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Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

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

tank en win
een unieke
E-Ka*

Flinke opknapbeurt busstation
Uithoorn - Na de opening van de
nieuwe busbaan vorig jaar augustus kon het niet anders of het deels
verpauperde busstation aan het Cort
van der Lindenplein moest ook een
renovatie ondergaan. Waar Uithoorn
in de buslijn Breukelen-MijdrechtUithoorn-Aalsmeer-Hoofddorp e.v.
als een knooppunt in het hoogwaardig openbaar vervoer fungeert, kan
je als een zichzelf respecterende gemeente niet met een sterk verouderd
en door vandalisme geplaagd busstation aankomen. Dat erkende men
bij de gemeente en dus werd het
plan opgevat het busstation een forse opknapbeurt te geven. Dat is nu
nog in volle gang. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van

de bestratingen, verbetering van de
groenvoorzieningen, het plaatsen
van nieuwe abri’s, het plaatsen van
overdekte fietsenstallingen – die er
inmiddels staan -, het plaatsen van
dynamische reisinformatiepanelen,
het plaatsen van een OV-oplaadpunt, het verbeteren van de openbare verlichting en het aanbrengen van
een droogloopconstructie (overkapping) waarbij in de constructie zonnecellen worden aangebracht waarmee de openbare verlichting wordt
gevoed. Zo laat de gemeente ons
weten. De firma Jos van den Bersselaar Constructie BV uit Udenhout
was afgelopen week druk bezig met
het plaatsen van de nieuwe stalen
delen wat de basis van de overkap-

ping moet worden. Op 19 juli vindt de
(formele) opening van het busstation
plaats. Dan moeten de werkzaamheden ook zijn afgerond en heeft Uithoorn – met name de onmiddellijke
omgeving - uitzicht op een fraai, modern en duurzaam busstation dat het
aanzien meer dan waard is. De opbouw is naar het zich laat aanzien
zoveel mogelijk uitgevoerd in ‘hufterbestendige’ materialen. De renovatie kan worden beschouwd als
een nuttige investering door de gemeente. En nu maar hopen dat het
niet weer ten prooi valt aan vandalisme. Wat dat betreft zou cameratoezicht of geregelde surveillance door
de politie een optie zijn om dit zoveel
mogelijk tegen te gaan.

Een zak geld nodig om de
Schanskerk te redden
Uithoorn - Het gebeuren rond de
Schanskerk blijft de gemeente achtervolgen zolang er geen beslissing
wordt genomen wat met het kerkgebouw moet gaan gebeuren. Medio mei werd de omgeving ontruimd omdat de torens van de kerk
‘op instorten’ stonden, maar dat gebeurde net niet door snel genomen
maatregelen door de gemeente. Wel
was er economische schade doordat winkels in het winkelcentrum
Amstelplein en omgeving hun zaak
moesten sluiten. Donderdagavond
jl. kwam de gemeenteraad bijeen
om in een informerend debat bijgepraat te worden door wethouder
Jeroen Verheijen, die deze netelige kwestie in zijn portefeuille heeft.
Op hun beurt stelden de raadsleden

vragen aan de wethouder. De raad
zit ermee, want die heeft het college destijds (met vier moties) opdracht gegeven samen met het Bisdom Haarlem en het bestuur van de
Emmaüsparochie kaders te stellen
voor de herontwikkeling van de locatie met de daarop aanwezige kerkelijke gebouwen. Belangrijk uitgangspunt daarbij was zoveel mogelijk het behoud van het beeldbepalende karakter van dit cultuurhistorisch erfgoed in acht te nemen.
Niets mis mee, maar wie gaat dat
betalen? Dat is nu juist de crux!
Tegenvaller
Medestanders van de stichting
B.O.U.D (Behoud van Ons Unieke
Dorpsgezicht) Uithoorn waren met

