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Safari?
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Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

Zwanenfamilie in betere tijden

De natuur geeft niet alleen maar neemt ook

Zwanenfamilie zeer snel
tot minimum gereduceerd
Uithoorn - Op zaterdag 3 juli kreeg
de redactie de mededeling dat een
wanhopige zwaan de hele dag al
aan het proberen was om een jong
zwaantje te reanimeren in de waterpartij ter hoogte van de Ebro. De
zwanenfamilie bestond oorspronkelijk uit zeven kleintjes en de beide ouders waren zeer zorgzaam
en de kleintjes leken te groeien als
kool. Op vrijdag 2 juli bleken er nog
maar vijf kleintjes over te zijn en zaterdag 3 juli was dit aantal al gereduceerd tot drie kleintjes en in de
sloot dreven twee zwanenkadavertjes. De zwanenouders probeerden
de hele zaterdag de dode zwaantjes
te reanimeren maar dat bleek vergeefse moeite te zijn. Na veel telefoontjes van twee bewoners van de
Ebro naar de Dierenambulance en
de politie kwamen twee medewerkers van de waterbeheersing rond
18.45 uur met een bootje langs om
de twee dode zwaantjes te verwijderen. Zondagochtend 4 juli heeft
de Dierenambulance de nog overgebleven twee bijna dode zwaantjes
overgebracht naar de Vogelopvang

Dode zwaantjes worden opgehaald

Dankzij actie
dierenspeciaalzaak
Van Tol

Annette Breedijk
wint prijs
Uithoorn - Meer dan 18.000 personen hebben de wereldkans met beide handen aangegrepen. Alle klanten die de afgelopen maanden in de
dierenspeciaalzaak katten- of hondenvoeding van Royal Canin kochten kregen een kanslot. Met dit kanslot waren prachtige prijzen te winnen, variërend van een iPod tot een
voetbalreis naar Zuid-Afrika.
Dit betrof een landelijke actie en in
totaal werden er uit alle inzendingen
één hoofdprijswinnaar getrokken en
36 prijswinnaars. Een van de prijzen
werd gewonnen door een klant van
Discus van Tol in Uithoorn. Woensdag vond de prijsuitreiking plaats.
Rayonmanager Annette Breedijk
was speciaal naar Uithoorn gekomen om de gelukkige prijswinnares
Babette van den Ende en haar hond
Freddy de prijs te overhandigen.
Niet alleen Babette en Freddy hebben gewonnen maar ook de dierenspeciaalzaak waar zij de Royal Canin aankoop heeft gedaan.

Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

voor het officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 5

Reanimeren lukt helaas niet meer
in Amsterdam Zuidoost. De zwanenouders hebben de sloot nabij de
Ebro inmiddels ook verlaten.
Meerkoetjes en vissen lijken hier
overigens nergens last van te hebben. Wel is het zo dat er in de Meerwijk nauwelijks nog eenden zijn te
zien en de vraag lijkt gerechtvaardigd of er wellicht sprake is van bo-

tulisme en dan is het zaak dode dieren niet aan te raken. De kans op
besmetting is weliswaar relatief
klein, maar botulisme is één van de
sterkste bekende gifstoffen. Uiterst
kleine hoeveelheden kunnen al letterlijk levensgevaarlijke ziekteverschijnselen veroorzaken. Botulisme
is een vergiftigingsziekte. Veel diersoorten inclusief vogels en mensen
kunnen het krijgen. Bijna iedere zomer treedt botulisme onder watervogels op. Botulisme verlamt eerst
kleine spieren, later ook grotere. Als
de ademhalingsspieren verlamd raken loopt het slachtoffer de kans
te stikken. De bacterie die botulisme veroorzaakt groeit alleen bij voldoende warmte (10 tot 37 graden
Celsius), in een zuurstofloze omgeving die voldoende vocht en voeding
bevat, zoals ondiep water. Te nemen
acties zijn: draag zorg dat niemand
de dieren aanraakt, mensen die dieren in handen hebben gehad doorverwijzen naar een huisarts. Gemeentewerken waarschuwen en zij
zal er zorg voor dragen dat de dieren zo snel mogelijk verdwijnen.

het officiële
gemeentenieuws verschijnt
tijdens de zomervakantie
op 21 juli, 4 augustus
en 18 augustus.
daarna weer wekelijks.

Wooncomplex Buitenhof
wordt onder handen genomen
Uithoorn - Het artikel van afgelopen week over de groenvoorziening
rond het wooncomplex Buitenhof
miste wegens niet tijdig reageren
door de gemeente hun commentaar.
Het antwoord op ons verzoek kwam
later binnen. De gemeente laat ons
het volgende weten: ‘Een dezer dagen ontvangen de bewoners van
Buitenhof een brief met de plannen
van de gemeente. Het klopt dat de
gemeente het onderhoud/beheer
heeft overgenomen van Horsman
& Co. Hoewel Horsman een aantal zaken heeft uitgevoerd conform
de afspraken, bleven sommige andere noodzakelijk werkzaamheden
te lang achterwege. Vandaar dat de
gemeente heeft besloten het onderhoud zelf weer ter hand te nemen. Er is onder andere al gras ingezaaid in plaats van het bloemen-

mengsel dat door Horsman & Co
was aangebracht. Het inzaaien van
het bloemenmengsel was overigens
wel conform de afspraken, maar het
bloemenmengsel groeit erg hard en
geeft daardoor een rommelig aanzicht dat niet past in een woonwijk.
Daarom wordt het bloemenmengsel vervangen door gras. Verder
zorgt de gemeente voor het beheer
van het groen. Daar is de gemeente al mee begonnen en dit wordt
nog verder uitgebreid. In het najaar
gaat de gemeente de wijzigingen in
de beplanting aanbrengen. De bewoners ontvangen straks naast de
brief ook een tekening van het beplantingsvoorstel.’
Aldus de reactie van de gemeente
die daarmee de bewoners ongetwijfeld een plezier zal doen dit te laten weten.

Afsluiting op- en afritten
A2 tussen Oudenrijn en
Holendrecht
Regio - Van maandag 5 juli tot
maandag 12 juli heeft het verkeer
op de A2 richting Amsterdam tussen Oudenrijn en Holendrecht te
maken met afsluitingen van de open afritten Abcoude (afrit 3), Vinkeveen (afrit 4) en Utrecht Leidsche
Rijn Centrum (afrit 7).
Werkzaamheden
Op de A2 Utrecht richting Amsterdam vinden asfalteringswerkzaamheden plaats tussen Holendrecht
en Oudenrijn. Tevens wordt gewerkt
aan het geluidsscherm bij Abcoude.
Daarnaast heeft het verkeer in de
nachtelijke uren te maken met verkeersstops. Als gevolg van de werkzaamheden zijn onderstaande open afritten enkele nachten afgesloten voor verkeer:
Opritten
Oprit Vinkeveen (afrit 4) richting

Amsterdam is afgesloten:
- van maandag 5 juli 20.00 uur tot
dinsdag 6 juli 05.00 uur;
- van woensdag 7 juli 20.00 uur tot
donderdag 8 juli 05.00 uur;
- van vrijdag 9 juli 21.00 uur tot zaterdag 10 juli 01.00 uur.
Afrit Vinkeveen (afrit 4) Utrecht richting Amsterdam is afgesloten:
- van woensdag 7 juli 20.30 uur tot
donderdag 8 juli 05.00 uur;
- van vrijdag 9 juli 21.00 uur tot zaterdag 10 juli 01.00 uur.
Afrit Abcoude (afrit 3) Utrecht richting Amsterdam is afgesloten:
- van dinsdag 6 juli 20.30 uur tot
woensdag 7 juli 05.00 uur;
- van donderdag 8 juli 20.30 uur
tot vrijdag 9 juli 05.00 uur.
Oprit Abcoude (afrit 3) richting Amsterdam is afgesloten:
- van dinsdag 6 juli 20.30 uur tot
woensdag 7 juli 05.00 uur;
- van donderdag 8 juli 20.30 uur

tot vrijdag 9 juli 05.00 uur;
- op zondag 11 juli van 00.30 uur
tot 05.00 uur.
Afrit Utrecht Leidsche Rijn Centrum
(afrit 7) richting Amsterdam:
- het gehele weekend van vrijdag
9 juli 20.00 uur tot maandag 12
juli 05.00 uur.
Omleiding
Het verkeer wordt omgeleid. De
omleidingen worden aangegeven
met omleidingsborden. Het verkeer
dient rekening te houden met een
langere reistijd. De werkzaamheden
vangen aan na de avondspits en zijn
voor de ochtendspits afgerond.
Weersomstandigheden
De weersomstandigheden hebben invloed op de werkzaamheden.
Hierdoor kunnen werkzaamheden
worden uitgesteld naar zaterdag 10
juli van 23.00 uur tot 01.00 uur.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
8.30-12.00 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
woensdag
8.30-12.00 uur
		
12.30-16.30 uur
donderdag
8.30-12.00 uur
		
18.00-19.30 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn en Zorg
(WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

KPN verwijdert telefooncellen
aan Arthur van Schendellaan
en Dorpsstraat
KPN gaat de telefooncellen aan
de Arthur van Schendellaan en de
Dorpsstraat verwijderen. Deze voorzieningen zijn onrendabel gewor-

den vanwege het toegenomen gebruik van mobiele telefoons. Daarnaast zijn de telefooncellen vandalismegevoelig.

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren publiceert de gemeente Uithoorn tijdens
de zomervakantie van de scholen alhier niet wekelijks, maar om de
week in de Nieuwe Meerbode. Deze regeling gaat in per 12 juli en
duurt tot 16 augustus.
De gemeentepagina verschijnt na 7 juli weer op 21 juli en op 4 augustus en dus niet op 14, 28 juli en 11 augustus. Vanaf 16 augustus weer
wekelijks. (gemeentepagina verschijnt 18, 25 augustus enzovoorts).
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Samenwerkingsovereenkomst
Vinckebuurt
De gemeente Uithoorn, Zeeman
Vastgoed b.v. en Bouwfonds Ontwikkeling b.v. hebben overeenstemming bereikt over de voortgang van
het project Vinckebuurt. Partijen zijn
het eens over het stedenbouwkundig
plan, het woningbouwprogramma en
het inrichtingsplan voor de buitenruimte. Ook zijn onderling financiële en procesafspraken gemaakt voor
de uitvoering. Deze afspraken zijn
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die wordt ondertekend op 9 juli 2010.
Nadat de gemeenteraad in 2009 de
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de
Vinckebuurt – het voormalige terrein van De Vleeschhoek en Campina – had vastgesteld, is een stedenbouwkundig plan voor dit gebied opgesteld. Het plan geeft vorm aan de
doelstelling om op de locatie Vinckebuurt een aantrekkelijke woningbouwlocatie langs de Amstel te realiseren.
Er komt een lint van appartementen
langs de Amstel met gebouwen die
variëren van 3 tot 5 woonlagen met
een afwisselende dakopbouw en dito gevels. Zo krijgt dit gebied gelegen aan het water en grenzend aan
het centrum een positieve impuls.
In het plan worden circa 300 woningen gebouwd. Bij de planontwikke-

ling is rekening gehouden met de
Woonvisie 2009-2012. Aangezien
er in Uithoorn voldoende woningen
in het middensegment staan, is er
vooral behoefte aan zowel woningen
in de sociale sector als aan duurdere woningen. In het plan Vinckebuurt
wordt circa 50% van de geplande
woningen aangeboden in de duurdere sector en tussen 25 en 30% in
de sociale sector. Dit sluit goed aan
bij de aangrenzende wijk Thamerdal, die 67% sociale woningbouw
bevat. Met name de bouw van starterswoningen geeft een positieve
impuls aan de voorraad goedkopere woningen.
Het plan wordt uitgevoerd door Zeeman Vastgoed voor de voormalige
Vleeschhoek en door Bouwfonds
Ontwikkeling voor het voormalige
Campinaterrein.
Het is de bedoeling in het najaar
2010 een exploitatieovereenkomst
te tekenen, waarna de uitvoering definitief van start gaat. Na het ondertekenen van deze overeenkomst begint de gemeente met de bestemmingsplanprocedure. Onderdeel
van deze procedure is inspraak op
het plan. Naar verwachting kunnen
de bouwvergunningen in de tweede
helft van 2011 worden verleend, zodat de bouw van de woningen tussen 2012 en 2014 kan plaatsvinden.

Vermoedelijk Botulisme
De afgelopen dagen is het aantal meldingen bij de gemeente over dode watervogels toegenomen. Waternet onderzoekt nu waarom deze
vogels zijn doodgegaan. Vanwege de hoge temperaturen en de hoge
watertemperatuur is het aannemelijk dat het gaat om Botulisme. Maar
of dat werkelijk het geval is, weten we pas na het onderzoek..

Hoe kunt u Botulisme herkennen?

In het beginstadium krijgen de eenden of andere watervogels verlammingsverschijnselen aan de nek. De eenden laten hun nek dan naar
beneden hangen en zullen hierdoor uiteindelijk overlijden. Het is een
soort voedselvergiftiging via de snavel en het darmkanaal. Vanwege besmettingsgevaar raden wij het zwemmen in de sloten binnen de
gemeente Uithoorn ten zeerste af. Mocht u dode dieren constateren,
meldt deze dan bij de gemeente op 0297-513111. Wij zullen de dieren
dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Voorkom woninginbraak
De vakantieperiode staat voor de
deur en dat betekent extra aandacht
voor het beveiligen van uw woning.
Daarom hier een aantal tips van het
Centrum voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie om de kans op inbraak tijdens de vakantieperiode te
verkleinen. De adviezen zijn gebaseerd op het Politiekeurmerk Veilig
Wonen. Naast tips over goed hangen sluitwerk zijn er ook tips over het
gebruik van nieuwe media.

len zowel technische maatregelen
als het gedrag van bewoners een
grote rol. Goedgekeurd hang- en
sluitwerk op ramen en deuren verkleint de kans op inbraak aanzienlijk.
Ook buren op elkaars huis laten passen en de post laten opruimen zijn
effectieve maatregelen. Het is belangrijk de woning een bewoonde indruk te geven.

Wees voorzichtig met
sociale media

Onderzoek wijst uit dat 80% van de
inbraken door gelegenheidsinbrekers wordt gepleegd. Deze inbrekers
zijn uit op gemak en snel succes. Ze
gebruiken hierbij vaak een schroevendraaier voor het openen van
deur of raam. Uit onderzoek blijkt dat
de inschatting of de woning gemakkelijk te kraken is, een belangrijk criterium is voor inbrekers. Een woning
die voldoet aan de eisen van Politiekeurmerk Veilig Wonen loopt 90%
minder kans op inbraak

Inbrekers kijken niet alleen door het
raam of bewoners thuis zijn. Ook de
zogeheten nieuwe media zijn een
belangrijke inspiratiebron om na te
gaan wie er met vakantie is. Ook inbrekers zijn actief op internet. Laat
dus op bijvoorbeeld Twitter, Hyves
en Facebook niet weten dat u met
vakantie bent. Maak uw vakantieperiode ook niet bekend via voicemail,
blog of elektronische afwezigheidsassistent.

Geef de woning een
bewoonde indruk

Bij het beveiligen van woningen spe-

Beveilig woning en
eigendommen

Links

Op de website www.politiekeurmerk.
nl vindt u een overzicht met tips om
veilig op vakantie te gaan.

Cursus voor werkende
mantelzorgers

Vanaf 6 en 7 september 2010 zal het
Mantelzorg Steunpunt een cursus
geven voor werkende mantelzorgers die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. De cursus bestaat uit
vier avonden van 19.30-21.30 uur
in Amstelveen (maandagavond) en
Hoofddorp (dinsdagavond). Na de
cursus heeft u de kennis en de vaardigheden om werk- en zorgtaken op
een voor u zo prettig mogelijke manier te combineren. De kosten van
de cursus zijn € 50 (inclusief cursusmap). Tijdens de bijeenkomsten
inventariseert u knelpunten binnen
uw eigen werk en privésituatie. Deze
knelpunten vormen de bouwstenen
voor het plan van aanpak dat u ge-

durende de cursus maakt. U maakt
(thuis)opdrachten waarbij u nadenkt
over en werkt aan concrete haalbare
oplossingen. Om u hierbij te ondersteunen krijgt u informatie over o.a.
wetgeving en communicatie en verwerft u meer inzicht in draagkracht
en draaglast.
U kunt informatie opvragen of zich
nu al aanmelden voor deze cursus
(inschrijving is tot 20 augustus 2010)
bij het Mantelzorg Steunpunt. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het Mantelzorg Steunpunt: mzs@amstelring.nl of
0900-1866 (lokaal tarief)
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 8 juli 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt om 21.00 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 8 JULI 2010
Informatief Beraad

Voorzitter: J.J.P. Keimes

1

Opening-Agenda Informatief Beraad
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
1.3 Buurtgericht werken en participatie.
De heer J. Loots van de rekenkamer Uithoorn presenteert de
resultaten van het onderzoek naar buurtgericht werken en
participatie.
Doel: informatieve bespreking in de raad ter voorbereiding op
politiek debat en besluitvorming.
1.4 Jaarrekening 2009, concept-begroting 2011 en
begrotingswijziging 2010 van GR Werkvoorzieningschap
Amstelland en de Meerlanden (RV10.31).
Het college van b&w stelt voor kennis te nemen van de
documenten, geen gevoelens en zienswijzen te uiten en het
bedrag in het sociaal herinvesteringsfonds in te zetten voor
wachtlijstverkortingstrajecten.
Doel: informatieve bespreking in de raad ter voorbereiding op
politiek debat en besluitvorming.
1.5 Uithoorn in de regio (RV10.29).
Het college van b&w stelt voor in de stemmen met de nota, niet
meer te kiezen voor een fractie Uithoorn en stelt voor kaders te
stellen voor deelname in regionale overleggen.
Doel: informatieve bespreking in de raad ter voorbereiding op
politiek debat en besluitvorming.
Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing

19.30 uur

19.45 uur

20.15 uur

20.35 uur

20.55 uur

Raadsvergadering

Kwartaalnieuws van de
Wmo-raad
We zijn alweer over de helft van het
jaar en daarom volgt hier een door
de Wmo-raad opgesteld overzicht
van wat er in het tweede kwartaal
speelde in deze raad.

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning staat dat burgers het recht
hebben om mee te denken over gemeentelijke plannen die te maken
hebben met mensen (dus bijvoorbeeld niet over de riolering maar bijvoorbeeld wel over hoe de gemeente
kan helpen bij een prettiger buurt).
In de gemeente Uithoorn is dat recht
geregeld via de Wmo-raad. Daarin zitten diverse mensen die meedenken over plannen. Soms geeft de
Wmo-raad ook ongevraagd advies
over iets dat gesignaleerd wordt en
belangrijk is.
In het 2e kwartaal 2010 heeft de
Wmo-raad drie keer advies gegeven. Het eerste advies ging over de
integratienota. Daarin staat hoe de
gemeente omgaat met allochtonen.
De Wmo-raad heeft ondermeer geadviseerd om niet iets extra te doen
voor bepaalde groepen, maar gewoon de kansen en problemen per
persoon te bekijken. Het tweede advies heeft te maken met de aanbesteding van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel. Daarbij moet
gekeken worden of een nieuwe leverancier nodig is. Een aantal gemeenten in de regio heeft de koppen bij elkaar gestoken om samen sterker te
staan. Daardoor zijn er wel veel verschillende partijen en heeft de Wmoraad geen grote stem. De Wmo-raad
heeft geadviseerd om heel goed te

letten op de servicegerichtheid van
de leverancier. Komen ze snel als iemand ver van huis stil staat met zijn
scootmobiel? Doen ze goed onderhoud zodat pech voorkomen kan
worden? De Wmo-raad vindt dat
dit soort dingen tevoren goed vastgelegd moet worden, zodat de gemeente op het contract kan wijzen
als er een probleem ontstaat. Het
derde advies ging over de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010. Dat is eigenlijk een nieuwe versie van een soort
draaiboek dat de gemeente gebruikt
bij het bepalen van welke hulp of
hulpmiddel iemand nodig heeft. De
Wmo-raad heeft vooral geadviseerd
om in dit draaiboek wat minder regels te stoppen, zodat de ambtenaren beter naar de persoonlijke hulpvraag van de aanvrager kunnen kijken en zo tot een verantwoorde keuze komen voor een passend hulpmiddel of zorg.
Misschien heeft u interesse gekregen in de Wmo-raad naar aanleiding
van het kwartaalnieuws. U bent van
harte welkom om eens een vergadering bij te wonen. Deze is vrijwel
altijd openbaar. Er is nog genoeg
plaats voor nieuwe leden, dus ook
daarvoor kunt u zich aanmelden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat van
de Wmo-raad: wmo-raad.uithoorn@
telfort.nl of Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Als u zelf hulp nodig heeft,
kunt u terecht bij het WWZ-loket van
de gemeente. Meer informatie daarover vindt u in het colofon van de gemeentepagina en in de gemeentegids.

