarbij de UWTC renners Gerard de Veer, Peter Wiebes en Rene
Wiebes. Vijf ronden na het startsein
sprongen er 3 renner uit het peloton
weg, onder aanvoering van Jeroen
Bosman en de renners bouwden
gedurende de wedstrijd een voorsprong op van ca. 1 minuut. Met
nog 5 ronden te gaan sprongen er
nog eens 4 renners weg uit het peloton maar deze waren niet in staat
om de 3 koplopers te achterhalen.
De wedstrijd werd gewonnen door
Ralph Greupink uit Dalen voor Jeroen Bosman uit Amsterdam en Andre Boutestijn uit Den Haag. De drie
UWTC renners eindigde in het peloton.

Olympic Moves the
school final 2014
Uithoorn - 4 leerlingen van Praktijkschool Uithoorn, te weten Lina
Kruijswijk, Eline Hoogduijn, Morvan
Somers en Flavio Amaral dos Santos
zijn vrijdag 13 juni samen met hun
docent Lichamelijke Opvoeding,
mw. Redeker, naar Amsterdam gegaan om deel te nemen aan Olympic Moves the school final. Olympic Moves (voorheen Mission Olympic) is de grootste schoolsportcompetitie van Nederland waar ruim
5000 leerlingen en docenten bij elkaar komen om te strijden om de
1e plaats in tal van sportdisciplines.
Olympic Moves werd dit jaar weer
spectaculair geopend in het Olympisch Stadion. Olympisch kampioen
en ambassadeur van Mission Olympic Epke Zonderland was aanwezig,
net als schaatskoning Stefan Groothuis en voetbalheld Giovanni van
Bronkhorst. Met de Olympische fak-

kel werd Olympic Moves officieel
geopend.
Na de opening reisden de leerlingen naar het Sloterparkbad in Amsterdam waar werd deelgenomen
aan het NK zwemmen voor scholen.
De leerlingen moesten 3 individuele nummers zwemmen (50 m rugcrawl, 50 m schoolslag, 50 m borstcrawl) en 3 estafettes zwemmen
(vrije slag estafette, wisselslag estafette en fun estafette).
De leerlingen hebben alle 4 heel
erg hun best gedaan en hebben super hard gezwommen.Toch zijn ze
niet in de prijzen gevallen, maar dat
mocht de pret niet drukken. Na afloop van het zwemmen zijn zij weer
terug gegaan naar het Olympisch
Stadion waar Olympic Moves werd
afgesloten met een miniconcert van
‘Girls Loves Dj’s’ en ‘Kraantje Pappie’.

KDO E2 handbal viert
Kampioensfeestje
Elite honkbal bij Thamen
Uithoorn - Op zaterdag 28 juni zullen de spelers van de Amsterdam
Diamonds Baseball Academy eenmalig hun honkbalkunsten vertonen
op de velden van Honk- en Softbal
Vereniging Thamen aan de Vuurlijn.
Zowel de aspiranten als de junioren spelen twee wedstrijden tegen
de Bixie Baseball Academy uit EindLars Vogelaar in aktie op de pitcherheuvel

hoven. In de Diamonds teams spelen ook vier jongens uit Uithoorn
en Aalsmeer. Bij de aspiranten zijn
dit Lucas Blonk (catcher) en Daniël
Vos (pitcher). Bij de junioren spelen
Dani Heiligers (catcher) en Lars Vogelaar (pitcher). Stuk voor stuk talentvolle honkballers die de afgelopen jaren gescout werden bij Thamen en de overstap maakten naar
de Diamonds. In Nederland zijn
zes Baseball Academies die volgens het KNBSB meerjaren opleidingsplan zorgen voor het opleidingstraject van honkbaltalenten in
de regio. Dat betekent dat de beste jonge honkballers in de regio onder verantwoordelijkheid van de
KNBSB worden geselecteerd en
binnen de honkbalschool worden
opgeleid. De talenten trainen professioneel en spelen wedstrijden
op topniveau, waardoor zij zich optimaal ontwikkelen. Na hun opleiding binnen de honkbalschool stromen de talenten uit naar de deelnemende topsportverenigingen, of
vervolgen zij hun opleiding in de
USA. Thamen is dan ook zeer verheugd deze vier jeugd topteams
te mogen ontvangen. Voor een ieder die kennis wil maken met deze
prachtige sport is dit een uitgelezen
kans om leuke honkbalwedstrijden
te zien. Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom bij Honk- en
Softbal Vereniging Thamen aan de
Vuurlijn 24 in De Kwakel. Voor meer
informatie: www.thamen.info of
www.diamondsbaseball.nl

