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Een historisch moment:
Uithoorn in Bedrijf van start
Uithoorn - Met de onthulling van
het logo van Stichting Uithoorn in
Bedrijf start de koepelorganisatie
van het lokale bedrijfsleven de collectieve belangenbeharting voor het
optimaliseren van het Uithoorns ondernemersklimaat. Op 30 juni jl. verrichtte wethouder Verheijen de onthulling in het bijzijn van vertegenwoordigers van Kamer van Koophandel Amsterdam en het bedrijfsleven van Uithoorn en De Kwakel.
Een historisch moment.
‘De oprichting van deze overkoepelende stichting hing al een tijdje in de lucht’, zo stelt Dirk de Bie
die in de afgelopen maanden vanuit Kamer van Koophandel Amsterdam ondersteuning bood. ‘Uithoorn
is een uitstekende vestigingsplaats
en er heerst een actief ondernemersklimaat. De ondernemers organiseerden zich vooralsnog in een
veelheid aan verenigingen die ieder
hun stem lieten horen. Nu wordt dat

anders: waar het zaken betreft van
collectief ondernemersbelang, vertegenwoordigt deze Stichting Uithoorn in Bedrijf de aangesloten ondernemers.’
De Stichting is een initiatief van de
Ondernemersvereniging Uithoorn
(OVU), de Industriële Kring Uithoorn (IKU), de Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn (SBBU),
de winkeliersverenigingen Uithoorn
aan de Amstel, Zijdelwaard en Amstelplein, Glaskracht, Horeca Nederland, de Land- en Tuinbouworganisatie LTO, en de Kwakelse Handelsvereniging.
Werkgroepen en projecten
Chris van Zantwijk legt uit: ‘De
Stichting heeft tot doel ondernemen in Uithoorn aantrekkelijk te
maken en te houden. Daartoe heeft
de Stichting op dit moment al enkele speerpunten, waaronder de gevolgen van de omlegging van de

N201, de revitalisering van het Bedrijventerrein, maar ook de promotie van Uithoorn als vestigingsplaats
voor ondernemingen. Daarvoor is
regelmatig contact met de gemeente een vereiste. Dat verloopt goed
en de constructieve houding van de
gemeente Uithoorn maakt ons bestaan ook mogelijk. Er wordt gepleit
voor steun voor dit initiatief vanuit
ondernemers én gemeente. Dat het
logo van Uithoorn in Bedrijf vanaf
vandaag de kamer van onze wethouder siert, doet mij deugd.’
Wethouder Jeroen Verheijen prees
in zijn toespraak het initiatief van de
ondernemers: ‘Ik vind het belangrijk
dat ondernemersverenigingen de
krachten bundelen en het is moedig
dat ze hiervoor hun nek uitsteken.’
Verder sprak hij zijn vertrouwen en
de hoop uit op een goede en resultaatgerichte samenwerking met de
gemeente voor een gezond economisch klimaat in Uithoorn.

Bewoners Meerwijk voelen zich geschoffeerd door
wethouder Levenbach

Neemt de politiek haar
kiezers wel serieus?

Uithoorn - Een groep bewoners
van de Meerwijk is het nu echt zat.
Ze hebben zich jaren hard gemaakt
om de bussluis in hun wijk dicht te
houden, voor de veiligheid van de
kinderen, maar ze voelen zich totaal niet serieus genomen door de
wethouder die dit plan koste wat
het kost door wil drukken aldus de

bewoners. Donderdagavond jl. waren de tegenstanders van het openstellen van de bussluis voor de zoveelste keer aanwezig in de raadzaal, waarbij ‘hun’ onderwerp werd
besproken. Onderstaande ingezonden brief geeft duidelijk weer hoe
deze bewoners deze vergadering
beleefden: ‘Op de site van de ge-

meente Uithoorn wordt in 1 minuut
in een animatiefilmpje uitgelegd dat
de burgers (de kiezers) de baas zijn
in de gemeente. De kiesgerechtigde inwoners van de gemeente kiezen elke 4 jaar hun vertegenwoordigers, de raadsleden, uit diegenen
die zich namens de politieke partijen verkiesbaar hebben gesteld.

voor het
offiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

Uw auto wordt door ons gecontroleerd
op de volgende punten:

• Koelsysteem
• Accu
• V-snaren
• Verlichting
• Ruitensproeier
• Banden

• Remblokken
• Waterslangen
• Trekhaakaansluiting
• Wisserbladen
• Oliepeil

De aanbieding is geldig tot en met 31 augustus 2011.

Maak nu een
afspraak!!!
Inclusief gratis unieke
Ford Beachball Set

(zolang de voorraad strekt)

Uithoorn • sportlaan 17 • (0297) 56 69 77

Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Je zou dus denken dat de mening
van de kiezer voor de politiek van
het grootste belang is. Niets blijkt
echter volgens veel kiezers minder waar te zijn... Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering
hebben we vanaf de publieke tribune tijdens het inspreken en aansluitend Informatief Beraad gezien
hoe wethouder Levenbach over de
kiezers/inwoners van de gemeente
denkt waar hij voor werkt. De aanwezigen hebben de laconieke houding van wethouder Levenbach
ten aanzien van inwoners die hun
weerstand tegen bepaalde voorgenomen plannen laten blijken, als
buitengewoon schofferend ervaren,
hetgeen ook wel te merken was aan
het rumoer dat hierop ontstond op
de publieke tribune. Zijn dossierkennis bleek bedroevend slecht; op
simpele vragen van de raad moest
hij het antwoord schuldig blijven of
gaf hij een dermate ontwijkend antwoord dat het feitelijk in het geheel
geen antwoord was op de gestelde
vraag. Ook het trekken van een vergelijking tussen de situatie in Meerwijk en die van de Zijdelweg riep
veel emotie op bij de aanwezigen,
omdat dit twee totaal verschillende
locaties en situaties zijn, die helemaal niets met elkaar gemeen hebben.
Bussluis
Wat bij de meeste aanwezigen de
deur dichtdeed, was het antwoord
van wethouder Levenbach op de
vraag ‘voor wie en waarom willen
we openstelling van de bussluis
mogelijk maken’. Hij gaf als antwoord: ‘voor de veiligheid en voor
de inwoners van Meerwijk’. Wat
een enorme plaat moet je voor je
hoofd hebben als je een dergelijk
antwoord geeft, terwijl de inwoners
van Meerwijk al jaren duidelijk proberen te maken dat zij grote vrees
hebben voor de toekomstige veiligheid en totaal niet zitten te wachten op openstelling. Hoe durf je een
dergelijke uitspraak te doen als er
nog geen kwartier daarvoor beelden zijn vertoond van hoe onveilig
het nu al is, terwijl de bussluis nog
niet eens geopend is. Overigens
leek de interesse voor de burgers
zowel bij wethouder Levenbach als
bij burgemeester Oudshoorn tijdens het inspreken ver te zoeken.
Veel aanwezigen op de tribune is
het opgevallen dat Levenbach tijdens het vertonen van videobeel-

Basisschool De Vuurvogel
decor voor speelfilm
Uithoorn - Het is donderdagmiddag 30 juni en in de gang horen we:
‘Stilte... actie!’
Hoe kan dat nou? Als de leerlingen
stil moeten zijn, dan zijn ze druk aan
het werk en niet in actie met veel lawaai... Dit is vreemd. Vanaf het middaguur hangt er al een aparte sfeer
in school. Er wordt gewoon lesgegeven, de leerlingen leren hun taal,
werken aan de musical van groep 8,
doen proefjes bij de techniekles, illustreren hun verhalen in hun verhaalschriften, op de computers
wordt gewerkt aan presentaties en
werkstukken en in de directiekamer
wordt vergaderd. Maar vanaf 14.00
uur worden er deuren weggehaald,
grote lampen geplaatst in de gangen en bij de hoofdingang lopen er
vreemde mensen door de school.

Knap van de Vuurvogelleerlingen
dat ze zo goed doorwerken! Maar
wat is er dan aan de hand? Als we
een kijkje gaan nemen zien we dat
er een filmset wordt opgebouwd
op school. Oooohhh, ‘hoe overleeft
“De Vuurvogel” de film?’ Dit blijkt
niet moeilijk te zijn, want het gaat
om opnames van de film ‘Hoe overleef ik...’ , naar een boek van Francine Oomen. Haar boeken vinden we
terug in de klassen en bibliotheek.
De leerlingen en leerkrachten vinden het allemaal erg leuk en spannend wat er gebeurt.
Wil je het ook zien? Kijk vanaf oktober naar de nieuwe serie ‘Hoe overleef ik...’ op Nederland 3 en je zult
zien wat er op De Vuurvogel allemaal is gebeurd! “De Vuurvogel”
een school waar van alles gebeurt!

den van alles deed en naar alle kanten keek, behalve naar de vertoonde
beelden. De burgemeester leek het
vooral erg druk met haar telefoon te
hebben, wat bij een aantal aanwezigen de vraag opriep of ze een erg
spannende game op haar telefoon
had of dat ze wellicht nog een aantal sms’jes moest beantwoorden.
Gelukkig vertoonden de raadsleden meer betrokkenheid: die keken
en luisterden aandachtig en hadden
op hun laptop de relevante stukken
voorstaan, zo kon vanaf de tribune
worden waargenomen.

ren die ze niet begrijpen of die het
belang van de machteloos toekijkende burger schaden, raken de
burgers het vertrouwen in de politiek kwijt. Dit is ook de reden dat
steeds minder mensen nog gaan
stemmen of op de publieke tribune
willen plaatsnemen bij raadsvergaderingen: ‘de politici doen toch wat
ze zelf willen’.
Ik doe hierbij een DRINGEND BEROEP op iedereen die tegen openstelling van de bussluis is: Kom op
7 juli a.s. om 19.30 uur naar het gemeentehuis om het politiek debat
en de stemming bij te wonen over
het bestemmingsplan Meerwijk
waarin openstelling van de bussluis
mogelijk wordt gemaakt!!!! Laat zien
en horen dat het onderwerp leeft!
Laat de raadsleden nog maar weer
eens beseffen dat zij er voor de inwoners zijn en niet andersom!!!’, namens de tegenstanders van openstelling bussluis, Malou Volkers uit
Uithoorn.

Niet serieus
Steeds meer kiezers keren de politiek de rug toe. Zij voelen zich niet
serieus genomen en hebben niet
het gevoel dat er naar hun wensen
geluisterd wordt. Zij zien dat er op
de achtergrond van de politiek vele, soms tegenstrijdige, vaak mogelijk ook persoonlijke, belangen spelen. Doordat ze dingen zien gebeu-
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

n

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

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
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nieuwsbrief Dorpscentrum in
aantocht

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

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

e

ALGemene inFORmAtie

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:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

i
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tentoonstelling:
‘Hoe zie jij jouw buurt’

tentoonstelling in ’t Buurtnest op 5, 6 en 7 juli, telkens van 14-17 uur.

Van 21 t/m 23 juni is er flink geknutseld in ’t Buurtnest. Kinderen van basisscholen De Vuurvogel, ’t Startnest
en De Regenboog gingen aan de
slag met het thema: ‘Hoe zie jij jouw
buurt?’. Onder leiding van Natascha
Halici van Cardanus kwamen leuke
en creatieve kunstwerken tot stand.
Bent u nieuwsgierig? Loop dan op 5,
6 of 7 juli tussen 14 en 17 uur even

wie kunnen meedoen?
Deze enquête is alleen bestemd voor
inwoners van de gemeente Uithoorn
die ouder zijn dan 12 jaar. Het onderzoek dient om de inzet van communicatiemiddelen door Buurtbeheer te
verbeteren en is een vervolg op de
eerdere evaluatie van Buurtbeheer.
Weet u nog meer inwoners uit de gemeente Uithoorn die graag willen

Het gebied van het masterplan
Dorpscentrum omvat grofweg het
gebied tussen de Thamerkerk en
Meerwijk, Thamerlaan/Thamerweg
en Amstel. In het masterplan is ruimte voor meer winkels en woningen,
watersport- en horecabedrijven, een
cultuurcluster en ruimte voor zakelijke dienstverlening. Het met elkaar
verbinden van openbare ruimten zoals straten en pleinen hoort daar onlosmakelijk bij. Het masterplan biedt
kaders voor initiatieven van zowel
overheid als particulieren.

nieuwe locatie tijdelijke
hondenborden

meedoen met dit onderzoek? Wijs
tijdelijk hondenborden
hen dan op deze mogelijkheid.
Veel hondenuitlaters houden zich
goed aan de regels voor de hondwat gebeurt er met de
engebieden. Maar jammer genoeg
enquêteresultaten?
De resultaten van deze enquête zul- niet iedereen. Wij krijgen nog veel
len worden aangeboden aan Buurt- klachten over hondenpoep op andebeheer Uithoorn, zodat zij er de ko- re groenstroken, de stoep en zelfs op
mende jaren hun werkwijze op kun- speelveldjes. Dit komt vooral voor op
nen afstemmen. Daarom is het heel groenstroken of speelveldjes bij een
hondenroute of losloopgebied. Om
nuttig dat u uw mening geeft!
nog eens extra duidelijk te maken dat
dit niet de bedoeling is plaatsen we
waar kunt u de enquête vinden?
U kunt de enquête vinden op: www. op diverse overlastplaatsen tijdelijk
borden, die aangeven dat deze plekbuurtbeheer.uithoorn.nl/enquete
Houd er rekening mee dat u de en- ken geen onderdeel zijn van het honquête kunt invullen tot en met 13 juli. denuitlaatgebied!
De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden
te vinden in de omgeving Brusselflat
en Briandflat (toegangsweg speelvus type tourdefrance. Aangetrof- veld).
fen langs de P.C Hooftlaan.
Als de fietsen niet voor maandag 18 extra controles
juli 2011 zijn opgehaald, worden ze Op de plekken waar de borden staan
vernietigd. Alle drie fietsen verke- controleren de gemeentesurveillanren in verwaarloosde toestand. Voor ten extra. Als zij een overtreding conmeer informatie kunt u van maandag stateren, kunt u een boete krijgen.
t/m vrijdag tussen 10:00 en 10:30 uur
terecht bij de gemeentesurveillanten: De algemene regels
tel.: 0297-513111.
In Uithoorn zijn de hondenroutes en

Gevonden fietsen
Op de gemeentewerf staan opgeslagen:
- een grijze herenfiets, Batavus type Monaco. Aangetroffen tegen
een lantaarnpaal in de Potgieterlaan.
- een paarsblauwe damesfiets, Gazelle. Aangetroffen langs de Alfons Arienslaan.
- een grijze heren sportfiets, Bata-

Ook op www.uithoorn.nl is de informatie over alle deelprojecten te vinden onder Actueel/Nieuwbouw en
herinrichting/Dorpscentrum. De
nieuwsbrief is daar ook te downloaden.

binnen bij ’t Buurtnest. Donderdag 7
juli om 15.45 uur is ‘hét moment’ voor
de kinderen. Dan maakt de jury o.l.v.
burgemeester Dagmar Oudshoorn
bekend wie het mooiste, het meest
originele of verrassende schilderij, foto, tekening of knutselwerk heeft gemaakt.
De winnaars ontvangen een toegangskaartje voor de Efteling.

Doe mee met enquête over
Buurtbeheer
U hebt nog t/m 13 juli gelegenheid
mee te doen aan een enquête over
Buurtbeheer Uithoorn. Het invullen
van de vragen duurt ongeveer 5 minuten en u maakt kans op een VVVbon van € 10.

In het dorpscentrum staat de komende jaren veel te gebeuren. Door de
omlegging van de huidige N201 krijgt
Uithoorn een prachtige kans om de
twee helften van het centrum met elkaar te verbinden. Daarnaast spelen in dit gebied verschillende andere
ontwikkelingen. Ontwikkelingen die
gedeeltelijk voortkomen uit het masterplan Dorpscentrum en gedeeltelijk
uit ander beleid.
Omdat veel deelprojecten met elkaar
samenhangen is er over al die projecten één nieuwsbrief gemaakt. Deze
nieuwsbrief Dorpscentrum wordt een
dezer dagen huis-aan-huis verspreid
in het centrum van Uithoorn, Thamerdal, Meerwijk-Oost en Amstelhoek.
Daarnaast is de nieuwsbrief verkrijgbaar in de openbare bibliotheek en
het gemeentehuis.

hondenlosloopgebieden duidelijk
aangewezen met opvallende borden en paaltjes. De paaltjes met rode (uitlaatroute) en groene (losloopgebied) plaatjes geven de grenzen
aan. Voor de losloopgebieden geldt
dat hondenpoep niet hoeft te worden
opgeruimd en honden los mogen lopen. Op de hondenroutes moeten de
honden zijn aangelijnd en moet de
poep op verhardingen worden opgeruimd. In het groen mogen de drollen
blijven liggen. Overal elders moet de
hond altijd zijn aangelijnd en moeten
drollen worden opgeruimd. Op speelplaatsen mogen honden helemaal
niet komen. Meer informatie kunt u
vinden op www.uithoorn.nl/Wonen_
en_wijken/Wijken_en_buurten/Honden.
nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen bij voorkeur
via e-mail (gemeente@uithoorn.nl,
o.v.v. hondenborden), of telefonisch
(513111) of schriftelijk (gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn)
een locatie voor tijdelijke hondenborden voorstellen. Geregeld worden
de borden op een nieuwe locatie geplaatst.