welgeteld 18 man/vrouw sterk (…)
aanwezig op de publieke tribune in
het gemeentehuis om aan hun verzoek luister bij te zetten de Schanskerk te behouden. Zij wilden weten hoe het debat zou verlopen en
wat raadsleden en de wethouder te
zeggen hadden. Bovendien waren
er twee insprekers. Een van hen, de
heer Troost, had niets met B.O.U.D,
maar schetste een historisch beeld
binnen een sociaal-maatschappelijk
kader waarom de Schanskerk in Uithoorn moet worden behouden. Mevrouw Ans van Muijen van de stichting B.O.U.D bleek in haar betoog
een felle voorvechtster te zijn voor
het behoud van de Schanskerk als
cultureel erfgoed en gezichtsbepalend object voor Uithoorn. Zij verzocht de raad niet in te stemmen
met het nu al uit te voeren plan van
de gemeente om een stedenbouwkundig onderzoek (zonder kerk) te
laten uitvoeren zolang de kerk er
nog staat. Ook riep zij op de sloopvergunning voor de kerk te weigeren. “Twintigduizend inwoners van
Uithoorn hebben te kennen gege-
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ven dat zij de kerk willen behouden, in tegenstelling tot vijf personen van de parochie en het bisdom
die dat niet willen…,” zo bracht zij
in. In dat opzicht was het handjevol medestanders voor het behoud
van de kerk op de publieke tribune dan toch wel een flinke tegenvaller… Waar waren de spandoeken
op het plein voor het gemeentehuis
met al degenen die het zo goed met
de Schanskerk en de stichting voorhebben?... Kort en goed, mevrouw
Van Muijen zei er alles aan te zullen doen de sloop van de Schanskerk tegen te houden, desnoods via
de rechter.
(Vervolg elders in de krant)

t.o. politiebureau

sale
DO 5, VRIJ
& ZA 7 JULI
vriJdag
6 en 6
zaterdag
7 Juli

Jack & Jones/g-star/cars/pall mall/esprit/dept
garcia/only/vero moda/levi’s/ltb/edc/wrangler

50

%

tot

korting

op een deel van de collectie

kids tot 50%

sale korting

blue blood
Jeans 89,95
€

189,95 €149,95

partiJ diverse
dames- en herenmodellen

big l aalsmeer | Join fashion | www.bigl.nl

Aanstaande zondag 8 juli

Openingsevenement van
vernieuwd Skatepark
Dus juf Simone: deze mooie foto in de Nieuwe Meerbode krijgt u van uw
leerlingen en collega’s!

Juf Simone al 25 j aar bij
25-j arige Kaj uit!
Uithoorn - Deze week bestaat de
openbare basisschool De Kajuit in
Uithoorn 25 jaar. Reden voor een
feestje!
Juf Simone van Ommen, groepsleerkracht van groep 1/2, werkt
al vanaf het begin bij De Kajuit en
viert deze week dus ook haar jubileum. Het leek de leerlingen erg leuk

haar te verrassen met een foto in de
krant. Vele kinderen van Uithoorn
en omgeving hebben immers door
de jaren heen bij haar in de klas gezeten als kleuter. Door haar collega’s is zij al in het zonnetje gezet. Zij
kreeg van hen een ritje in een stoere auto aangeboden en een taart
met haar foto erop.

Uithoorn – Komende zondag 8 juli organiseren het jongerenwerk
van Stichting Cardanus en Stichting Jongeren Uithoorn in samenwerking met het Buurtbeheer van
de Meerwijk een openingsevenement van het vernieuwde skatepark.
De afgelopen jaren heeft een groep
jongeren zich ingezet voor het opknappen van deze baan.
Onlangs is de baan opgeknapt wat
voor de jongeren een reden is geweest om dit evenement te organiseren. Op 8 juli zullen er verschillende competities zijn op het gebied van BMX, Skateboard en Inline-skaten. De competities zijn gratis; inschrijven kan om 12.00 uur.
Om 12.00 uur is het ook mogelijk
om lessen te volgen. En aantal jongeren is bereid om diverse lessen

op het gebied van skateboarden,
BMX en in-line skaten te geven.
Hiervoor kun je je ter plekke opgeven. Voor de competities zijn er prijzen te winnen die beschikbaar gesteld zijn door diverse sponsors. De
organisatie zorgt niet voor de juiste bescherming, dus neem deze zelf
mee! Er zal ook een aantal artiesten optreden tijdens het evenement.
DJ¹s Mad-Shiffer en Robinho zullen tijdens de middag dancemuziek
ten gehore brengen. De bands Colorful Novelty en Draw The Parade
zullen een live optreden weggeven.
De gehele dag zal er op het terrein
een demonstratie graffiti gegeven
worden. Het evenement begint om
12.00 uur. Het vernieuwde skatepark
bevindt zich in de groenzone van de
Meerwijk in Uithoorn.
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ziJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