Voorzitter: D.H. Oudshoorn
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 8 juli 2010
Mededelingen
Besluitenlijst raad 24 juni 2010
Ingekomen stukken week 25
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

21.00 uur

Politiek debat

3

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 Voortgang risicomanagement en weerstandscapaciteit
(RV10.30).

21.15 uur
21.30 uur

Het college van b&w stelt voor om de ratio van de
weerstandscapaciteit te wijzigen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.2 Amstelgroen (RV10.40).
21.55 uur
Het college van b&w stelt voor in te stemmen met de gewijzigde
kaders voor het project Amstelgroen en met daarmee verband
houdende extra beheerkosten.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties 22.20 uur

Stemmingen

4.1

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Aanpassen komgrens Vuurlijn (RV10.45)
2. Achtervang lening WGH (voorstel 1, RV10.16, onder voorbehoud)
3. Achtervang lening WGH (voorstel 2, RV10.26, onder voorbehoud)
4. Achtervang lening SWN (RV10.41, onder voorbehoud)
5. Plan van scholen basisonderwijs 2011-2014 (RV10.35)
6. Vaststellen samenwerkingsovereenkomsten Vinckebuurt

22.30 uur

Het is een woord waar veel mensen
misschien ooit wel eens van hebben
gehoord. “Bio” betekent leven en “diversiteit” betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een ‘parapluterm’ voor alle verschillende soorten leven op aarde.
Het is belangrijk dat er bijvoorbeeld
niet alleen maar meeuwen zijn, maar
ook mussen; niet alleen maar gras,
maar ook zand. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur.
Biodiversiteit is belangrijker dan u
misschien denkt. Door biodiversiteit
hebben we landbouw. Biodiversiteit
zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het
levert ook voedsel en grondstoffen
voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke
hulpbronnen zorgen dat we kunnen
bestaan.

2010 Jaar van de
Biodiversiteit

(RV10.38)

7. Bekrachtiging geheimhouding Brede School (RV10.46)
Sluiting openbare vergadering

Biodiversiteit, wat is
dat eigenlijk?

22.45 uur

De Verenigde Naties hebben 2010
uitgeroepen tot Internationaal Jaar
van de Biodiversiteit. De aftakeling
van de biodiversiteit van ecosystemen moet stoppen. De schade moet,
voor zover mogelijk, vóór 2020 hersteld worden. Regeringen uit de hele wereld zetten zich in om biodiversiteit te behouden en duurzaam te
benutten. Nederland doet dit door
de Coalitie Biodiversiteit 2010. Dit is
een landelijk platform waarin overheden, organisaties en bedrijven hun
krachten bundelen om de urgentie
van het behoud van biodiversiteit onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Ook Uithoorn heeft
zich aangesloten bij de Coalitie Biodiversiteit.

Biodiversiteit in Nederland

In Nederland komen circa 25.000
diersoorten voor en meer dan 10.000
plantensoorten. Insecten vormen
de grootste groep diersoorten, met
vooral veel soorten kevers, vliegen,
muggen, bijen, wespen en mieren.
Opvallende soortgroepen als vogels
en zoogdieren hebben veel minder
soorten. Behalve inheemse soorten
zijn er bij diverse soortgroepen ook
heel wat exoten bekend. Een exoot
is een soort die niet van nature in Nederland voorkomt, maar hier is gekomen doordat de mens deze heeft
ingevoerd en die zich hier zelfstandig in het wild kunnen voortplanten.
Exoten zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse eik en de muskusrat.
Vooral bij dieren en dan vooral bij vogels zijn er relatief veel soorten met
een internationale betekenis. Voor
dergelijke soorten levert Nederland
dus een belangrijke bijdrage aan de
internationale biodiversiteit.

Ecologische
Hoofdstructuur

In Nederland wordt gewerkt aan een
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
om de afname van de biodiversiteit
in ons land af te remmen. De EHS
is gebaseerd op de theorie dat een
groter aaneengesloten natuurgebied een relatief grotere biodiversiteit heeft. Natuurgebieden kunnen ook met bijvoorbeeld ecoducten aaneengesloten worden. Binnen
Uithoorn zijn het Zijdelmeer en de
Uithoornse polder onderdeel van de
Ecologische Hoofdstructuur. Meer
informatie kunt u vinden op de site:
http://2010.biodiversiteit.nl/

Wmo-vervoer (Regiotaxi/
Servicetaxi) gegund aan
Connexxion Taxi Services
Vanaf 1 augustus 2010 gaat Connexxion Taxi Services het Wmo-vervoer in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel verzorgen.
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn (de G2, samenwerkingsverband Aalsmeer / Uithoorn) én de gemeente Ouder-Amstel hebben gezamenlijk het Wmo-vervoer Europees
aanbesteed.
Twee vervoersbedrijven hebben een
offerte uitgebracht op het bestek
voor het Wmo-vervoer van deze gemeenten. Bij de beoordeling van het
bestek hebben de gemeenten gekeken naar een combinatie van prijs en
kwaliteit. Daarbij is vooral gelet op
de manier waarop de vervoerder het
vervoer gaat aanpakken en hoe de
vervoerder omgaat met de veiligheid
van de passagiers. Connexxion Taxi
Services scoorde bij de beoordeling
van het bestek als hoogste.
Belangrijke wijzigingen met betrekking tot het huidige vervoer zijn verschillend per gemeente. Hieronder
ziet u deze verschillen.

Voor alle betrokken
gemeenten:

1. De naam wijzigt in Regiotaxi
Amstelland
2. De terugbelservice gaat via
de chauffeur
3. Pashouders ontvangen
maandelijks een factuur en
overzicht van de gereden ritten
4. Reserveren van ritten via
internet

Voor Aalsmeer (in Uithoorn
en Ouder-Amstel was dit
al het geval):

1. Automatische incasso
van de ritkosten
2. Het vervoersgebied is
opgedeeld in ringen
3. Bestemmingen zijn weergege
ven in postcodebestemmingen
De pashouders ontvangen voor 1
augustus 2010 nieuwe passen met
uitgebreide informatie, in de vorm
van een nieuwsbrief, over het vervoer van Regiotaxi Amstelland per 1
augustus 2010.
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WERK IN
UITVOERING

•
•

LOPENDE PROJECTEN

Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Herinrichting Fregat tot medio juli 2010

HEIWERKZAAMHEDEN
VOOR BUSTUNNEL

Op 26 juni is de provincie NoordHolland begonnen met de laatste fase van de heiwerkzaamheden voor
de bustunnel die onder de Zijdelweg door wordt aangelegd. De tunnel maakt deel uit van de vrije busbaan van de Zuid Tangent. Het heien gebeurt van maandag t/m vrijdag
tussen 7 en 17 uur. Soms ook op zaterdag van 8-17 uur. Het heien duurt
ongeveer zes weken. De omwonenden zijn per brief ingelicht. Nadere
info: de heer E. van Bezeij van de
provincie Noord-Holland, tel.: 0235145362.

EXTRA ASFALTLAAG OP
NOORDDAMMERWEG,
RANDHOORNWEG EN
RANDWEG

De gemeente Uithoorn laat tussen 5
juli en 22 augustus de volgende wegen voorzien van een extra asfaltlaag:
- Noorddammerweg (tussen de
N201 en Randhoornweg)
- Randhoornweg (tussen Noorddammerweg en Randweg)
- Randweg (tussen Randhoornweg en Op de Klucht)
In verband met deze werkzaamhe-

WERKZAAMHEDEN OP
LEGMEERDIJK
Ernstige verkeershinder

Van 28 juni tot 20 augustus worden
op diverse plaatsen aan de Legmeerdijk wegwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee projecten: Legmeerdijk Noord en Legmeerdijk Zuid.

1. Legmeerdijk Noord:
eenrichtingsverkeer

Deze werkzaamheden vinden plaats
tussen de Machineweg en de Marshallsingel en worden tussen 28 juni en 25 juli uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. De weg wordt
opgeknapt in drie fasen. Tijdens deze werkzaamheden geldt op de Leg-

meerdijk eenrichtingsverkeer tussen
de Machineweg en de Marshallsingel.
Fase 1: Opknappen Legmeerdijk
vanaf kruising Machineweg tot kruising Hornweg. Eenrichtingsverkeer
tussen kruising Machineweg en kruising Hornweg. Deze fase duurt van
28 juni t/m 11 juli.
Fase 2: Opknappen Legmeerdijk
tussen kruising Hornweg /Legmeerdijk en rotonde Snoekbaarsstraat /
J. Adamslaan. In verband met asfalteringswerk zal dit wegvak 1 nacht
worden afgesloten. Houdt u de borden daarvoor in de gaten. Deze fase
duurt van 12 tot 15 juli.
Fase 3: Opknappen Legmeerdijk
vanaf rotonde Snoekbaarsstraat / J.
Adamslaan tot aan de Marshallsingel. Deze fase duurt van 16 tot 25
juli.
Extra werkzaamheden
Na 25 juli zal op de Legmeerdijk tussen de Marshallsingel en de kruising
Legmeerdijk/Bosrandweg/Beneluxbaan onderhoudswerk plaatsvinden.
Deze werkzaamheden vinden plaats
in het verkeer (dus werken terwijl
verkeer door kan blijven gaan). Aangezien er tijdens deze periode op de
Legmeerdijk minder verkeer zal zijn
vanwege de afsluiting tussen Flora
Holland en de Machineweg is het efficiënter om deze werkzaamheden
dan uit te voeren.

2. Legmeerdijk Zuid:
volledige afsluiting

Dit project wordt uitgevoerd door
projectbureau N201+. Tussen Flora Holland en de Machineweg zal de
Legmeerdijk volledig worden afgesloten van 28 juni tot 20 augustus.
Fietsers, voetgangers en hulpdiensten houden doorgang.
Er vinden diverse werkzaamheden
tegelijkertijd plaats. De werkzaamheden zijn:
- Realisatie van de aansluiting van
de nieuwe N201 op Legmeer-
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ALGEMENE INFORMATIE
den worden er verkeersmaatregelen
getroffen.
Er wordt gewerkt in fases:
- 1e fase: van 5 juli t/m 23 juli wordt
de Randhoornweg tussen Randweg en de toegang tot het sportpark De Randhoorn afgesloten
en van 19 juli t/m 23 juli wordt ook
de Randweg afgesloten.
- 2e fase: van 2 augustus t/m 21
augustus wordt de Randhoornweg tussen de Zoogdierenlaan
en Noorddammerweg afgesloten
en van 16 augustus t/m 21 augustus wordt ook de Noorddammerweg afgesloten.
De woonwijk Legmeer-West blijft
steeds bereikbaar. Voorafgaand aan
de werkzaamheden worden de afsluitingen en omleidingsroutes met
borden aangegeven.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Wegen bv. De heer
F. Schrijvers van Grontmij Nederland
BV houdt namens de gemeente toezicht.
Voor vragen naar aanleiding van dit
werk kunt u contact opnemen met de
heer L. Disseldorp van de gemeente
Uithoorn. De heer Disseldorp is bereikbaar op telefoonnummer (0297)
513 111.
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dijk;
Aanleg van de rotonde in de Legmeerdijk bij Meerlandenweg;
- Ophoging van Legmeerdijk met
20 cm vanwege de waterkerende functie;
- Opknappen Legmeerdijk.
Vooruitlopend op deze activiteiten
worden voorbereidende werkzaamheden getroffen bij de inritten van
de percelen tussen Flora Holland
en Machineweg. Betrokken eigenaren zijn hierover geïnformeerd. Het
verkeer ondervindt van deze voorbereidende werkzaamheden geen
hinder.
Dit is een enorme klus met veel gevolgen voor omwonenden en omliggende bedrijven. Er is gekozen voor
een volledige afsluiting van de Legmeerdijk Zuid in de zomermaanden.
Dit is een relatief rustige periode, al
geldt dit niet voor alle bedrijven. Voor
de bloemenveiling is het in elk geval
een rustiger periode en ook de scholen zijn dicht.
Het is onmogelijk om veilig te werken op dit gedeelte van de Legmeerdijk (Flora Holland - Machineweg)
als er ook doorgaand verkeer is. De
ruimte is te beperkt. Een gedeeltelijke afsluiting zou maandenlang overlast voor de omgeving betekenen.
Door een volledige afsluiting kan er
veiliger en sneller (in acht weken)
gewerkt worden.
-

Hebt u vragen, klachten of
wilt u meer info over de
werkzaamheden?

Met vragen of klachten over de werkzaamheden aan de N201 kunt u tijdens kantooruren bellen met: 06 5138 8980. Info over de werkzaamheden en omleidingen vindt u op:
www.n201.info / omlegging Aalsmeer
- Uithoorn / Werk in Uitvoering.

Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
v.a. juli

Inschrijving cursussen Atelier De Penseelstreek.
Cursussen starten in september: schilderen, aquarelleren
en kindercursus. Info.: info@atelier-penseelstreekuithoorn.nl
10 juli
Braderie op Amstelplein, 9-17 uur
12 t/m 26 juli
’t Buurtnest: sport en spelactiviteiten voor kinderen van
alle leeftijden. Dagelijks van 15.00 tot 17.00 uur en van
19.00 tot 21.00 uur. Op woensdag van 12.00 tot 16.00uur.
In het weekend vinden er geen activiteiten plaats.
26 juli-6 aug.
’t Buurtnest: kinderen kunnen elke dag, (maar niet op
woensdagen en in de weekenden) van 11.00 tot 16.00 uur
deelnemen aan activiteiten
17 juli
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
28 juli t/m 1 aug. Polderfeest, evenemententerrein in De Kwakel
3 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad, Margrietlaan
86, 9.30-12-30 uur. € 60. Info: info@jokezonneveld.nl
7 aug.
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
7 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 13.30-16.30 uur. € 60.
10 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 9.30-12.30 uur. € 60
14 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 13.30-16.30 uur. € 60.
17 aug.
Spelend Schilderen, atelier de Rode draad,
Margrietlaan 86, 10.00-12.30 uur. € 7,50
17 aug.
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
21 aug.
Braderie , dorpscentrum De Kwakel, 11-18 uur
21 aug.
Inloopdag CREA, Fort aan de Drecht van 13.00-16.30
uur, Inschrijven voor cursussen seizoen 2010-2011
28 aug.
Tropical Night, Oude Dorp, vanaf 20.00 uur
4 sept.
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13-16.30 uur
4 t/m 7 sept.
Kermis in De Kwakel
10 t/m 17 sept.
Jubileumweek UWTC in en rond clubgebouw en
crossbaan Europarei en wielerparcours Randhoorn.
(www.uwtc.nl)
15 t/m 19 sept.
Circus Solera, evenemententerrein Legmeer-West
17 sept.
Kinderdisco in The Mix
19 sept.
Wielerronde UWTC
25 sept.
Buurtendag, Amstelplein
29 sept.
Herfstactiviteit op kinderboerderij De Olievaar
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie
over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelwaard, inzageperiode t/m 8 juli 2010 . Info:
mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit zebrapad Drechtdijk, inzageperiode t/m 21 juli 2010.
Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Verkeersbeleid Pieter Langendijklaan 6, inzageperiode t/m 21 juli 2010. Info:
mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Evenementen Uithoorn en De Kwakel, inzageperiode t/m 28
juli 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297- 513111
- Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland, inzageperiode 21 juni t/m 28 juli
2010 .Info: mevrouw L. den Boon, tel. (0297) 513 111.
- Verkeersbesluit Polderloop De Kwakel, inzageperiode t/m 4 aug. 2010. Info:
mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Ontwerpbesluit voor wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied Noorddammerweg 13, Inzageperiode 9 juli t/m 19 augustus 2010 Info: de heer R. Noorhoff, tel. 0297-513111
- Ontwerp-Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening gemeente Uithoorn. Inzageperiode 9 juli t/m 19 augustus 2010. Info: de heer W. van de Lagemaat,
tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Straattheaterfestival 2010 Meerwijk-Oost. Inzageperiode 7 juli t/m 18 augustus 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Voornemen vaststelling hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder voor nieuwbouw 35 woningen aan Boterdijk. Inzageperiode; 8 juli tot 6 augustus 2010. Info: mevrouw J. Kars, tel.: 0297-513125.
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk-Oost
- Elbe 23, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het onderheien van een terras aan de achterzijde en een looppad naast het huis.
Meerwijk-West
- Kuifmees 28, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een
woning aan de achterzijde op de 1e etage.
- Eidereend 25 en 23, aanvraag lichte bouwvergunning voor het vergroten van
de garages aan de voorzijde.
Thamerdal
- Admiraal Tromplaan 71, aanvraag lichte bouwvergunning voor het gedeeltelijk veranderen van de 1e etage.
De Legmeer
- Legmeerplein 3 – 9, aanvraag bouwvergunning 2de fase voor het geheel vernieuwen van een winkelcentrum.
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 53, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het veranderen van de gevelkozijnen aan de zuid- en noordzijde.