Zelf architect van uw woning in
Hof van uithoorn
In het nieuwbouwplan ‘Hof van Uithoorn’ in Legmeer-West maakt u zelf
uit en vaak nog kosteloos ook hoe uw
woning er uit gaat zien. Bovendien
kunt u met de andere bewoners de
uiteindelijke aanblik van de wijk bepalen.
Er zijn 6 verschillende typen eengezinswoningen. Daarvan bepaalt u zélf
de vorm en de kleur van de voorgevel. Daarnaast maakt u zélf de binnenindeling van uw woning. Wilt u
3 kamers of juist 4? Woont u graag
op de eerste verdieping? Of wilt u de
badkamer aan de voorkant van uw

huis? U maakt dit zelf uit. Bij deze
keuzes wordt u bijgestaan door onze
VORMcoach.
Kom naar workshop op 7 juli
Vorige week is de eerste succesvolle woonworkshop gehouden. Er was
een enorme opkomst. Wilt u meer
weten over dit plan? Kom dan vrijblijvend naar de tweede woonworkshop
op donderdag 7 juli 2011 om 19.30 uur
in Partycentrum Leenders in De Kwakel. U bent van harte welkom!
www.hofvanuithoorn.nl
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nieuws uit de
gemeenteraad

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 7 juli 2011 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 19.30 uur. Na een korte
schorsing volgt de Raadsvergadering om 22.00 uur of zoveel eerder of
later als het Informatief Beraad is geëindigd.

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 raadsvergadering .

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 7 Juli 2011

In de extra raadsvergadering van 30 juni 2011 hebben inwoners geen gebruik
gemaakt van het spreekrecht.
Deze extra raadsvergadering stond geheel in het teken van de toekomstige ontwikkeling van de bestuurskracht van de gemeente Uithoorn. Nadat de
fracties van Ons Uithoorn, CDA en DUS! eerst separaat moties hadden ingediend, werd na enkele schorsingen door alle fracties gezamenlijk een motie
ingediend. Deze motie is met algemene stemmen aanvaard. Met deze motie
heeft de raad besloten:
- dat de zelfstandigheid van de gemeente Uithoorn, zowel bestuurlijk als
ambtelijk, onverkort blijft gehandhaafd;
- het college van burgemeester en wethouders op te dragen om, met inachtneming van de huidige context, er alles aan te doen om de uitvoeringsorganisatie G2 zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk met
andere gemeenten uit te breiden;
- het college van burgemeester en wethouders te verzoeken een plan van
aanpak op te stellen voor het uitvoeren van het ontwikkeltraject zoals dat
wordt aanbevolen in het bestuurskrachtrapport en daarin, in samenwerking met de griffie, ook het ontwikkeltraject voor de raad op te nemen;
- het college van burgemeester en wethouders te verzoeken plannen en
scenario’s aan de raad voor te leggen om de toekomst van de organisatie vorm te geven.
De eerder door Ons Uithoorn, CDA en DUS! ingediende moties zijn weer ingetrokken.
Naast de raadsbreed ingediende en aanvaarde motie heeft de fractie van het
CDA een motie van treurnis ingediend over het handelen van het college van
burgemeester en wethouders in het proces rond de onderzochte samenwerking met Aalsmeer en Amstelveen. Deze motie is verworpen omdat de overige fracties er tegen stemden.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
7 juli 2011. De agenda voor deze vergadering treft u elders op deze pagina
aan. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffie (e-mail: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

wilt u niet lang wachten?
Verloopt binnenkort de geldigheid van uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of uw rijbewijs? En heeft u geen zin in lange wachttijden bij Burgerzaken? Maak dan voordat u naar het gemeentehuis gaat eerst een afspraak. Dan wordt u direct door ons geholpen. Het is niet verstandig om
tot het laatste moment te wachten met het aanvragen van een nieuw document. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Burgerzaken: 0297-513111
wat heeft u nodig voor een paspoort of rijbewijs?
Voor een nieuw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en rijbewijs heeft u
een recente pasfoto nodig die voldoet aan de gestelde eisen. Raadpleeg
hiervoor onze website www.uithoorn.nl of www.paspoortinformatie.nl.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 7 juli 2011
mededelingen
Besluitenlijst raad 23 juni 2011
ingekomen stukken tot en met week 25
spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
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Opening - Agenda informatief Beraad.
inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
Benchmark riolering
Het college van b&w informeert de raad door middel van
een presentatie over de benchmark riolering.
Doel: Informatie aan de raad
Bestemmingsplan Hélène swarthlaan (RV11.31)
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
Hélène Swarthlaan vast te stellen.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek debat
en de besluitvorming.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente uithoorn 2011 (RV11.35)
Het college van b&w stelt voor de verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2011
vast te stellen.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek debat
en de besluitvorming.
evaluatie van het minimabeleid Aalsmeer en uithoorn
(RV11.34)
Het college van b&w stelt voor de nota Evaluatie minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn; Evaluatie van het beleid over
de periode 2007 – 2010, Conclusies en aanbevelingen voor
de jaren 2011 – 2014, vast te stellen.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek debat
en de besluitvorming.
Herziening Reglement van Orde (RI11.03)
De fractievoorzitters stellen voor een herzien Reglement
van Orde vast te stellen.
Doel: Informatieve bespreking in de raad ter voorbereiding
op het politiek debat en de besluitvorming.
sluiting informatief Beraad en korte schorsing

19.30 uur

3
3.1

19.40 uur
3.2
20.10 uur

3.3
20.40 uur

interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door
college.
Bestemmingsplan meerwijk (RV11.27)
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
Meerwijk vast te stellen en enkele daarmee verband
houdende besluiten te nemen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Bestemmingsplan thamerdal/Burgemeester Kootpark
e.o. (RV11.26)
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o. vast te stellen en
enkele daarmee verband houdende besluiten te nemen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
energiek op weg! Duurzaamheidsbeleid uithoorn
(RV11.28)
Het college van b&w stelt voor de nota ‘Energiek op weg!
Kader voor duurzaamheid in Uithoorn’ vast te stellen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
einde beraadslagingen – schorsing – politiek beraad
fracties

22.05 uur
22.15 uur

22.45 uur

23.15 uur

23.40 uur

stemmingen
21.10 uur

4.1
4.2

21.35 uur

21.55 uur

Hier staan ook de pasfoto-eisen die gelden voor een reisdocument en een
rijbewijs. Op genoemde sites vindt u ook de regels over ouderlijke toestemming bij het in het bezit stellen van een eigen document voor kinderen.
leges
- Paspoort
- Nederlandse identiteitskaart t/m 13 jaar
- Nederlandse identiteitskaart vanaf 14 jaar
- Rijbewijs

22.00 uur

Politiek Debat

Voorzitter: J.J.P. Keimes

Voorkom lange wachttijden bij balie Burgerzaken
Vanwege de komende vakantieperiode zal het weer extra druk zijn bij de
balie van Burgerzaken.

2

informatief Beraad

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

HOOfDliJnen VeRGADeRinG
GemeenteRAAD uitHOORn 30 Juni 2011

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

€ 52,10
€ 9,20
€ 43,85
€ 41,35

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

stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Benoeming griffier en raadsadviseur/
plaatsvervangend griffier (RI11.04)
sluiting openbare vergadering

23.45 uur

00.00 uur

VOORAAnKOnDiGinG RAADsVeRGADeRinG 14 Juli 2011
Op donderdag 14 juli 2011 is de eerstvolgende raadsvergadering. Dit is de
laatste reguliere vergadering voor de zomervakantie. (Stond aanvankelijk gepland op 21 juli.) De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de
agenda:
informatief Beraad:
Stand van zaken dorpscentrum;
Stand van zaken Amsterdamseweg;
Jaarrekening 2010 en begroting 2012 G2;
Jaarrekening 2010 en begroting 2012 AM-Groep.
Politiek Debat:
Evaluatie minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn;
Reglement van orde Uithoorn 2011;
Verordening Wmo 2011;
Bestemmingsplan Helene Swartlaan.

De agenda en de voorstellen voor de raadsvergadering worden op vrijdag 8
juli 2011 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op woensdag
13 juli 2011 staat de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie van de
gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de
griffie (per telefoon of e-mail).

ActiViteiten KAlenDeR
Activiteiten en evenementen

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

meer weten?

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

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

13 juli

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

19-22 juli

7 juli

9 juli
10 juli
12 juli
13 juli

Alzheimer Café.Thema: “Wat is dementie en welke vormen zijn
er?” Gast: Dr. Blaauw, GGZ Ingeest. Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 26. Zaal open vanaf 19.30 uur. Einde: 21.30 uur.
Toegang gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg Steunpunt, Hanneke ten Brinke, tel. 0203335353.
Spelend Schilderen, een Cadeautje! Atelier De Rode Draad,
Centriek 86, Prinses Margrietlaan 86. 13.30-16.30 uur. Kosten:
€ 32,50.
Open Tuindag, tuin Bram de Grote, t.o. Boterdijk 61. 13-16 uur.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, De Merodelaan;
aanvang: 19.30 uur
Zomerbingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: 14.00-16.30, zaal
open 13.30 uur

16 juli

21 juli
22 juli
24 juli
24 juli
25 juli
30 juli

Introductie Ayurveda (Traditionele Indiase Geneeswijze van
5000 jaar oud), Multatulilaan 7,Uithoorn, 9.30-12.00 uur. Kosten: € 15,00.
Strandfeest buurtbeheer Meerwijk op Amstelplein; 14.00-18.30
uur
Rolstoelvierdaagse Rode Kruis afd. Uithoorn. Start 10.00 uur en
finish 15.30 uur telkens bij Het Hoge Heem. Info: jpjwestera@
caiway.nl
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00 - 21.30 uur,
kosten: € 5,- (incl. thee en teksten)
Zinvol zingen voor en in Libellebos; 9.30-12.00 uur. Kosten: €
15 (incl. thee, hapjes en teksten)
Harley Weekend in Dorpscentrum, 12.00-19.00 uur
Inschrijfdag voor de cursussen van volgend jaar, CREA Uithoorn, Grevelingen 56. 13.00-17.00 uur.
Wijkwandeling (anderhalf uur), omgeving wijksteunpunt Bilderdijkhof, start 10.00 uur, inschrijfformulier af te halen in wijksteunpunt. Kosten: € 6,75 incl. lunch.
Braderie op Amstelplein
evenementen vanaf augustus 2011 staan
op www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 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.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- 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.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit evenementen zomer 2011 in het Dorpscentrum van Uithoorn,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Verkeersbesluit rotonde Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido Gezellelaan,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” ligt ter
inzage van 3 juni t/m 14 juli 2011. Contactpersoon: mw. J. Filippo , 0297513111.
- Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland 2012. Ter inzage van 31 mei tot 11
juli 2011. Informatie: mw. A.B.H. Blakborn (Provincie Noord-Holland) 0235144068
- Het ontwerpbestemmingsplan Beleef Buitendijks ligt van 10 juni 2011 tot en
met 22 juli 2011 ter inzage. Informatie: mw. L. Meijers, 0297-513111.
- Voorgenomen verlening omgevingsvergunning voor in gebruik nemen hotel Zijdelveld 54. Genoemd plan ligt van 10 juni 2011 t/m 21 juli 2011 ter inzage.
- Legger regionale keringen Hoogheemraadschap van Rijnland. Ter inzage van
13 juni 2011 t/m 7 september 2011. Beroepsperiode 13 juni t/m 27 juli 2011. Informatie: Hoogheemraadschap van Rijnland: mw. M. Kruitwagen 071-3063988
of marieke.kruitwagen@rijnland.net. Gemeente Uithoorn: dhr. R. van Buuren
0297-513111. De leggerkaarten en aanvullende stukken zijn ook raadpleegbaar via de website van Hoogheemraadschap van Rijnland: www.rijnland.net.
- Verkeersbesluit aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Roodhalsgans 135. Ter inzage van 29 juni t/m 10 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit braderie 10 september 2011. Ter inzage van 29 juni-10 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Legger Primaire wateren en daarin aanwezige werken. Ter inzage van 4 juli
t/m 16 augustus 2011. Verantwoordelijke instantie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, tel. 0900-9394. Contactpersoon gemeente: de heer R. van
Buuren, tel. 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakopbouw. Ontvangen 26 juni 2011.
- IJsbaan 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van drie dakkapellen door één dakkapel en het vergroten van de bergruimte op de eerste
verdieping. Ontvangen 27 juni 2011
- Grote Lijster 89, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakopbouw. Ontvangen 30 juni 2011

WWW.UITHOORN.NL

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvragen:
De Kwakel
- Kwakelsepad 8, het herbouwen van het clubgebouw van Scouting vereniging
St. Joannes De Kwakel.
- Kwakelsepad 10, het veranderen en vernieuwen van een winkel-woonhuis met
industriehal in een gemeenschappelijke woonruimte met slaapvertrekken en
het vervangen van de bestaande kademuur en brug.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 147, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erker aan de
zijgevel. Bezwaar: t/m 8 augustus 2011.
- Noorddammerweg 42, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande beheerdersruimte. Bezwaar: t/m 8 augustus 2011.
Dorpscentrum
- Amstelplein 19, omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de entree modehuis BLOK. Bezwaar: t/m 11 augustus 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 40, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 10 augustus 2011.
- Kuifmees 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 9 augustus 2011.
- Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk voor het organiseren van
een evenement rond het 5 jarig bestaan van Buurtbeheer Meerwijk op 16 juli
2011 van 14.00 tot 18.30 uur.
- Onthefﬁng artikel 35 aan de heer H. Meijer voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het 5 jarig bestaan Buurtbeheer Meerwijk op
16 juli 2011.
Bezwaar t/m 5 augustus 2011
- Eendracht 2, vergunning aan Basisschool De Kajuit voor het organiseren van
diverse activiteiten in het schooljaar 2011/2012.
- Onthefﬁng artikel 35 aan Basisschool De Kajuit voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens activiteiten op 16 september 2011 en op 21
december 2011.
Bezwaar t/m 5 augustus 2011
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 53, verklaring van geen bezwaar aan de Oudervereniging basisschool “De Vuurvogel” voor het organiseren van de Vuurvogeldag
op 8 juli 2011 van 17.00 tot 21.00 uur.
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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Geslaagden

VAN HET ALKWIN COLLEGE IN UITHOORN
GESLAAGDEN 5 HAVO
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPlAgE: 14.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

APotHeek

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

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

BOXSPRINGS,
MATRASSEN,
SLAAPKAMERS,
LINNENKASTEN,
DEKBEDOVERTREKKEN,
DEKBEDDEN,
HOESLAKENS EN
KUSSENS
MET KORTING!

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
94*98_verbouwing_11_01.indd
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

1

27-06-11

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren zouden graag meer ruimte
hebben; wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Abesijn van 7 jaar oud en een halve Abesijn van 11 jaar oud zoeken samen een goed tehuis in verband met allergie kind. Zij kunnen heel goed bij kinderen geplaatst worden.

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

IVN zwaluwenexcursie
Regio - Met het thema: ‘Een zwaluw is nog geen zwaluw’, organiseert de IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn vandaag, woensdag
6 juli, een fietsexcursie vanaf het
oude spoorhuis aan de Demmerik in
Vinkeveen. Vertrek 19.30 uur. Wist u
dat er in Vinkeveen 2 soorten zwaluwen rondvliegen en een zwaluw
die geen zwaluw is? We zijn dus een
zwaluwrijke gemeente. En dat heeft
ook zo zijn voordelen voor ons mensen: zwaluwen leven namelijk van
insecten die wij vaak lastig vinden.
Dus het is belangrijk zuinig te zijn
op deze vogels. Zwaluwen hebben
een bepaalde levenswijze en stellen

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

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

Bandjesavond in The Mix
al Mouse is een rap/metal band afkomstig uit regio Amsterdam. Deze band timmert hard aan de weg,
de grote podia zoals de Melkweg
en Patronaat staan al op de cv. Als
laatste zal A Descending Seashore het podium betreden, een jonge Aalsmeerse/Kudelstaartse indie
band. De avond begint om 21.00 uur
en de entreeprijs is drie euro.

hun eisen aan hun leefomgeving.
Willen wij zwaluwen hebben zullen
we dus op onze leefomgeving moeten letten. Wat de vogels willen en
hoe ze leven horen wij van de IVNnatuurgidsen die deze excursie begeleiden. We gaan zien waar ze nestelen en hoe ze dat doen. We gaan
hun vliegkunst bewonderen en genieten van hun gezellige gekwinkeleer. En misschien kunt u aan het
eind van de excursie het geluid van
de 3 zwaluwen onderscheiden en
ook zien welke zwaluwen boven uw
eigen woonhuis rondvliegen. U kunt
nog mee! Opgeven bij Elza Vis, tel
0297 261316 of elzavis@hetnet.nl

Buitenhof laat zich horen!