De Kwakel - De meisjes van de
E2 van KDO, die eind mei verdiend voorjaarskampioen werden
hadden natuurlijk nog een feestje tegoed.
Met de twee coachen werd er op
de vrije woensdagmiddag naar
het zwembad gegaan. Onder een
stralend zonnetje hebben de dametjes zich uitstekend vermaakt.
Bij terugkeer naar huis, wacht-

te er nog een grote stapel pannenkoeken, die één van de ouders aan het begin van het seizoen beloofd had, als ze Kampioen zouden worden. De vreugde was helemaal compleet toen
één van de meisjes medailles uitdeelde voor het behaalde kampioenschap. Al met al een hele geslaagde middag, en nu kunnen ze
lekker gaan genieten van de verdiende zomerstop.

Team ‘t Fort op NK
driebanden
De Kwakel - Zaterdag 28 juni zullen John Van Dam, Rik Van Zanten
en Do Van Doorn aan het NK driebanden deelnemen. Na eerst kampioen geworden te zijn in gewest west
Nederland, zullen zij gaan proberen
om nederlands kampioen te worden
in Nieuwegein.De wedstrijden zullen

gespeeld worden tussen 9.30-19.00
uur. Mochten ze kampioen worden
zal er die zelfde avond een huldeging plaatsvinden in het centrum van
De Kwakel, Dus kom allen op zaterdag 28 juni naar Nieuwegein! Sportcomplex Merwestein, Merweplein 1,
3432 GN Nieuwegein.

NK Clubs bij FCC Nuland
Uithoorn - Vorige week zondag was
nog de strijd om de beste BMX club
van het Westen nu was het afgelopen zaterdag de strijd om de beste
club van Nederland. In totaal zouden er vandaag meer dan 800 rijders van 51 verschillende clubs aan
de start verschijnen om de strijd
met elkaar aan te gaan. Ook 26 rijders van UWTC hadden zich vandaag ingeschreven. Eerst waren er
4 trainingsblokken, elk van een half
uur, zodat iedereen een paar rondjes op de baan zich warm kon rijden
en aan de baan kon wennen. Daarna werden alle 51 clubs voorgesteld
met twee vertegenwoordigende rijders van de club. Bij UWTC was deze eer weggelegd voor de twee
oudgediende van de club Evert de
Jong en Wim Pieterse. Daarna kon
er begonnen worden met de in totaal 117 races en dat ging achter elkaar door dus voor alle rijders gold
wees op tijd in het parc ferme! Voor
Arjan van Bodegraven liep het vandaag allemaal wat minder bij het inrijden kwam hij lelijk ten val en kon
daardoor vandaag niet aan de wedstrijd deelnemen. Wij hopen dat Arjan snel weer hersteld is ook met
het oog op het aankomende NK in
Haaksbergen. Roy Schouten bij de
boys 15-16 vergiste zich in zijn eerste manche in het starthek en duikelde daar pardoes overheen, gelukkig kon hij zijn wedstrijd wel vervolgen.
Deze wedstrijd werd georganiseerd
voor clubs welke lid zijn van de
KNWU en NFF en daardoor gingen
in de manches soms niet de beste 4
door maar soms ook de beste 5 of 6
dus meer kans voor iedereen. Thomas v.d. Wijngaard boys 15-16 reed
in zijn manches alle drie de keren
bij de beste en kon zo doorstromen
naar de achtste finales. Meer achtste finales bij de boys 11 voor Brian Boomkens en Max de Beij. Ook
bij de boys 9 waren er achtste finales daarvoor wisten ook alle vijf (Govanni, Jessy, Joël, Daan en Rens) de
rijders van UWTC zich te plaatsen.
Joey Nap boys 14 reed in zijn manches drie keer naar plek één hij ging
gelijk door naar de kwart finale. Dit
lukte ook de meiden Lisa Bouwmeester en Priscilla van der Meer
bij de elite vrouwen 1 &2. Mats de
Bruin rijdend bij de elite mannen 2
wist zich ook te plaatsen voor de
kwartfinales. Dit gold ook voor Kevin Boomkens bij de boys 13 en bij
de boys 8 wist Jur de Beij zich te
plaatsen.
Voor Gino Soede de kleinste en
jongste deelnemer van het veld
met zijn 4 jaar rijdend bij de klasse
6- gelijk een halve finale ! Hij reed
zeer sterk steeds bij de eerste vier
en reed gewoon heel stoer de hele
hoge startheuvel af zonder blikken
of blozen ! Voor de finales gold wel
wees bij de eerste 4 anders lig je eruit! Bij de achtste finales reed Brian
Boomkens(11) zeer sterk naar plek
één in zijn achtste finale. Ook Max
de Beij een plaatsje in de kwartfinale hij eindigde op een keurige derde plaats. Thomas v.d. Wijngaard
(15-16) en Daan Corts (9) werden
nipt 5e helaas geen kwartfinale voor
hen. Rens Grömmel en Jessy Soede (9) zaten bij elkaar in hun achtste
finale zou het ze allebei lukken om
zich te plaatsen voor de kwartfinale, jawel Jessy reed zeer sterk naar
de eerste plaats en Rens werd mooi
derde. Ook Joël en Govanni (9) allebei een plek bij de beste vier ook
een kwartfinale voor hen. Het werd
steeds spannender en moeilijker om
door te komen. Bij de kwartfinales
hield het op voor de meiden Lisa en
Priscilla zij wisten niet bij de eerste
vier te eindigen. Joey Nap de hele dag al sterk rijdend reed naar de
eerste plaats, een halve finale voor
hem. Ook een plek in de halve finale voor Kevin Boomkens (13), Brian
Boomkens (11) , Rens Grömmel (9)
en Jur de Beij (8). Een prima prestatie! Na een pauze van een half uurtje kon iedereen zich gaan opmaken
voor de spannende halve finales.
Eerst de eer aan de kleinste man
van het veld Gino Soede(4) hij reed
in zijn halve finale naar de achtste
plek niet zo gek natuurlijk als je vier
jaar bent en je rijdt al bij allemaal
jongetjes van vijf en zes, kortom een
super prestatie, daar zit veel meer in
voor de toekomst! Jur de Beij(8) luk-