WWW.UITHOORN.NL

KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.22 van de Wro tijdelijk onthefﬁng te verlenen van het geldende bestemmingsplan tot en met 30 juni 2012 en daarna tijdelijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum voor het hierna te
noemen bouwplan:
De Kwakel
- Boterdijk 166, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke
noodwoning.
Genoemd bouwplan ligt van 9 juli 2010 tot en met 19 augustus 2010 ter inzage bij
de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk
zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
Zijdelwaard
- Potgieterlaan 44, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 11 augustus 2010
De Kwakel
- Evenemententerrein De Kwakel, onthefﬁng van artikel 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend aan de heer Maliekhadien voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank vanuit een tappunt tijdens het polderfeest van 28 juli t/m 1 augustus 2010 en tijdens de kermis van 4 t/m 7 september 2010.
Bezwaar t/m 6 augustus 2010.
- Vuurlijn 30, Verklaring van geen bezwaar aan Plux, sport health beauty voor
het organiseren sportlessen op muziek op 30 juni 2010 van 09.00 tot 11.30 en
van 19.00 tot 22.30.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 7, vergunning aan de exploitanten van horecabedrijf
Bella Donna voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 22 juni 2013
- een drank- en horeca vergunning
Bezwaar t/m 4 augustus 2010.
- Den Uyllaan 4, onthefﬁng van het geluid voor het slotfeest voor docenten van
scholengemeenschap Thamen op 8 juli 2010 van 17.00 tot 23.00 uur.
Bezwaar t/m 13 augustus 2010.
Dorpscentrum
- Oude dorp, wijziging op de vergunning aan Starpromotions voor het organiseren van een braderie op 12 december 2010 in plaats van 19 december 2010.
Bezwaar t/m 10 augustus 2010.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 15, vergunning aan Carrosserie Trailer Service voor het verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2010.
Bezwaar t/m 10 augustus 2010.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
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De prijzen gingen er snel uit
bij AH Jos van den Berg

Uithoorn - Zes weken duurde de
stempelactie bij AH Jos van den
Berg op het Amstelplein. Voor veel
klanten van deze super een aantrekkelijke actie om mee te doen.
Bij elke 25 euro aan boodschappen kregen zij een stempel op een
stempelkaart waarmee men kon
meedingen naar prachtige prijzen
die in het kader stonden van het
WK in Zuid-Afrika. Met als eerste
prijs een 8-daagse reis naar dat
prachtige land voor twee personen ter waarde van liefst 3.340
euro! Een tweede prijs in de vorm
van een prachtige kofferset ter
waarde van 750 euro en als derde
prijs een grote WK-parasol met
een waarde van 250 euro. Verder
waren er negen prachtige oranje
KNVB-voetballen in de verloting.
De hoofdprijs werd uitgegeven in
samenwerking met Natasja van
Luinen van Personal Touch Travel
op het Zijdelwaardplein.
Rond half vijf in de middag hadden
zich enkele tientallen mensen –
voornamelijk vrouwen, een enkele
man - bij de ingang van de super
verzameld. Veel te weinig naar
het idee van Jos van den Berg, die
zich al zorgen maakte hoelang het
dan wel niet zou duren alvorens
de eerste prijswinnaar zou worden
getrokken uit de kist die naast de
geluidsinstallatie in de hal stond
opgesteld. Het geluid werd traditiegetrouw verzorgd door Avisat-Aalsmeer. “We hebben de tijd
vandaag een beetje tegen, want
het is mooi weer, veel mensen zijn
al op vakantie gegaan én we hebben rond vier uur een WK wedstrijd Duitsland-Argentinië. Dan
zitten de meeste mannen voor
het scherm. Kan ik mij helemaal
voorstellen”, aldus Jos van den
Berg, die niettemin tevreden was
met de opkomst van het aantal
klanten.
De prijzen werden getrokken door
notaris Harry Holsteijn. De vrees
dat het allemaal lang zou duren
viel achteraf reuze mee. Er werd
voorzichtig begonnen met het
verloten van een aantal voetballen en dat verliep vlot. Vervolgens
werden de drie hoofdprijzen getrokken en tot ieders verrassing
waren de prijswinnaars aanwezig! Onder de bezoekers was ook
voormalig burgemeester Berry

Groen die eveneens aan de
actie had meegedaan en vol spanning de prijstrekking volgde. Zij
werd niet teleurgesteld. Weliswaar
geen hoofdprijs maar toch een
fraaie voetbal was haar deel. Na
driekwartier was het al voorbij. Samen met de hoofdprijswinnaars en
de notaris werd nog even gezellig
nagepraat in het bedrijfskantoor.
De grote parasol werd op het adres
van de prijswinnaar afgeleverd, de
kofferset kon zo mee. De afspraken voor de reis naar Zuid-Afrika
zullen worden gemaakt. Voor de
hoofdprijswinnares, mevrouw L.
Janmaat uit Nieuwveen, kwam dit
goed uit. Zij had nog geen vakantieplannen voor dit jaar…

Hoofdprijs: een 8-daagse reis
voor 2 personen naar Zuid-Afrika
ter waarde van 3.340 euro: mevrouw L. Janmaat uit Nieuwveen;
2e prijs: een kofferset (waarde
750 euro), mevrouw A.J.M. Könst,
uit Uithoorn; 3e prijs: een WKparasol, doorsnede 5,5 meter
(waarde 250 euro): mevrouw P.
Pasman-Cuiper uit Uithoorn.
De negen voetballen werden gewonnen door: M. van Diemen
(Nieuwveen); B.Tesselaar (Uithoorn), R. v.d. Pol (Uithoorn), B.F.N.
van Eijk-Brok (Uithoorn), C. Kortstra (Uithoorn), A.C.Hoogerhout
(Uithoorn), K.Nieuwendijk (De
Kwakel), A. van Rijn (Amstelhoek)
en H.L. Groen (De Kwakel).
Prijswinnaars: van harte gefeliciDe volledige uitslag van de prijs- teerd. Jos van den Berg: bedankt
trekking van de WK-stempelactie en graag tot een volgende keer!
is:

Albert Heijn Jos van den Berg
Amstelplein 37 • 1421 SB Uithoorn

Natasja van Luinen
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Na een benauwde zomerdag is een fikse onweers- en regenbui vaak
zeer welkom. Al dat extra regenwater komt nu nog meestal in het riool
terecht. Dat raakt daardoor overbelast, met alle vervelende gevolgen
van dien. Gelukkig bestaat er een oplossing. Wanneer regenwater wordt
opgevangen op de plek waar het valt, kan het apart worden afgevoerd
en dichtbij in het oppervlaktewater (sloten, meertjes, et cetera) worden
gestort. Dat ontlast het riool aanzienlijk en bovendien hoeft het schone
regenwater op die manier niet met het vieze rioolwater mee naar de
zuiveringsinstallatie. Dat scheelt tijd en geld. De gemeente doet er veel
aan om het water in onze toch al zo waterrijke omgeving in goede
banen te leiden. Maar dat kan niet zonder medewerking van de inwoners.
In deze editie van waternieuws vindt u een paar aansprekende voorbeelden
van hoe gemeente, waterschap en mede-inwoners zich inzetten voor

FOTOGRAFIE: HILBWERT KRANE

een goede waterhuishouding in de gemeente. Laat u inspireren!

Ze heeft haar tuin bewust niet
betegeld en is zeer enthousiast
over de natuurvriendelijke oevers.
Wethouder Ria Zijlstra is blij met
het onderwerp ‘duurzaamheid’
in haar portefeuille. “Water is
belangrijk voor ons allemaal.”
Na twaalf jaar gemeenteraad
is het onderwerp ‘water’
haar niet vreemd. “Mijn
interesse ligt bij het milieu
en water is daarin een mooi
en veelzijdig onderwerp,”
aldus de wethouder. Zij
nam 22 april het stokje
van voorganger Maarten
Levenbach over. “Er is de
afgelopen periode al veel
goeds ingezet,” aldus Zijlstra,
“en daar ga ik graag op door.”
Zij vindt het afkoppelen van
water en het beter weg laten
vloeien van het regenwater

het belangrijkst. “Vanwege de
klimaatveranderingen zal er
meer en heviger regen gaan
vallen. Dat water moet weg
kunnen lopen naar het grondwater en daar is extra aandacht
voor. Vooral de natuurvriendelijke oevers spreken mij
zeer aan. Dat is een goed voorbeeld van hoe je op meerdere
niveaus verbeteringen aan
kunt brengen. Je krijgt er
meer biodiversiteit door,
het ziet er mooier uit en de
waterberging wordt er door
verbeterd. Bovendien schijnt
het veiliger te zijn; een kind
dat in het water valt, kan
makkelijker de kant op kruipen.”
minder overlast
Naast het voortzetten van het
al eerder vastgestelde beleid
houdt Zijlstra zich ook bezig
met het uitvoeren van het
Regionaal Convenant dat de
gemeente Uithoorn twee jaar
geleden ondertekend heeft
met de AM gemeenten (de
Amstelland- en Meerlanden
gemeenten). “Daarin hebben
we afgesproken dat we in 2040
een energieneutrale gemeente
zullen zijn. Dat wil zeggen dat
we alle energie die we in de
regio gebruiken, ook zelf zullen
opwekken. Het is aan dit college
om de concrete stappen hiervoor te zetten.” Een mooie
uitdaging”, noemt Zijlstra het,
waaraan we allemaal een bijdrage kunnen leveren. “Duurzaam omgaan met je leefomgeving – waaronder het water
– betreft natuurlijk iedereen.
Daarom hoop ik dat mensen
zich er bewust van zijn hoe
belangrijk water voor ons is
en hoeveel je zelf kan doen
om dat water zuiver te houden.
Als we ons er allemaal voor
inzetten, kan het water vallen
waar het valt zonder dat
het op enige manier overlast
bezorgt.”

Zijn oevers niet altijd natuurvriendelijk? Blijkbaar niet, want in
Thamerdal, Zijdelwaard en Legmeer worden de slootkanten aangepast
en mooier gemaakt. Overigens was dat niet de enige doelstelling.
Edwin ter Hennepe van Waternet beantwoordt vijf vragen.
Waarom worden
de oevers aangepast?
Edwin ter Hennepe: “In de
gemeente Uithoorn moest
meer open water komen
om de risico’s op wateroverlast te verminderen.
De overlast komt doordat
overtollig water van harde
regenval door de verharding
niet snel genoeg naar de
sloten afgevoerd kan worden.
Bovendien zijn er relatief
te weinig sloten. Met als
risico dat het water bij flinke
buien over het randje van
de sloot gaat.”

hoe gaat het in zijn werk?
“Het is een simpele ingreep met
behoorlijk wat effect; de houten
afscheidingen van de sloten
worden verwijderd, de grond
wordt afgegraven waardoor de
oevers glooiend aflopen naar
het water toe, daar planten
we begroeiing die de komende
jaren verder kan floreren. Er
wordt in totaal 8.000 m2 extra
waterberging gerealiseerd.”
Wat is het effect?
“Hierdoor wordt het slootoppervlak vergroot en kan het water
makkelijker stijgen zonder

overlast te veroorzaken. Bovendien wordt het er mooier op; de
planten en bloemen trekken
vlinders en libellen aan. Buiten
het feit dat het er beter uitziet,
zorgt het groen er ook voor dat
de waterkwaliteit verbetert;
het water uit een riooloverstorting wordt ‘schoongegeten’
door de planten.”
Wanneer gaat dit gebeuren?
“Het is al gaande. Langs de Van
Ghentlaan zijn de oevers al in
2008 natuurvriendelijk ingericht. De herinrichting van
het Oranjepark is net afgerond.

Dit geldt ook voor de oevers
langs de Colijnlaan, Thorbeckelaan, Karel Doormanlaan
en Ruys de Beerenbroucklaan.
Deze zomer worden de oevers
langs de Herman Heijermanslaan opgeleverd. Dit jaar
wordt nog gestart bij In Het
Rond en de Leopoldlaan. De
komende jaren worden nog
meer projecten uitgevoerd.”
Wie voert het uit?
“Waternet**en de gemeente
hebben het project samen
ingezet; de gemeente voert
het uit.”

** “Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht beschermt tegen overstromingen, zorgt voor het juiste waterpeil, beschermt
de waterkwaliteit en zuivert het afvalwater. De uitvoerende taak van het waterschap wordt verricht door Waternet.”
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Iedereen van harte
gefeliciteerd!

Winnares Wina van Dijk ontvangt haar prijs uit handen
van tv-tuinman Rob Verlinden en wethouder Ria Zijlstra.

Wina van Dijk won een exclusief
tuinontwerp van tv-tuinman
Rob Verlinden! Dat komt goed
van pas want zoals ze zelf zegt:
“zit er geen enkele groene vinger
aan haar twee linkerhanden
maar zou ze wel graag een tuin
hebben om van te watertanden”.

In een poging om het water
van het Zijdelmeer schoner
te krijgen, besloot het Hoogheemraadschap zo’n vijftien
jaar geleden om het meer
af te sluiten en er gefilterd
water uit de Molenvliet in te
pompen. Ook werden dertien
afsluitingen geplaatst in de
wateren van de Kwakelse
polder. Dat plan bleek echter
niet te werken; het water
stroomde niet goed meer
door. Daardoor raakte het
vervuild en ontstond er
blauwalg. Ook kregen we

last van kroosvorming,
stinkend water, en met name
‘s zomers stierven er veel
vissen. Bovendien zakte
de bodem en daardoor het
waterpeil. Allemaal dingen
waar ik niet blij mee was.
Zelf heb ik 25 hectare land
in de Kwakelse polder,
waarvan vier hectare in
gebruik is als tuindersgrond.
Natuurlijk is goed en schoon
water heel belangrijk voor
agrariërs. En daarvoor is
een goede doorstroming
noodzakelijk.

Voor wat, hoort wat
Samen met Albert Blommestijn
– een bevriende biologische
agrariër met 22 hectare
land in hetzelfde gebied –,
de Groengroep en een aantal
bewoners van Meerwijk hebben we toen een plan bedacht
voor een eigen watersysteem.
Dit hebben we voorgelegd
aan het Waterschap Amstel
Gooi en Vecht. Zij vonden
het gelukkig een goed plan

en zijn ermee aan het werk
gegaan. De kern van het plan
bestaat uit het weer open
maken van het Zijdelmeer én
de Ringvaart. Ook de dertien
schutten zijn eruit. Hierdoor
stroomt het water beter
door, waardoor de kwaliteit
verbetert. De vele karpers in
het gebied hebben nu ook weer
de vrijheid. Bijkomend voordeel
is dat het nu ook mogelijk is om
met kano’s en roeiboten door

Dat zijn grote betonnen bakken waarin ongeveer
400 kuub water kan worden opgevangen,
ongeveer net zoveel als het 25-meterbad van
zwembad De Otter.
Waarvoor dienen ze?
In een deel van het riool
worden regenwater en afvalwater samen afgevoerd.
Bij een stevige wolkbreuk
kan het riool al dat extra
regenwater niet aan. Om
te voorkomen dat het vieze
water terugstroomt in de
woningen, wordt op een
aantal punten in de gemeente
dit water gecontroleerd
in het oppervlaktewater
(bijvoorbeeld sloten) gestort.
Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor de kwaliteit van dat
water. Een oplossing is om
bij zo’n overstortplek een
bergbezinkbassin te plaatsen,
waarin het overtollige water

wordt opgevangen. Wanneer
het riool het weer aankan,
wordt het opgevangen water
daarin teruggepompt.
Wat gebeurt er als er
zoveel water is dat het niet
meer in het bassin past?
Dan wordt alsnog water
in het oppervlaktewater
gestort. Maar omdat zware
vuildeeltjes in het bassin
naar de bodem kunnen
zakken (vandaar de naam),
is het gestorte water veel
minder verontreinigd.
Door bergbezinkbassins
komt dus sowieso minder
rioolwater in het oppervlaktewater terecht. En wat er

de wateren te gaan. We zijn blij
dat we dit hebben gedaan; de
gemeenschap is er hierdoor op
vooruit gegaan. Doordat het
waterpeil in de polder echter
is gestegen, heb ik minder
ruimte om te produceren en
kunnen Blommestijns koeien
drie weken minder buiten
lopen. We hopen dat de
gemeente een compensatie
voor ons wil overwegen. Voor
wat, hoort wat tenslotte.”
FOtOgRAFie: PAtRicK HeSSe

Agrariër Jan van Rijn teelt bloemen
en heesters in de Kwakelse polder.
Samen met ‘concullega’ Albert
Blommestijn bedacht hij een plan
voor een betere waterhuishouding
in dit gebied.

toch nog in komt, is minder
schadelijk. Een goede
oplossing dus!
Hoeveel bergbezinkbassins
heeft de gemeente?
Er zijn er momenteel drie:
aan de Nicolaas Beetslaan,
Rozenlaan en Admiraal
de Ruyterlaan. Alle bassins
zitten onder de grond,
dus je ziet ze niet. Bij de
Nicolaas Beetslaan zie je
alleen het deksel en bij de
Admiraal de Ruyterlaan is
het bassin verwerkt onder
een parkeerdek. Er komt
binnenkort nog een
vierde bassin bij, aan de
Wiegerbruinlaan.

© BeelDleVeRAncieRS

Veel reacties kreeg de gemeente
binnen op de prijsvraag in De
Waterkrant van begin dit jaar.
Uiteindelijk werd Wina van
Dijk de gelukkige winnares
van een tuinontwerp op maat
van Rob Verlinden. Zij wist de
vraag over het hoogteverschil
tussen het waterpeil in de
Amstel en het laagste punt in
Uithoorn goed te beantwoorden
(6 meter). Ook haar originele
reden waarom tuinman Rob
voor haar tuin een ontwerp
zou moeten maken: ‘geen
enkele groene vinger aan haar
twee linkerhanden...’, scoorde
hoge ogen. Op 28 juni jl.
ontving Wina haar prijs in het
gemeentehuis, uit handen van
Rob Verlinden zelf én wethouder
Ria Zijlstra. Binnenkort komt
Rob langs bij Wina thuis om
alles eens te bekijken en een
mooi ontwerp te maken.

De tweede prijzen, een minicursus tuinieren door Rob
Verlinden op het gemeentehuis, zijn gewonnen door:
A.J. van nieuwenhuizen,
René lek, Amber Dubbeld,
M. Vijverberg, Rene nuij,
mevr. Vijverberg, dhr/mevr.
Van Braak, carine de Jong-Blom,
erna Roerhorst, A. van Dorst,
H. Hespe, S. Boxxe, F. J. van
Kruistum, Marianne Rietdijk,
e.J. Kuilboer, P.i. Bergman
van der Heijde, Y. Bauer, Ada
Plasmeijer, Mariëlle van Dijk,
Marjolein van der Knaap,
Annelies van der Berg, Karin
van Weely-Breewel en Janice
& erwin Horstmanshof.
De trootstprijs – een tuinbon
van 50 euro – werd gewonnen
door: ellen Metselaar,
dhr./mevr. Veninga, A. Mönch,
c. Kouseband-Herben,
Ph. Stenger, Petra luijtjes,
esther de Haas en Jan nagtegaal.
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Wederom goed weekend
voor Kervin Bos

Beloond na veertig jaar
trouwe dienst

Uithoorn - Dinsdag 29 juni had
Bert van Wermeskerken (57) de dag
van zijn leven. Hij werd op die dag
door zijn collega’s uitgebreid gehuldigd omdat hij 40 jaar bij de AM
Groep (vroeger opererend onder de
naam De Schutse) werkzaam is. Eén
en ander vond plaats in het nieuwe
bedrijfspand van de AM Groep Uithoorn aan de Anthonie Fokkerweg,
dat voor deze gelegenheid feestelijk versierd was. AM Groep is een
leerwerkbedrijf in de regio Amstelland en Meerlanden. De AM Groep
voert uit hoofde van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) onder
meer werkzaamheden uit voor de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en
Uithoorn. De WSW is er voor mensen die om verschillende redenen
alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Bijvoorbeeld als er sprake is van lichamelijk, verstandelijke en/of psychische
beperkingen. In dit kader werkt Bert
samen met een aantal collega’s bij
de groenafdeling van de AM Groep
Uithoorn. Bert heeft voordat hij naar
de afdeling in Uithoorn kwam in diverse plaatsen in de regio gewerkt.
Inmiddels is hij voor veel inwoners

van Uithoorn geen onbekende in
het groenonderhoud. Daarnaast is
Bert al 37 jaar woonachtig bij Ons
Tweede Thuis, een vorm van begeleid wonen. Ooit op het Zijdelveld in
de voormalige burgemeesterswoning, maar nu al weer 18 jaar in het
Gezinsvervangend Tehuis aan de
Glanskopmees 100.
Het was daar dat hij in kleine familiekring werd gefeliciteerd. Blij
was Bert dat ook zijn tante Gijsbertje van Wijngaarden, een zeer krasse en goed van de tongriem gesneden dame van 86 jaar hierbij aanwezig was. Zij is de zuster van zijn
(overleden) moeder en hij noemt
haar zijn ‘reservemoeder’. Bert is
naar haar vernoemd. Hij vertelt dat
hij graag de damsport beoefent, 37
keer de Avondvierdaagse van Uithoorn heeft gelopen, maar bovendien 19 keer de Apeldoornse Vierdaagse. Verder houdt hij van musicals en reist hij graag met andere
mensen via Begeleid Reizen. Daarmee is hij al in Oostenrijk en Zwitserland geweest. Dit jaar wordt het
Griekenland. Bert wordt samen met
zijn collega’s geprezen om hun inzet
bij het groenonderhoud dat namens
de AM Groep voor de gemeente Uit-

hoorn wordt uitgevoerd. Verder is hij
pas geslaagd voor de sociale vaardigheid ‘Samen sterk op het werk’.
Hij gaat nu nog een cursus VCA volgen.
Bert was compleet verrast toen hij
door een politiewagen met gillende sirene van huis werd gehaald en
naar het bedrijfspand van de AM
Groep werd gereden. De collega’s en
verdere aanwezigen wachtten hem
daar al op toen de politiewagen andermaal met sirene zijn komst aankondigde. Kortom, het was een vrolijke ‘intocht’ van Bert die zichtbaar
geëmotioneerd was door zoveel
feestelijke aandacht. Zijn schoonzusje Annelies had het voor elkaar
gekregen dat hij met een politiewagen werd gehaald en gebracht. In
het bedrijfspand kreeg Bert uit handen van Mart Amelink van de AM
Groep een oorkonde aangeboden
voor 40 jaar trouwe dienst. Tevens
werd hem de Speld van verdienste
opgespeld. Daarna mocht Bert de
feesttaart aansnijden, kreeg hij cadeautjes van zijn collega’s en werd
hij door zijn familie toegezongen.
Deze dag zal bij Bert bijblijven als
een bijzonder hoogtepunt in zijn leven. Het zij hem van harte gegund!