troy 50927
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CO 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
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

e

n

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

Op donderdagmiddag 5 juli organiseren Buurtbeheer Meerwijk en Vita van 14.00 tot 16.30 uur een seniorenmiddag op het Amstelplein. In bewonersoverleggen in Meerwijk is gevraagd om een locatie waar iets georganiseerd wordt voor senioren. Op 5
juli willen Buurtbeheer en Vita in een
tent op het Amstelplein in kaart brengen of deze vraag bij veel senioren

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

w

s

Op vrijdagmiddag 15 juni hebben 19
plaatsgenoten tijdens een naturalisatieceremonie o.l.v. locoburgemeester Jeroen Verheijen in de raadzaal

van het gemeentehuis het Nederlanderschap verworven. Ze hebben allemaal bloemen en een boek over
Uithoorn gekregen.

Participatiebijeenkomst over
gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn
afgelast
De op dinsdag 3 juli geplande informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn is niet doorgegaan. Dit is vorige week via brieven
aan betrokkenen en via de gemeentelijke website bekendgemaakt.
Er is hard aan gewerkt om de conceptvisie volgens planning voor het
begin van de zomervakantie te pre-

senteren. Na aankondiging van de
informatieavond hebben B&W verschillende reacties gekregen van betrokkenen en hebben helaas moeten
concluderen dat de tijd nog niet rijp is
om de gebiedsvisie op 3 juli te presenteren. B&W verwachten nu de visie in september te kunnen presenteren en bieden hun verontschuldiging
aan voor de vertraging.

leeft. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als wandelen, koffieochtenden,
volksdansen of kaarten. In de tent
kunt u muziek uit de vijftiger jaren
beluisteren en er is bingo. Kaartjes
kosten € 0,50. Ook zijn er hapjes en
drankjes. Toegang gratis. Graag voor
4 juli aanmelden bij Monique Sintenie, tel. 0297-567163 of per mail:
m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl

Als mantelzorger
er even tussenuit

nieuwe nederlanders

Mensen die langdurig zorgen voor
iemand met een functiebeperking,
een chronische ziekte, dementie of
een psychiatrische aandoening hebben van tijd tot tijd behoefte aan een
adempauze. De zorg voor die ander
wordt dan tijdelijk door iemand anders overgenomen. Dit heet respijtzorg.
Respijtzorg
Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. Vrijwilligers of beroepskrachten kunnen bij mensen thuis komen.
Zij blijven dan bij degene die verzorging nodig heeft, terwijl de mantelzorger er even op uit kan. Degene die
zorg nodig heeft kan echter ook tijdelijk buitenshuis worden verzorgd,
zoals in een verzorgingshuis, een logeerhuis of bij familie. Of men kan
samen op vakantie gaan met onder-

steuning. Mantelzorgers hebben wel
eens behoefte om er even tussenuit
te gaan, maar vinden het moeilijk om
daar echt iets voor te regelen.
nieuwsbrief
Speciaal voor die mantelzorgers
heeft het Mantelzorg Steunpunt een
nieuwsbrief gemaakt met als thema:
Even ertussenuit. In deze nieuwsbrief staan verhalen over de verschillende vormen van respijtzorg, overwegingen en tips en een selectie van
organisaties en websites die voor dit
onderwerp van belang zijn. Wie bij
het Mantelzorg Steunpunt staat ingeschreven krijgt de Nieuwsbrief thuisgestuurd. Bent u nog niet bekend bij
het Mantelzorg Steunpunt en heeft
u wel interesse in dit themanummer? Bel dan met Steunpunt, 0203335353.