te het net niet om zich te plaatsen
voor de grote finale hij eindigde helaas op de vijfde plaats. Rens Grömmel (9) lag mooi op koers voor een
plaatsje bij de eerste vier maar door
een valpartij voor hem viel hij over
die persoon heen, weg halve finale
dat gaat volgende keer hopelijk beter. Brian Boomkens (11) reed in zijn
halve finale naar een vierde plek, op
naar de grande finale! Ook zijn grote broer Kevin(13) reed in zijn halve finale naar de derde plaats dus
ook een finale voor hem. Voor Joey
Nap (14) hield het helaas op bij de
halve finales hij eindigde nipt op de
vijfde plaats. Eind van de dag, de
zon begon steeds feller te schijnen
kon begonnen worden met de finales. De broertjes Boomkens stonden alle twee in de finale en hielden
de eer van de club hoog. Brian reed
zeer sterk naar de derde plaats!! Kevin had een zeer goede start en lag
mooi op koers maar bij een sprong
raakte zijn voet uit de clicks en
kreeg deze niet op tijd terug waardoor hij op de achtste plek eindigde, een prima prestatie van beiden
broertjes. Daarna volgde de prijsuitreiking per deelnemer aan de finale
en daarna was de eer om te kijken
welke club de beste club van Nederland genoemd kon worden. De
winnaar was de organiserende vereniging FC Nuland. UWTC wist toch
op een mooie veertiende plaats te
eindigen van de eenenvijftig deelnemende verenigingen, een uitstekende prestatie!
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finale werd op veld 1 gehouden.
Waarbij alle deelnemers op het veld
kwamen kijken. Met keeper Max uit
de C werd het een lastige klus voor
de meiden. De strafballen mochten heel officieel pas na het fluitsignaal genomen worden. Dat Max
een goede keeper is werd al snel
duidelijk, elke bal werd gestopt zowel van Westerpark als van Qui Vive. De beslissing viel pas bij de laatste bal. Julia scoorde voor Qui Vive,
maar helaas scoorde ook Westerpark. 1-1. Voor beide teams mocht
er nu steeds 1 bal genomen worden.
Beide teams, de keeper en de spelers werden heel sportief door alle
spelers op het veld aangemoedigd.