Regio - Afgelopen weekend werd
een drukke periode van 4 weken
racen achter elkaar afgesloten met
twee ONK wedstrijden op de Motorsport Arena Oschersleben, boven Hannover in de voormalige
DDR. De Yamaha R6 was weer uitstekend geprepareerd door de technische staf en Kervin had er zin in.
Afgelopen vrijdag kon Kervin al enkele trainingssessies rijden om weer
te wennen aan de baan maar vooral
ook aan de hitte. Met temperaturen
van boven de 350 Celsius was het
zwaar voor zowel mens als machine,
Kervin zelf over die hitte:
“Het is bloedverzengend heet hier
maar onder het rijden heb ik er geen
last van. We hebben lekker een
zwembadje meegenomen en het is
heerlijk om daar af en toe in te plonzen om wat af te koelen.” Op zaterdag stonden de kwalificatietrainingen op het programma en op zondag twee wedstrijden. Tijdens de
eerste kwalificatietraining was het
nog wat zoeken naar de juiste afstelling en dat resulteerde in een
vierde tijd. Karl, Gerard en Phillip togen aan de slag en dat werk leverde resultaat op, want in de tweede
tijdtraining wist Kervin zijn tijd, ondanks de toegenomen hitte, flink te
verbeteren waardoor hij een plaatsje opschoof op de startgrid. Zoals al
zowat het hele seizoen was ook nu
Raymond Schouten de snelste. Nigel Walraven kreeg een zogenaamd
sleepje van Schouten en nestelde zich verrassend op de tweede
plaats. Na twee dagen in de bloedhitte is het een raar gevoel om op
zondagochtend wakker te worden,
terwijl de regen op de daken klettert. Om half 9 stond de Warm-up
training op het programma maar gezien het feit dat er voor de rest van
de dag droog weer op het programma stond vond Kervin het, in overleg
met het team, niet echt nuttig om te
gaan rijden. De start van Kervin was
goed en achter Raymond Schouten
werd de tweede plaats ingenomen.
Schouten sloeg al snel het bekende kleine gaatje maar wist dat dit
keer niet echt uit te bouwen. Kervin was in gevecht met Ten Napel,
Walraven, Van der Aa en Ter Braake
en dat groepje bleef lang bij elkaar. Helaas was het gevoel met de

achterband voor Kervin niet helemaal goed. Kervin miste grip en had
moeite de Yamaha onder controle
te houden. In de laatste paar ronden moest Kervin het tempo wat laten zakken en zag de concurrenten
bij hem weg rijden. Gelukkig wist
de Wilnissenaar de motor heelhuids
over de finish te brengen met een
vijfde plaats als resultaat. Directe
concurrent om de tweede plaats in
de ONK stand, Randy Gevers, werd
slechts zevende, zodat er toch nog
een paar punten werd uitgelopen.
“Mijn start was goed en het groepje waar ik in zat kon het tempo van
Schouten ook goed volgen. Vanaf halverwege de race kreeg ik wat
gripproblemen die steeds erger
werden. Ik kon diverse keren maar
net een crash voorkomen waardoor
ik het groepje moest laten gaan. Ik
heb me toen geconcentreerd op uitrijden en dat is gelukkig gelukt. De
bandenkeuze was dus niet helemaal
goed maar de grootste winst is dat
ik voor Randy ben geëindigd”, aldus
Kervin die tevens tevreden constateerde dat Schouten het hier toch
moeilijker had dan de vorige races.
De start van de tweede race stond
gepland om vier uur maar door een
ongeval in de race ervoor werd deze flink uitgesteld. Pas dik na vijf uur
konden de rijders hun startposities
weer innemen. Door deze tijdachterstand werd de race ook fors ingekort tot tien van de oorspronkelijke
vijftien ronden. Dit keer koos Kervin wel voor de zachtere Dunlop en
dat bleek ook de goede. Kervin was
wederom goed weg en samen met
Walraven werd het wiel van Schou-

ten gevonden. Helaas ging Walraven halverwege de eerste ronde onderuit waarbij Kervin hem maar ternauwernood kon ontwijken. Het leverde Schouten wel weer het bekende gaatje op. Kervin bleef echter de druk op de ketel houden en
het gaatje bleef dan ook een dikke seconde, zodat Schouten geen
rust kreeg. De leider in de tussenstand reed echter ontzettend sterk
en maakte geen fouten. In de laatste
ronde wist Kervin dat het niet ging
lukken om Schouten te verslaan
waardoor het gaatje nog opliep naar
net boven de twee seconden. Kervin zelf over race twee: “Ik heb Raymond vanmiddag serieus onder
druk kunnen zetten. Hij reed echter
zo sterk en verslapte geen moment.
Ik zou echt niet weten waar ik hem
eventueel uit had kunnen remmen
maar hij heeft eindelijk een keer
moeten zweten voor de overwinning. Ik ben supertevreden met name met race twee. Het waren drukke weken en we zijn er prima doorheen gekomen. Qua resultaten waren alleen de twee IDM races op de
Sachsenring minder maar daar hebben we wel weer veel van geleerd.
Nu een paar weekjes rust, zodat we
alles weer op orde kunnen brengen
en dan op naar de tweede helft van
het seizoen.” Die tweede seizoenshelft start 30 juli-1 augustus met de
IDM race op het semipermanente stratencircuit in Schleiz, gelegen
tussen Erfurt en Gera in de voormalige DDR. De eerstvolgende afspraak op eigen bodem is een week
later tijdens de Rizla Racing Day op
het circuit van Assen.

Waterpret bij de welpen
van de Admiralengroep uit
Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
helaas alweer de laatste opkomst
voor dit seizoen van de welpen van
de Admiralengroep uit Uithoorn.

Een leuke afsluiting met dit warme
weer kon natuurlijk niet anders dan
met water en ijs. Hieronder het verhaal van de laatste opkomst door de

ogen van Sophia.
“Zaterdag gingen wij allemaal waterspelletjes doen. Het zou de laatste opkomst zijn en dat gingen wij
goed afsluiten. Wij hadden allemaal
zwemkleding aan en droge kleding mee. Het was warm weer en ik
vond het heel lekker om met water
te spelen.
Wij hebben trefbal gedaan en konden elkaar met natte sponzen afgooien.
Een ander spelletje was dat als je
voor je paaltje bleef staan je door
“Lowi” werd natgegooid en niet zo’n
beetje ook!. Er was een gave zeepglijbaan, hierop kon je op je buik,
rug of billen glijden wie het eerst aan
kwam had gewonnen. Wij mochten
zo vaak als wij wilden; je kon er ook
een koprol op maken dat was leuk.
Daarna kregen wij allemaal een perenijsje en konden wij nog even opdrogen. Op de foto zie je mij op de
zeepglijbaan glijden.

Auto uitgebrand aan de Bertram
Uithoorn -Zondagochtend om 11.35 uur is er een brand uitgebroken in een auto aan de Bertram. De Brandweer
was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de gehele auto afbrandde. Zij kon echter niet voorkomen dat de binFoto: Ronald van Doorn
nenzijde van de wagen geheel verloren ging.				

Bewoners van Wederik gaan
uit hun bol bij winst
van Brazilië
Uithoorn - Bij de opmaak van deze editie was nog niet bekend of het Nederlands elftal ook de halve finale heeft
gewonnen. Maar wel was het vrijdagavond groot feest na de overwinning op Brazilië. Deze foto`s zijn gemaakt na
de overwinning op Brazilië op de Wederik in Uithoorn.
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Na Provinciale Staten en college:

Ook raad geeft Veenribbenvariant in Groot Mijdrecht
Noord-oost
De Ronde Venen - Provinciale Staten (PS) van Utrecht hebben maandagavond 28 juni ingestemd met
het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om de Veenribbenvariant
als inrichtingsmodel te kiezen voor
de polder Groot Mijdrecht Noordoost. Dit in plaats van het zogeheten
‘Schetsontwerp’. Dat was de eerdere
variant die in maart het licht zag en
waar de bewoners én de gemeente
zich niet in konden vinden. Het gaat
hier om uiteindelijk 395 ha moerasnatuur te realiseren in het oostelijk
deel van de polder. Het besluit van
PS is als een afzonderlijk item bij dit
artikel opgenomen. Mede door bemoeienis van enkele Statenleden is
de recent ontwikkelde Veenribbenvariant in eendrachtige samenwerking met bewoners en andere betrokken partijen tot stand gekomen.
Provinciale Staten stemden in met
het statenvoorstel Groot Mijdrecht
Noord, evenals het college van De
Ronde Venen. Hiermee is in principe
een einde gekomen aan de onduidelijkheid over de toekomst van de
polder. Het proces van totstandkoming was lang en verliep moeizaam,
omdat betrokkenen vaak tegenover
elkaar stonden. De partijen complimenteerden gedeputeerde Wouter
de Jong met de variant, die zij realistisch noemen. Enkele partijen, waaronder Natuurmonumenten en AGV,
gaven aan het jammer te vinden dat
de provincie voor deze variant een
aantal van haar oorspronkelijke natuurdoelen heeft moeten inleveren,
maar prezen wel de haalbaarheid
van deze variant. Gedeputeerde De
Jong zegde toe na de zomer terug te
komen met een procesvoorstel over
het verdere verloop en de voortgang
voor de inrichting.
Best haalbare optie
Tijdens een ingelast RondeTafelGesprek (RTG) dinsdagavond 29 juni konden inwoners van de polder
en betrokken organisaties ‘inschieten’ op het besluit van PS waar het
de inrichting van het oostelijk deel
van de polder betreft. Tien sprekers
hadden zich aangemeld om hun informatie richting de leden van de
raadscommissie te spuien. Onder

hen Hans Pronk, lid van de bewonerscommissie GMN, die de variant als de best haalbare optie kenschetste. “Maar we staan nog niet
te juichen. De bewoners gaan weliswaar akkoord met dit plan maar
de zorgen blijven. De herinrichting
van de polder raakt nog steeds een
aantal inwoners, zoals de boeren die
in dat gebied zitten en zullen moeten verdwijnen of verkassen.” Pronk
hoopte dat de raadsleden beslissingen nemen en aanvullingen op het
plan zullen lanceren in het belang
van de bewoners in GMN-oost. Ook
dient er volgens hem geen nieuwe
natuur in GMN-west te komen. Pieter Palm zag de variant als een tussenmodel waaraan in een open relatie met de provincie definitieve oplossingen gekoppeld moeten worden. De bewoners kunnen zich net
zoals hijzelf goeddeels in de gepresenteerde variant vinden. Maar het
hangt van de definitieve inrichting
af in hoeverre dit tot het wegnemen van alle zorgen leidt. De agrariërs Compier, Hettinga en Versteegh
spraken hun teleurstelling uit dat zij
worden ‘afgeschreven’. Zij zijn het
niet eens met de aanleg van een
moeras ten koste van landbouwgronden.
Beheerd
“Veehouders hebben het gebied
generaties lang goed beheerd. Het
idee dat natuurorganisaties dat beter kunnen is grote onzin. In het gebied bij Waverhoek zouden ook
zeldzame planten en dieren komen.
Niks daarvan. De enige diersoort die
hier voorkomt zijn overwegend ganzen die de bodem vervuilen met hun
fosfaatrijke zure mest. Door eerlijke
streekproducten als melk een vlees
te produceren hebben de boer én
de polder nut. Maar alle landbouwactiviteiten moeten nu worden beëindigd”, zo laat Carel Compier in
zijn voordracht weten. Hij wees er
nog eens op dat afplaggen van de
bodem het gevaar voor opbarsten
van de bodem vergroot. Als hij toch
moet verkassen wil hij een nieuwe
boerderij aan de andere kant van
de Hoofdvaart. Ook boer Hettinga
vindt het maar niks. Er is geen kans
op maatwerk. “Ik word het moeras

in gedrukt”, zo laat hij de vergadering weten. Namens LTO-Noordwest
Utrecht laat boer Ben Versteegh weten dat de landbouw het opnieuw
verliest van de natuur. De variant
zal grotere gevolgen hebben voor
de polder en haar inwoners dan het
lijkt. Ook voorziet hij meer wateroverlast. Het standpunt van LTO is
dat men gaat voor de landbouw. De
boeren willen dóór.
Namens Natuurmonumenten steunde mevrouw P. Ket de nieuwe variant van harte. Zij vroeg zich echter wel af of het natuurgebied zonder de 190 ha in west wel ‘robuust’
genoeg is. De heer G. Korrel beoordeelde de variant vanuit het oogpunt van het Waterschap. Hij zit in
het dagelijks bestuur van AGV en is
de mening toegedaan dat de gekozen variant enerzijds recht doet aan
wat de inwoners en andere partijen voor ogen staat. Anderzijds voorziet hij echter wel problemen bij het
afplaggen van de bodem en bij het
scheiden van het zoute en zoete
kwelwater. “Er zullen zich veel onzekerheden voordoen bij de uitvoering”, aldus Korrel.
Muggen en knutten
Inwoonsters Caroline Ströer en Wil
Oudshoorn vrezen voor hun woongenot als grote delen van het land
nat moeras wordt. Wolken met
muggen en knutten (kleine steekvliegjes) zullen zeker in de zomermaanden een voortdurende bron
van overlast zijn. Zij stellen een optie voor door eerst een proef met
een nat stuk land te houden en droge overgangszones in te stellen.
Voorts het behoud van de huidige
waterhuishouding en een duurzaam
waterpeil.
Wat eigenlijk iedereen over het hoofd
had gezien is dat aan de Proosdijerdwarsweg een verenigingskampeerterrein is gevestigd en dat dan
ook gedoemd is te verdwijnen. De
vereniging de Haagse Lichtbond,
de eigenaar van het terrein, liet bij
monde van voorzitter Mieke van der
Meij weten dat het terrein een fraai
stukje natuur omvat. Voor de vereniging ontstaat er een probleem aangezien opstallen en gronden onlos-

makelijk met elkaar zijn verbonden.
Mocht het terrein bij de herinrichting zijn einde vinden zou zij toch
graag een passende oplossing zien.
Zo niet dan is het einde vereniging.
Hildebrand Rustema is begin 2000
vanuit de stad in de polder komen
wonen vanwege de rust die hij er
ondervindt. Voor hem hoeft de polder niet te veranderen, maar ziet het
als de minste slechte variant. Voor
hem is ‘boerennatuur’ met dieren in
de wei óók natuur. Hij wil net zoals
alle andere bewoners een keer rust
in de polder. Dus de variant accepteren en snel de polder gaan herinrichten.
Peter van der Ham heeft aan de
Hoofdweg al jarenlang een bedrijf in
caravans, maar durft niet te investeren in nieuwbouw vanwege de onzekere situatie in de polder. Hij wil
verkassen naar het industrieterrein
in Mijdrecht op basis van een evenwichtige grond- en woningruil. Een
zaak die slechts zijdelings heeft te
maken met de variantkwestie.
Niettemin zijn er tal van zaken in
de polder die ineens van zich doen
spreken nu er voor een inrichtingsvariant is gekozen. Het zal niet eenvoudig zijn overal maatwerk toe te
passen. Maar men staat dan ook
nog maar aan het begin. Er moet
nog veel gebeuren. En op de keper
beschouwt accepteren de inwoners
dan wel de variant, maar niemand is
er echt blij mee.
Garanties?
Wethouder Ingrid Lambregts die
de polder GMN in haar portefeuille heeft, ging in op de tussentijds
aan haar gestelde vragen en trachtte antwoord te geven op suggesties
en voorstellen. Daarbij bleek dat
er in bepaalde trajecten al afspraken met de gemeente en de gedeputeerde waren gemaakt om naar
voorliggende oplossingen en mogelijkheden te kijken. Lambregts memoreerde dat ook zij en met haar
het college van mening was dat de
voorgestelde variant de best mogelijk optie voor eenieder is om die
verder uit te werken.

Schoolkampioenschap bij
Danscentrum Colijn weer
één groot feest
Uithoorn - Op vrijdag 25 juni jl. werd
bij Danscentrum Colijn het dansseizoen voor de jeugd afgesloten met
de jaarlijkse schoolkampioenschappen. Deze wedstrijd is al een aantal
jaren een traditie en altijd vreselijk
gezellig! Tijdens de wedstrijd dansen de leerlingen van het danscentrum tegen elkaar. In tegenstelling
tot het afdansen worden de leerlingen nu beoordeeld als paar. Natuurlijk moeten de pasjes kloppen maar
nog belangrijker is dat de paren een
eenheid vormen. Deze wedstrijd is
populair en iedereen doet dan ook
altijd enorm zijn best.
Vorig jaar hebben Axel en Heleen
de leerling/ouder contest ingevoerd.
Dit is een extra onderdeel waarin de leerlingen van het danscentrum in een aparte klasse meedoen
met hun ouders, opa’s en/of oma’s
en soms zelfs een oom of een tante.
Het grappige is dat deze klasse altijd het drukst bezet is. Het is ontzettend leuk om te zien hoeveel plezier
ouders en kinderen beleven aan het
samen dansen tijdens deze wedstrijd. Voor de jury een lastige opgave: zij kregen de opdracht van Axel
en Heleen om niet naar het programma te kijken, sommige ouders
hebben al zo’n 20 jaar niet meer gedanst, maar naar de uitstraling van
het paar. Ze moeten duidelijk laten
zien dat ze er plezier in hebben en
samen leuk over de vloer gaan! In
de week ervoor is er altijd nog even
een uurtje waarin ouders en kinderen kunnen oefenen en vooral de
ouders weer even kunnen wennen
aan hoe het ook al weer was om de
voetjes van de vloer te doen.
Voor deze klasse hebben Axel en
Heleen zelfs een wisselbeker in het
leven geroepen. Vorig jaar werd de
beker gewonnen door Talitha en
paps van Itterzon. Dit jaar werd de

wisselbeker gewonnen door Marjolein Negenborn die meedeed met
de partner van haar moeder. Op de
foto staat Michelle van Zwieten met
haar opa.
Het was weer één groot feest en niet
in de laatste plaats doordat Axel en
Heleen twee grote taarten hadden
aangeschaft voor de meest luidruchtige supportersgroepen. Nou,
dat hebben ze geweten; het dak
ging eraf! Er waren prachtige spandoeken en heel veel herrie! Aan
het einde van de avond konden alle finalisten hun bekers in ontvangst
nemen, werden de certificaten van
het afdansen uitgereikt en de twee
taarten uitgedeeld. Deze werden direct verorberd.
Open huis op 12 september
Het was weer een gezellige bende en Axel en Heleen kunnen moe
maar voldaan afscheid nemen van
dit dansseizoen. Ondertussen zijn
zij alweer druk met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Er wordt druk geklust en gepoetst
in het danscentrum. Vanaf 18 augustus begint het vrijdansen voor
de paren op de woensdagavonden en op 12 september a.s. is er
open huis Ook al weer zo’n gezellige avond voor jeugd vanaf 14 jaar
en (echt)paren. Op deze avond zullen er diverse workshops worden
gegeven. O.a. salsa, zumba, hip hop
en natuurlijk stijldansen. Ook zullen er diverse demo’s zijn. Het team
van het danscentrum zit klaar om al
uw vragen te beantwoorden onder
het genot van een drankje en uw inschrijving voor het nieuwe seizoen
in orde te maken. Wilt u niet wachten tot september? U kunt alle info vinden op hun website en ook inschrijven via de website:
www.colijndancemasters.nl

Fractievoorzitter Anco Goldhoorn
van RVB nam alvast een voorschotje op de besluitvorming door de gemeenteraad op 1 juli. Hij was de
eerste die stelde uitsluitend akkoord te gaan met de variant als
de belangen van de bewoners gerespecteerd worden en de provincie garanties stelt aan de bestaande infrastructuur en de bewoners
die er kunnen blijven wonen. Hij
wilde ook in het voorstel laten opnemen dat waar het de laatste percelen landbouwgrond betreft die in
2013 eventueel onteigend moeten
worden, ook écht de laatste zijn in
GMN-oost. Niet dat er elders nog
onteigend zal gaan worden.
Instemming
De gemeenteraad heeft zich donderdag 1 juli na ampel beraad uitgesproken dat zij instemt met het
voorstel van PS om uitvoering te geven aan de herinrichting van de polder volgens de Veenribbenvariant.
De stemming was uiteindelijk 19
voor en 2 tegen. Daar waren wel de
nodige kanttekeningen bij. Zo haalde het amendement van RVB waarin de provincie om garanties werd
gevraagd, het niet. De raad is niet
voor onteigening in 2013, mocht dit
zover komen. Verkoop van gronden
moet op vrijwillige basis. D66 verbaasde zich over de hosannastemming. Immers het hele oostelijk deel
van de polder wordt natuur. Of je
daar blij mee moet zijn? Er zijn nog
veel onzekerheden.