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Vermist
- Uithoorn, Zijdelveld, gecastreerde lapjeskater van 19 jaar oud met
witte bef. Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproblemen.
- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht, rode kater met witte voetjes en wit
tussen zijn poten. Heeft een witte streep onder zijn buik. Hij heet
DJen is 2 jaar oud.
- Vinkeveen Wilgenlaan. Kater met witte buik, poten en neus. De
rug en staart zijn cypersgrijs met een wit puntje aan de staart.
Dikkie Dik is 7,5 jaar.
- Wilnis, Margrietstraat, grijs-witte ongecastreerde kater. Witte potjes en witte buik rest muisgrijs. Heeft wit puntje aan zijn staart. Is
3 jaar oud. Heeft vrij korte pootjes.
- Wilnis, Willemse Plantsoen. Lapjespoes, buik en poten helemaal
wit. Zij heeft thuis een nest kittens zitten.
10:42
- Uithoorn, Burgemeester Kootlaan, klein zwart poesje met klein
wit vlekje op haar bef. Ze is 8 maanden oud en heet Poepie.
Gevonden
- De Kwakel, Dwarsweg. Lichtbruin konijn met lange, staande oren
- Op de N210 tussen De Kwakel en Uithoorn een zwarte kat met
roodbandje met een wit belletje.
- Vinkeveen, Vinkenkade, lich-t en donkergrijs gevlekte kat.
- Abcoude. Grijs cypers gestreepte kat.
- Uithoorn, N201, lichtbruine Stafford met Poolse chip.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

WWW.mEErBODE.nl

Uithoorn - Zaterdag 9 juli organiseert jongerencentrum The Mix in
Uithoorn een bandavond met drie
lokale bands. De bands die het podium zullen betreden zijn: Isfere, Martial Mouse en A Descending Seashore. Isfere is een drietal, zonder zanger, dat sferische metal maakt. Deze formatie is afkomstig uit omgeving Hoofddorp. Marti-

VERBOUWINGS
OPRUIM ING

Dominique Leeseman speelt
mee in Hercules de musical
Uithoorn - Van 28 juli tot en met 7
augustus aanstaande speelt Dominique Leeseman van NME Kids on
Tour de familievoorstelling Hercules de musical van Harlekijn – Talent Scouting & Theatrical Productions. De jeugdige castleden brengen hun kennis en ervaring, opgedaan in producties zoals onder andere Ciske de musical van Joop van
den Ende Theaterproducties, mee in
hun spel en zorgen daarmee voor
een mythologische theater beleving
voor het hele gezin. Na het succes
van vorig jaar met Merlijn de musical in het openluchttheater Zuiderpark in Den Haag, belooft deze productie een overtreffende trap te zijn,
waarbij jong en oud als bij donderslag worden meegenomen naar het
rijk der goden. NME Kids on Tour is
bedoeld voor ambitieuze en talentvolle kinderen van 8 tot 16 jaar die

ervan dromen later in een professionele theaterproductie te spelen.
Daarnaast biedt NME Kids on Tour
kinderen die eerder in professionele
producties hebben gespeeld de mogelijkheid hun talent verder te ontwikkelen. Menig kind is via de musicals van NME Kids on Tour doorgestroomd naar professionele producties. Ook dit jaar is er weer een
productie met het jongste talent van
Nederland. Met klinkende stemmen, oogstrelende kostuums en de
bijzondere entourage in het Vorstelijk Complex mag je Hercules de
musical deze zomer niet missen.
Op de website www.herculesdemusical.nl staat meer informatie over
de productie en haar medewerkers.
Tevens kunnen geïnteresseerden
hier terecht om kaarten te bestellen
en het talent van Dominique Leeseman uit Uithoorn gaan bewonderen.

Avondbezoek aan nieuwe
natuur in Waverhoek
Regio - Vanavond, woensdag 6 juli, organiseren gidsen van het IVN
een avondbezoek aan de nieuwe
natuur in Waverhoek. Het natuurgebied Waverhoek is allang niet meer
zo nieuw. Maar nog wel zo nieuw
dat het niet op de kaart staat. Vogels
en mensen weten het evenwel sinds
een jaar of vier prima te vinden.
Er is volop activiteit in het gebied.
Veel waadvogels als lepelaars en
plevieren, maar ook kieviten, kemphanen en grutto’s. Dat leeft prachtig samen en broedt ook door elkaar heen. Het naastgelegen Botshol biedt veel broedgelegenheid en
is tijdens het broedseizoen gesloten.
Het natuurgebied Waverhoek blijft
wel toegankelijk.

De meeste kuikens zullen inmiddels
wel uit het ei gekropen zijn. Maar
om de dieren niet al te veel te storen in hun natuurlijk gedrag zal niet
het hele gebied doorgelopen worden en zullen bij het avondbezoek
de vogels vooral met verrekijkers en
telescoop bekeken worden. Wel kijkers mee en laarzen of ander goed
schoeisel aan. Het gebied kan drassig zijn. Er wordt vanavond, woensdag 6 juli, om 19.00 uur verzameld
op het parkeerterreintje van de Waverhoek aan de Botsholsedwarsweg, aan de kant waar je op de dijk
lang de Botshol uitkijkt. Heeft u zich
nog niet opgegeven? Aanmelden
kan bij Ria Waal, tel. 0297 256089 of
Patrick Heijne, tel. 0297 230890.

Uithoorn - Op zaterdag 2 juli was
het weer groot feest in de Buitenhof. Voor de derde keer alweer organiseerde de activiteitencommissie dit keer een zomerfeest geheel
in de sfeer van de seven en eighties. Niet alleen de swingende discodreunen maar ook het geheel in
stijl geserveerde eten zorgde voor
een echt terug naar toen gevoel.
Friet, bitterballen, shoarma, hotdogs, pizza’s mochten vanzelfsprekend niet ontbreken. Voor de kinderen was er een giga luchtkussen en
jong en oud mochten zelf een suikerspin maken... Alle leeftijd wisten zich kostelijk te vermaken en de

goede sfeer was duidelijk te proeven. Een aantal enthousiaste Buitenhofbewoners had zich ook geheel in stijl in een passende outfit
gestoken.
Dat het in de Buitenhof uitermate vruchtbaar wonen is blijkt wel uit
de geboortegolf. Reden voor Hanny
op Palen om een optreden te verzorgen. Grote hilariteit, gezellige sfeer,
goed eten en lekkere muziek, verzorgd door Discotheek DJ Bass. Dat
het goed en vooral gezellig wonen
is in de Buitenhof was maar weer al
te duidelijk. Voor herhaling vatbaar
dus.
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Sioux Automation Technology
vestigt zich in Amstelhoek
Amstelhoek - Per 1 juli betrekt Sioux Automation Technology een
nieuwe vestiging in Amstelhoek.
Sioux AT is een tak van de Sioux
groep, die in Brabant (Eindhoven) al
sinds 1996 wereldberoemd is. Sioux
AT ontwikkelt technische software
voor haar klanten.
Inmiddels zijn meer dan 20 mensen werkzaam in het bedrijf. Een
deel van de activiteiten wordt op locatie bij de klant uitgevoerd, maar
de vraag naar de uitvoering van in-

huis projecten maakte dat het bedrijf snel op zoek ging naar een eigen kantoor. De keuze voor Amstelhoek werd bepaald door het werkgebied van de onderneming in de
driehoek Amsterdam-Delft-Utrecht
en de wens voor een karakteristiek pand. De locatie Amstelhoek is
ideaal, in het noordwestelijke puntje van de provincie Utrecht en precies tussen de A2 en A4 in. Een karakteristiek pand vonden de ondernemers in de oude huishoudschool

aan de van Dijklaan 22 in Amstelhoek. Al met al een mooie en rustige omgeving voor het complexe
werk van de hooggekwalificeerde
software-engineers van Sioux AT.
Sinds 1 juni 2010 had het bedrijf ook
al een kantoor in de stad Utrecht om
de dienstverlening boven de rivieren
te ontwikkelen.
Dat gaat zo voorspoedig dat er behoefte is aan vaste werkplekken op
een tweede locatie.

Planning: medio oktober moet het gebruiksklaar zijn

Jolanda en Johan starten
Uitvaartcentrum De Ronde Venen
Mijdrecht - Jolanda Dirksen: Enkele jaren geleden was zij de eerste vrouwelijke uitvaartondernemer in De Ronde Venen en nu is zij
straks de eerste in De Ronde Venen, die samen met haar echtgenoot Johan Plug, een Uitvaartcen-

Kwekerij De Amstel op
pad met Kbo De Kwakel
tisch weer en nog voor 10.30 uur
was iedereen ingescheept en gingen de trossen los. Het benedendek
had airconditioning en daar was het
zeer aangenaam. De zonliefhebbers konden op het bovendek genieten van het fraaie landschap en
de drukte van de vele watersporters. Vanaf het water blijft het een
bijzondere ervaring om Uithoorn,
Nes aan de Amstel, Ouderkerk en
tot slot Amsterdam aan je voorbij te
laten gaan. In de loop van de dag
werd de inwendige mens ruim voorzien en iedereen was erg onder de
indruk van deze verwendag.

De Kwakel - Maandag 27 juni jl.
zijn op uitnodiging van Huub en Ria
van Diemen ruim honderd leden van

de KBO De Kwakel met de ‘Princess’
vanaf kwekerij De Amstel naar Amsterdam gevaren. Het was fantas-

Bij thuiskomst, een uur later dan gepland, bedankte Rob de Boer de familie Van Diemen namens de leden van de KBO voor deze geweldige en onvergetelijke dag. Degenen
die nu niet meekonden, mogen bij
een eventuele volgende keer rekenen op een uitnodiging.

Eva Lubbers loopt EK limiet
Uithoorn - AKU atlete Eva Lubbers
heeft tijdens de Mondo Keien Meeting in Uden de limiet voor het EK
junioren gelopen. De Uithoornse
liep op de 200 meter een nieuw persoonlijk record van 23,91 seconden.
Deze tijd was 0,4 seconden harder
dan haar oude record. De afgelopen weken liet Eva al zien dat ze erg
goed in vorm was, het wachten was
alleen op de echte uitschieter. Eva
was in Uden erg gefocust op een
snelle race, aangezien ze nog maar
twee wedstrijden had om de limiet
voor het EJK te lopen. In een sterk
internationaal veld startte Eva vanuit
baan 6, waardoor ze haar eigen race
kon lopen en ze zich niet hoefde te
richten op haar tegenstandsters. Na
een goede start kwamen de atletes

bijna tegelijk uit de bocht, waardoor
het een erg spannende strijd werd.
De atlete die gesponsord wordt
door Intersport Duo Sports, liep een
ijzersterk laatste deel en liep heel
knap naar een tweede plaats. Na de
verlossende einduitslag was de ontlading enorm bij de AKU atlete: limiet EJK. Een geweldige prestatie
van Eva! Eva zal op maandag 18 juli met het Nederlands team richting
Talinn (Estland) afreizen waar het
EJK gehouden zal worden. De series 200 meter staan op vrijdag 22
juli gepland. In Talinn zal Eva ook
met het Nederlands team uitkomen
op de 4x100 meter estafette.
Helen van Rossum kwam vrijdag 1
juli in actie in Warmenhuizen op de
400 meter horden. Helen wilde in
aanloop naar het NK junioren, dat
8 juli georganiseerd zal worden, nog
een goede race lopen. De AKU atlete heeft de laatste weken hard getraind in voorbereiding op het NK
junioren. De atlete die haar voetblessure onder controle heeft, mede door de goede medische begeleiding vanuit fysiotherapiepraktijk Plexus, liep een zeer sterk eerste deel van haar hordenrace. Het
laatste deel had Helen last van veel
tegenwind, maar kwam uiteindelijk
erg dicht in de buurt van haar persoonlijk record. Helen kwam in 65,25
seconden over de finish. Met deze
tijd kan Helen met veel vertrouwen
uitkijken naar het NK, zeker omdat
zij al haar concurrentes achter zich
liet. Ook AKU-atleet Erwin Koopstra,
die lid is van het Steenbok RunningTeam, kwam bij de Keien meeting
in actie. Hij startte in de avond op

de 800 meter. De weersomstandigheden waren perfect: beetje zonnig, lekkere temperatuur en weinig wind. Erwin had er zin in en de
benen voelden goed aan. Hij had
zijn zinnen gezet op wederom een
verbetering van zijn besttijd. Echter, een verbetering hangt van heel
veel andere omstandigheden af. De
start was goed, maar niet snel genoeg. Na 200 meter lag Erwin wat
achter op koers en het tempo zakte na 400 meter nog wat méér. Dat
was rede voor Erwin om de kop over
te nemen van zijn serie en het tempo op te voeren. Het leed was echter
geschied en in de laatste 200 meter werd hij voorbijgestoken door
diverse andere atleten. Zijn eindtijd van 1.58,48 was goed, maar Erwin was behoorlijk teleurgesteld. Hij
wilde naar 1.56, maar dat was deze
avond niet haalbaar. Hij heeft de tijd
en die beoogde tijd gaat zeker komen. Aspirant-lid van het SRT Sander van der Eijk mocht starten in het
hoofdprogramma, omdat hij door
verkeersproblemen te laat voor het
voorprogramma arriveerde. Dat was
erg mooi en hij maakte deze buitenkans meer dan waar door een persoonlijk record te lopen op de 400
meter in 49,26 sec.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

trum opent in Mijdrecht en wel Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Het
uitvaartcentrum wordt gevestigd in
het oude pand van Veerhuis bouwbedrijf aan de Energieweg 36 in
Mijdrecht. Het wordt een uitvaartcentrum waar men kan opbaren,

bijeenkomsten voor condoleances,
rouwbezoeken. Er komen twee opbaarruimten en een 24-uurskamer,
een koeling voor drie personen en
een kistenshowroom. Kortom: alles
in een. De verbouwing start binnenkort en wij houden u op de hoogte.

Thamen Honkbal heren 1
revancheert zich tegen ban Topa
De Kwakel - Het honkbalteam van
Ban Topa uit Amsterdam was afgelopen zondag 3 juli de tegenstander
van Thamen Heren 1. Een eerdere
wedstrijd in het seizoen tegen de
Amsterdammers eindigde met een
verlies van 18 tegen 17. Door deze
teleurstelling waren de spelers van
Thamen er extra op gebrand om op
eigen veld het tij te keren.

petitie aanvoeren. Met de Falcons
op de tweede plaats, maar met minder gespeelde wedstrijden, blijft het
dus een spannende strijd. Op zon-

dag 10 juli speelt Thamen om 13.00
uur de laatste wedstrijd voor de zomerstop in Nieuw-Vennep tegen de
Vennep Flyers.