Sterren stralen bij Qui
Vive Hockeytoernooi
Uithoorn - Afgelopen weekend was
er op zaterdag het regenboogtoernooi voor alle D teams en op zondag
het sterrentoernooi voor alle E teams
bij Qui Vive. Elk jaar weer schrijven
clubs uit de regio zich in voor deze toernooien, maar ook clubs uit
Groningen, Arnhem en Laren waren aanwezig. Alle teams werden
verdeeld over verschillende poules,
er werden meerdere wedstrijden in
de poules gespeeld. Behalve leuke
wedstrijden kon iedereen zijn ogen
uitkijken naar alle teams die hun uiterste best hadden gedaan om er
zo mooi mogelijk uit te zien. Bij het
sterrentoernooi waren er veel ster-

Strafballen
Naast de wedstrijden was er ook
nog een strafballencompetitie, het
meisjesteam van de 8 E1 van Qui Vive wist deze finale te behalen. De

nu 65,63%, zodat de wijnvoorraad
weer aangevuld kon worden. Ada
Keur & Bep Schumacher werden
keurig tweede met 57,29% en Brita &
Jan Bosse kwamen op drie uit met
54,69%. Ben ten Brink & Jan Bronkhorst kunnen hun vertrouwde spelletje weer spelen en dat resulteerde in
52,60% waarmee ze vierde werden.
Rina & Jan de Jong bleven als vijf-

Schitterende opening van
het “Ute Hoirne Open”
Uithoorn - Op 21 en 22 juni was
het openingsweekend van het Ute
Hoirne Open. De bijna geheel nieuwe toernooicommissie had zich geweldig ingezet.Onder meer had men
zich als doel gesteld in het zgn.
voorweekend meer partijen te la-

ten spelen dan in voorgaande jaren,
maar dat bleek ook voor deze commissie te hoog gegrepen.
Gewoon op de zaterdag en zondag
van het openingsweekend zowel op
zaterdag als zondag 28 partijen. Het
wiel opnieuw uitvinden blijkt elke

de met 50,52% nog net aan de betere kant van de percentages. In de Blijn was de hoogste eer weggelegd
voor Frouwe Wolff & Marjet Kolkman
die 60,83% scoorden. Gerbrand Nigtevegt & Rie Bezuijen haalden als
tweede 58,75% binnen en Ans de
Koning hield samen met Wim Röling de Legmeer eer hoog door als
derde op 57,08% te eindigen. Lia van
Kessel & Thea Twaalfhoven deden
ook goed mee met 55% als vierde
en hetzelfde geldt voor Map Klein-

geld & Mieke Peeters, die zich met
hun 52,50% netjes bij de top vijf
van deze lijn aansloten. Het Zomerbridge van Bridgeclub De Legmeer
wordt tot eind augustus elke woensdagavond gehouden in Dans & Party
Centrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Aanmelden kan via
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl
per telefoon 0297-567458 of tussen
19.15-19.30 uur in de zaal. De aanvang is om 19.45 uur en de kosten
bedragen zes euro per paar.

keer toch moeilijker dan op het moment dat men vol enthousiasme aan
de klus begint. Het aantal inschrijvingen was weer in overeenstemming met de verwachtingen. Er kon
worden ingeschreven in 9 enkel categorieën, 11 dubbel categorieën en
4 gemengd dubbel categorieën. Er
kon in dit voorweekend al weer genoten worden van veel spannende
partijen, drie setters die in de derde
set met een tie brake werden beslist.
De spelers/speelsters konden na afloop van hun partij op het zonovergoten terras nog gezellig nababbelen over de gespeelde partij en dit
natuurlijk met een fijne consumptie, het kenmerk van de derde helft,
in de hand. Vorig jaar was dat wel
anders, toen zaten Lies en Lucas op
de zondag van het openingsweekend in de hal in Badhoevedorp vanwege de regen. Dit jaar alleen maar
zon en dat is toch een betere start.
Alle banen, zeven stuks op ons park,
hebben tijdens de toernooiweek
een andere naam. De aanduiding
baan 1 bestaat tijdens dit toernooi