Boeren moeten uit het oostelijke gebied van de polder GMN verdwijnen. Landbouwgrond wordt omgezet in muggenen knuttennatuur

Portefeuillehouder Lambregts was
blij met de instemming van de raad
en zegde toe dat er voor een aantal inwoners naar maatoplossingen
zal worden gezocht. Verder moet er
door de gemeente (onder voorbehoud?) een bestemmingsplan worden gemaakt overeenkomstig het
herinrichtingsplan. Op 2 september
worden de werkzaamheden en inspanningen betreffende het project
GMN-oost door partijen voortgezet.

Hulleman weet
hygiënecertificaat
wederom te verlengen
Uithoorn - Brood en banketbakkerij Hulleman heeft na inspectie door
het Nederlands Bakkerij Centrum
op 4 juni 2010 wederom haar Hygiene (HACCP) certificaat weten te
verlengen.
“Wij hebben de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in ons hygiëne- en voedselveiligheidssysteem.
Dit vraagt onder meer een enorme
discipline van onze medewerkers.
Wij zijn dan er dan ook trots op dat
zij dit op juiste manier oppakken,
zodat het certificaat wederom een
feit is”, vertelt Marco Hulleman.
“Wij vinden zelf erg belangrijk dat
er permanent aandacht aan hygiëne wordt besteed. En aangezien wij
ook aan horeca-, catering- en andere bedrijven leveren is dit ook naar
hun toe een veilig idee”, aldus Marco.
Sedert begin 2009 moeten alle bak-

kers voldoen aan de nieuwe Hygiënecode. Hiermee is ook de manier
van certificeren herzien. Bakkers die
in aanmerking (willen) komen voor
het Hygiënecode-certificaat en bakkers die er al een hebben, krijgen te
maken met nieuwe inspectielijsten.
Tot dan toe moest een bakkerij aan
acht hoofdeisen voldoen om de
norm te halen. Volgens het nieuwe
systeem moet een bakkerij voldoen
aan 25 hoofdeisen. Deze zijn vastgesteld op basis van voedselveiligheid. Brood en banketbakkerij Hulleman was in 2009 de eerste ambachtelijke bakkerij die zich in de
omgeving Aalsmeer-Uithoorn volgens deze nieuwe normering in 1
keer wist te certificeren.
Met het Hygiënecode-certificaat tonen bedrijven aan dat zij een goed
werkend Hygiëne- en voedselveiligheidssysteem hebben ingevoerd.

Ik zoek mijn baasje
Regio - Als vermist opgegeven door
zijn baas is deze cyperse kater, die
luistert naar de naam Scarface. Hij
heeft voor witte teentjes en achter
witte sokjes.
Scarface wordt vermist vanaf de

Ruys de Beerenbroecklaan in Uithoorn.
Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming via tel. 0297343618

Fiat Vermeij houdt
Stichting Artsenlaboratorium mobiel
Uithoorn - Donderdag 17 juni werden bij Fiat Vermeij in Uithoorn 12
blauwe Fiat Panda’s afgeleverd aan
Stichting Artsenlaboratorium voor
Amstelland. Het Artsenlaboratorium, gevestigd in Amstelveen, houdt
zich sinds de oprichting in 1958 bezig met onderzoek van onder meer
bloed en urine in opdracht van patiënten, huisartsen en verloskundigen. De stichting beheert een uitgebreid netwerk van prikposten
in de driehoek Amsterdam-Zuid,
Aalsmeer en Vinkeveen. Op verzoek van een arts of verloskundige
biedt zij ook thuisprikservice. Met

de 12 nieuwe Fiat Panda’s, en met
zes reeds eerder afgenomen Fiats,
zijn de medewerkers van Stichting
Artsenlaboratorium verzekerd van
goed vervoer naar alle locaties en
kunnen zij veilig de weg op.
In de showroom van Vermeij Uithoorn kregen de dames en heren
van het Artsenlaboratorium, onder het genot van een drankje, uitleg over de werking van de service
en het gebruik van de Panda’s door
John Evers van Vermeij. Met deze
handige tips en een goodybag voor
thuis werd hun nieuwe aanwinst op
de foto vereeuwigd.

Nieuwe Meerbode - 7 juli 2010

pagina 17

BMX Noord-Holland cup
Regio - Alweer de laatste Noord
Holland cup voor de vakantie. Vlak
naast het mooie bouwwerk van de
Hollandse Waterlinie ligt de prachtige baan van de Kombocht uit Bussum. Na jarenlange problemen op
allerlei gebied mochten ze weer
een wedstrijd organiseren. Terwijl
de supporters lekker in de schaduw
zaten moesten de rijders er weer tegenaan in hun warme pakken. Het
commentaar tijdens de wedstrijden
wordt altijd op een prettige wijze
verzorgd door Willem en Olaf. Maar
beide heren krijgen concurrentie van een andere speaker. Jouke
Wijdoogen, die altijd het geluid verzorgt, mocht een van de manches
commentariëren.
Dat deed hij zo enthousiast dat het
publiek hem een welverdiend applaus gaf. Ondertussen werd er natuurlijk weer keihard gereden om de
finaleplaatsen. Een lust voor het oog
om vooral de heel kleine fietsertjes
over die bulten te zien gaan.
Tijdens de finales waren er nog enkele valpartijen, maar dat liep allemaal goed af.
Bij de boys 12 girls 13 was er een
spectaculaire finish. Arjan van Bodegraven werd met banddikte verslagen door zijn concurrent van de
Boscrossers. UWTC’ers waren weer
goed vertegenwoordigd in de finales en hier volgen de uitslagen.
Cruisers/a finale1 Wouter Plaisant v
d Wal.

Boys en girls 6- /a finale 1 Ferdi Cevahir, 2 Mauro Wuurman, 3 Bruno
Soda, 4 Brian Worm, 5 Milan Ritsema.
Boys 7/ girls 8 a finale 2 Melvin v d
Meer, 3 Jochem v d Wijgaard, 6 Max
de Beij, 7 Daan de Bruin
Tonko Klein Gunnewiek werd derde
in de B finale.
Boys 8/girls 9 a finale 3 Izar van Vliet,
5 Hidde v d Woud, 6 Boas Overwater.
In de B-finale werd Moreno tweede, Reno vierde, Dylano zesde, Jesse zevende en Sjoerd achtste.
Boys 9/girls 10 a finale 1 Maarten v d
Mast, 4 Gijs Braat, 6 Jesse van Hattem.
In de B- finale werd Jimmy tweede,
Flip derde, Max, vijfde, Joey zesde
en Yiri zevende.
Boys 10/girls 11 a finale 1 Bart v
Bemmelen, 2 Joey Nap, 4 Mitchel
Vink, 5 Jurre Overwater.
In de B- finale werd Davy derde.
Boys 11/girls 12. Hier werd Mike vijfde in de B-finale.
Boys 12/girls 13 A-finale 2 Arjan v
Bodegraven, 4 Thomas v d Wijngaard.
Bas werd achtste in de B-finale.
Boys 13/girls 14 a finale 1 Roberto
Blom, 2 Mats de Bruin, 3 Jaivy Lee
Vink, 4 Bart de Veer.
Guven werd derde en Tim werd zevende in de B-finale.
Boys 15/girls 16 a finale 4 Sven Wiebes, 6 Mike Veenhof.
In de B-finale werd Tristan vijfde.

Aanstaande zondag zomers
fietsrondje met TTC De Merel
Regio - Veel fietsers zijn op vakantie. Maar veel fietsers brengen hun
vakantie ook door in De Ronde Venen. Voor degenen die thuisblijven
en degenen die in onze gemeente
vakantievieren houdt TTC De Merel komende zondag 11 juli vanuit
Vinkeveen een groepsfietstocht van
100 kilometer.
De fietstocht staat in het teken van
zomer en water. Vanuit Vinkeveen
gaan de deelnemers via de Amstel
en de Gaasp naar Weesp. Ze volgen
de ANWB-Boerenlandroute tot de
koffiestop in Muiden, bij het bekende fietserscafé van Ome Ko aan de
sluis. Zo midden in de zomer is het
daar genieten met de drukte van al
die boten.
Na de rust volgen de fietsers de IJs-

selmeerdijk naar Muiderberg en
gaan zij verder naar Naarden en
Huizen. Via de polder keren ze terug
naar Weesp. Langs de Vecht fietsen ze naar Vreeland en vervolgens
weer terug naar Vinkeveen.
De rit wordt in groepsverband gereden. Ervaren voorrijders fietsen op
kop, u volgt gewoon.
Vanwege de veiligheid wordt een
valhelm verplicht gesteld.
De afstand van de Zomertoer bedraagt 100 kilometer.
De start is om 8.00 uur bij café De
Schans aan de Uitweg 1 in Vinkeveen.
Leden van fietsverenigingen betalen twee euro inschrijfgeld. Niet-leden betalen een euro meer.

Op de foto links Jan Overwater met naast hem de gelukkige familie Holland.

Qui Vive overhandigt de
hoofdprijs aan winnaar
grote loterij
De Kwakel - Hockeyclub Qui Vive heeft voor het einde van het seizoen een grote loterij georganiseerd
waarbij de opbrengsten ten goede komen aan het onderhoud en de
verbetering van de accommodatie.
Onlangs werd de hoofdprijs overhandigd aan de familie Holland uit
De Kwakel.
Vanaf 24 april jl. zijn alle jeugdleden
druk in de weer geweest om zoveel
mogelijk loten te verkopen. De actie was georganiseerd door enkele
zeer actieve vrijwilligers die er ook
in geslaagd zijn om zeer interessante prijzen, met behulp van de sponsors, bij elkaar te krijgen. De absolute hoofdprijs was een iPad welke werd gewonnen door de familie
Holland uit De Kwakel. Zoon Coen
verkocht aan zijn vader het winnen-

de lot. Op 19 juni jl. werd de zeer gelukkige familie ontvangen door bestuurslid Jan Overwater die hen de
prijs namens de organisatoren van
de loterij en het bestuur overhandigde. Centimo, het bedrijf van Jan
Overwater, was tevens de sponsor
van deze prachtige prijs.
Het bestuur van Qui Vive is zeer blij
met de opbrengsten van deze loterij.
Maar liefst 4831 euro werd er aan
loten verkocht. Dit bedrag kan geheel ten goede komen aan het onderhoud en de verbetering van de
accommodatie van Qui Vive, omdat de sponsors de vele prijzen ter
beschikking hebben gesteld. Jan
Overwater feliciteerde niet alleen de
winnaar maar bedankte tevens de
organisatoren van de loterij met dit
geweldige resultaat.

Vliegende start van het
Ute Hoirne Toernooi

Clubkampioenschappen bij
badmintonvereniging Veenshuttle
Regio - Afgelopen 5 en 19 juni hebben de jeugdspelers van badmintonvereniging Veenshuttle weer volop gestreden tijdens de jeugdclubkampioenschappen.
Zoals elk jaar werd er in verschillende poules bepaald wie op dit moment de beste van de vereniging is.
Het waren als vanouds weer twee
gezellige en sportieve dagen met

veel mooie en spannende wedstrijden.
De winnaars van de verschillende
poules waren Tim Meijers, Rebecca
de Haan, Roan van Scheppingen en
Jarmo Hoogendoorn.
Zij mochten de bekers mee naar
huis nemen en werden op de gevoelige plaat vastgelegd ter herinnering voor later (zie bovenstaande foto)).

Uithoorn - Zaterdag 26 juni begon
het 29e Open Tennis Toernooi van
tennisclub Uithoorn. Een records
aantal deelnemers had zich aangemeld en dat was een enorme opsteker voor de geheel nieuwe toernooicommissie. Bijna driehonderd inschrijvingen, nieuwe en bestaande sponsors, maakten het dit jaar
weer mogelijk een dergelijk toernooi te organiseren. Het clubhuis
was schitterend aangekleed, waarbij uiteraard veel aandacht is besteed aan de sportevenementen die
samenliepen met dit toernooi. Zo
kon op een groot scherm gekeken
worden naar de voetbalwedstrijden
van het Nederlands elftal en natuurlijk ook van de spannende partijen
tennis op Wimbledon. Het toernooi
stond in het teken van Zuid-Afrika. De maaltijden en wijnen hadden een Zuid-Afrikaans tintje, er
was een quiz over Zuid-Afrika en
natuurlijk een voetbalpool De weergoden warenhet toernooi zeer goed
gezin. Mede hierdoor en de uitste-

kende planning van Rinze konden
er in het voorweekend al ruim vijf en
zeventig partijen worden gespeeld.
Er waren spannende lange partijen
bij, u kent ze wel, die lange driesetters. Maar ook partijen die zeer kort
duurde en waarvan je van te voren
soms niet had gehoopt dat je die
tegenstander zou treffen, maar zo
gaat dat in de sport. Er waren ook
verrassingen waarbij hoger ingeschatte spelers door hun tegenstander naar huis werden gespeeld. Mede door het mooie weer deze week
zijn alle wedstrijden netjes volgens
de planning verlopen. In het weekend drie/vier juli zijn alle halve en
hele finales gespeeld.
Wilt u eens kennismaken met het
prachtige park van Tennisclub Uithoorn en genieten van leuk tennis,
kom dan eens naar het park dat is
gelegen in het Libellebos in Uithoorn.
U bent welkom!

Rabobank verlengt sponsorcontract
met Tennisvereniging Uithoorn
Uithoorn - Het huidige sponsorcontract tussen Tennisvereniging
Uithoorn en de Rabobank liep na 3
jaar af. “Toch altijd weer spannend”,

aldus voorzitter van de club Joop
Houtman. “Je moet in deze tijd maar
afwachten of een bedrijf door wil
gaan met sponsoring”. Gelukkig zijn

de contacten tussen de club en de
Rabobank uitstekend te noemen en
al snel was verlenging van het sponsorcontract een feit. De komende 3

jaar krijgt met name de jeugd weer
een financieel steuntje in de rug.
“Uiteraard kijken we kritisch naar
onze sponsoring”, zegt Wim Meijers, kantoordirecteur van de Rabobank Regio Schiphol in Uithoorn.
“We proberen de lokale sponsoring bij voorkeur aan te laten sluiten op de landelijke sponsoring zoals wielrennen, paardesport of hockey. In Uithoorn is de Rabobank bijvoorbeeld al jarenlang sponsor van
wielervereniging UWTC. Tennisvereniging Uithoorn is een voorbeeld
van een bloeiende club met een actief jeugdbeleid. En als bank zijn we
er best een beetje trots op dat wij
dat mogen ondersteunen.” Volgens
Ron Leegwater, Manager Communicatie bij Rabobank Regio Schiphol, biedt juist het actieve jeugdbeleid van de tennisclub ook mogelijkheden voor de Rabobank. “Sponsoring gaat verder dan alleen maar
een bedrag overmaken, het idee is
dat we elkaar nodig hebben om verder te komen”, aldus Ron Leegwater. Voor de komende contractperiode is in ieder geval afgesproken om
een leuke gezamenlijke activiteit te
organiseren.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
V.l.n.r. Ron Leegwater, Joop Houtman en Wim Meijers ondertekenen het sponsorcontract.

BEL: 0297-581698

Volleybalvereniging SAS’70
viert veertigjarig jubileum
met reünie
Uithoorn - SAS’70 viert feest en
Uithoorn viert mee. Zoals de naam
al doet vermoeden bestaat de Uithoornse volleybalvereniging SAS’70
sinds 1970. Dit jaar bestaat de club
dus 40 jaar, wat wordt gevierd met
een reünie op 4 september. Alle leden en oud-leden zijn van harte uitgenodigd.
Historie
In 1970 zijn de volleybalverenigingen SMASH en VDO samengegaan
en hebben SAS’70 opgericht. Door
de jaren zijn veel inwoners van Uithoorn en de omringende gemeenten bij het Uithoornse volleybal betrokken geweest. In de hoogtijdagen
van de vereniging waren er ruim 500
leden. Oudgedienden zullen zich de
tijd nog herinneren, volle zalen, veel
publiek en de mini’s die het spelletje
pas net hebben ontdekt.
Heeft u goede herinneringen of een
leuke anekdote die u wilt delen, kom
dan naar de reünie.

Anno 2010
SAS’70 is nog steeds een gezellige
vereniging. Met meer dan 200 leden
van 5 tot 81 jaar en sommigen nog
van het eerste uur, wordt nog wekelijks met veel plezier gespeeld.
Ook met de zomerstop zoekt men
elkaar op, voor het spel, de beweging en het plezier van het
(beach)volleyballen. Bij de eerste
training op 17 augustus is iedereen dan ook weer fit voor het nieuwe seizoen. Dat er naast het plezier
ook gepresteerd wordt, blijkt wel uit
de kampioenen. Dit jaar zijn maar
liefst 3 teams met de kampioensbeker naar huis gegaan.
Feest
Jubileum betekent feest. Op zaterdag 4 september vanaf 15.00 uur reünie met een onwijs gaaf middagprogramma, een geweldig buffet en
een avond vol muziek. Geef je z.s.m.
op, stuur een mailtje naar:
feest@sas70.nl.

Kanovereniging Michiel
de Ruyter organiseert
een wildwatercursus
Uithoorn - Eén van de unieke kenmerken van wildwaterkanoën is dat
volwassenen en kinderen dit even
goed kunnen. De snelheid die gevaren wordt, wordt in belangrijke mate
bepaald door de stroming van de rivier, zodat kinderen en volwassenen
dezelfde snelheid hebben. Vanuit dit
gegeven organiseert MdR een unieke wildwatercursus die een spannende ervaring is voor zowel kinderen (vanaf 11 jaar) als volwassenen.
Deze cursus is een unieke gelegenheid voor papa, mama en kind om
op gelijk niveau te sporten.
De cursus start op de Amstel om
de basisvaardigheden te leren die
nodig zijn voor stromend water. Zo
wordt een goede vaartechniek alsook veiligheidssteunen geoefend.
Eén les wordt deels gewijd aan de
theorie van het wildwatervaren, zodat deelnemers goed voorbereid
de rivier opgaan. Tijdens de cursus

wordt er ook uitgeweken naar stromend water o.a. bij het gemaal in
Halfweg. De cursus wordt eind oktober afgesloten met een weekend
in de Ardennen waar op wildwater
wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus
is geen kano-ervaring vereist. Wel
moeten deelnemers goed kunnen
zwemmen. Boot, peddel en zwemvest kunnen van de vereniging worden gebruikt. Het aantal deelnemers is beperkt tot 18. De begeleiding wordt verzorgd door goed opgeleide instructeurs van MdR.
De cursus start zaterdag 28 augustus en duurt tot eind oktober. De instructie is op zaterdagochtend van
9.00 tot 11.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op
www.mdr.nu.
U kunt zich opgeven door
een
mail
te
sturen
naar:
aghlbrt@gmail.com.
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Afscheid van het
VeenLanden College

Groep 8 De Hoeksteen neemt
afscheid met musical De Trein
Mijdrecht - Maandag 28 juni heeft
groep 8 van De Hoeksteen geschitterd in de musical “De Trein”!
Om 19.15 uur ging de zaal van het
VLC open en liepen de reizigers met
koffers en tassen over het podium
dat omgetoverd was tot een station. De toeschouwers kwamen zo al

in de stemming en de reis kon beginnen. Na weken van oefenen konden familie en vrienden van de kinderen genieten van toneelspel, zang
en dans. Het was een spetterende show. Gelukkig werd het mysterie van de verdwenen diamant uiteindelijk door de special agents op-

gelost en heeft iedereen zijn of haar
eindbestemming bereikt.
En zo is het natuurlijk ook voor
groep 8: ze zijn klaar voor een nieuwe reis. We hopen dat die goed zal
verlopen en dat iedereen een mooie
en fijne tijd zal hebben op de middelbare school.

Een nachtsprookje op
basisschool Toermalijn
Regio - Donderdag 1 juli vierden
de leerlingen van obs Toermalijn het
eindejaarsfeest. Alle leerlingen van
de school deden mee aan een uniek
project.
Deze dag kwamen medewerkers
van de Stichting Dans in School op
bezoek om met de kinderen een
dansvoorstelling in te studeren. Het
project was “Nachtvlinder”. Het doel

was de belevingswereld van de kinderen te prikkelen. De thema’s van
‘Nachtvlinder’ hadden te maken met
de nacht. Bestaat Klaas Vaak echt?
En hoe zit het met die monsters onder het bed? Werkelijke of gefantaseerde, spannende of juist lieve gebeurtenissen tussen de tijd van naar
bed gaan en weer opstaan vormden
de inspiratiebron voor de dansstuk-

ken. Tijdens deze dag kreeg elke
groep tweemaal een workshop van
een dansdocent.
De resterende tijd leerden de
groepsleerkracht met de leerlingen
de tekst van de slotact. De dag werd
afgesloten met een feestelijke eindpresentatie voor de ouders en opa’s
en oma’s.