Pascal Schotman als 1e werper in de wedstrijd

De startende werper van Thamen
was Pascal Schotman. Hij had de
sterke slagploeg van Ban Topa goed
onder controle. Er kwam slechts
één punt binnen. De slagploeg van
Thamen was vanaf de eerste inning scherp. Met diverse prachtige honkslagen, kwam de thuisploeg
direct op een voorsprong. Tot en
met de vijfde inning bleef Thamen
punten over de thuisplaat brengen
waardoor al snel duidelijk werd dat
het voor Ban Topa moeilijk zou worden om de wedstrijd nog te kunnen
winnen.
Na de vijfde inning werd het slaggeweld van Thamen in bedwang gehouden door de tegenstander. Het
goede veldwerk van de Thamen
spelers zorgde echter voor een sterke verdediging. Ook tegen de relief pitchers Hans van Renselaar en
Ingmar van Kesteren kon Ban Topa
geen vuist maken. Uiteindelijk won
Thamen de wedstrijd met een eindstand van 8-3!
Met deze overwinning is Thamen al
zeven wedstrijden op rij ongeslagen
en blijven zij de ranglijst in de com-

Grote wilg omgewaaid op
het Hanepad
De Kwakel - Met de storm van vorige week donderdag heeft een grote wilg het vaantje gestreken. De
boom was heel oud en had een

hoogte van zo’n 30 tot 35 meter en
een dikte van 5.50 meter, het was
een tweeling. Vermoed wordt dat de
gemeente nu ook de andere boom

zal weghalen of er flink in zal gaan
snoeien want die boom staat nu wel
een paar meter uit het lood.
Foto: Ben Plasmeijer
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Geslaagden
aan het
VeenLanden College in Mijdrecht
HAVO
Dave Bakker-Vinkeveen, Rick Berger-Loenersloot, Rianne Berndsen-Wilnis,
Cheyenne Binnekamp-Zevenhoven, Nadi Blokhuis-Mijdrecht, Manfred Boekel-Uithoorn, Laura Boele-Vinkeveen, Lisa Boere-Zevenhoven, Jelle BosmanMijdrecht, Joeri Bras-Mijdrecht, Stefan de Bree-Mijdrecht, Mark van Breukelen-Mijdrecht, Luuk Brouwer-Zevenhoven, Johnno Burgmeijer-Nieuwveen,
Edwin van den Burgt-Mijdrecht, Maarten Busker-Amstelhoek, Joran CapelMijdrecht, Mike Cornelissen-Mijdrecht, Romy den Dekker-Nieuwveen, Lex
van Dijk-Zevenhoven, Richard van Dort-Mijdrecht, Ashley van Ee-Vinkeveen,
Tim van Egmond-Mijdrecht, Evelien van Ekris-Vinkeveen, Melinda Escandell
Baidez-Abcoude, Selena Escandell Baidez-Abcoude, Stefan Filippo-Mijdrecht,
Anne van Geest-Mijdrecht, Tom van Gils-Nieuwveen, Dominique GimbergUithoorn, Yacha van Ginkel-Vinkeveen, Bas Groenendijk-Wilnis, Rick de GrootZevenhoven, Claudia de Groot-Vinkeveen, Maxime de Haan-Uithoorn, René
de Haan-Waverveen, Tom van Hasselt-Mijdrecht, Denise Hendriks-Noorden,
Denise Hijman-Mijdrecht, Ilse Hogenboom-Wilnis, Annemijn HoogendoornDe Kwakel, Wesley Hoogervorst-Zevenhoven, Sanne Hoogervorst-Waverveen, Marte Hoogerwerf-Noorden, Tessa Hoogeveen-De Hoef, Ellen HuizingMijdrecht, Roland Janssen-Vinkeveen, Remco de Jong-Zevenhoven, Remco
de Jonge-Mijdrecht, Sophie Jurrjens-Wilnis, Mats Kaas-Mijdrecht, Maurice
Kalshoven-Zevenhoven, Leon Kampman-Zevenhoven, Ivor Keesmaat-Mijdrecht, Arlissa Klein-Amstelhoek, Roelie Koeleman-Uithoorn, Iris Koot-Noorden, Marco van Kooten-Vinkeveen, Jeroen Korver-Mijdrecht, Malou KosterMijdrecht, Bas Kräwinkel-Mijdrecht, Niels Kroon-Wilnis, Rik van Kroonenburg-Wilnis, Dennis Kruijt-Mijdrecht, Nicky Kuipers-Wilnis, Thomas Langeveld-Mijdrecht, Richard van der Meer-Zevenhoven, Marcel Meijer-Mijdrecht,
Robin Meijer-Mijdrecht, Renate Meijers-Abcoude, Lusanne Meints-Mijdrecht,
Menno Middelkoop-Amstelhoek, Maico Mulder-Mijdrecht, Melanie Mus-Vinkeveen, Nienke Neuteboom-Mijdrecht, Karin Niessen-Loenersloot, Donny
Nusse-Vinkeveen, Patricia Oosterbeek-Mijdrecht, Niels van Oudenallen-Vinkeveen, Corné Oudshoorn-Waverveen, Alexandra Oudshoorn-Mijdrecht, Bart
Peuskens-Zevenhoven, Justin van der Ploeg-Zevenhoven, Marjolein PostmaMijdrecht, Regi Pothuizen-Vinkeveen, Jasper Prinsen-Mijdrecht, Stefan Rademaker-De Hoef, Lise Rietveld-Zevenhoven, Job Romeijn-Nieuwveen, Milan
Roodenburg-Nieuwveen, Linda van Rossum-Mijdrecht, Sam Ruizendaal-Waverveen, Helen Schaap-Mijdrecht, Denise van Schie-Wilnis, Yorick van SchieVinkeveen, Anne-Louise Seijsener-Woerdense Verlaat, Rona Simmelink-Mijdrecht, Luuk Smit-Mijdrecht, Marijt Spelt-Nieuwveen, Ilja Stall-Nieuwkoop, Jos
Straathof-Waverveen, Tom Streefkerk-Mijdrecht, Madelon Tiemens-Wilnis,
Maikel Tolboom-Mijdrecht, Thomas van der Vaart-Mijdrecht, Césanne Verhoeff-Mijdrecht, Annelieke Vermeijden-Vinkeveen, Thijs Visser-Mijdrecht, William van der Vliet-Vinkeveen, Kimberley van Vliet-De Hoef, Remko van VlietVinkeveen, Daniëlle van Vliet-Wilnis, Bart Volmer-Vinkeveen, Anne Vriens-Uithoorn, Sander de Vries-Vinkeveen, Bernadette Vuur-Amsterdam, Kevin WalshMijdrecht, Roxan van der Weijden-Nieuwveen, Marco Weinreich-Vinkeveen,
Claire Wesselings-Uithoorn, Donny de Wit-Vinkeveen, Vera Zeegers-Mijdrecht, Marisa Groeneveld-Mijdrecht, Chantal Karemaker, Uithoorn, Jochem
van der Meer-Wilnis, Julie Provost-Vinkeveen, Mitchell de Vries-Mijdrecht,
Gerben den Bak-Zevenhoven, Lindsey Blijleven-Wilnis

Geslaagden HAVO 5
VMBO-T
Büsra Akpinar-Mijdrecht, Demi Bastemeijer-Mijdrecht, Glenn van
Bemmelen-Zevenhoven, Bart van Bodegom-Uithoorn, Manon BoeleVinkeveen, Sander de Boer-Zevenhoven, Ivane Boer-Zevenhoven, Lisanne Bos-Mijdrecht, Daan de Bruin-Zevenhoven, Mai Chau-Mijdrecht,
Eva Commissaris-Uithoorn, Chatsjik Daudov-Vinkeveen, Ran van DunUithoorn, Pim van Eijk-Nieuwveen, Mathijs Gortenmulder-Mijdrecht,
Amber Hamacher-Uithoorn, Tim Hart-Mijdrecht, Poyan Hazraty-Mijdrecht, Merel van Heesewijk-Zevenhoven, Maryse Hettinga-Mijdrecht,
Eveline IJsenbout-Mijdrecht, Marcel van der Jagt-Amstelhoek, Jeroen
de Jong-Amstelhoek, Martijn Jonk-Uithoorn, Celine Krop-Mijdrecht,
Danilo Lamers-Mijdrecht, Kevin Lek-Nieuwveen, Kayleigh Lok-Nieuwveen, Minke van der Meij-Wilnis, Eefje Oostweegel-De Hoef, Suzanne
Otten-Mijdrecht, Wesley Oudhoff-Mijdrecht, Yandry Pérez JiménezMijdrecht, Juan Pit-Uithoorn, Mark van der Ploeg-Zevenhoven, Quincy Pos-Mijdrecht, Sjoerd Postma-Mijdrecht, Lars Roerhorst-Uithoorn,
Matthijs Rood-Zevenhoven, Daisy Rutten-Uithoorn, Chantal SamsomMijdrecht, Giovanni Santangelo-Mijdrecht, Rocco van der Sluis-Zevenhoven, Nick Smits-Uithoorn, David Spelt-Nieuwveen, Sander SpeltNieuwveen, Kelly Stokman-Zevenhoven, Eva Straver-Waverveen, Jamie Theijsmeijer-Vinkeveen, Roxanne Tijsen-Mijdrecht, Marc UrsemMijdrecht, Tom Visser-Mijdrecht, Andrea Volkers-Uithoorn, Sander de
Vos-Wilnis, Nikki Webbers-Uithoorn, Emese van der Weijden-Nieuwveen, Felicia Wessels-Mijdrecht, Sven Wolzak-Mijdrecht, Samantha
Zaal-Mijdrecht, Michiel Zeldenthuis-Mijdrecht, Stijn Zwager-Mijdrecht

Geslaagden Atheneum 6
ATHENEUM
Thimo Arts-Amstelhoek, Tess van der Bent-Mijdrecht, Frank Bergkamp-Vinkeveen, Melissa Biesmans-Mijdrecht, Dewi Bon-Zevenhoven, Buiske Boone-De Hoef, Manon Boots-Mijdrecht, Nicole de ByAbcoude, Stijn Collé-Wilnis, Jill van Dijk-Mijdrecht, Ilse DuijnmaijerMijdrecht, Michelle Geerts-Mijdrecht, Suzan de Graaff-Wilnis, Timon
de Graaff-Vinkeveen, Koen Groenevelt-Mijdrecht, Keesje HeldoornMijdrecht, Laura Helgering-Wilnis, Sylke Hendriksma-Mijdrecht, Vera
Hogenboom-Wilnis, Bart Hoogendoorn-Mijdrecht, Roelof Hoogendoorn-Uithoorn, Jarmo Hoogendoorn-Mijdrecht, Floris Jansen-Mijdrecht, Rens Janssen-Vinkeveen, Maikel de Jonge-Wilnis, Marlies Kempen-Nieuwveen, Mariska Kolijn-Mijdrecht, Marieke Kooiman-Mijdrecht, Maia Ten Kortenaar-Wilnis, Fiona Kranenburg-Mijdrecht, Max
Laansma-Mijdrecht, Sara Lakmaker-Vinkeveen, Simon Langelaar-Waverveen, Bart Lichtenveldt-Mijdrecht, Michelle Liesveld-Vinkeveen,
Lydia Mulder-Nieuwveen, Jaap Osterkamp-Zevenhoven, Tom Pelsmaeker-Amsterdam, Nikki Pierrot-Vinkeveen, Lisa van der Plas-Mijdrecht, Sabine Rademaker-Woerdense Verlaat, Lisa van Rijn-Waverveen, Sanne Samsom-Wilnis, Paola van der Sluis-Zevenhoven, Astrid
van Smoorenburg-Zevenhoven, Tessa Sol-Mijdrecht, Angela VeerhuisMijdrecht, Dennis van de Velde-Vinkeveen, Michelle Vellinga-Mijdrecht, Fleur Venneker-Mijdrecht, Sandra Verwei-Mijdrecht, Zoë VisserMijdrecht, Jeroen Voorneveld-Waverveen
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Goed geschoten...
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In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.

V
A
N

Ganzenpoep op de
Zijdelweg?
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Weer een prijs uitgereikt
Uithoorn – Het blijft feest bij AH Jos
van den Berg in Uithoorn. Het houdt
maar niet op. Ook afgelopen week
werd er weer een klant blij gemaakt
met een gewonnen prijs. Deze keer
was het mevrouw Kailola, die de
Aquarius Coolkeeper won. Deze
koelbox, bekend van de tv-reclame,

“Reed ik dinsdag met mijn moeder over de Zijdelweg ter hoogte van de
nieuwe N201, hoorden wij toch een harde klap, en ineens was ons voorraam voor de helft helemaal wit. Bij het uitstappen bleek de ene helft
van de auto helemaal wit van de vogelpoep te zijn. Van het dak tot de
motorkap tot de zijkant van de auto. Wat voor monster vloog hier over
ons heen? Wij hebben het niet gezien en zijn maar gelijk richting wastunnel gereden. Oordeel zelf welk beest…dit moet zijn geweest!
Patricia Burgemeester, Uithoorn

heeft ook een ingebouwde speaker
voor muziek en een scorebord voor
bijvoorbeeld tijdens een potje buitensport. De prijs was te winnen bij
aankoop van Aquarius sportdrank.
De zeer verraste winnares mevrouw
Kailola kreeg de prijs uitgereikt door
Tom Verwer, assistent-teamleider.

Kunst van Binnen Uit
Uithoorn - Van 10 juli t/m 14 augustus kunt u bij Galerie Fort aan
de Drecht terecht voor alweer de
7e editie van Kunst van Binnen Uit.
Werk gemaakt door de vrijwilligers
van Galerie Fort aan de Drecht die
u normaal ontvangen in de Galerie
tijdens de exposities het gehele jaar
door…. Nu dus hun moment. Er is
werk te zien van Ineke van der Aa.
Zij heeft mooie abstracten, prachtige landschappen, stillevens en portretten in verschillende technieken.
Hans van den Bosch heeft een duidelijke voorkeur voor het werken
naar levende modellen. Ook de interesse voor landschap en architectuur is terug te vinden in zijn werk.
Janny Burggraaff werkt met aquarel,
acryl en olieverf en haar veelzijdigheid wordt onderstreept door haar
talent voor boetseren en beeldhouwen.
Do de Graaf mag niet ontbreken.
Haar sieraden spreken voor zich.
Gon Hageman houdt van bomen in
bloei en dan vooral de frisse voorjaarstinten spatten van haar werk af.
De veelzijdigheid van Catharina Jensen zal zeker uw aandacht vragen en
Cathy Troost weet hoe aquarel, acryl
of olieverf, gemengde technieken op

papier of linnen kunnen verrassen.
Als de natuur je inspiratiebron is dan
resulteert dat in prachtig werk zoals
Jeannet Vermeij laat zien.
Let ook even op het bijzondere Ikebanabloemstuk dat is gemaakt door
Els Beekman.
Kunst van Binnen Uit -7- is te zien
op vrijdag van 14.00-17.00 uur en in
het weekend van 12.00-17.00 uur.
De opening is op zondag 10 juli om
15.00 uur en zal worden verzorgd
door Ineke van der Aa.
Meer informatie op
www.galeriefortaandedrecht.nl Het
adres: Grevelingen 50, Uithoorn.

Basisschool De Regenboog
ondergespoten met graffiti
Uithoorn - Op vrijdag 1 juli was het
bij basisschool De Regenboog een
mengelmoes van kleuren en spuitnevel. Normaal gesproken zal iedereen met afkeur reageren als er weer
eens een muur ondergespoten is
met een tekst die soms bijna niet te
lezen is. Maar deze dag stond in het
teken van de kunst.
Alle kinderen deden mee aan een
graffiti workshop, georganiseerd
door de oudervereniging. De groe-

pen 1 en 2 konden zich uitleven met
vingerverf en de groepen 3 tot en
met 8 mochten kennismaken met
het echte spuitwerk. Platen die ter
beschikking gesteld zijn door Karwei uit Mijdrecht werden vakkundig
onder handen genomen. De Workshop stond onder leiding van Justin
Buskermolen en Alex Broekmeulen
(www.justinbuskermolen.nl).
Alle groepen kwamen aan de beurt
om hun ‘eigen’ plaat te voorzien van
de mooiste kleuren.

Optreden kinderkoor Xing bij
danscentrum Colijn geslaagd
Regio - Het project “Xing viert de
lente en de zomer” is op zaterdag
2 juli afgesloten met een zeer ge-

slaagd optreden in danscentrum
Colijn. Het kinderkoor dat onder leiding staat van Ireen van Bijnen be-

gon dit optreden met zeven liedjes
over de lente. Bij een aantal liedjes
waren er kinderen die solo moch-

ten zingen. Ook werd er een ingewikkelde lentecanon gezongen, wat
heel goed lukte! Na de lenteliedjes
werden er lange matten neergelegd
voor een heel ander soort optreden:
13 acrobaten van Jeugdcircus Acrobatico uit Badhoevedorp voerden
een acrobatiekact op in Afrikaanse sferen. Er waren zeer knappe en
inventieve kunsten te zien op Afrikaanse muziek met live djembé-spel
erbij. Daarna kon iedereen even bijkomen met een glaasje aan de bar.
Na de pauze waren er weer zeven
liedjes, ditmaal over de zomer. Bij
alle liedjes waren er drie die speciaal voor dit koor gecomponeerd zijn.
Joost Tel en Peter Lutke hadden een
liedje gemaakt over Lentekleuren,
en een liedje met de titel Zin in de
zomer. Van de hand van Henk van ’t
Hoff was het grappige liedje Kwallen op het strand. Uithoorn kent dus
niet alleen veel zangtalent, maar
ook componeertalent! Alle kinderen konden met een voldaan gevoel
naar huis, met hun trotse papa’s en
mama’s en overige fans. Dit was het
laatste optreden van dit project van
kinderkoor Xing. Na de zomer worden er weer nieuwe liedjes ingestudeerd. Kijk op www.kinderkoorxing.
nl voor meer informatie.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf
geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die
zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Verbazingwekkende
reactie politie
Uithoorn - Het is verbazingwekkend hoe er op een aanrijding wordt gereageerd door de
politie. En omdat wij bij de politie niet verder kwamen wenden
wij ons tot de lezers. Misschien
heeft iemand iets gezien. Wij
gaan ervan uit dat er toch nog
eerlijke mensen bestaan.
Afgelopen woensdag 28 juni werd ik door mijn zoon (14)
bericht, dat hij bij de bocht van
KDO in De Kwakel aangereden
was. Samen met z’n vriend waren ze op weg naar het zwembad. Maar helaas zijn ze er
nooit aangekomen.
Een tegenligger nam de bocht
iets te ruim en heeft daarbij
mijn zoon en z’n vriend aangereden. Gevolg: samen belandden ze in de bosjes, de vriend
had na de val pijn in z’n schouder en zijn fiets was kapot, mijn
zoon een schaafwond aan z’n
bovenbeen en ook zijn fiets
bleek kapot.
De dame die de auto (als beiden het goed hadden gezien
een donkerblauwe Hyundai)
bestuurde is even gestopt maar
toch daarna doorgereden.
Omdat het allemaal zo snel
ging en beide jongens natuurlijk erg geschrokken wa-

ren, hebben ze het kenteken
niet onthouden of op kunnen
schrijven. Dat ze geen pen bij
zich hadden is natuurlijk ook
logisch met zwemspullen in
een tas. Het zwemfestijn ging
niet door dus. Ze zijn ieder
naar huis gegaan. Wel met de
koplamp van de auto, want die
hadden ze van de grond geraapt. De auto is dus ook beschadigd.
‘s’ Avonds is mijn partner met
mijn zoon naar de politie gegaan om aangifte te doen.
Maar zij kwamen onverrichter
zake terug. Zonder kenteken
geen aangifte.
Dus nu blijven beide jongens
met kapotte fietsen, een paar
schrammen en iets meer onbegrip voor de mensheid achter. Er is gelukkig niets ernstigs
gebeurd. En wat is een kapotte fiets op een mensenleven,
maar toch…
Wie zou dit ongeluk(je) hebben
gezien en zou ons kunnen helpen aan een kenteken?
U kunt mij bereiken op het volgende nummer: 06 23110461.