niet meer. Op een groot bord staat
de naam van de sponsor op de baan
vermeld en de spelers worden, als
zij moet spelen, ook verwezen naar
de baan met de naam van de sponsor. Voor de organisatie belangrijk
want alleen met medewering van
onze sponsors is het mogelijk dit
toernooi te organiseren. De nieuwe
commissie had nog wat nieuws bedacht. Als de uitslag in de computer was verwerkt werd de bel geluid,
een teken dat de partij was doorgepland. De baliemedewerker kon de
datum en tijd van de volgende partij dan aan de winnaar doorgeven.
Veel spelers op het park dachten bij
het luiden van de bel “ha, een rondje van de zaak” en melden zich bij
de bar. Ach, ook een nieuwe commissie komt door schade en schande soms weer met beide benen op
de grond nietwaar Gerard en Huub.
Overigens veel lof voor de commissie, want er komt bij de organisatie
van een toernooi meer kijken dan je
als buitenstaander verwacht en kan
bedenken

Bar Adelhof organiseert een
uniek buiten biljarttoernooi
ke. We gaan eerst afwachten hoeveel belangstelling er voor dit toernooi is. Iedereen die een keer wil
biljarten of dat al geregeld doet,
kan zich inschrijven. Er zijn twee
toernooien op die zondag: een van
10.00 tot 12.00 uur voor mensen die
nog nooit gebiljart hebben, beginners en lage competitiespelers, en
vanaf 12 uur voor mensen die al volop biljartcompetitie spelen en daardoor al wat verder zijn om punten te
vergaren,” legt Cock Verver uit.

Mijdrecht - Het is nu nog ver van
ons af, maar op zondag 24 augustus 2014 organiseert Bar Adelhof in
winkelcentrum Adelhof aan de Prinses Margrietlaan een uniek buiten
biljarttoernooi. Daar kunnen zowel
beginners als gevorderde biljarters
aan deelnemen. Liefhebbers kunnen nu al aangeven dat zij willen
deelnemen door zich in te schrijven
via het e-mailadres baradelhof@
ziggo.nl. Er komen vijf biljarttafels
buiten te staan die speciaal voor dit
soort toernooien zijn gemaakt en
waterpas op de locatie worden afgesteld. Het zijn drie rechthoekige ‘standaard’ biljarttafels en twee
ronde ‘oefentafels’. De laatste zijn
op zich al bijzonder en zijn bedoeld
om tussen de wedstrijdpartijen door
te dienen als vermaak. Daar kunnen ook liefhebbers die wel eens

een keu in hun handen willen hebben, voor hun plezier een balletje
stoten. Dan is er ook nog een biljarttafel binnen in Bar Adelhof waar
eveneens competitie en wedstrijden worden gespeeld. In totaal zijn
er voor het toernooi dus vier wedstrijdtafels beschikbaar,” legt bareigenaar Henk de Vries uit. Hij doet de
organisatie niet in zijn eentje, maar
krijgt er hulp bij van Cock Verver en
Zweder van Dalen, beiden woonachtig in Mijdrecht en zelf ook enthousiaste biljarters. Cock zorgt met
Henk o.a. voor de vergunningen, het
materieel en de sponsors en Zweder voor het programmeren van een
wedstrijdschema op de computer.
“Dit jaar starten we met ‘libre’ in het
biljarten. Daarna gaan we kijken of
we dat kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld ‘driebanden’ en dergelij-

Culinaire boulevard op Surfeiland

Tweede Westeinder Culinair

ren van Oranje aanwezig, maar ook
sterren T-shirts, sokken, broeken,
kroontjes en andere diva’s, waren
te bewonderen op het veld. Voor het
meest origineel verklede team was
er een prijs te winnen. Bij de jongens ging het team van Qui Vive van
de J6E1 met deze prijs er vandoor
( zie foto) Met stoere sterren broeken en een tshirt waarop hockeystar
stond stalen zij de show.

Zomerbridge en het WK
Uithoorn - Ondanks dat de voetbaleuforie al na één geweldige tweede
helft plots tot grote hoogte was gestegen waren er toch 22 paren die
het niet lieten afweten. Waarschijnlijk
is de prachtige accommodatie daar
ook debet aan, maar toch!. In de Alijn speelde Ruud Lesmeister nu met
Cora de Vroom en ook die combinatie leverde een eerste plaats op met

Raak
Westerpark scoorde niet, maar Qui
Vive wel! De meiden van Qui Vive

hadden de 1e prijs voor de strafballencompetitie binnen ( zie foto ) De meiden hoopten er ook nog
met de prijs voor beste outfit vandoor te gaan. De shirts hadden een
paar meiden eerder nog aangehad
bij hun dansshow van dansschool
Colijn. Helaas ging deze prijs aan
hun neus voorbij. Bij de prijsuitreiking mochten alle kampioenen van
de dag over de rode loper door een
haag van kinderen lopen om hun
prijs op te halen. Prijzen voor de
poule winnaars, of bijv. voor de beste outfit.
Behalve een dag vol met hockey zijn
de kinderen de hele dag verwend
met heerlijke broodjes, ijsjes, zakjes
chips, limonade en fruit. De organisatie en het weer waren top ! Qui
Vive bedankt voor het geslaagde,
sportieve weekend !