Kinderen De Springschans
helpen kinderen in Peru

De Ronde Venen - Op de laatste
schooldag van het jaar heeft het
VeenLanden College afscheid genomen van vier mensen die na een
zeer lange staat van dienst hun carrière afronden. Op de locatie Vinkeveen heeft mevrouw Marian Kruyt
er altijd voor gezorgd dat alle administratieve, personele en financiële
processen soepel liepen. De rector
mevrouw van Oort benoemt het als
‘Marian is het cement in onze organisatie, zij houdt onze gemeenschap
bijeen’.
Op locatie Mijdrecht namen ze afscheid van de heer Bertus Vrielink. Na meer dan 40 jaar in het onderwijs gaat hij nu samen met zijn
vrouw genieten van zijn pensioen.
19 Jaar lang heeft hij wiskunde gegeven op het VLC. Een hardwerkende, betrouwbare en rustige man
die staat voor kwaliteit. Naast het
schoolleven was hij de initiator van
hun hardloopploeg die al jaren naar
fantastische prestaties op de zilveren turfloop dirigeert.
Mevrouw Marianne Broek heeft 22
jaar lang Engels gegeven. Zij is een
vrouw die zeer bij haar vak en leerlingen betrokken is. Zij heeft als
mentor en vertrouwenspersoon zeer
veel betekend voor veel leerlingen.
Het onderwijs is één van de liefdes van haar leven. Zij is vertrokken
naar Zoetermeer met haar andere
liefde in het leven.

funderend geweest voor het kunstonderwijs op het VLC en heeft daartoe een geheel eigen methode opgezet. De kwaliteit van de kunsten
staat hoog in zijn vaandel en hij kon
leerlingen motiveren om tot grote
‘kunst’hoogte te klimmen.

Veel leerlingen van het VeenLanden College hebben de afgelopen
decenia kunnen genieten van deze mensen. De gehele scholengemeenschap zal deze mensen missen, maar zij wensen ze veel geluk
in deze volgende levensfase.

Penseel
Tenslotte heeft de heer Fons van der
Mullen na ruim dertig jaar zijn penseel aan de wilgen gehangen. Hij is

Samen
130 jaar
muzikant
Vinkeveen - Het komt niet vaak
voor dat twee muzikanten van dezelfde band in hetzelfde jaar hun
65-jarig jubileum vieren. En tóch gebeurde dat! Tijdens het solistenfestival van Brassband Concordia kregen
de twee jubilarissen, Anton Luijsterburg en Gijs van Leeuwen, een gouden speld met inscriptie ‘65’ opgespeld. Beiden hebben zich altijd volledig ingezet voor de band.
Gefeliciteerd, heren!

Aanstaande zondag 11 juli:

Tweede Botshol roeiexcursie
Uithoorn - In de maand juni hebben de kinderen van groep 8A van
De Springschans in totaal 375 armbandjes verkocht die uit Peru kwamen.
Het project is goed verlopen en ze
hebben vorige week donderdagmiddag een cheque aan kinderhos-

pice De Biezenwaard in Uithoorn ter
waarde van 500 euro overhandigd.
Een paar kinderen zijn daar naartoe
geweest en hebben nog een rondleiding gekregen.
Met dit afscheidsproject sluiten deze leerlingen het onderwijs op De
Springschans af.

Nog één weekje en dan zit het erop voor deze groep en gaan ze de
stap maken naar het voortgezet onderwijs.
Al deze jaren is het één hechte klas
geweest, gezelligheid en saamhorigheid stonden altijd voorop.

Vinkeveen - Niet gezien, maar wel
veel rietzangers gehoord hebben de
deelnemers tijdens de eerste roeiexcursie in het Botsholgebied. Lepelaars waren er ook en de koekoek
vloog ‘koekoek’roepend voor deze
natuurliefhebbers uit.
De heilige ibissen zijn teruggebracht
naar de Avifauna, maar inmiddels
ook weer hier gesignaleerd.
Laat je verrassen!
Gidsen van het IVN zullen komende zondag in het mooie, stille en afwisselende gebied wederom een excursie verzorgen. Zij zullen op zoek

gaan naar kranswieren en de welriekende nachtorchis en oog hebben voor vissen en kikkers. Wellicht
vliegt er een buizerd over of een andere grote roofvogel zoals de havik
of bruine kiekendief. Ga mee, geniet
van de oogstrelende omgeving en
laat je verrassen.
In ieder geval is het gebied zelf al
spannend met zijn vele sloten, het
hoge riet, zijn moerasbos en de Grote en Kleine Wije. Je kunt er verdwalen door het hoge riet dat van
de sloten een doolhof maakt. Maar
met een plattegrond en gidsen erbij
hoeft dat niet te gebeuren.

Aanstaande zondagochtend 11 juli om 10.00 uur verzamelen bij boer
Verweij aan Botshol 14 of een kwartier eerder op het Kloosterplein in
Vinkeveen. Kosten zijn voor leden
en donateurs 4 euro, overige deelnemers betalen 5 euro. Het aantal
deelnemers wordt bepaald door beschikbare boten en gidsen.
Voor wie dan verhinderd is: op zaterdagmorgen 24 juli, ook om 10.00
uur, wordt de roeiexcursie nog een
keer gedaan. Aanmelden voor de
excursie kan bij Ria Waal, tel. 0297
256089 en bij Els Raadschelders, tel.
0297 288669.
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PK Sport einddansshow
was weer een groot succes

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 3
juli was het weer zover, de jaarlijkse
dansshow van PK Sport werd weer
gehouden in De Boei, Dit jaar kwamen er vijf groepen aan bod die hun
dansjes uitvoerden. De kidsswinggroep die bestaat uit de allerkleinsten, de Dancestarz groep waarin
kinderen van rond de 6 jaar in zitten, de Beatmasters waar de leeftijd
op rond de 8 jaar zit, de Streetwise
kids met een leeftijd van rond de 13
jaar en als laatste de Zumba groep
die nieuw is dit jaar.

Op de vrijdagavond is er namelijk
een nieuwe cursus Zumba for Kids
gestart en die mochten nu ook hun
kunsten vertonen op het podium.
De dag werd georganiseerd door
Anne Ratterman die het hele jaar
hard heeft gewerkt met de kinderen
om tot de uiteindelijke show te komen. De show verliep helemaal goed
en was een lust om naar te kijken. Er
kwamen dansen naar voor van verschillende artiesten. De Kidsswing
deden dansjes op K3, Chipz en

Djumbo en vonden het allemaal geweldig om te doen maar achteraf
ook wel een beetje eng. Vooral de
ouders, familie en vrienden in de afgeladen zaal genoten van het optreden die de kleintjes met vol overgave deden. De dancestarzgroep deed
het ook fantastisch! Op nummers
van lady Gaga, High school musical en Chipz, maakten ze er een
groot feest van op het podium. Als
3e kwam de Beatmastersgroep aan
bod. Zij dansten op Hannah Montana, Katy Perry en Kesha. Door de opzwepende muziek en de leuke kostuums was het een pracht om naar
te kijken. De oudste groep, Streetwise, danste net als vorig jaar weer op
een gemixt nummer. Hier kwamen
onder andere nummers voorbij van
Beyonce, Michael Jackson, Leona
Lewis en Omarion. Door de moeilijke danspasjes en de afwisselende
muziek was dit een geslaagd optreden. Als laatste waren de Zumbakids aan de beurt. Ze mochten twee
dansen doen op Shakira en Jennifer Lopez, wat ze met volle enthousiasme deden dat de toeschouwers
er graag meer van hadden willen
zien. De einddans werd weer gedanst door alle groepen en toen zat
de dag er alweer op.
Volgend seizoen zullen de kinderen
weer hard werken om een volgende
eindshow in elkaar te zetten en dan
zullen ze er weer allemaal bij zijn!
Voor meer informatie over Kidsswing
en StreetDance bel PK Sport tel.
0297-264666.

Een spannende finale van
de Interne Denk en Zet
jeugdcompetitie
De Ronde Venen - Vrijdagavond 28
mei was de laatste speelavond van
de Interne Mulckhuyse beker competitie. Hoewel in sommige groepen
de winnaar al bekend was, beloofde het toch een spannende schaakavond te worden. Wat wil je ook, die
tafel vol met mooie glimmende bekers, daarvan wil iedereen er wel
eentje mee naar huis nemen. Om
19.00 uur werd het startsein gegeven. Iedereen gaf elkaar de hand
en er mocht geschaakt worden. De
spanning was bij de meeste jeugdschakers van de gezichten af te lezen, want het was de laatste kans
om dat ene plaatsje nog omhoog te
komen.
In groep A was de strijd eigenlijk al
een tijdje beslist. Matthijs Meijers
stond vanaf het begin al bovenaan
en wist die koppositie tot het einde toe te behouden. De strijd om
de tweede plaats ging tussen Stefan Rijsbergen en Peter de Jonge.
De laatste wedstrijd moest uitmaken wie er met de tweede prijs vandoor zou gaan. Uiteindelijk werd
Stefan tweede en mocht ook hij met
een mooie beker naar huis. De derde plaats was dus voor Peter de Jonge en Thijmen van Dijk werd vierde
in groep A.
In groep B was het een stuk spannender. Deze laatste wedstrijd moest
uitmaken of Emiel van Dijk of Bodhi
Zonneveld de eerste prijs zou winnen. Doordat Emiel zijn laatste wedstrijd winnend wist af te sluiten en
Bodhi ten onder ging tegen Peter
de Jonge, werd Emiel eerste en Bodhi tweede. Derde is geworden Brian van Yperen op slechts drie punten achter Bodhi.
In groep C ging de strijd tussen Ed-

ward Deen en Jeroen Croonen. Het
verschil tussen deze twee schakers
was erg klein. Dat bleek ook wel na
de laatste wedstrijd. Edward ging
er met de eerste prijs vandoor met
slechts 2,5 punt meer dan Jeroen.
Jeroen werd tweede en de derde
prijs in groep C was voor Mike van
Yperen.
In groep D wist David van Eck ondanks een nederlaag in de laatste
ronde toch de eerste prijs te pakken.
Een keurige tweede plaats was voor
Roman van Starrenburg. De strijd
om de derde plaats in deze groep
was heel spannend. Martijn Broos
en Annerieke Roelofsen stonden
voor aanvang van de laatste ronde
1 punt van elkaar. Het kon dus nog
alle kanten op. Maar doordat beide spelers de laatste partij verloren,
bleef de stand zoals hij was, 1 punt
verschil. Martijn werd derde en Annerieke vierde.
In groep E werd Anouk Pappot eerste. Deze jongedame heeft bewezen
zeer goed te kunnen schaken en is
daardoor terecht op de eerste plaats
geëindigd. Tweede is geworden Sawan Jansen op slechts vier punten
achter Anouk. Derde werd Mitchel
de Koning met weer 2 punten achter Sawan.
Twee zonen van de sponsor Mulckhuyse waren aanwezig om de door
hun beschikbaar gestelde bekers en
medailles uit te reiken. Iedereen was
weer apetrots op zijn of haar verdiende prijs.
Naast het Mulckhuyse toernooi
speelt de jeugd bij Denk en Zet ook
nog een puzzelcompetitie op niveau.
Voor de schaakles en na de competitiepartij wordt er aan schaakpuzzels gewerkt. Klaar of niet klaar, aan

het einde van de avond moeten deze
worden ingeleverd. Wie aan het eind
van het seizoen de meeste punten
heeft behaald met het maken van
deze puzzels krijgt een mooie prijs
mee naar huis. Jan de Boer die deze
puzzels maakt, begeleidt en nakijkt,
stelt ook de prijzen hiervoor beschikbaar, een mooi gebaar van Jan.
Afgelopen seizoen heeft er een
jeugdteam externe wedstrijden gespeeld voor de Stichts-Gooise
Schaakbond in categorie C 2e Klasse. Het team, dat in wisselende samenstelling speelde, bestond uit
Matthijs Meijers, Stefan Rijsbergen,
Brian van Yperen, Bodhi Zonneveld,
Erik van Oosbree en Martin Meijer
(4 spelers en twee reservespelers).
Er zijn 8 wedstrijden gespeeld, 4 uit
en 4 thuis. Bij de laatste wedstrijd
stonden ze 1 matchpoint achter op
de koplopers, dus ze konden kampioen worden in hun categorie. Helaas is dit net niet gelukt, het werd
2 - 2 en het verschil bleef 1 matchpoint. Maar toch een mooie verdiende tweede plaats.
Dit jaar is Denk en Zet voor de tweede keer in samenwerking met Kies
voor Hart en Sport gestart met een
cursus schaken voor beginners van
+/- 8 tot 12 jaar. Waarbij Huub Rijsbergen de jeugd in 5 cursusavonden van een uur kennis laat maken
met de schaaksport. Dit jaar waren
er elf deelnemers. Na afloop van de
cursus kreeg iedere deelnemer een
mooi certificaat. Foto’s en overig
schaaknieuws www.svdenkenzet.nl
Nu gaan alle Denk en Zet-jeugdschakers eerst van de vakantie genieten, zodat ze begin september
uitgerust het nieuwe seizoen weer
op kunnen starten.

Tai-Otoshi Judo safariweekend super geslaagd

Judo examens PK Sport
Vinkeveen - Afgelopen week waren
weer de jaarlijkse PK Sport Judo examens. Er deden in totaal 60 kinderen
mee aan het examen. Voor veel kinderen was het de eerste keer dat ze
mochten opgaan voor een band of
slip. Natuurlijk waren familie en kennissen van harte welkom om het examen bij te wonen. Er waren bij sommige groepen zoveel mensen, dat er bijna geen ruimte meer was om te judoën. De meeste judokas waren erg gespannen maar toen eenmaal het exa-

men begon was de spanning snel verdwenen. Heupworpen, houtgrepen,
iedere judoka deed zijn/haar uiterste
best. Uiteindelijk is iedereen geslaagd
voor zijn band of slip examen.
Hieronder volgen de examenuitslagen
van de judoka’s die geslaagd zijn voor
een band.
Geslaagden
Gele band vijfde Kyu: Chiara Breedijk, Robert Lanting, Kit Verbruggen,
Brent van Bockel, Casper Ho Dac, Tim

Prijsklaverjassen en
tombola in Café de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 9 juli
is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43, tel. 0297263562.
U dient om 20.00 uur aanwezig te
zijn, want uiterlijk om 20.15 uur zal
begonnen worden met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld wor-

den, de punten worden bij elkaar
opgeteld, en de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond:
1 Ria v.d. Laan
6948 punten
2 Cees Lof
6916 punten
3 Martie de Kuijer
6909 punten

Homan, Jimmy v.d. Wilt, Christiaan
Dronkert, Bob Homan, Willem Maas,
Stef Samson, Edwin Drost. Oranje
band vierde Kyu: Bas van Dijk, Mason Mulier, Thijs Winters, Remko van
Vliet. Groene band derde Kyu: Kees
Otting, Jordi Meyer. Blauwe band
tweede Kyu Timon Ho Dac, Maarten
Bakker. De rest van de Judoka’s zijn
geslaagd voor een tussenslip op hun
band. Ook dit jaar kan PK Sport weer
terugkijken op een zeer geslaagd
maar vooral leuk Judo examen.

4 Frans Bierstekers
5 Ria Plant

6803 punten
6715 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Dorus v.d. Meer met 5201 punten.
Aanstaande vrijdag 9 juli is de laatste avond voor de vakantie in Café
de Merel. In de loop van september
gaan de klaverjasliefhebbers weer
kaarten!
In de Feestweek wordt op donderdag 15 juli in de feesttent op de
Demmerik op het kermisterrein gekaart, aanvang 13.30 uur, inschrijven vanaf 12.30 uur.

Uithoorn - Ook dit jaar hebben de
leden, de vrijwilligers en het bestuur
van de judovereniging Tai-Otoshi weer genoten van een van de
laatste activiteiten van het seizoen
2009/2010, het jaarlijkse Tai-Otoshi
Judo Weekend. Van vrijdag 25 juni
t/m zondag 27 juni hebben judoka’s
en begeleiders zich uitermate goed
vermaakt in en rondom het Koos
Vorrinkhuis in de Lage Vuursche.
Het weer zat mee, heel veel zon en
geen druppeltje regen, het humeur
was goed en er was veel enthousiasme. Het thema van dit jaar was
“Safari”. Dat betekende dat bijna alle spellen, binnens- en buitenshuis,
iets te maken hadden met safari.
Vrijdagochtend 25 juni waren de
meeste begeleiders al vroeg uit de
veren om de nodige voorbereidingen te treffen. Zo rond 16.00 uur
kwamen zij aan in Lage Vuursche
om aldaar de boel vast te regelen.
Judoka’s en ouders werden van
19.30 uur van harte welkom gegeten. Na een kopje koffie, thee of limonade zwaaiden de judoka’s hun
ouders gedag en kon het weekend
echt van start gaan.
De vrijdagavond werd gevuld met
het spannende dierengeluidenspel.
De deelnemers moesten op zoek
naar o.a. de aap, olifant, papagaai
etc. Daarna werden de jongste deelnemers afgezet bij het Koos Vorrinkhuis om te douchen en het bed op
te zoeken voor de welverdiende
rust. De oudere deelnemers gingen
vervolgens het donkere bos in voor
een GPS safaritocht. Door middel
van vooraf ingestelde punten moest
men op zoek naar zoveel mogelijk
afbeeldingen van dieren die op niet
alle punten waren neergehangen.
Zo had de ene groep wel de juiste
punten gekozen en het andere team
juist weer niet. Het was een zeer

spannende tocht kriskras door het
donkere bos. Zo rond 02.00 uur waren de meeste deelnemers wel toe
aan een paar uurtjes slaap.
Zaterdagochtend vroeg weer op.
Ontbijten, even buiten spelen en
zo rond 10.00 uur klaar maken voor
“het Safari Instuif”. Wederom in
groepen verdeeld hebben de kinderen zich vermaakt met een zevental verschillende spellen, dat reeds
buiten was klaargezet door de begeleiders. Er waren heuse tokkelbanen, pijltjes schieten, liaan slingeren, speerwerpen, ananas, volleybal
en andere spellen. Daarna was het
tijd om de magen te vullen, lunch.
In de middag stond er een mooie
lange speurtocht door het bos op
het programma. Met behulp van een
GPS konden de kinderen op zoek
naar een rebus. Aan het eind van
de middag was er een mooi lange
waterglijbaan op het terrein neergelegd. Tijd voor verkoeling dus. Het
werd tussen het glijden door een
behoorlijk watergevecht.
Na afloop was het tijd om te douchen en voor het avondeten om de
magen te vullen en de batterijen
weer op te laden. Als eerste avondprogramma stond het Levend Safari Bord (ganzenbord). Alle groepen
hadden een eigen dobbelsteen en
moesten als eerste op het eindpunt
komen. Alleen werd dit bemoeilijkt door de verschillende opdrachten. Het werd een mooi spektakel
dat was uitgezet rondom het huis.
Na afloop konden de jongsten douchen en naar bed. Voor hen was het
al een lange warme vermoeiende
dag geweest. De overige groepen
gingen vervolgens op zoek naar de
losgebroken Bokito. Dat werd een
ware strijd tussen de deelnemers en
de zeer actieve Bokito, die zich door
veel brullen en rennen door het bos

wel zeer herkenbaar maakte. Uiteindelijk wist een aantal groepen hem
te overmeesteren.
Daarna werden de deelnemers ergens in het bos afgezet, waar ze in
de middag al waren geweest met de
GPS, om vervolgens zelf weer terug te lopen. Dat ging eigenlijk zonder echte problemen. Toen was het
toch echt tijd om heerlijk naar bed
te gaan. Althans... dat dacht een
aantal. Want diegenen die vrijdagnacht nogal de beest hadden uitgehangen mochten hun bed weer uit
om in het bos even uit te waaien. Ze
moesten even zeer actief achter wat
begeleiders aan. Ze waren dan ook
blij dat ze eindelijk in hun bed lagen
om vervolgens in de ochtend uit een
diepe slaap te worden gehaald.
Het was meteen al een warme ochtend. Dat was ook te merken in het
laatste spel. Het jaarlijks terugkerende spel “Levend Stratego”. In
een afgezet stuk bos werd de groep
in tweeën gedeeld en kreeg iedereen een kaartje met een ranking
van hoog tot laag, leeuw, aap, giraffe, olifant en zebra werden de kinderen op pad gestuurd om elkaars
vlag te bemachtigen. Na een uurtje rennen, lachen en dollen in het
bos was het tijd voor een welverdiende lunch. Na de lunch hadden
de kinderen nog een uurtje voor vrij
spel en konden de begeleiders alvast beginnen met opruimen. Rond
14.30 kwamen de ouders hun kinderen weer ophalen. Na de nodige
versnaperingen, het uitzoeken van
de gevonden voorwerpen en het
uitdelen van de deelnemingscertificaten namen de ouders en kinderen
afscheid van het begeleidingsteam.
Die hadden nog een zware taak om
het Koos Vorrinkhuis weer schoon
te maken en alle materialen van dit
prachtige weekend op te ruimen.
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‘Nederland’ wint het WK
van Uithoorn
Uithoorn - ‘Nederland’ heeft het WK
van Uithoorn gewonnen. Het Nederlands ‘tweetal’ schreef het toernooi
op haar naam, na een geslaagde
middag straatvoetbal op een zonnig Amstelplein op zaterdag 3 juli.
Het team werd tevens uitgeroepen
tot Panna Kings en mag deelnemen
aan het NK 2011 Panna KO.
Niet alleen ‘Nederland’ ging er met
een prijs vandoor. Duo Sports/Intersport had namelijk 20 straatvoetballen ter beschikking gesteld voor diverse deelnemers aan het toernooi.
Er werden bijvoorbeeld ballen uitgereikt aan een meidenteam, aan
de jongste deelnemer (3 jaar) en de
oudste vrouwelijke deelnemer (51
jaar).