Maud de Ru
Uithoorn

EHBO-cursisten St. Camillus
geslaagd voor het examen
Uithoorn - EHBO-vereniging St.
Camillus bood dit jaar een voorjaarscursus EHBO aan welke vorige week maandag met een examen is afgerond. Zeven enthousiaste en toch ook wel ietwat gespannen cursisten zaten in het Buurtnest te wachten tot ze ‘op examen’
mochten.
Best spannend, want hoewel de
versgeleerde stof er goed in zat,
moet je maar hopen dat je het op
het moment suprême wel goed
kunt toepassen! Het examen kent
o.a. mondelinge vragen, en enkele cases waarbij een lotus-slachtoffer van Lotuskring Uithoorn acuut
iets onder de leden blijkt te hebben.
Daar moet de cursist dan goed op
kunnen reageren of een diagnose
kunnen stellen. Van een verstikking
tot een flauwte, van een te laag suikergehalte tot een open wond.
De meeste cursisten waren na afloop wel wat onzeker of ze het wel
goed hadden gedaan en onderling
werden de ervaringen dan ook uitgebreid uitgewisseld. Kaderinstructrice Alice van Zanten had er het
volste vertrouwen in dat haar cur-

sisten zouden slagen. In de verkorte cursus van 10 maandagavonden
was er hard gewerkt om alle EHBObeginselen onder de knie te krijgen en de lessen waren goed gevuld en erg leerzaam en gezellig geweest. Van de zeven cursisten zijn
er zes geslaagd. De zenuwen hadden jammer genoeg voor één cursist toch wat teveel parten gespeeld.
Bijzonder aan deze groep cursisten
was dat er een jonge deelnemer bij
was, Nickelas, 14 jaar, en supergemotiveerd. Hij zit bij de jeugdbrandweer en vond dat een EHBO-diploma niet mocht ontbreken. Iedereen had zo zijn/haar eigen redenen
om deze cursus te doen, voor het
werk, voor thuis, voor de zomervakantie kan het in elk geval ook geen
kwaad!
Heeft u/heb jij belangstelling voor
een cursus EHBO (inclusief bediening AED)? Na de zomervakantie gaat er bij voldoende deelname,
weer een cursus van start! Je kunt
bellen naar A. van Zanten: 0297561758, of kijken op:
www.ehbo-camillus.nl, of mailen:
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl

Vlnr: Joëlla Hopman; instructrice Alice van Zanten; Teuntje Hartzema-Geneugelijk; Marjolein van der Knaap. Onder vnlr: Lisette Groot; Nickelas Kok; Deborah van der Werff.

ZO IS HET ALTIJD WAD...
Zaterdag 25 juni was het weer zover. De jaarlijkse vistrip,
georganiseerd door Pierre Veenhof en Nico Plas (van wie
de laatste helaas niet mee kon met vissen). Vorig jaar
werd de boot verkocht waar normaal gesproken mee
werd gevist, de Maria Hendrika uit Den Oever, dus er
moest gezocht worden naar een alternatief.
Na een flinke zoektocht kwam Pierre uiteindelijk
terecht bij De Twee Gebroeders uit Harlingen (zie www.
waddensport.nl voor meer informatie). Dat betekende
in ieder geval een langere reistijd maar dat weerhield
de mensen niet om mee te gaan. De heren en dame
verzamelden zich bij Pierre waar de bus om 6.00 uur zou
zijn. Al even voor zessen kwam de bus van Van Der Laan
(Jos Dekker, bedankt voor het regelen!) al voorrijden
en om zes uur reden we Uithoorn uit. De rit verliep
voorspoedig, alleen een openstaande brug hield een
kleine vertraging (en dus een rookpauze) in.
BAKKIE KOFFIE
Eenmaal in Harlingen was de boot snel gevonden en was er
eerst tijd voor een bakkie koffie, waar we allemaal wel aan toe
waren, want de regen liet zich al gelden.
De tocht naar de eerste ligplaats eindigde in het zand. De
vaargeul was volgelopen en de schipper moest nog enige
moeite doen om de boot van de bodem los te krijgen. Dan
maar een andere plek uitzoeken.
Er was nog aflopend tij (de beste vangst is met opkomend
tij), dus we hadden een mooi uitzicht op droogvallende
zandbanken. Het weer werd nog wat slechter, dus de
regenkleding werd tevoorschijn gehaald. Sommigen kozen
ervoor de ergste regen uit te
zitten in de gezellige salon waar
de menukaart al een goede lunch
voorspelde.
Rond half twaalf was het dood tij.
De voorspellingen voor de vangst
waren niet gunstig. Slechts één
platvisje van een centimeter
of 15 was de vangst tot dat
moment. De schipper besloot
het dode tij, waarin het minst
gevangen wordt, uit te zitten.
Na een half uurtje opkomend
tij bleek het geen succes te

worden en werd er nog een keer verkast. Een mooie tijd om
lekker een hapje te eten en de handen te warmen aan een
kopje koffie en de interne mens met een hartverwarmertje. In
de salon stond een TV met een camerabeeld van het dek. Zo
konden we goed het weer in de gaten houden.
SLECHT WEER
Ondanks het slechte weer en de tegenvallende vangst was de
sfeer goed. De schipper had al een prijs gezet op de eerste vis,
en op de tweede stek zette hij ook nog een prijs op de laatste
vis. Een tijd leek het zo te zijn dat de eerste ook de laatste vis
ging worden. Maar het lot bepaalde anders. Eindelijk werd vis
nummer twee gevangen, een spiering. Uiteindelijk ving de
enige dame aan boord de laatste vis.
Zo werd de prijsuitreiking een aparte. Alle visvang(st)ers
kregen een prijs. Voor de eerste vis, de vis van de jongste
deelnemer (de spiering), de beste dame en de laatste vis. Ook
Pierre kreeg nog een klein aandenken mee als aanwezige
organisator.
Bedankt voor de goede zorgen, Twee Gebroeders!!! En zo
blijkt dat een dag zeevissen zonder noemenswaardige
vangst toch gewoon een hele gezellige dag kan opleveren.
De terugreis ging ook als een speer (wel een plaspauze
natuurlijk) en we waren op tijd weer in Uithoorn om bij de
Ponderosa gezamenlijk een hapje Chinees te eten waar
natuurlijk ook de vrouwen bij waren uitgenodigd. Hier
sloot ook medeorganisator Nico Plas weer aan. Dan willen
we graag C1000 Reurings, C1000 bloemenboetiek, Primera
– de Jong en Chinees Restaurant Azië (Wilhelminakade)
bedanken voor de sponsoring. Ook een dankje aan de
vrijwilligers van de Ponderosa en de chauffeur van Van Der
Laan is wel op zijn plek.
Nu de spullen laten drogen en weer opruimen om ze volgend
jaar weer uit de kast te halen.
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Wielerronde Nes a/d Amstel:

Dylan Groenewegen de sterkste
tussensprints op zijn naam schreef,
de gaskraan helemaal opendraaide.
De snelheidsmeter ging richting 60
km/u en het peloton begon te kraken in zijn voegen. Het resultaat van
deze ‘uitbarsting’ was een kopgroep
van elf man met alle grote namen
en daarachter een geslagen peloton. Bij het ingaan van de laatste
ronde leek oud-prof Marco Vermeij (RRC de Pedaalridders) van plan
solo de laatste ronde af te leggen,
maar na het binnenhalen van de 4e
premiesprint zag hij de kansloosheid van dit plan in en liet zich inrekenen door de overige koplopers.

Regio - Na zijn overwinning in 2009
als nieuweling stond Dylan Groenewegen vrijdagavond 1 juli nu ook bij
de A-klasse als nummer 1 op het
podium van de wielerronde van Nes
a/d Amstel. Hij bevestigde zijn topvorm door in de eindstrijd de sprinters achter zich te laten. Bij de Bklasse was Hans van Eijk duidelijke de sterkste en bij de dameskoers
won Silvie Haakman de eindsprint.
De 47e Ronde van Nes a/d Amstel
werd gekenmerkt door een straffe wind uit het noordwesten. Dat
bracht wisselende omstandigheden op het parkoers langs de Amstel en door de polder. Op de Nes-

vond hij zijn ideale metgezel in Martijn Suk (HRC Excelsior) en de twee
hardrijders bouwden goed samenwerkend een voorsprong op van
zo’n 150 meter. Het peloton leek erop te vertrouwen dat op de laatste
passage van de Nesserlaan de snelheid hoog genoeg opgeschroefd
kon worden om de vluchters tot de
orde te roepen. Het tempo in het peloton ging op de Nesserlaan inderdaad flink omhoog en de groep verbrokkelde verder, maar de vluchters bleken nog over reserves te
beschikken en leverden geen centimeter van hun voorsprong in. In
de eindsprint was Hans van Eijk de
sterkste van de twee koplopers en
hij werd daarmee de opvolger van
zijn broer Ton die vorig jaar in deze
klasse de winst pakte. John Oudshoorn (Uithoornse WTC) werd derde door de sprint van het peloton te
winnen.
Primeur en protest
De derde groep die vertrok was de
mix van vrouwen (junioren en nieuwelingen), een primeur voor de ronde van Nes a/d Amstel. In de dameskoers leek het peloton definitief
in twee stukken gebroken, maar in
de laatste ronde kwamen de groepen toch weer bij elkaar. In de sprint
was Silvie Haakman (RRC de Pedaalridders) de snelste vóór Amstelrenster Nike Beckeringh en Helena
van Leijen (WV Eemland).
Ook een primeur in Nes a/d Amstel
was een protestactie van een groep
trimmers. Zij voelden zich tekortgedaan door de KNWU, omdat ze niet
meer konden starten op basis van

serlaan hadden de renners de wind
vol in de rug. Daar liep de snelheidsmeter hoog op.
A-klasse
Het peloton van ruim 50 A-klassers
(Amateurs, Junioren en sportklasse) vertrok als eerste voor 5 ronden
van 12 kilometer. Het tempo lag direct hoog, maar de eerste twee ronden bleef het peloton compleet en
haakten maar een paar renners af
omdat ze het tempo niet konden bijbenen. Tijdens de derde ronde ging
het spel op de wagen toen op de
Nesserlaan Brian Burggraaf (HSV
de Kampioen), die ook de eerst twee
In de laatste kilometer sloegen twee
man een klein gaatje met de kopgroep, maar in het zicht van de finish zette Dylan Groenewegen de
turbo erop en denderde over het
tweetal heen. Burggraaf en Stephan
Wolffenbuttel (UWTC de Volharding) probeerden nog over Groenewegen heen te komen, maar tevergeefs. De Nes kreeg hiermee
een podium met een mix van jong
en oud: Junior Groenewegen op de
hoogste trede, oude rot Burggraaf
op de tweede stek en het andere
aanstormende talent, Stefan Wolffenbuttel, op drie. Amstelrenners Richard Louman en Marcel Witte hielden zich goed staande in al dit geweld en werden respectievelijk acht
en negen.
B-klasse
De B-klasse, een mix van sportklasserenners en Nieuwelingen, bevochten elkaar in een koers van 35
kilometer om de overwinning. Hier
liet Hans van Eijk van RTV de Bollenstreek er geen misverstanden
over bestaan wat zijn bedoelingen waren. Nog voordat het peloton voor het eerst de Hollandsedijk
opdraaide ondernam hij zijn eerste
vluchtpoging en daar zou het niet
bij blijven. Pas in de tweede ronde

een daglicentie en over dure transponders moesten aanschaffen. De
trimmers maakten hun ongenoegen
hierover kenbaar door in een ouwe
schuit – opgetuigd met een spandoek met de tekst “Waarom geen
trimmerkoers – over de Amstel heen
en weer te varen. De organiserende supportersvereniging zoekt voor
de 48e ronde samen met de KNWU
naar oplossingen. Maar de gefrustreerde trimmers zullen niet alleen
hard moeten trainen om er bij te
blijven maar ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en
gaan voor een licentie.
Henk Boelrijk
Officiële uitslagen
Klasse A: Amateurs/junioren/
sportklasse (60 km)
1. Dylan Groenewegen Amsterdam
2. Brian Burggraaf Hoofddorp
3. Stefan Wolffenbuttel Nigtevecht
Klasse B: Sportklasse/
nieuwelingen (36 km)
1. Hans van Eijk Nieuw Vennep
2. Martijn Suk Velsenbroek
3. John Oudshoorn Uithoorn
Dames: Combi amateurs,
junioren, nieuwelingen (24 km)
1. Silvie Haakman Alphen a/d Rijn
2. Nike Beckering Amstelveen
3. Helena van Leijen Wageningen

AKU vooral sterk op de sprint bij
competitiewedstrijden
Uithoorn - Op zondag 26 juni jl.
heeft AKU deelgenomen aan competitiewedstrijden bij AV Dem in Beverwijk voor senioren. Onder zonnige en wat winderige omstandigheden werd er vooral op de sprint
goed gepresteerd. Linda van Rossum bleek van alle deelnemende
verenigingen de sterkste op de 100
meter en kwam na 12,54 sec. over
de finish. Dat was een PersoonlijkRecord. Op de 200 meter, waarop
zij als 3e eindigde, realiseerde ze
eveneens een persoonlijke besttijd
met 26 seconden rond. Een mooie
prestatie van deze 16-jarige atle-

te. Zus Helen kwam uit op de 400
meter en volbracht de race in 62,73
sec. Daarnaast kwam Helen uit op
de 100 meter horden. Haar tijd was
15,05 sec. Simone de Jong kwam uit
op het onderdeel verspringen. Zij
kwam tot een afstand van 4,54 meter, waarmee ze in de middenmoot
eindigde. Bij de mannen werden
geen ‘potten gebroken’. Het team
was niet op zijn sterkst, getuige het
feit dat lange afstandsatleet Freek
Koersvelt de 100m sprint voor zijn
rekening nam. Niettemin realiseerde hij op zijn allereerste 100 meter
een tijd van 14,12 sec.

Daarnaast nam hij deel aan het verspringen en kwam daarop tot 4,33
meter. Jorn van der Kolk kwam uit
op de 400 meter en realiseerde een
tijd van 63,05 sec. De beste prestatie bij de mannen kwam op naam
van Sjoerd Heemskerk. Deze 16-jarige junior legde zijn 800 meter af
in een fors nieuw persoonlijk record
van 2.08,8 wat een verbetering van
het oude betekende met maar liefst
7 seconden! Hij won daarmee ook
zijn serie. Remco Sprengers had zijn
dag niet. Op zijn 800 meter kwam hij
van meet af aan in de moeilijkheden
en liep naar een wat teleurstellen-

de tijd van 2.10,41. Thom de Wildt
kwam uit op het onderdeel kogelstoten. Met een afstand van 10,62
meter kwam deze 800 meter loper
vooraan in de middenmoot uit. Tenslotte kwam Theo van Rossum uit
op de 5000 meter. Het was warm
en de organisatie had besloten een
drinkpost op te stellen op de baan.
Iedere ronde kon men zich dus wat
verfrissen.
De 53-jarige Theo liep in een redelijke vlakke race naar een mooie tijd
van 18.33,74 wat, gegeven de omstandigheden, behoorlijk goed genoemd mag worden.