Gezellige happening
De plaats waar het buiten biljarttoernooi wordt gehouden is midden in winkelcentrum Adelhof voor
de deur van Bar Adelhof. “Wij willen
de komende tijd in alle kroegen in
De Ronde Venen posters ophangen
waarop het toernooi bekend wordt
gemaakt. In de meeste wordt ook
gebiljart, dus daar vinden we ook de
potentiële deelnemers. De Ronde
Venen telt zover ik weet al 21 teams
van zes à zeven man die in cafés en
kroegen competitie spelen. Als die
allemaal meedoen heb je al aardig
wat deelnemers. Het toernooi wordt
mede gesponsord door de Winkeliersvereniging Adelhof en De Biljartmakers. Laatgenoemde zorgt
bovendien voor alle benodigdheden
als keus en ballen en zelfs voor de
prijzen. Kortom, een hele complete uitrusting. Dat is toch geweldig
te noemen. Maar ook verschillende winkels hier hebben al aangegeven die dag mee te willen doen,
zoals de pizzabakker, de Volendam-

mer Visdelicatessen Smit, Cafetaria
Adelhof en misschien nog wel meer.
Wij verwachten behoorlijk wat belangstelling en daar kan je als locale winkelier natuurlijk ook van profiteren. Maar misschien gaan we
ook nog wel partytenten opzetten
en een springkussen voor de kleintjes regelen. Binnen de relatiesfeer
en het netwerk wat we hebben opgebouwd kan er veel worden geregeld. Kortom, we willen er in augustus een hele sportieve en gezellige
happening van maken. De nadruk
ligt op kleinschalig beginnen, omdat
we nu nog niet weten op hoeveel
belangstelling we kunnen rekenen
en het is laagdrempelig omdat we
elke biljartliefhebber de kans willen
bieden een keer te spelen. Het moet
leuk blijven,” vult Henk de Vries aan.
Het idee van het buiten biljarttoernooi is afkomstig van Cock Verver.
Die zag het vorig jaar tijdens een
vakantie in Den Helder waar het op
straat werd gehouden. Daar is het
al een jaarlijkse traditie geworden.
Hij ging eens op onderzoek uit en
vroeg de plaatselijke organisatie om
nadere inlichtingen en wat de kosten van een dergelijk evenement
waren. Ook of het voor Bar Adelhof in Mijdrecht mogelijk zou zijn
iets dergelijke te organiseren. Aldus
kwam hij in contact met onder meer
de leverancier van de buitenbiljarttafels. Van het een kwam het ander
en een dergelijk buiten biljarttoernooi blijkt overal te kunnen, dus ook
in Mijdrecht. Bar Adelhof zag er wel
wat in en inmiddels is er een organisatie opgezet om het nu hier in winkelcentrum Adelhof te houden. Iets
unieks voor De Ronde Venen. Niet
alleen om te biljarten, maar ook om
naar te kijken en de sfeer te proeven. Voor de inschrijfkosten hoeven
deelnemers het niet te laten. Gesproken wordt over 5 euro p.p.

Aalsmeer - Na het succes van vorig jaar organiseren de Vrienden
van Westeinder en het Westeinder
Paviljoen met ondersteuning van
Sylt Support op zaterdag 5 juli, op
de laatste dag van de Westeinder
Water Week, de tweede editie van
Westeinder Culinair.
Het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg wordt sfeervol omgetoverd
tot een grote culinaire boulevard
om een breed publiek kennis te laten maken met wat Aalsmeer en de
naaste omgeving te bieden heeft op
culinair gebied. Tijdens Westeinder
Culinair kunnen allerlei gerechtjes geproefd worden van toprestaurants uit de regio. Elk restaurant
zal in hun eigen pagodetent twee à