UWTC clubwedstrijd
Regio - Verschil moet er wezen.
Waar zij op 19 juni met z’n allen
stonden te blauwbekken in Heiloo,
werd er op 1 juli onder tropische
omstandigheden een clubwedstrijd
verreden op het mooie UWTC circuit
in Uithoorn.
Drieënzestig rijders hadden zich
aangemeld. Het publiek stond gezellig in zomerkleding met de bijbehorende consumptie te kijken naar
de rijders. Bij 25 graden in een dik
pak met beschermende laag, handschoenen en een helm je wedstrijd
rijden, het valt niet mee! Maar geloof het of niet, vanaf de jongste categorie (6 jaar) tot de senioren werd
er weer hard gestreden om de winst.
Na elke manche gingen de helmen
af en werden er liters vocht genuttigd door de rijders.
De warmte veroorzaakte een enkel
valpartijtje maar de mannen stonden snel weer op en vervolgden hun
weg. Het circuit was zo droog dat
de juryleden tijdens het afremmen
bij de eindstreep in stofwolken ver-

Het straatvoetbaltoernooi werd georganiseerd door Ons Uithoorn en
werd mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage vanuit het
Coöperatiefonds van de Rabobank.
De andere sponsors waren de winkeliersvereniging AmstelPlein en
Duo Sports/Intersport, een sportartikelenwinkel met een vestiging op
het Winkelcentrum Zijdelwaard.
Vanwege het grote succes van het
evenement overweegt Ons Uithoorn
opnieuw een straatvoetbaltoernooi
te organiseren. Benno van Dam:
“Een mogelijkheid is een straatvoetbaltoernooi rondom het EK 2012 in
Oekraïne en Polen. Ondersteuning
van sponsors is daarbij wederom
van essentieel belang.”

Postduiven

dwenen. Al met al weer een mooie
sportavond voor de jeugd en een
paar senioren. Zondag 4 juli gaan ze
naar Bussum om de laatste Noord
Holland cup te rijden. Daarna op vakantie en in september er weer tegenaan!
Uitslag van de clubwedstrijd.
1. Mauro, Melvin, Donne, Joey,
Mitchell, Boris, Sven, Olaf,
Michael.
2. Tonko, Jochem, Izar, Wesley,
Guven, Sam, Mats, Wim, Arno.
3. Sem, Max, Davy, Jurre, Jonne,
Thomas, Roberto, Evert, Mike.
4. Daan, Dylano, Jesse, Maarten,
Wytze, Danny, Jaivy, Kevin
5. Brian, Moreno, Jeroen, Gijs, Tim,
Tristan, Rick.
6. Ferdi, Jesse, Jimmy, Mike, Reno.
7. Seth, Hidde, Flip, Stef, Lars.
8. Milan, Luka, Yiri.
9. Noel, Reno, Max.
10. Boas, Nick.
11. Luke, Jasper.
12. Sjoerd.

Ton en Harrie
de winnaars

De winnaars van het WK Uithoorn. In het midden Frans Boonman

Prijsklaverjassen in ‘t Meertje
Vinkeveen - Komende insdag 13
juli organiseert klaverjasclub Onder Ons weer een zomer prijs kaartavond voor iedere kaartliefhebber, dus ook vakantiegangers en
recreanten zijn van harte welkom.
De aanvang is 20.00 uur in Café ‘t

Meertje aan Achterbos 101.
Er worden drie partijen gespeeld
van zestien gifjes. Er zijn weer veel
mooie prijsjes te winnen.
De volgende kaartavonden zijn op
de dinsdagen 3 augustus en 7 september.

Regio - Zaterdag stond er een
vlucht op het programma, een Midfondvlucht (midden afstand) vanuit
het Franse Peronne, met een gemiddelde afstand van 288 Km en daarnaast nog de Internationale vlucht
vanuit Barcelona met een gemiddelde afstand van 1250 Km, dat is
een Overnacht Fondvlucht. Om 07.00
uur werden de duiven in Peronne
gelost, met een lichte Noordwesten wind, en er werd uitgegaan dat
de duiven een snelheid van 1200 tot
1250 mpm zouden kunnen maken.
Omdat het een Teletekst vlucht (Provinciaal) SBS 6 pag. 861 was, was
de spanning hoog. Hier was landelijke bekendheid te behalen, net als
twee weken geleden. Om 10.56,29
uur arriveerde de eerste duif bij
Ton Duivenvoorde in De Hoef. Deze duif maakte 1215,076 meter per
minuut en was goed voor de eerste
in de vereniging. Een minuut later
klokte hij zijn tweede duif, en weer
3 minuten later de derde. Zijn eerste duif miste op 2 meter per minuut na Teletekst, het betekende
een 13e plaats in geheel de afdeling Noord Holland. Met drie duiven
bij de eerste honderd in de Afdeling een knappe prestatie. Cor van

Deze keer in Arnhem op het terrein van Papendal. Een mooie grote ronde met een kleine heuvel erin voorspelde een mooie wedstrijd.
Vlak voor de start waaide er ook
nog eens hoosbui over het terrein
van Papendal. Waardoor er gegokt
moest worden op welke wielen de
rijders zouden gaan rijden. Kevin en
Martijn kozen er allebei voor om op
4 regenwielen te rijden en 4 normale wielen. Wat tijdens de wedstrijd
goed uitpakte.
Kevin reed vanaf het begin erg aanvallend en won de tussensprint.
Martijn hield zich wat rustiger vanwege slechte benen. Maar koos
precies het juiste moment uit om

Uithoorn - Vanwege het warme
weer is de opkomst voor de eerste
Uithoornse kampioenschappen ta-

felvoetbal vrij klein. Maar dat mogen het enthousiasme en het fanatisme niet drukken.
Het jongerenwerk van Stichting
Cardanus organiseerde afgelopen
zondag, dit jaar voor het eerst, deze kampioenschappen. De wedstrijd
vond plaats in Jongerencentrum
The Mix in Uithoorn.
De teamwedstrijden werden gespeeld in teams van twee. Het team
dat wist te overtuigen en dus ook direct in de finale met de eerste prijs
wegliep bestond uit Bart Roling en
Erik Westerhof.
Dit team mag zich een jaar lang het
beste tafelvoetbalteam van Uithoorn
noemen.
Bij de solowedstrijden wist Abdel El
Khalfi met de eerste prijs weg te komen. Na een zinderende finale wist
hij met 10-8 zijn tegenstander te
verslaan. Abdel is dit jaar de beste
tafelvoetballer van Uithoorn.
Volgend jaar vindt de tweede editie
van het Uithoorns Tafelvoetbaltoernooi plaats, maar dan in de winter
om zo ook de zonaanbiddende tafelvoetballers te trekken.

Uitslag:
Peronne 238 duiven en
14 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
C. van Bemmelen
H.P. Snoek
W. Wijfje
Ginkel & Berg
R. den Boer
C. Pothuizen
Bosse & Zn
H. Half
M. Bosse
Th. Kuijlenburg
W. Könst
M. v.d. Hoort
Verweij-Castricum

29ste Ute Hoirne open
tennistoernooi zeer geslaagd
Uithoorn - In de afgelopen week
werd op het schitterende tennispark
in het Libellebos voor de 29ste keer
het open toernooi in Uithoorn georganiseerd. Het toernooi heeft een
heel goede naam in de omgeving

partijen bij. Onder andere in de categorie HE 8 waar na een partij die
ruim twee uur duurde Robin Spaargaren de meerdere was over Danny van Elst met de setstanden 6/4
7/5. In de DD 6 ging de strijd tussen

en de toernooicommissie had er alles aan gedaan om deze goede uitstraling te behouden. Het WK voetbal leek een concurrent, maar door
goed in te spelen op dit fenomeen
leek het eerder een versterking van
het toernooi. Met de wedstrijden op
een groot scherm, een voetbaltoto
en een quiz over Zuid Afrika werden de deelnemers goed vermaakt.
Naast deze activiteiten waren op het
park nog aanwezig een sieradenwinkeltje en werden dartswedstrijden georganiseerd. Op diverse tijden werd gratis stoelmassage aangeboden. Er was een grote wijnproeverij en aan de deelnemers werd op
vrijdagavond na Nederland–Brazilië
een gratis Chinese maaltijd aangeboden. Dit was een voltreffer, want
ruim honderd deelnemers en introducés hebben op de zonnige terrassen heerlijk zitten Chinezen met
daarbij natuurlijk een heerlijk glas
Zuid-Afrikaanse wijn. Door het warme weer van de afgelopen week is
er bij de tenniswedstrijden menig
zweetdruppeltje gevallen. Geklaagd
over de warmte werd er niet en elk
van de ongeveer vijfhonderd deelnemers heeft met veel plezier meegedaan aan het toernooi. In het finaleweekend zijn de halve- en hele finales gespeeld. In de HE 4, de
hoogste categorie in dit toernooi,
stonden Marco Koppelman en Martijn van Diemen tegenover elkaar in
de finale. Marco won deze strijd met
de setstanden 6/0 6/7 en 6/3. Marco werd hierdoor algeheel toernooiwinnaar. Er waren heel spannende

Annelies Wildschut en Bea Becht
tegen Nicole Schavemaker en Anitra Soels. Na een spannende partij werden Nicole en Anita de winnaars. Setstanden 4/6 6/3 6/4.
Tot het genoegen van de wedstrijdcommissie had burgemeester Dagmar Oudshoorn, die nog maar zes
weken ons aller moeder is de moeite genomen uit Rotterdam, waar zij
nog woonachtig is, naar het park te
komen om de laatste finales en de
prijsuitreiking bij te wonen. Nadat zij
door voorzitter Joop Houtman was
aangekondigd sprak zij de aanwezigen nog kort toe. In de paar uurtjes die zij op het park had doorgebracht had zij geconstateerd dat er
een enorm enthousiasme bij club en
commissies was.

Kevin Regelink en Martijn
de Groot weer samen
op het podium
Regio - Zaterdag 3 juli stond er voor
Kevin Regelink en Martijn de Groot
weer een wedstrijd op het programma in de Mijnten Midden Nederland
Skeeler Competitie.

Zinderende tafelvoetbalfinale

Bemmelen uit De Hoef werd 4e en
5e, Henk Snoek uit de Kwakel 6e en
Wim Wijfje was met de 7e plaats de
derde liefhebber. Hans Half uit Amstelhoek wist net als vorige week
eerste in de B-Groep te worden. In
rayon F werd Ton 5e, 7e en 29e, Cor
38e en 39e, Henk 49e en 64e, Wim
50e Ginkel & Berg 82e Ron den Boer
90e, Hennie Pothuizen 97e en Bosse & Zn 98e. Harrie Hendriks klokte
de eerste drie duiven vanuit Barcelona, maar de officiële uitslag is nog
niet bekend.

samen met zijn naamgenoot Martijn
de Jager weg te rijden van het peloton. Kevin probeerde nog een aantal
keer om alleen naar de twee Martijn
te rijden. Maar er werd goed gecontroleerd door een ploeggenoot van
Martijn de Jager.
Twee ronden voor het eind kwam
Martijn de Groot ten val door het
natte wegdek. Door de adrenaline
stond hij wel direct op zijn benen en
op karakter bleef hij uiteindelijk het
peloton voor.
Maar Martijn de Jager won de wedstrijd in Arnhem. Martijn de Groot
mocht de tweede plek op het podium vullen, Kevin Regelink won de
sprint van het peloton en werd uitgeroepen tot strijdlustigste rijder.
In het klassement staat Martijn de
Groot nu eerste. Kevin Regelink
staat op de zevende plek.

Een goed begin om dit te constateren bij een eerste bezoek aan een
sportclub binnen haar gemeente.
Na deze mooie woorden werden de
prijzen uitgereikt aan de winnaars.
Het is voor de wedstrijdcommissie
een genoegen om zo’n mooie week
te mogen organiseren. Zij kan dit elk
jaar opnieuw weer doen door de inbreng van een groot aantal sponsoren, zonder wie een dergelijk toernooi niet meer te organiseren is.
Veel dank daarvoor. Veel deelnemers hebben nu al weer aangegeven dat zij volgend jaar zeker weer
terugkomen bij de dertigste editie
van het toernooi. Voor de toernooicommissie een mooie opsteker als
zij gaat starten met de organisatie
van het volgend toernooi.
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Michael Woerden voor de
tiende keer Clubkampioen
De Veenlopers
Regio - Vorige week zondagmiddag werd onder welhaast tropische
omstandigheden de jaarlijkse clubkampioenschappen van De Veenlopers verlopen. Ook dit jaar kon Michael Woerden de concurrentie op
afstand houden en hoefde hij zodoende de wisselbeker niet meer in
te leveren. Daarnaast werden ook in
de diverse leeftijdscategorieën en
bij de dames de titels verdeeld.
De start en finish waren ook dit jaar
op de Mijdrechtse Hoofdweg getrokken. De wedstrijd- en prestatiegerichte lopers liepen 10 km (29 in
totaal) door de schaduwarme polders rond de Oosterland- en Westerlandweg. De recreatielopers liepen de halve afstand en de kinderen een rondje door het sportpark.
Bij de heren leek er een spannende strijd te verwachten tussen titelverdediger Michael Woerden en
de runner up van vorig jaar Ricardo
van ’t Schip. De afgelopen maanden
waren de verschillen op hun 10 km
klein. Echter, na 1,5 km liep Michael
al weg bij Ricardo en was de strijd al
beslecht. Michael finishte na 34.55
als eerste; Ricardo werd op gepaste
afstand tweede.
Willem van Leeuwen liep een goe-

Stilte voor de tourstorm
op erve Vlasman

de wedstrijd. Hij werd derde overall
en veroverde de titel in de categorie
Masters 2 (45-54 jaar). Julitta Boschman leverde een unieke prestatie
door als vierde overall en daardoor
natuurlijk als eerste dame te eindigen. Ze was daarmee de rest van
het herenveld te snel af. Theo Noij
liep ook een heel sterke wedstrijd
in deze hitte. Hij behaalde de titel
bij de Masters 3 (55 jaar en ouder).
Dennis Boon was verrast, maar ook
heel blij met het veroveren van de titel bij de Masters 1 (35-44 jaar).
De recreatielopers liepen de 5 km
onder deze tropische hitte. Adriaan Brinksma finishte als eerste. Hij
werd op z’n hielen gezeten door de
eerste dame, Karin van Zijtveld. Zij
was heel tevreden met deze overwinning na haar blessure.
Bram Nijhof en Lisa van Diemen waren respectievelijk de snelste jongen
en het snelste meisje bij het rondje
sportpark.
Na de inspanning was er tijd voor
ontspanning. De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue,
waarbij ook de bekers en medailles
werden uitgereikt.

Zaalvoetbalteam Café
‘Stee-Inn’ is kampioen
Wilnis - Dinsdagavond was het
feest in Café Stee-Inn in Wilnis.
In de Willisstee Zaalvoetbalcompetitie 2009/2010 is het team Stee-Inn
namelijk kampioen geworden. Het is
nog ontzettend spannend geweest
de afgelopen weken, want het team
Nieuw Deco volgde het team SteeInn op de voet. Uiteindelijk is het
team Nieuw Deco geëindigd met
hetzelfde aantal punten, doch met
een lager doelsaldo.
Het team Van Harberden is geëindigd op de derde plaats.

voetballers die elke week op dinsdag van 19.15 uur tot 22.15 uur
bij elkaar komen voor een fanatiek doch fair potje zaalvoetbal, gevolgd door een gezellige avond in
Café Stee-Inn, waar medewerkster
Pascalle altijd weer goed zorgt voor
haar voetballende jongens met een
lekker hapje en een drankje.
De competitie bestaat uit de volgende teams: Tuincentr. Rijdes/Joben
Bouw/Bouwserv.Gommans/Notass/
Argonvedettes/Veenland/Van Harberderen/Nieuw Deco en Stee-Inn.

De bedrijvencompetitie zaalvoetbal van Sportvereniging Veenland
bestaat uit een enthousiaste groep

Ben je geïnteresseerd in deze competitie, stuur dan een e-mail naar:
zaalvoetbal@veenland.nl.

De Kwakel - Het was de eerste
vrijdagavond opmerkelijk stil in het
anders zo bruisende home van de
tourvoorspellers. Mede oorzaak was
het voetbaltreffen tussen Nederland en Brazilië dat aan deze avond
voorafging. Vele deelnemers waren
hiervan nog onder de indruk of invloed. Daarnaast waren de liefhebbers van het Kwakelse tourspel ontdaan door het bericht van overlijden van Jan Noteboom. Jan was jarenlang de spreekstalmeester bij de
prijsuitreiking en kalligrafeerde de
scorelijsten.
Voor de zaterdagmorgen moesten
de voorspellingen ingeleverd zijn, zo
trotseerde het honderdtallig deelnemersveld deze vrijdagavond toch
erve Vlasman. Daar vernamen zij
in welke ploeg ze kwamen te zitten. De ploegen zijn vernoemd naar
oude kroegen in de omgeving, dat
was wel even slikken als bleek dat
je weer bij To en Jo kwam. Zaterdagmorgen mocht Co Vlasman de
bus van de voorspellingen voor de
eerste maal verzegelen. Co had nog
even moeten wachten en zijn briefje beter moeten nakijken. Hij voorspelde voor de proloog Snabili, maar
deze renner doet helemaal niet mee
aan deze Tour de France.
Zaterdagmiddag nam de spanning
alleen maar toe voor de start van de
proloog in Rotterdam. Met de Gou-

den Lap in de aanslag voor de tv of
in Rotterdam zelf, werden de renners gevolgd. Het wekte geen verbazing dat Cancellara won, iedereen had dat wel goed voorspeld en
de eerste drie punten gescoord. Is
er een andere renner op de goede
plaats voorspeld dan krijg je twee
punten. Een niet op de goede plaats
voorspelde renner, maar wel bij de
eerste tien van de uitslag levert een
punt op. Bij elkaar opgeteld kwam
Berry Verhoef met 10 punten uit de
bus, hij werd daarmee de eerste
koploper van de 55e Tour de Kwakel. Vlak achter zich weet hij negen
deelnemers met maar een puntje minder. Dit tiental zal straks wel
gaan uitmaken wie de Pietje Verhoef-prijs, voor de beste tijdrijder,
mag winnen. Lejo Hoogervorst zal
uit zijn gele trui moeten worden gehesen, een zware maar dankbare
last zal van zijn schouders vallen. Er
resten nog 3651 km naar Parijs en
vele etappes over erve Vlasman, genoeg om het geel te heroveren.
De komende week zal de focus niet
alleen op de Tour zijn gericht, de
voetbalkoorts neemt maar toe. In
het Tourhome zal het voetbal, naast
het wieler Latijn, ook genoeg gesprekstof opleveren. Het Vuvuzela
verbod zal echter van kracht blijven,
dat geldt ook voor de wielervariant:
de Routetoeter.