Lous en Debora blikvangers
bij zomeravondbridge
Uithoorn - De verrassing in de Blijn deze week waren Lous Bakker
en Debora van Zantwijk.
Met een percentage van maarliefst 63,54% zelfs het sterkste paar
van deze avond! Lia van Kessel &
Thea van Twaalfhoven volgden met
een keurige 62,85% als tweede en
scoorden daarmee eveneens hoger
dan het beste paar van de A- lijn.
To van der Meer had zich deze keer
verzekerd van de kennis en steun
van Ingeborg Averink en deze verbintenis resulteerde in een knappe
derde plek met 58,68%.
Jannie Streng en Gerda Ruygrok
volgden op enige afstand en werden vierde met 52,78%. Deze positie moesten ze delen met het gerenommeerde koppel Nel de Ruiter &
Hetty Houtman.
In de A-lijn waren Marja en Kees
Mooij de primus inter pares met een
gemiddelde van 62,08%.
Hans en Sonja Selman ‘are still
going strong’ en legden nu beslag
op de tweede plaats met 58,33%.
Als derde kwamen Wim en Marion

Noom uit de bus met 54,58%, waaruit geconcludeerd kan worden dat
het bij de Aatjes in de top een echtparenaangelegenheid was!
Cor Hendrix had bedacht ook eens
mee te doen en daarvoor Anneke Karlas gestrikt. Het gevolg was
plaats vier met 54,17%. Jan en Britta Bosse blijven goed bij de les en
kwamen weer bij de beste vijf met
52,50%. Dat behaalde resultaten uit
het verleden niet borg staan voor de
toekomst moge blijken uit de laatste plaats voor Ben ten Brink & Jan
Bronkhorst, die twee weken daarvoor nog met de eerste prijs aan de
haal gingen!
Kortom, voor eenieder kan een
avond roem weggelegd zijn door
het spelen van zomeravond bridge.
Elke woensdagavond in de barzaal
van sporthal De Scheg. Aanmelden bij voorkeur per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl , per telefoon 0617240344 of tussen 19.15 en
19.30 uur aan de zaal.
De aanvang is om 19.45 uur en de
kosten bedragen 5 euro per paar.

Laatste Tour De Kwakel
De Kwakel - Althans in het vertrouwde Tourhome op erve Vlasman.
Na de komende Tour de France gaat
dit Kwakelse monument definitief
tegen de vlakte. De projectontwikkelaar van het plan De Oker gaf blijk
van cultuurbesef door het gehele
gebied te ontginnen, op de heilige
grond van het Tourhome na. Deze
plek zal de komende weken de oase voor de deelnemers aan het eerste echte tourspel vormen.
De bakermat van al de tegenwoordige tourspelletjes, lag immers 56
jaar geleden bij Gijsje Verhoef aan
de Kwakelse Boterdijk. Zij verzamelde de eerste briefjes van voorspellingen voor de te verrijden etappes
in de ronde van Frankrijk. Veel veranderde er door de jaren heen niet
aan de opzet, elke avond tien renners voorspellen voor de rit van de
volgende dag. Elke avond gezelligheid en op het laatst de felbegeerde
gele trui, was en is tot op de dag van
vandaag het grootste doel.
Uiteindelijk vonden de enthousiaste wielerliefhebbers onderdak bij Co
Vlasman om hun voorspellingen in
te leveren. In een tot Tourhome omgebouwd ketelhuis, dat de afgelopen weken zelfs onderdak bood
aan de Kwakelse welpen en verkenners. Zij moesten uitwijken voor
de bouw van hun nieuwe clubhuis.
Wat zonde als dit multifunctionele
gebouw straks onder de sloophamer verdwijnt! Als iemand zich aan-

biedt om dit unieke monument naar
zijn of haar tuin te laten verplaatsen, de honderd deelnemers helpen
met liefde een handje. Eerst gaan
die deelnemers met elkaar in de
slag. Op woensdagavond de 29e juni zijn ze in de pot voor de loting van
de ploegen gegaan. Elke ploeg telt
vijf renners, deze ploegen strijden,
naast het individueel klassement,
voor de hoogste ploegeer. Een rode
trui is er te vergeven voor de grootste mazzelaar en de Pietje Verhoefprijs aan de beste tijdrijder. Daar bovenop, of liever onderop, is er de rode lantaarn voor de nummer laatst
in het klassement. Een prijs waar
het minste prijs op wordt gesteld.
Het meest gesteld zijn de deelnemers op het unieke tour-sfeertje. Elke avond een praatje maken in het
Tourhome alsof men zelf de etappe
verreden heeft, zelf over hoge bergen en door diepe dalen is gegaan.
Een goedgevulde bidon en een lekker hapje van Gerda geven de renners weer moed voor de etappe van
de volgende dag. Weten zij dan de
gedroomde ‘Gouden Lap’ op te stellen en de eeuwige roem te vergaren? De komende weken zullen uitsluitsel geven over de winnaar van
de dit jaar wel heel bijzondere gele
trui die Henny Kouw heeft laten maken ter nagedachtenis aan het Tourhome. Alle ingrediënten zijn weer
aanwezig voor een mooie 56e Tour
De Kwakel.

J. v.d. Berg en B. Bouwmeester
ondertekenen Partnercontract
Uithoorn - Woensdag 29 juni is op
de atletiekbaan van AKU het Partnercontract ondertekend waarmee AH Jos van den Berg zich verbindt aan het Steenbok RunningTeam (SRT). Onder het toeziend van
de trainers Tom Verdonck en Remi
Bouwmeester, werden de handtekeningen gezet door Jos van den Berg
van Albert Heijn aan het Amstelplein
en Bert Bouwmeester, oprichter van

het SRT en werd de samenwerking
een feit. Voor zowel Jos als het SRT
geldt: alleen de absolute top is goed
genoeg! Zowel Jos als Bert is bijzonder blij met de samenwerking en zij
hebben er alle vertrouwen in dat het
een vruchtbaar Partnership zal worden. Jos mocht naast een mooie bos
bloemen voor zijn vrouw tevens een
ingelijste teamfoto in ontvangst nemen.
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Complete verrassing voor jubilerende Nelly Vergeer-Van Dijk

Vijftig jaar werkzaam
bij restaurant ici Pare in mijdrecht

Mijdrecht - Je hoort het
wel vaker, dat iemand dertig, veertig of vijfenveertig
jaar werkzaam is in een bedrijf. Maar vijftig jaar werkzaam bij een restaurant,
dat hadden wij in ieder geval nog nooit meegemaakt.
Zondag jl. deed dit zeldzame feit zich voor bij restaurant Ici Pare, in de volksmond nog vaak ‘de
kippentent’ genoemd. Nelly Vergeer-van Dijk was afgelopen zondag
het feestvarken. Die dag was het precies vijftig jaar geleden dat zij als
17-jarig meisje in dienst kwam bij Ici Pare. Al die jaren heeft zij gewerkt
in de keuken, maar was en is ook zeker inzetbaar in de bediening; ook
voor schoonmaakwerkzaamheden draait zij haar hand niet om.
Verrassing
Zondagmiddag om vijf uur werd zij weer verwacht, dan begon haar
dienst. Wat zij echter niet wist was dat om kwart voor vijf het halve restaurant gevuld was met haar familie en vrienden. Hoewel zij een grote familie en vriendenkring heeft, had niemand zijn of haar mond voorbijgepraat. Ze wist van niks. Alleen moest ze niet eerder dan vijf uur bij
haar ‘baas’ aankomen, want dan was de verrassing weg. Voor alle zekerheid was Nelly’s oudste broer, een uurtje voordat ze normaal met de
fiets wegging, even bij haar op visite gestuurd en die bleef de boel een
beetje rekken, want om half vijf had ze al de neiging om naar haar werk
te gaan. Nu kwam ze zelfs - geheel tegen haar gewoonte in - een beetje te laat. Even over vijf kwam ze de keuken binnen en zag al haar familie en vrienden die haar prompt toezongen. Ze genoot: “Wat een verrassing, fantastisch, wat leuk”, ze straalde.
Genoten
De volgende dag belden wij even met Nelly. Ze was er nog vol van: “Wat
heb ik genoten, geweldig”, was het eerste wat ze zei. “Ik had dit nooit
verwacht. Ik ben 50 jaar geleden begonnen in dit restaurant. Toen was
het van de heer en mevrouw Berkhout en heette het Ici Paree met twee
e’s. Ik was 17 jaar en begon met werkzaamheden in de keuken, afwassen, aardappels schillen, sla schoonmaken. Dat moest je vroeger allemaal met de hand doen, daar was je echt uren mee bezig. Tegenwoordig gaat er veel machinaal, dat scheelt nogal wat. In het begin was er
niet altijd werk, dat wist ik ook. De baas zei ‘als er geen klanten zijn
stuur ik je naar huis, want geen klanten, geen geld’. Het eerste jaar is
dat wel gebeurd. Anderhalf jaar later stonden we met tien man te werken en in ploegendienst. Bij deze baas heb ik 26 jaar gewerkt. Toen
werd het restaurant overgenomen door broer en zus Versteeg, toen
ging het Ici Pare met 1 ‘e’ heten, zoals het nu nog heet. Bij hen heb ik 22
jaar gewerkt en nu werk ik alweer twee jaar bij Kelly, die de zaak twee
jaar terug overnam. Ik verhuisde gewoon steeds mee”. Op de vraag of
ze door blijft werken hoefde ze geen seconde na te denken: “Ja hoor, ik
heb gelukkig nog de gezondheid dat ik het kan en het me nog gemakkelijk afgaat. Zolang dat zo blijft, blijf ik fijn hier”, aldus Nellie.
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KDO handbaljeugd ‘sliep
niet’ op kamp in Ommel

Vijfentwintigste judoweekend
van Tai-Otoshi supergeslaagd
Uithoorn - Van vrijdag 24 juni t/m
zondag 26 juni hebben judoka’s
en begeleiders van judovereniging
Tai-Otoshi zich uitermate goed vermaakt in en rondom het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. Het
weer zat redelijk mee, het humeur
was goed en er was veel enthousiasme. Het thema van dit jaar was
‘Olympische Spelen’. Dat betekende
dat bijna alle spellen, binnen en buitenshuis, iets te maken hadden met
Olympische Spelen.
Vrijdagochtend 24 juni was de organisatie al vroeg uit de veren om de
nodige voorbereidingen te treffen.
Zo rond 16.00 uur kwamen zij samen met de begeleiders 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
spannende medailletochten. Als
eerste gingen de jongste deelnemers (vanaf 5 jaar) een tocht uitzetten voor de oudere judoka’s. Dit
deden ze door middel van het ophangen van reflecterende medailles.
Het was een prachtig gezicht zoals
deze jonge deelnemers dwars door
het bos een moeilijk parcour aan het
uitzetten waren. De oudere judoka’s
mochten vervolgens door middel
van het schijnen en richten van de
zaklantaarns de reflecterende medailles zoeken om zo de route door
het donkere bos te vinden.

Lastige taak
Al met al een zeer lastige taak. Wat
dan ook een hele lange tocht werd.
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 ‘de Olympische 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, supertennis, speerwerpen, blind volleyballen en andere spellen. Daarna was het tijd om
de magen te vullen, lunch. In de
middag stond er een mooie speurtocht door het bos op het programma. De deelnemers moesten onderweg op zoek naar een rebus. Na afloop was het tijd voor het avondeten om de magen te vullen en de
batterijen weer op te laden. Als eerste avondprogramma stond het Op
zoek naar de Olympische ringen.
Op een grote open vlakte in het bos
moesten de deelnemers op zoek
naar de verstopte gekleurde ringen.

was het tijd voor 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, 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.

Late uurtjes
In de late uurtjes werden de alleroudsten ergens in de bossen gedropt en konden dan de weg weer
terug naar het huis zoeken. Door
middel van een stafkaart konden ze
uitzoeken waar ze dan gedropt waren. Dat werd een latertje.
De volgende ochtend moesten de
meesten dan ook uit een diepe slaap
gehaald worden. Na het ontbijt was
iedereen weer goed ontwaakt en

Judovereniging Tai-Otoshi dankt alle begeleiders/vrijwilligers en Albert
Heijn Jos van den Berg, Zorg Samen
en Keurslager Stronkhorst voor alle broodnodige ondersteuning. Zonder hun hulp is het jaarlijkse TaiOtoshi Judo Weekend niet mogelijk.

De Kwakel - Deze maand hebben
41 KDO handbalsters het plaatsje
Ommel onveilig gemaakt tijdens het
tweejaarlijkse jeugdhandbalkamp.
Op en rond het thuishonk Kampeerboerderij Ons Thuis hebben zij diverse (handbalgerelateerde) activiteiten gedaan, heel veel lol gehad
en… weinig geslapen!
Elke twee jaar wordt de complete jeugdafdeling van KDO handbal uitgenodigd door de Jeugdcommissie om mee te gaan op handbalkamp. Zo was ook dit jaar de At/m E-jeugd vertegenwoordigd op
de plaats van bestemming (Ommel, Brabant). Voordat de KDOmeiden hier aankwamen, was eerst
nog wel een gezellige maar lange busreis nodig. De activiteiten
tijdens het weekend waren zowel
voor de gehele groep jeugd georganiseerd, als afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën. Ondanks het slechte weer hebben alle jeugd – van jong tot oud – en alle leiding (Jeugdcommissieleden en
jeugdtrainers) erg genoten van het
weekend.

Spel
Op vrijdagavond werd met alle meiden het welbekende ‘Ik hou van
Holland’-spel gespeeld, waarbij de
groep werd opgedeeld in een rood,
wit, blauw en oranje team. Om de
teams te kunnen onderscheiden,
kreeg iedereen een shirt in de teamkleur alvast als aandenken aan het
kamp.
Op zaterdagochtend stond een zeskamp op het programma, waarbij
werd getrefbald, een ober race werd
gelopen/geskippied, spijker werd
gepoept, een handbalquiz werd ingevuld en puntenbal werd gespeeld.
Zaterdagavond werd er gebarbecued en een cluedospel in het bos
gespeeld.
Op zondag deed de gehele groep
mee aan de penaltybokaal; elke
speelster 5 penalty’s met verschillende soorten ballen op de reservekeepster van dames 1 Eva Onderwater. De felbegeerde beker werd
gewonnen door Josie de Jong (Djeugd).

Opgesplitst
Op zaterdagmiddag werd de groep
opgesplitst: de A- en de B-jeugd
speelden met een gecombineerd
team een wedstrijd tegen Swift B1
uit Helmond. Ondanks een nacht
niet slapen deden de meiden het
hartstikke goed. Het was een spannende wedstrijd, met een ruststand
van 9-9 en een eindstand van 17-17.
De jongere jeugd reisde deze middag af naar het zwembad van de nabijgelegen camping.
Alsof deze activiteiten nog niet genoeg inspanning vergden, werd er
zaterdagavond door de B-jeugd
enthousiast een potje bowling gespeeld, verdwenen vervolgens de
C- en de B-jeugd in het bos voor
een enge spokentocht en gingen
de heupen van de A-jeugd tot in
de vroege uurtjes los in discotheek
Time Out. Tegen deze tijd lagen de
jongste groepen allang te slapen,
ondanks de dreigementen ‘wij gaan
ook de tweede nacht opblijven’ waren zij na één marsmellow bij het
kampvuur toch wel erg moe!

Rond 14.30 uur 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.
Al met al was het wederom een
enerverend weekend voor alle deelnemers.

Deze week zijn de laatste lessen van
het seizoen, waarna ze in het nieuwe seizoen (begin september) weer
fris van start gaan.

Geslaagde clubkampioenschappen
2011 bij Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 25
juni werden er bij Judo Ryu Kensui
de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd.
De vertrouwde dojo werd verruild
voor één van de tennisbanen binnen Sport & Health Club Amstelhof.
De ruim 84 judoka‘s waren zichtbaar gespannen maar trakteerden de aanwezige ouders, vrienden en kennissen op een fraaie demonstratie van de judowedstrijdsport. Er was een gemoedelijke
sfeer met een echt toernooikarakter, er werd gestreden voor elk punt
en zelfs de allerkleinsten deden het
publiek verbazen over de mentaliteit op de tatami. Voor iedereen was
er een mooie, welverdiende medaille en tevens was er dit jaar, wederom, een stijlprijs voor de judoka die
tijdens het toernooi het meest opviel
om zijn judostijl. De prijs, een mooi
beeld, werd dit jaar gewonnen door
Dennis van Zwieten. Er waren veel
gegadigden voor deze prijs maar
Dennis stak er net iets bovenuit met
zijn techniek en doorzettingsvermogen. Een speciaal woord van dank is
er voor Health Club Amstelhof voor
de sponsoring en hulp tijdens deze
mooie ochtend.
Tevens een dikke pluim voor alle hulp die Judo Ryu Kensui van de
vele vrijwilligers mocht ontvangen.
Het was top!! Na een lange, gezellige ochtend vol strijd en spanning
kon iedereen moe maar trots op het
behaalde resultaat naar huis. Judoleraar Ruud van Zwieten was en is
in ieder geval enorm trots en zeer te
spreken over zijn pupillen. Voor alle uitslagen en informatie over deze
judoschool kunt u een kijkje nemen
op: www.judoryukensui.nl

PV Rond de Amstel

Henk Snoek winnaar vlucht
uit het Franse Soissons
Regio - Afgelopen zaterdag stond
er een vlucht op het programma
voor de leden van Rond de Amstel, en deze was vanuit de Franse plaats Soissons met een gemiddelde afstand van 338 km. Met de
noord tot noordwestenwind zou het
een pittige vlucht worden, maar het
lijkt steeds sneller te gaan want ondanks deze wind weten de eerste
duiven toch nog een snelheid van

ruim 731Ž2 km te realiseren. De
duiven werden om 07.00 uur gelost
met een zwakke noordenwind, en
om 11.35.11 uur wist Henk Snoek
uit De Kwakel als eerste een duif
te klokken, deze maakte een snelheid van 1225,247 meter per minuut.
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen
werd 2e en Bosse & Zn uit Uithoorn
3e. In de Afdeling met 7297 duiven
in concours werd Henk 16e, Hennie

29e en Bosse & Zn 79e. in rayon F
werd Henk 9e, Hennie 16e, Bosse &
Zn 37e, Ginkel & Berg uit De Kwakel 69e, Cor van Bemmelen uit De
Hoef 77e, Hans Half uit Amstelhoek
86e, Ton Duivenvoorde uit De Hoef
91e en Ron den Boer uit Uithoorn
96e. Leo v.d. Sluis uit Uithoorn werd
1e in de B-Groep. Komende vrijdag
en zaterdag is er weer een lange afstandvlucht vanuit Montpellier (zuid
Frankrijk) met een afstand van ongeveer 960 km en dit is een overnachtvlucht, zaterdag een lange
vlucht vanuit Tours met een afstand
van gemiddeld 615 km en de eerste
jonge duiven vlucht vanuit het Belgische St. Job in ’t Goor met een gemiddelde afstand van 103 km.
Voor de duiven met een hele lange adem is er nog een Internationale vlucht vanuit Barcelona met voor
Uithoorn en omgeving een afstand
van 1225 km, en ook dit is een overnacht vlucht.
Uitslag
Soissons
229 duiven en 16 deelnemers
H.P. Snoek
C. Pothuizen
Bosse & Zn
Ginkel & Berg
C. van Bemmelen
H. Half
A.M. Duivenvoorde

Michael Woerden
wederom clubkampioen
Regio - Vorige week zondag is Michael Woerden wederom clubkampioen van AV De Veenlopers geworden.

de clubkampioenschappen. Claudia
Reuvekamp – de zus van Michael –
zegevierde bij de dames, voor Petra
van Onna en Karin van Waveren.