drie kleine gerechtjes maken, zogenaamde ‘signature dishes’, waarmee
ze laten zien wat ze in huis hebben.
Het culinaire evenement begint om
16.00 uur en gaat tot 23.00 uur door.
Om 21.00 uur is er een feest met
verschillende dj’s.
Deelnemende restaurants
Aan de Poel, Le Virage, Lute, Def &
Stef’s kitchen, 8cht, Amstelfort, LetzQ (BBQ10), Ledo IJs en Westeinder Paviljoen. De gerechtjes worden betaald met ‘Westeinder Culinair muntjes’, welke te koop zijn bij
de ingang van het evenement. Like
via Facebook de pagina Westeinder
Culinair, zodat je op de hoogte blijft
van de laatste ontwikkelingen.

Buitenspeeldag bij het
Buurtnest
Uithoorn - Vorige week was het zo
ver; de Nationale Buitenspeeldag.
Door het gehele land ging Nickelodeon op zwart en was het aan de
kinderen om lekker buiten te gaan
spelen. Buitenspelen en bewegen is
goed voor de ontwikkeling van kinderen en bovenal heel erg leuk. Het
team What’s Up in Uithoorn speelde hier op in en toverde een speelparadijs voor kinderen rondom het
Buurtnest.
Met de zon strak aan de hemel
kwamen om 12.30 uur de eerste
kinderen. Waar de ene eerst thuis
een hapje ging eten om later terug te komen, gooiden anderen hun
schoenen aan de kant voor een race
over de stormbaan of een clinic Capoeïra van Frans Roodvoets. Ook de
PannaKO kooi en het BMX’en waren erg in trek. Daarnaast konden ze
onder andere basketballen, levensgrote bellen blazen, pingpongvoetbal spelen, skiën, knutselen, hoepe-

len en kloslopen. Ook het voorleesproject ging gewoon door en buiten
op een mooi kleed werd een spannend verhaal voorgelezen voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar.
Terwijl de kinderen lekker aan het
spelen waren, hadden ook de ouders het erg gezellig onderling
op de meegebrachte picknickkleden en stoeltjes. Tussen het sporten door was er tijd voor een frisse en gezonde hap, gesponsord
door Goudreinet. Met rode gezichten kwamen de kinderen een appel
of mandarijn halen en smikkelden
samen met de ouders zichtbaar van
deze gezonde snack.
In totaal zijn er 250 kinderen naar
het Buurtnest gekomen om buiten te spelen. Zonder de inzet van
de Hartstichting, C1000 Visser en
de vele vrijwilligers en ROC studenten was deze dag niet mogelijk geweest. Heel erg bedankt voor jullie
enthousiaste bijdrage.

BIJ COLIJN EEN GROOT FEEST!

Uithoorn - Vorige week zaterdag
was het dan eingelijk zover! Het
langverwachte optreden van het
Boogie Wonder Chorus onder leiding
van Ferdinand Beuse. Het optreden
was geintergreerd in een heerlijke
onvervalste Discoparty bij Dans en
Partycentrum Colijn! Wat een feest!
350 gasten waarvan een groot deel
zijn of haar kleding had aangepast aan
het thema, twee keer een superleuk
optreden van het Boogie Wonder Chorus
samen met de live Boogie Wonder Band!

De gasten werden ontvangen met een
welkomstcocktail zodat de sfeer er gelijk
al lekker in zat. DJ Axel, the funky, freaky,
foxy Disc Jockey voorzag het publiek van
lekkere discoklappers en - meezingers!
Het Boogie Wonder Chorus zong natuurlijk
de discoklassiekers maar ook hits van nu:
Disco Inferno, Funkytown, I will survive,
een medley van Boney M, Happy,
Get Lucky, Lady Marmelade en Blame it
on the Boogie. Fantastisch begeleid door

de Boogie Wonderband o.l.v. Kees van
Zantwijk. Kees heeft ook de begeleiding
van het koor op de piano in de afgelopen
12 weken voor zijn rekening genomen en
ook dat was al een feestje op zich!
Al met al een zeer succesvolle avond en
er gingen diverse geluiden op voor meer
van dit soort feestavonden. Axel en Heleen
Colijn zijn dan ook voornemens in het
najaar van dit jaar wederom een Disco
Classics Party te organiseren!

Kijk voor de foto’s op www.dansenpartycentrumcolijn.nl