Afdeling rugby KDO
officieel erkend door de
Nederlandse Rugby Bond

Qui Vive clubkampioenschappen junioren 2010
De Kwakel - Van 11 t/m 19 juni zijn
de Clubkampioenschappen junioren
bij UTC Qui Vive gespeeld.
Dit jaar was er geen concurrentie van de Avondvierdaagse of een
toetsweek, dus heel veel kinderen
konden zich inschrijven. Dat heeft
Qui Vive geweten, maar liefst 70
deelnemers waren er!!
Gelukkig hadden ze goed tennisweer. Hun Plein en het Chalet waren
omgetoverd tot een Oranjeplein, dus
de stemming zat er meteen goed in.
Iedereen moest minimaal twee partijen spelen, het was gelijk duidelijk
dat de kinderen er alles aan deden
om te winnen en de titel van Clubkampioen binnen te halen. De finales waren dan ook in alle categorieën heel spannend en tot op het

De Kwakel - Tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Rugby Bond op donderdag 1 juli jl. is
de afdeling rugby van sportvereniging KDO officieel als rugbyvereniging erkend.
Na een korte presentatie van KDO
met daarin aangegeven waarom een
rugbyafdeling wordt gestart, hoe
dit wordt aangepakt, wat de doelstellingen zijn, etc., waren de leden
van de NRB unaniem in hun besluit
dat met een luid applaus werd bekrachtigd. AAC Rugby uit Amsterdam heeft gelijk een aantal ballen
geschonken en ook andere vereni-

laatst was niet duidelijk wie nummer
één zou worden.
Tijdens de lunch was de prijsuitreiking en de loterij, waar dankzij sponsoring van BLOKIDS, Duo Sport en
Handig Werk mooie prijzen te winnen waren.
De winnaars van een aantal categorieën worden uitgenodigd om Qui
Vive te vertegenwoordigen op het
Kampioenschap van Uithoorn op
11 september, dit keer gehouden
op TCU. Zouden zij in staat zijn om
de beker voor de 3de keer te winnen????
In ieder geval kijkt UTC Qui Vive terug op een succesvol en sportief
Clubkampioenschap. Meer informatie over Qui Vive Tennis is te vinden
op www.quivivetennis.nl

Geslaagd senior+ toernooi
bij Tennisvereniging Wilnis
De Ronde Venen - Dinsdag 29 juni jl. vond het senior+ toernooi bij

gingen hebben direct hun hulp aangeboden. Dit betekent dat vanaf komend seizoen er bij KDO ook echt
gerugbyd zal gaan worden. Doordat
het moeilijk is om gelijk met voltallige teams te kunnen starten zullen
ze eerst gaan samenwerken met andere verenigingen.
Op dit moment hebben zich al een
aantal pupillen, junioren en senioren ingeschreven en het rugbyteam
kan nog zeker mensen gebruiken.
Heb je interesse of wil je gewoon
meer informatie, stuur dan een mail
naar rugby@kdo.nl en ze nemen
contact met je op.

Tennisvereniging Wilnis plaats. Iedereen in de leeftijd van 50 jaar of

ouder met speelsterkte 6, 7, 8 of 9
kon zich inschrijven voor deze dag.

Er werden wedstrijden in de herendubbel, damesdubbel en mix gespeeld en tussendoor werd iedereen verwend met een heerlijke
lunch. Het aantal inschrijvingen was
overweldigend! Met 60 deelnemers
en een vervroegde deelnemerssluiting was het toernooi goed bezet.
Het leek een erg zware dag te worden door het warme weer, maar de
deelnemers trotseerden de warmte
en hielden rekening met de temperatuur door het af en toe iets rustiger aan te doen en in ieder geval
voldoende te drinken. Het bleek erg
goed te doen. De middag leek zelfs
verstoord te worden door wat regen,
maar dit mocht de pret niet drukken.
Na een kleine regenpauze werd de
draad weer opgepakt en gingen de
wedstrijden gewoon weer verder!
Aan het eind van de dag was er in
iedere categorie een 1e en een 2e
prijs te vergeven. Met mooie prijzen werden de deelnemers beloond
voor hun inzet. De eerste plaatsen
gingen naar: Wim van Loon en Anton de Jong in de herendubbel 8,
Ann Robles en Riet Post in de damesdubbel 7/8, Janine van der Drift
en Wil de Graaff in de damesdubbel
7/8, Swanette Verbruggen en Hetty van Veen in de damesdubbel 6,
Cocky Brouwer en Bouwe Buur in
de gemengd dubbel 8, Coby Spaans
en Jan Spaans in de gemengd dubbel 8, Rianne Berkhout en Hans
Monster in de gemengd dubbel 7.
Tennisvereniging Wilnis kan terugkijken op een geslaagd toernooi en
kijkt uit naar volgend jaar.

Geslaagd Midreth Open bij
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Het zit er weer op, een
week lang Midreth Open bij Tennisvereniging Wilnis. Een reeds jarenlange samenwerking tussen Bouwbedrijf Midreth BV en Tennisvereniging Wilnis werd dit jaar gevierd
middels een uniek jubileum. Bouwbedrijf Midreth BV heeft voor de 10e
keer het Open Toernooi bij de vereniging gesponsord!
Het Midreth Open is altijd een begrip in de regio en dat bleek ook
dit jaar des te meer. Een combinatie van fanatisme, gezelligheid en
sportiviteit zorgden voor de ideale mix voor iedere tennisliefhebber.
De hele week werd er extra uitgepakt. Toeschouwers en deelnemers
konden gedurende de week al prijzen winnen in de tombola, waarvan
de prijzen bij verschillende sponsors
vandaan kwamen.
Vrijwel alle wedstrijden konden gespeeld worden in een stralend zonnetje. Enkel op donderdag werd
er een aantal partijen in de hal in
Mijdrecht en bij Tennisvereniging
Vinkeveen afgespeeld. Later kon
echter gewoon weer in Wilnis gespeeld worden.
Donderdagavond vond er een pre
feestavond plaats. De band El Fish
& The Coversolutions bracht vele

mensen op de dansvloer en aan het
genieten, een ontzettend geslaagde avond.
In het finale weekend was het wel
ontzettend warm om te tennissen,
misschien wel té warm. Toch trotseerden alle deelnemers de warmte
en sloegen zich er dapper doorheen.
Zaterdagavond werd het weer tijd
voor ontspanning, ook DJ Rob van
Dijk en zanger Toine Kremer maakten er een ware feestavond van. Er
werd tot in de late uurtjes gekletst
en gedanst. Tijdens deze feestavond
werden er ook weer mooie prijzen
verloot onder de deelnemers, daar
hadden enkelen in ieder geval al
een hoofdprijs te pakken!
Maar uiteindelijk ging het ook om
het tennis. Grote winnaars van de
week in de hoogste categorieën waren: Marija Zivkovic in de damesenkel, Marija Zivkovic en Kim Bakker
in de damesdubbel, Franco Zivkovic
en Jayson van der Eem in de herendubbel en Harold Reitsma in de Herenenkel.
Tennisvereniging Wilnis kan terugkijken op een ontzettend geslaagde week. Dankzij de hoofdsponsor
Bouwbedrijf Midreth BV en met het
WK voetbal, Wimbledon en tennis
op eigen terrein was het een spetterende week.

Deelname nog steeds stijgende
bij zomerdrives BV De Legmeer
Uithoorn - Zes en twintig paren bij
Bridgevereniging De Legmeer trotseerden de zomerwarmte en mengden zich in het strijdgewoel om de
bridge eer.
Nu eens niet Ruud en Cees als eerste in de A-lijn, maar waren het Ada
van Maarseveen & Cobie Bruine de
Bruin die aan het langste eind trokken. Met een prachtige score van
60,07% waren de flessen wijn voor
hen. Ben ten Brink & Jan Bronkhorst
krijgen de smaak ook te pakken en
werden tweede met 56,25%, net
voor Wim Slijkoord & Francis Terra
met 55,21%, die eveneens elke week
beter presteren. Joop van Delft &
Toon Overwater bleven met 54,86%
op hun beurt Brita & Jan Bosse, die
54,51% behaalden, nipt voor. Heleen
& Mees van der Roest lijken na een
wisselvallig begin de aansluiting op
de kopgroep hervonden te hebben
gezien hun zesde plaats en 51,39%.
Onverwacht onderaan werden Jan
Egbers & Gerda Schavenmaker en
André van Herel & Cora de Vroom
aangetroffen, zodat maar weer eens
blijkt dat alles mogelijk is op een
zonnige zomeravond.

De B-lijn toonde een ontketende
Mieke van den Akker & Debora van
Zantwijk met een eerste plaats en
59,08%. Lenie Heemskerk & Greet
de Jong werden hier op afstand
tweede met 54,58%, net voor Andrew de Graaf & To van der Meer die
met 54,25% aardig op stoom beginnen te raken. Hetty Houtman & Anton Berkelaar moesten het nu eens
met een vierde plaats doen maar
blijven met 52,27% in de running.
Tini & Johan Lotgerink kunnen nog
steeds goed meekomen en behaalden nu een vijfde plaats en 51,83%.
Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer
schakelden ten opzichte van vorige week ook een tandje terug maar
schaarden zich met 50,83% toch bij
de beste helft.
Wilt u naast het WK ook eens op
een andere manier spanning ondergaan, kom dan zomerdriven bij BV
De Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.15 uur in de barzaal van
sporthal de Scheg.
Inschrijven voor 5 euro per
paar bij voorkeur per e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl of voor
19.30 uur aan de zaal.
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AKU atleten behalen 5 medailles tijdens
de Nederlandse kampioenschappen
Regio - Tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor junioren,
hebben AKU atleten voor een daverend succes gezorgd. Er werden
in het zeer warme Zwolle 5 medailles behaald, 2 keer zilver en
3 keer brons. Dit NK zal de boeken ingaan als het meest succesvolle NK voor AKU atleten aller tijden.
Helen van Rossum heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen een
geweldige prestatie geleverd door een zilveren en bronzen medaille te
behalen. Het succesweekend van Helen begon op vrijdagavond, waar ze
zich moest zien te plaatsen voor de 400 meter horden finale. Helen stond
5e op de ranglijst en dat gaf haar veel vertrouwen voor een plaats bij de
beste 6 atleten, die in de finale zouden strijden voor de Nederlandse titel.
Helen wist haar serie erg makkelijk te winnen en was hierdoor verzekerd
van een gunstige baan in de finale. In de finale liet de atlete uit Mijdrecht
gelijk zien wat haar bedoelingen waren, ze ging zeer hard van start en kon
goed haar ritme tussen de hordes blijven lopen. Op de helft van haar race
liep Helen al ver voor op de nummer 3, waardoor ze al uitzicht had op de
zilveren medaille. De laatste 100 meter, waar de verzuring altijd erg gaat
opspelen, kon Helen de hordes nog goed aanvallen, waardoor ze haar 2e
positie kon vasthouden. Helen finishte in een nieuw persoonlijk record van
66.86 seconden.
100 meter
Na een dag rust stond Helen op zondag aan de start van de 100 meter horden. Aangezien Helen voornamelijk traint voor de 400 meter horden, was
de concurrentie hier veel groter en dus moeilijker om een plaats in de finale
te behalen. Helen startte vanuit baan 5 en moest na het startschot even
zoeken naar haar ritme. Vanaf horden 5 kon Helen goed doorversnellen en
eindigde ze in een tijd van 15.10 seconden als 3e van haar serie. De eerste
drie atletes van de serie waren automatisch geplaatst voor de finale. In de
finale had Helen een gunstige baan, doordat de snelste twee meisjes van
Nederland naast haar zaten. Helen kon zich hier gelijk aan optrekken en zat
in tegenstelling tot haar serie gelijk in het goede ritme. Vanaf horden 2 was
het duidelijk dat Helen samen met twee andere atletes zou strijden om de
zilveren of bronzen medaille. Na een prachtige race en een zeer spannend
einde was het na de finish afwachten, omdat de 3 atletes bijna tegelijk over
de finish kwamen. De nummers 2 en 3 zaten maar liefst 0,01 seconden van
elkaar. Helen was dolgelukkig na de verlossende uitslag, waarin stond dat
ze 3e van Nederland was geworden.
Na afloop gaf ze aan dat de bronzen medaille het mooiste was, omdat ze
hier de ‘specialisten’ op het sprintnummer had verslagen. Over 3 weken zal
Helen starten tijdens het NK senioren. Hier zal zij haar goede vorm willen
doorzetten en proberen om nog wat van haar tijd af te halen.
Zilver
Wouter Heinrich heeft in Zwolle een geweldige zilveren plak weten te bemachtigen. Nadat hij zich op de zaterdag in de series met een eerste plaats
een plek in de finale wist te verwerven, liep hij op de zondag in een tactisch
sterke race naar een prachtige zilveren plak. Wouter staat op de nationale
ranglijst van dit jaar op de 1500 meter op een tweede plek met een tijd van
4.02.85 en dat bracht wat meer druk en zenuwen met zich mee dan andere
jaren. Vooral voor de series had hij hier behoorlijk last van. Gelukkig wist
hij rustig te blijven toen het moment daar was en won zijn serie. De finale
was een hele andere opgave, omdat nu alle favorieten bij elkaar zaten. Het
tempo lag niet hoog in de eerste rondes en dat maakte 800 meter loper Ricardo Sprong erg gevaarlijk. Op 500 meter voor het einde ging het spel op
de wagen en kon Wouter, die goed voorin zat, direct reageren en meespringen. Op 300 meter voor het eind nam hij de leiding over maar Ricardo zat
al op het vinketouw en wachtte zijn kans af tot de laatste 100 meter en
sprintte naar de winst. De zilveren plak van Wouter voelde echter als een
overwinning. Hij finishte in zijn tweede tijd ooit van 4.06.50.
Verrassing
Simone de Jong heeft in Zwolle voor een geweldige verrassing gezorgd
door bij het hinkstapspringen een bronzen plak te veroveren. Simone,
die zich afgelopen jaar is gaan specialiseren op het hinkstapspringen,
stond als 5e geplaatst voor het NK in Zwolle. Tijdens de wedstrijd voor
het NK had Simone veel vertrouwen opgedaan, door in slechte omstandigheden een afstand van 10.31 meter te springen. Bij het inspringen liet Simone al zien dat ze goed uitkwam op de balk en dat ze er
erg veel zin in had. Tijdens de 1e sprong had zij nog wat last van de
zenuwen, maar na een geslaagde en geldige poging van 10.29 meter
zat Simone volledig in de wedstrijd. Na de 2e poging, waarin ze maar
5 centimeter onder haar persoonijk record sprong, stond zij op de
3e plaats. In de 5e poging sprong een atlete van Phanos Amsterdam
1 centimeter verder dan Simone, waardoor ze op plaats 4 kwam te
staan. Nadat ze zich nog een keer goed had opgeladen voor een alles
of niets poging kwam Simone perfect uit op de balk en evenaarde ze
haar persoonlijk record van 10.56 meter. Door een klein stapje achteruit te doen bij haar landing was het nog even spannend, maar na het
zien van haar afstand sprong ze een gat in de lucht: 3e van Nederland.
Feest
Eva Lubbers maakte zondag het AKU feest compleet door op de 200 meter de bronzen medaille te behalen. Eva, die een moeizaam seizoen doormaakt, was gebrand op een goede klassering op de 200 meter en had na de
laatste trainingen weer vertrouwen gekregen. Door haar VWO examens zijn
de wedstrijden nog niet gelopen zoals Eva wilde, waardoor ze erg gelukkig
was met haar bronzen medaille en bovenal weer een goed gevoel had na
haar race. In de series liep Eva makkelijk naar een gedeelde 1e plaats, waardoor ze automatisch geplaatst was voor de finale.

In de finale liep Eva in baan
5 en haar twee concurrenten
zaten in baan 3 en 4, waardoor zij zich hadden op Eva
en naar haar toe konden
lopen. Eva was hierop berekend en kon in de bocht goed
meelopen met de twee atletes
van Phanos Amsterdam. Na
een zeer spannende en goede
race kwam Eva als 3e over de
finish. Na de race was Eva erg
blij met haar bronzen medaille, wat haar veel vertrouwen
gaf voor de komende wedstrijden. Zaterdag stond Eva
aan de start van de series van
het koningsnummer, de 100
meter. Eva stond als 4e geplaatst, de 3 atletes die samen
met Eva het nationale team
voor de estafette vormen, stonden boven haar op de ranglijst.
In de series had Eva een superstart en kon daardoor makkelijk
naar de 2e plaats lopen, die automatische plaatsing betekende
voor de finale. In de finale kwam Eva moeizaam uit de blokken, waardoor ze na 10 meter tegen een behoorlijke achterstand aankeek ten opzichte van haar concurrentes. Door
zich volledig vast te bijten op de nummer 4 liep Eva een
zeer sterk laatste deel en kwam hierdoor als 4e over de finish. Eva baalde behoorlijk van haar start, maar kon toch ook
terugkijken op een zeer sterk laatste deel van haar race.
Half juli zal Eva met de Nederlandse ploeg afreizen naar het
WK voor junioren in Canada, waar ze de 4 x 100 meter estafette zal lopen.
Prestatie
Kim Hittinger zette dit weekend ook een prachtige prestatie neer door als C-juniore op de 800 meter bij de meisjes B
in de finale een 4e plek te veroveren in een nieuw persoonlijk record van 2.19.27. De verrassing begon op vrijdagavond al in de series waarbij ze met een scherpe eindsprint
al 1 van de favorieten wist te verschalken en haar serie wist
te winnen waarmee ze een plek in de finale van zaterdag
afdwong. Iets waar we vooraf op gehoopt hadden maar
wat we niet echt verwachtten bij de categorie waarbij de
meisjes 1 à 2 jaar ouder zijn dan
Kim. In de finale waren er 3 meisjes die
na 1 ronde zich losmaakten van de rest
van het veld, zij waren echt de sterksten.
Daarachter wist Kim
echter door wederom
een goede eindsprint
beslag te leggen op de
vierde plek! Normaal
gesproken een plek
waar je van baalt omdat
het podium zo dichtbij
is maar in dit geval was
de stemming meer dan
goed.
Jip Mukanay zorgde bij
het
hinkstapspringen
voor een mooi succes
door als C-juniore een
nieuwe persoonlijk record
te springen en op de 6e
plaats te eindigen. Jip die
1 à 2 jaar jonger is dan de
rest van het deelnemersveld, is zich pas kort aan
specialiseren op het hinkstapspringen.
Na veel goede prestaties is Jip afgelopen jaar uitgenodigd voor de
regionale springtrainingen. Hier bleek dat de atlete uit Uithoorn
veel talent had voor het hinkstapspringen. In haar 1e poging kwam
Jip niet precies uit op de balk, maar zette wel gelijk een geldige
poging neer van 10.29 meter. Door haar aanloop iets te veranderen, kwam ze in haar 2e poging goed uit en sprong een nieuw
persoonlijk record van 10.73 meter. Na 3 pogingen stond Jip bij de
beste 8 die in de finale nog 3 extra pogingen kregen. In de finale
kwam Jip nog een keer tot haar nieuwe record, waardoor ze stevig
de 6e plaats in handen had, wat een prachtige prestatie is voor de
C-juniore van AKU. Lotte Krause kwam op de zondag in actie op
de 1500 meter voor meisjes A. Het was erg warm en vanaf de start
ging het direct hard. Lotte ging moedig mee en halverwege de
race lag ze op een schema dat een eindtijd zou betekenen die
maar liefst 12 seconden sneller is dan haar persoonlijke record.
Ook met het ingaan van de laatste ronde lag Lotte nog dik voor
op haar persoonlijke recordschema maar kon de laatste ronde
het tempo niet meer volhouden. Lotte vocht moedig voor wat
ze waard was maar finishte als 9e in een tijd van 5.00.62. Met
name voor Lotte zelf een flinke teleurstelling.