Onder warme omstandigheden was
Michael veruit de snelste loper over
een afstand van 10 kilometer. Ricardo van ’t Schip werd tweede en Joris van der Wilt behaalde een uitstekende derde plaats bij z’n debuut op

Senioren (t/m 34 jaar)
Ricardo van ’t Schip 37.21
Joris van der Wilt 40.17
Maarten Vossepoel 47.53
Masters 1 (35 t/m 44 jaar)

Michael Woerden 34.57
Micha Peters 43.23
Masters 2 (45 t/m 54 jaar)
Johan Baas 42.12
Martien Lek 42.18
Kees Dirkson 43.13
Masters 3 (55 jaar en ouder)
Henny Kooijman 44.56
Henny van Nieuwkerk 45.23
Jos van den Bosch 47.47
Dames
Claudia Reuvekamp 47.20
Petra van Onna 49.20
Karin van Waveren 50.03
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Alle remmen los in
Tour De Kwakel

Lotusbloemtoer 2011
De Kwakel - Op zondag 26 juni
werd de jaarlijkse fietstocht “De Lotusbloemtoer” verreden.
Deze recreatieve toertocht van 35
of 65 kilometer (of 90 kilometer in
groepsverband) werd georganiseerd door Toer Trim Club De Merel in samenwerking met de oudercommissie van de Lotusbloem. De
Lotusbloem is een kinderdagcentrum voor kinderen tot 18 jaar die
een ontwikkelingsachterstand, of
een verstandelijke, zintuiglijke en/of
meervoudige handicap hebben. De
opbrengst van deze fietstocht komt
in het geheel ten goede aan de kinderen van dit kinderdagcentrum.
Mooi weer
Het was prima fietsweer, droog, lekkere temperatuur en zeker in de
ochtend bladstil, verder op de dag
liet de zon zich ook steeds meer
zien. TTC de Merel had ook dit jaar
weer mooie fietsroutes uitgezet en
naast een duidelijke routebeschrijving waren ook alle routes keurig
uitgepijld. Er kon gestart worden op
de Lotusbloem of in café de Schans
in Vinkeveen, beide plaatsen dienden ook als ‘controlepost’, waar de
fietsers even op adem en op krachten konden komen door een glas
fris of een kopje koffie met appeltaart te nuttigen. De stop op de Lotusbloem werd ook door menigeen
gebruikt om meer te weten te komen over het kinderdagcentrum en
de kinderen die dagelijks de Lotusbloem bezoeken of konden een korte rondleiding krijgen.

Harmonie
Op de locatie in Aalsmeer werden
de deelnemers van de Lotusbloemtoer blij verrast door maar liefst 40
leden van Aalsmeers Harmonie met
een “Klapstoelenconcert”, Het werd
een optreden met een gezellig Hollands karakter, er werden nummers
gespeeld van o.a. Jan Smit, Gerard
Joling, Ronnie Tober, Willeke Alberti
en Marco Borsato, herkenbaar voor
iedereen. De zanger die Aalsmeers
Harmonie begeleidde kreeg ook het
publiek (zittend op een klapstoel)
zover om de vrolijke liedjes mee te
zingen.
Aan het eind van de dag was iedereen meer dan tevreden, de deelnemers over de mooie routes, Toer
Trim Club de Merel als organisator, en in het bijzonder de oudercommissie van het KDC de Lotusbloem door de geweldige opbrengst
van deze editie van de Lotusbloemtoer. Dit jaar waren er weer meer
deelnemers dan alle voorgaande jaren en het belangrijkste van alles:
er werd in totaal 1.300,- euro bij elkaar gefietst voor de kinderen van
dit kinderdagcentrum, die binnenkort weer nieuw speelgoed zullen
krijgen dankzij de opbrengst van de
Lotusbloemtoer 2011.
De oudercommissie kijkt dan ook
terug op een mooie en succesvolle
dag en wil alle mensen van TTC de
Merel en Aalsmeers Harmonie hartelijk bedanken voor hun belangeloze inzet die deze Lotusbloemtoer tot
zo’n grandioos succes hebben gemaakt.

5 finalisten op Nederlands
Kampioenschap BMX
Regio - Op zondag 3 juli is in Baarn
het Nationaal Kampioenschap BMX
verreden. 15 UWTC-ers hadden zich
in de 3 voorafgaande Top Competitiewedstrijden gekwalificeerd voor
deze wedstrijd. Uiteindelijk wisten
5 UWTC-ers door te dringen tot de
finales. Het massaal toegestroomde publiek had vanaf de twee tribunes uitstekend zicht op de baan
en konden met volle teugen genieten van de wedstrijd en van het zonnige weer. Na de training/warmingup mochten eerst de Cruisers aantreden. Als eerste verschenen de
oudste rijders, cruisers 45+, aan
het hek. In deze klasse had Willem
Kleinveld zich gekwalificeerd. Willem kon jammer genoeg niet voor
een verrassing zorgen en sloot zijn
manches, na een val in de eerste
manche, af met respectievelijk een
5e en een 6e plaats. Helaas niet genoeg voor een plaats in de finale. Vervolgens mocht Erik Schoenmakers in de cruiserklasse 30-39
aantreden. Erik wist met 2 keer een
4e en een 3e plaats in de manches
zich te kwalificeren voor de finale
waarin hij 7e werd. In de cruisserklasse 17-29 kwam Wouter Plaisant
van de Wal niet verder dan de manches. Vervolgens was het de beurt
aan de kleine mannen. In de klasse
boys 8 jaar streden Jochem van der
Wijngaard en Melvin van der Meer
om de punten. Beide rijders wisten
zich te plaatsen voor de halve finale, maar zowel Jochem als Melvin werden 6e. Helaas niet genoeg
voor een plaats in de finale. Daarna
was het de beurt aan Izar van Vliet.
Onze boy van 9 jaar. Op het nippertje wist hij zich met een 4e 6e en
3e plaats oor de manches heen te
slaan. In de halve finale werd hij 4e
en in de finale 8e. Daarna de klasse boys 10 jaar. In deze klasse reden
Bart van Bemmelen, de Nederlands
Kampioen van vorig jaar, en Maarten van der Mast. Voor Maarten was
het na de manches (5, 6, 7) over en
uit. De ogen waren natuurlijk gericht op de regerend Nederlands
Kampioen. Kon hij na een door ziekte slechte start van het seizoen hier
weer vlammen. Duidelijk was dat de
verschillen kleiner waren. Ondanks
zijn val in de 2e manche wist Bart
zich met twee keer een 1e plaats in
de andere manches te kwalificeren
voor de halve finale. Ook in de halve finale wist hij als 1e te finishen.
In de finale kwam hij op het eerste stuk net iets te kort en kwam
als tweede uit de eerste bocht. Het
lukte hem niet meer om de rijder
voor hem te verschalken. Dit jaar
helaas geen kampioen, maar wel
een mooie 2e plaats. Vervolgens
was Joey Nap in de klasse boys 11
jaar aan de beurt. Hij kwam degelijk door de manches (2, 3. 2). In de
halve finale maakte hij het wel even
spannend. Na een slechte start wist

hij in de laatste bocht voor de finish
nog van een 6e naar een 4e positie
te komen. Op het nippertje in de finale dus. In de finale ging hij jammer genoeg in de eerste bocht onderuit en werd hij nog 7e. Bij de 14
jarige boys hadden we Tom Brouwer
en Mats de Bruin aan het hek. Tom
wist zich met twee keer een 4e en
een 3e plaats de halve finale te bereiken waarin hij met een 6e plaats
genoegen moest nemen. Voor Mats
ging het allemaal net even te hard.
Met een 5e en twee keer een 6e
plaats in de manches was voor
hem het avontuur voorbij. En dan
de Sportklasse 17-24. In deze klasse rijden Arno van Vliet en Michael
Schekkerman. Arno wist zich met
een 5e en twee keer een 4e plaats
in de manches nipt, maar toch heel
knap, te plaatsen voor de halve finale. Deze sloot hij af met een 8e
plaats en was hij klaar. Michael,
doorgaans toch wel een kandidaat
voor een hoge klassering in de finale, strandde ook in de halve finale.
Hij kwam aanvankelijk met een 3e
1e en 7e plaats in de manches goed
uit de startblokken. In de halve finale reed hij na de eerste bocht nog
op een 4e positie, dus op kwalificatie koers. In de tweede bocht tikte
hij het achterwiel van zijn voorligger
aan en verloor hierdoor 1 plaats. De
ultieme poging om dit in de vierde
bocht weer recht te zetten mislukte
jammerlijk en koste hem nog twee
plaatsen. Tot slot hadden we nog
drie rijders in de Sportklasse 25+.
Erik Schoenmakers en Mike Pieterse zaten bij elkaar in de manches
en waren aan het stuivertje wisselen om de 5e en 6e plaats. Voor hun
was helaas geen finaleplaats weggelegd. In de andere manche reed
Michiel Janssen. Met drie keer een
4e plaats in de manches wist hij zich
heel knap te plaatsen voor de finale die hij vervolgens afsloot met een
8e plaats. Al met al prima prestaties
van de UWTC-rijders en er wordt alweer uitgekeken naar het Europees
Kampioenschap dat komend weekend zal worden verreden in Haaksbergen. Voor meer informatie zie
www.uwtc.nl/bmx

Ute Hoirne Toernooi weer
zeer geslaagd
Uithoorn - In de afgelopen week
werd op het schitterende tennispark in het Libellebos voor de 30ste
keer het open toernooi in Uithoorn
georganiseerd. Het toernooi heeft
een heel goede naam in de omgeving en de toernooicommissie had
er alles aan gedaan om deze goede
uitstraling te behouden. Zoals vorige week al aangegeven was er een
natte start in het voorweekend. Deze week was er op dinsdagavond,
na twee dagen met temperaturen
boven de dertig graden een hevige
bui die de toernooicommissie noopte uit te wijken naar de hal. De rest
van de week was het prima tennisweer en konden alle wedstrijden
volgens de planning worden gespeeld. Naast de tennisactiviteiten
was er nog een groot aantal andere
activiteiten, zoals dartswedstrijden,
stoelmassages en natuurlijk Wimbledon op een groot scherm. Op
donderdagavond was er een wijnproeverij, georganiseerd door De
Wijnschuur en op vrijdagavond was
er de gratis Chinese maaltijd. Vorig
jaar was dit al een voltreffer met ongeveer honderd deelnemers, maar
door de goede recensies van toen
waren er nu bijna honderd en dertig deelnemers en het moet gezegd
worden: het is natuurlijk ook oergezellig met zo’n grote groep gelijktijdig op de terrassen rond het clubhuis en de banen te Chinezen.
Opvallend
Opvallend was dat er veel deelnemers aan het Veteranentoernooi
waarvan de prijsuitreiking vrijdagmiddag rond half zes was ook bij de
maaltijd bleven. En dat was niet omdat het gratis was, zoals enkele van
deze deelnemers beweerden, maar
om het lekkere eten en de gezelligheid. De gehele week waren er
mooie en soms al heel spannende wedstrijden, maar in het finaleweekend zijn de halve finales en de
finales en dan gaat het er om hoe
de prijzen worden verdeeld en wie
hiermee naar huis gaan.

In de HE 4, de hoogste categorie in
dit toernooi, stonden Guido Weijel en Martijn van Diemen tegenover
elkaar in de finale. Guido won deze strijd met de setstanden 6-1 6-1.
Guido werd hierdoor algeheel toernooiwinnaar. Voor Martijn was dit
het tweede jaar achter elkaar dat
hij de tweede plaats in deze categorie behaalde. In de HD4 was hij
er op gebrand revanche te nemen.
Het ging goed tot de standen 6-0 en
5-1 in de tweede set. Toen dachten
de tegenstanders nu is het genoeg
en Honzik Pavel en Herald Spaargaren wonnen uiteindelijk met de setstanden 0-6 7-5 en 6-2. Zelfs Lies,
de moeder van Martijn, maar wie
kent haar niet, werd hier een beetje
nerveus van.
Burgemeester
Burgemeester Dagmar Oudshoorn
had, evenals vorig jaar, weer de
moeite genomen bij de laatste finalewedstrijden en de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Er was door
de wedstrijdcommissie een nieuwe prijs in het leven geroepen. Dit
was de prijs voor de meest attractieve speler. Deze prijs werd door
de burgemeester uitgereikt aan Roy
Emanuels. In de paar uurtjes die zij
op het park had doorgebracht had
zij geconstateerd dat er een enorm
enthousiasme bij club en commissies was. 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 een en
dertigste editie van het toernooi.
Voor de toernooicommissie een
mooie opsteker als zij gaan starten
met de organisatie van het volgend
toernooi.

AKU-atlete Jip Mukanay
in goede vorm
Uithoorn - Jip Mukanay heeft tijdens wedstrijden in Amersfoort laten zien dat ze in vorm is voor het
NK junioren. De AKU atlete laat een
stijgende lijn zien en behaalde twee
keer een beste seizoensprestatie. Bij het hinkstapspringen kwam
Jip tot een afstand van 10,75 meter, dit is maar drie centimeter onder haar persoonlijk record. Ook bij
het verspringen laat Jip haar goede
vorm zien. Haar persoonlijk record
van 5,14 meter heeft Jip al een paar
geleden gesprongen, het is daarom erg sterk dat ze tot een afstand
van 5,09 meter kwam. Dit is een erg
goede opsteker richting het NK.
Hier zal Jip bij het hinkstapspringen
in actie komen.
Lotte Lubbers, die net als Jip wordt
ondersteund door Duo Sports en
schoenenspecialist Schiedon, kwam
in Amersfoort op de 80 meter en het
verspringen in actie. Op de 80 me-

ter kwam Lotte dicht in de buurt van
haar persoonlijk record en finishte
in een tijd van 11,16 seconden. Bij
het verspringen liep het helaas niet
zoals Lotte gewild had, ze kwam tot
een afstand van 4,33 meter.
In Amersfoort waren nog meer goede prestaties te noteren van de AKU
junioren. Isabel Hooijman kwam bij
het verspringen tot een afstand van
3,31 meter en liep de 600 meter in
2,22,73 minuten. De 60 meter liep
Isabel in 9,91 seconden. Haar zus
Evelien, die volgend weekend ook
in Alphen aan de Rijn zal starten tijdens het NK junioren liep een mooie
tijd van 1,47,09 minuten. Bij de jongens junioren D stonden drie AKU
atleten aan de start. Bram Anderiessen liep op de 600 meter een erg
snelle tijd van 1,42,83 minuten, Thijs
Heemskerk volgde in 2,00,24 minuten. Thijs Anderiessen liep de 600
meter in 2,08,89 minuten.

Seizoensafsluiting wedstrijdzwemploeg De Amstel
Regio - Zoals elk jaar werd ook dit
jaar het seizoen van de wedstrijdzwemmers van Zwem- en polovereniging De Amstel op een feestelijke wijze afgesloten.
Dit jaar gebeurde dat op 25 en 26
juni met een kampeerweekend in
Snelrewaard, met een zwemtoernooi in Montfoort. Er werd gekampeerd bij “Natuurcamping De Boerderij” in Snelrewaard.
Het weer startte niet al te best, maar
dit was slechts het probleem van de
leiding die de taak op zich genomen
had om op zaterdagmorgen de ten-

ten alvast op te zetten. De zaterdagmiddag werd grotendeels besteed
aan het spelen van wat spelletjes in
teamverband, totdat de zwemploeg
aan het eind van de middag vertrok naar het Knopenbad in Montfoort voor het geplande toernooi. Dit
Badeendentoernooi was georganiseerd door zwemclub Woerden voor
in totaal 6 verenigingen.
Het knopenbad is een 50 meter buitenbad en met het koele weer werd
de vaart er flink ingezet om op temperatuur te blijven. Dit wierp voor
de Amstel z’n vruchten af, want de

De Kwakel - Als een pijl uit een
boog schoten vrijdagavond de honderd deelnemers aan het tourspel
erve Vlasman op. De eerste ‘lappen’
moesten op tijd in de bus voor de
voorspelling van de eerste etappe
van de Tour de France. Nieuwsgierig waren de renners naar de ploeg
waarin men was geloot. Vanwege de
laatste Tour in deze locatie verwijzen de ploegnamen dit jaar naar dit
droevige afscheid. Konden de renners van ‘Het laatste oordeel’ of ‘De
laatste loodjes’ zich nog oppeppen
voor de laatste gang over erve Vlasman? Dat lukte wel, het was gezellig druk in het Tourhome. Vele deelnemers zien elkaar bijna geen jaar,
alleen bij de Tour, en dan is er heel
wat te bespreken of door te nemen.
De eerste truien werden op deze avond uitgereikt aan de winnaars van de verleden Tour. Roy

Klijn kreeg de gele trui omdat hij
verleden jaar had gewonnen en Joris Voorn de rode trui omdat hij toen
de meeste ‘mazzel’ had. Zij mochten
dit eerste weekend met hun truien
door De Kwakel pronken. Wel hele
bijzondere truien dit jaar van Henny
Kouw, met een ode aan nestor Co
Vlasman.
Zaterdagmiddag zaten de deelnemers met hun voorspelling voor het
eerst geschaard om de beeldbuis.
De meesten hadden Gilbert voorspeld, deze kenners kregen gelijk.
Maar door de vele valpartijen leverden de overige renners weinig
punten op. Officieus behaalde Theo
Bartels de meeste punten, gevolgd
door Roy Klijn, die zijn visitekaartje
meteen afgaf. Maar de Tour is pas
net begonnen, er kan veel gebeuren
de komende drie weken in Frankrijk
en het Tourhome.

Geslaagde midzomernachtcross voor Motion lopers
Uithoorn - Op vrijdag 24 juni was
de midzomernachtcross, een loopevenement in het Amsterdamse bos.
Vanuit Motion Fysiotherapie en Preventie deden 2 groepen mee die een
cursus hardlopen hadden gevolgd,
Elf liepen 5 kilometer en vijf de 10km.
De entourage was prachtig en de

weergoden waren hen goedgezind.
De hele groep heeft deze prestatie
volbracht, twee snellere lopers gingen vooruit, de rest is als groep bij
elkaar gebleven.
Na afloop was er voor alle deelnemers een medaille. Kortom: een geslaagd evenement.

Indeling en de bekercompetitie
voor Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels zondag
is voor het aankomend seizoen ingedeeld in de 3e klasse D. Hoewel
Legmeervogels wel om een andere indeling had gevraagd, voorkeur
uitgesproken voor de 3e kl. B., komt
deze indeling toch wel een beetje
onverwachts.
De indeling is geworden voor de
zondag 1 van Legmeervogels:
De Bilt
PVCV (Vleuten)
’s Graveland
Quick 1898
(Amersfoort)
Kampong (Utrecht) SDO (Bussum)
Legmeervogels
SMVC Fair Play
(Cullenborg)
Maarssen
UTS (Utrecht)
Nederhorst Wasmeer (Hilversum)
OSM’75
Waterwijk
(Maarssen)
(Almere)

3e kl.C, Ouderkerk za. 3e kl. C en V
en V za.3e kl. B
De zaterdag 1 van Legmeervogels is
ingedeeld in de 4e kl. C. Afgelopen
seizoen waren er nog maar 12 verenigingen ingedeeld in deze klasse.
Voor aankomend seizoen zijn dat er,
net als bij de zondag, 14 verenigingen geworden
ABN Amro
Legmeervogels
(Amstelveen)
Alliance’22
Olympia Haarlem
(Haarlem)
Bloemendaal
RCH (Haarlem)
Buitenveldert
SIZO) (Hillegom)
(Amsterdam)
Diemen Sp.Martinus (Amstelveen)
HBC
UNO
(Heemstede)
(Hoofddorp)
Hoofddorp
VEW (Heemstede)

Voor de aanstaande bekercompetitie hoeft Legmeervogels niet zo ver
af te reizen. De tegenstanders in deze bekercompetitie zijn: poule 73:
1. Legmeervogels zo.3e kl., AGB zo.

In de bekercompetitie voor de zatedag 1 zit een leuke derby. De Indeling is Poule 83 BVV’31 zo.4e
kl.(Blaricum), KDO zo. 4e kl.E, Sloten/Rivalen zo.5e kl.C en Legmeervogels.

ploeg eindigde als eerste en won
daarmee de trofee met de gelijke
naam: De Badeend!
Weer terug op de camping werd de
‘onderkoelde’ zwemploeg getrakteerd op een welverdiende barbecue. Na de BBQ werd het weer wat
beter en kon gestart worden met
het nachtspel, dat bij de hele groep
in goede aarde viel. De volgende
ochtend werd meteen na het ontbijt gestart met de zeskamp en vonden er tal van andere sportieve activiteiten plaats zoals touwtrekken,
een badmintontoernooi en werd

er beachvolleybal gespeeld. Na de
lunch was het tijd voor polsstokhoogspringen onder leiding van de
ex-Nederlands kampioen.
Volgens een jarenoude traditie werd
het weekend afgesloten met een
Surinaams diner. Daarna konden
de tenten weer afgebroken worden
en kon de ploeg terugkijken op een
zeer geslaagd weekend. Zeker voor
herhaling vatbaar.
Wil je de bijbehorende foto’s zien of
kijken wat je nog meer bij de Amstel
kunt doen? Kijk dan op hun website: www.zpv-de-amstel.nl.
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De Veenmollen sluiten het jaar af

Leerlingen Jenaplanschool
Vlinderbos gaan uit eten
Wilnis - De afgelopen drie weken
zijn de kinderen op Jenaplanbasisschool Vlinderbos hard bezig geweest met een schoolproject over
eten. Binnen dit thema zijn verschillende leuke workshops gegeven door ouders van school, bijvoorbeeld een chef-kok, diëtiste en
groentedeskundige. Als afsluiting
van het project gingen de kinderen
van groep 3/4 een eigen lunch voor-

bereiden. Daarna mochten de kinderen deze lunch opeten in restaurant ‘FF Makkelijk’. Na het voorbereiden van een gerecht bij een ouder thuis, kwamen ze naar het restaurant. Hier mochten ze een eigen
plekje zoeken en konden ze alvast
hun placemat kleuren. De kinderen keken hun ogen uit in het restaurant; de aankleding en sfeer. Alle zelfgemaakte gerechten werden

uitgestald als buffet waarna de kinderen hier heerlijk van hebben kunnen proeven. Vanuit het restaurant mochten de kinderen spareribs
proeven en kregen ze als toetje nog
een ijsje.
Bij vertrek kregen ze een tasje en
mochten ze allemaal nog iets grabbelen uit de grabbelton van het restaurant. Dit was echt een belevenis
om nooit meer te vergeten!

Rap en Ruig weer groot succes

Regio - Op vrijdagavond 24 juni
sloten de Veenmollen, de Jeugdclub
van IVN De Ronde Venen & Uithoorn, hun jaar af met de traditionele roeitocht in natuurgebied Botshol.
Eigenlijk had die roeitocht al de zaterdag ervoor moeten plaatsvinden,
maar vanwege de voorspelling van
rukwinden, onweer en regen leek
enig uitstel verstandig. Ook op vrijdag was het weer niet echt geweldig, met een stevige wind, maar
een stoere Veenmol geeft daar niet
om. Na het bewonderen van de lepelaars met hun jongen werd een
spannend stuk trilveen bezocht,
waar je zomaar doorheen kon zakken! Gelukkig gebeurde dat niet en
kon eenieder zich verbazen over de
fraaie orchideeën, het veenmos, de
vleesetende plantjes en zeer harige rupsen.
Tenslotte roeiden de Veenmollen
naar het bekende eiland de Pol,
waar echter eerst een puzzel moest
worden gezocht en opgelost voordat de verlossende picknickmand
kon worden bemachtigd. Nou, daarna wil je wel eten!
Eten
Na het eten kon iedereen zich nog
naar hartenlust uitleven op het
spannende eiland met manshoog
riet, waarin allerlei paadjes gemaakt
werden en waar je in bomen kon
klimmen. Ook liet een flink aantal
Veenmollen zich door het wat frisse weer niet weerhouden van een
heerlijke duik in het kraakheldere Botsholwater. Nadat de vertrekkende Veenmollen de traditionele
Veenmollen-steen hadden ontvan-

gen (de vierdejaars met een gouden randje!) was het tijd om terug te
roeien. Wederom een heel gezellige
afsluiting van een fijn natuurjaar.
Zaterdag
Gedurende dat jaar deden 27 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaarmee met de maandelijkse activiteiten op zaterdagmiddag. Ze maakten jam van sleedoorn- en vlierbessen, onderzochten spinnen,
planten, moeras- en weidevogels, timmerden nestkasten, knotten wilgen en hielpen op de biologische boerderij. Foto’s van al deze activiteiten zijn te vinden op de

website van het IVN: www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn/)
onder
Jeugd. Een flinke groep Veenmollen
gaat volgend jaar door bij de club,
en er hebben zich ook alweer nieuwe leden gemeld. Maar er zijn nog
een paar plaatsen vrij voor nieuwsgierige natuuronderzoekers. Er start
komend jaar waarschijnlijk ook een
aparte Veenmollen-groep in Uithoorn.
Dus aarzel niet en kom erbij! Meer
informatie of aanmelden bij Corrie van Asselen (tel. 264351,
corrie0212@wanadoo.nl) of Marianne van den Bosch (tel. 257287 of
mar.bb@inter.nl.net)

Vinkeveen - Met een recordaantal
deelnemers en vanwege het ideale
weer was de Rabobank Rap en Ruig
Race ook dit jaar een groot succes.
Maar liefst 31 teams stonden zaterdag klaar om de bouwpakketten
in ontvangst te nemen. Onder toeziend oog van de heren Rap en Ruig
zijn er bij de diverse bouwplaatsen
prachtige boten gebouwd. Tot zaterdag 23.00 uur zijn de teams bezig
geweest. Sommigen kozen voor een
snel vaartuig, waarbij anderen echt
voor originaliteit/actualiteit kozen.
Voor een aantal teams was het nog
een hele uitdaging, maar uiteindelijk zijn alle boten zondag bij eiland
1 aangekomen voor de daadwerkelijke race. In een tijd van 1 m 53 sec
is de snelheidsprijs gewonnen door
team De Plashoeve. Met hun vati
‘cano’ wonnen De Steupels de originaliteitsprijs. De dames van team
Hendrikx en Thomas advocaten kozen als thema ‘boer zoekt vrouw’.
Ondanks dat hun camper de eindstreep niet wist te behalen, konden
ze uiteindelijk wel de Rap en Ruig
prijs mee naar huis nemen. Tijdens
de voorbereidingen en op de dag
zelf was RTV Utrecht aanwezig om
televisieopnamen te maken. Donderdag 7 juli start om 13.30 uur het
programma Uit! Achter de schermen waarin u zowel de voorbereidingen als fragmenten van de race
zelf kunt zien. De organisatie dankt
alle sponsoren, vrijwilligers, deelnemers en natuurlijk de bezoekers
voor een geweldige dag.

Groep 8 van De Pijlstaart neemt
afscheid met ‘Wat maak je menu?’
Vinkeveen – Met veel enthousiasme hebben de leerlingen uit groep
8 van obs De Pijlstaart uit Vinkeveen
op vrijdag 1 juli hun afscheidsmusical ‘Wat maak je menu‘ opgevoerd.
Onder leiding van juf Caroline en juf
Linda en zangcoach Brigitte lieten
de kinderen zien wat ze aan acteeren zangtalent in huis hebben. De
decorstukken zijn door de leerlingen zelf ontworpen en geschilderd.
De oprichter van de kookacademie
wordt 80 jaar. Reden voor een groot
feest. Zijn kookboek staat als een
soort trofee in de keuken en iedereen wordt geacht hieruit te koken.
Maar of dat ook gebeurt…..? Het

geld dat voor het feest bestemd is,
wordt aan waardeloze magnetrons
uitgegeven. Als uiteindelijk toch
wordt besloten uit het kookboek te
gaan koken blijkt dat het kookboek
op een geheimzinnige wijze is verdwenen. Tot slot maakt een muis in
de keuken de chaos compleet. De
musical ‘Wat maak je menu?’ is hét
recept voor een geslaagd afscheid
van groep 8.
Vier van de zeventien leerlingen namen na afloop van de musical het
woord en bedankten de moeders
die geholpen hadden met het instuderen en de juffen van groep 8 voor
het afgelopen schooljaar.

Hierna werd het klassencadeau van
de leerlingen aan de school onthuld.
Kunstenaar Ramon Otting heeft de
namen van alle ‘het nest verlatende’ leerlingen verwerkt met het Pijlstaart-logo om zo de ‘wall of fame’
aan te vullen.
Hierna kwamen alle leerkrachten
het podium op en zongen een afscheidslied voor de leerlingen. Na
het overhandigen van onder andere
het rapport en de afscheidsfoto was
het tijd voor een disco. De ouders,
opa’s en oma’s en andere aanwezigen konden onder het genot van
een hapje en drankje nog even napraten.

Feestweek in Vinkeveen
Vinkeveen - Van woensdag 13 t/m
zaterdag 16 juli vindt, inmiddels voor
de 30e maal, de Vinkeveense Feestweek plaats. Zo start de Feestweek,
op woensdag 13 juli, traditioneel
met de jaarmarkt. Ruim honderd
kramen zullen dan weer opgesteld
staan op de Herenweg, De Heul en
natuurlijk het feestterrein zelf. De
jaarmarkt is in het bijzonder erg in
trek bij de bezoekers. Mede doordat de organisatie aan branchebescherming doet is dit voor velen een
interessante jaarmarkt. Van iedere
branche zult u hooguit 3 dezelfde
kramen tegenkomen. De jaarmarkt
begint om 10.00 uur en duurt tot 9
uur ‘s avonds. De organisatie wil erop wijzen dat, tijdens de jaarmarkt,
de Herenweg (tussen de Heulweg
en Kerklaan) voor ieder verkeer is
afgesloten. Het autoverkeer, komend vanaf de Uitweg/Wilnis, zal op
bescheiden schaal mogelijk zijn.
Kinderkermis
Tijdens de Jaarmarkt op
deze woensdag heeft de
organisatie dus ook weer een

complete kinderkermis kunnen
organiseren. Buiten de feesttent
kunnen de kinderen (gratis)
gebruik maken van diverse
attracties. De Kinderkermis
is gratis, begint om 12.00 uur
en duurt tot plm. 20.00 uur
Klaverjassen
Een vast gegeven is het
klaverjassen tijdens de
Vinkeveense feestweek. Ook op
deze woensdagmiddag de 13e
juli, worden er weer 3 ronden,
op zijn ‘Amsterdams’, gespeeld.
De entree is, net als ieder jaar,
gratis. Aanmelden kunt u in
de tent of vooraf bij Theo van
der Meer, tel. 0297 263562.
VRIJDAG 15 JULI

60-plus middag
In de feesttent zal op vrijdagmiddag
ook dit jaar weer de 60-Plus-Middag worden georganiseerd. Sinds
jaar en dag doen de Vinkeveense
Carnavalsvrienden ‘de Steupels’ er
alles aan en daarbij zijn kosten noch

moeite gespaard. Naast alle (playback)artiesten ook een optreden
van Berry.
De middag begint om half 2 en inlichtingen over deze 60-Plus-Middag kunt u verkrijgen op telefoonnummer 0297 262053 of 0297
264625.
Dean Saunders, de winnaar van
Popstars 2011, treedt deze vrijdagavond tesamen met het orkest Total Eclipse. Voldoende ingrediënten
voor een succesvolle avond.
ZATERDAG 16 JULI
Bingomiddag
Deze zaterdagmiddag weer bingo
in de feesttent. De Steupels
zullen op hun bekende wijze de
‘balletjes’ draaien, waardoor weer
vele prijzen te winnen zullen zijn.
De bingomiddag begint, net als
voorgaande jaren, om half 2. Op
zaterdagavond, 16 juli staat de
feesttent in het teken van reggae
met Lenny Keylard, de man die
indruk maakte tijdens de finale
van ‘The voice of Holland’.