ACtiViteiten en eVenementen

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.

u

seniorenmiddag in
tent op Amstelplein

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

e

ALGemene inFORmAtie

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

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

i
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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.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

10 juli

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

11 juli

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

12 juli

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

13 juli

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

14 juli

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

18 juli

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

18 juli

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

19 juli

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

21 juli

Eye-openers: Spelend Schilderen, het labyrinth. 10 lose workshops. 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-, doek €7,50 Info: Joke Zonneveld, tel.: 0206418680; info@jokezonneveld.nl

25 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730223

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
5 juli

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

5 juli

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

5 juli

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

5 juli

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

7 juli

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

7 juli

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

8 juli t/m
19 aug

Expositie ‘Kunst van binnen uit - 8 - ‘ in Galerie Fort aan de
Drecht, Grevelingen 50. Open op vrijdag 14.00-17.00 uur en in
het weekend 12.00-17.00 uur. Toegang gratis.

Evenementen vanaf augustus 2012 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Harley Davidson Dag 22 juli 2012. Ter inzage van 30 mei
t/m 11 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
- Verkeersbesluit inzake aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
bij de ingang van de woning Johan van Oldenbarneveldtlaan 35. Ter inzage
van 13 juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111
- Verkeersbesluit inzake evenementen 2012 in De Kwakel. Ter inzage van 13
juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit inzake geslotenverklaring Randweg voor alle motorvoertuigen
tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor het baggerdepot en Randweg 5 . Ter inzage van 13 juni t/m
25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Culinair Uithoorn 16 juni 2012. Ter inzage van 13 juni t/m 25
juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Inrichtingsvisie Groenzone Meerwijk. Ter inzage van 20 juni t/m 1 augustus
2012. Contactpersoon: de heer R.A. van de Pol, 0297-513111.
- Verkeersbesluit evenementen zomer 2012 in het Dorpscentrum van Uithoorn.
Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit “Film aan de Amstel” 22 september 2012. Ter inzage van 4 juli
t/m 15 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” Ter inzage van 6 t/m 26 juli
2012. Contactpersoon: de heer M. Blonk, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Vuurlijn 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
schermhal. Ontvangen 26 juni 2012
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Gerberalaan 65, het vervangen van een berging/dierenverblijf.
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 8, omgevingsvergunning voor vervangen van het bestaande brugdek. Bezwaar: t/m 8 augustus 2012.
- Vuurlijn 30, gewijzigde voorwaarden voor afwijkend gebruik van de accommodatie van sportvereniging Qui Vive ten behoeve van Buitenschoolse Opvang
door Kinderopvang Solidoe. Bezwaar tot 7 augustus 2012.
- Vuurlijn 51, gewijzigde voorwaarden voor afwijkend gebruik van de accommodatie van sportvereniging KDO ten behoeve van Buitenschoolse Opvang door
Speel-Inn B.V. Bezwaar tot 7 augustus 2012.
- Achterweg 120, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een kassencomplex en bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 8 augustus 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk, vergunning aan Stichting Cardanus voor het organiseren
van de opening van het vernieuwde Skatepark op 8 juli 2012 van 12.00 tot
19.00 uur. Bezwaar t/m 10 augustus 2012
- Zijdelveld, tijdelijke vergunning aan de exploitant van Hotel Hengelsport voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 17 oktober 2012.
- een drank- en horeca vergunning t/m 17 oktober 2012.
Bezwaar t/m 9 augustus 2012
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.
VERKEERSBESLUIT EVENEMENT ‘FILM AAN DE AMSTEL’

Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op zaterdag 22 september
2012 het evenement “Film aan de Amstel” mogelijk te maken in het Dorpscentrum
van Uithoorn. Hiertoe moet de weg waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor alle verkeer, waarbij op de betreffende weg op zaterdag 22 september 2012 van 15.00-24.00 ook niet kan worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door het Marktplein van nummer 1 t/m 63 gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren
of vee op zaterdag 22 september 2012 van 15.00 tot 24.00 uur door het plaatsen
van verkeersborden.
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 15 augustus 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“ZIJDELVELD 58”

In Thamerdal ligt het historische woonlint Zijdelveld. In het lint staat op nummer 57
een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voorzien. Om deze
ontwikkeling mogelijk te maken, gaat een bestemmingsplanprocedure van start.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld 58’ ligt in het kader van de inspraakprocedure vanaf vrijdag 6 juli 2012 t/m donderdag 26 juli 2012 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast
ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstijden ter inzage in
zowel het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis als in
de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1.
Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Op de inspraakreacties zal het college vervolgens een standpunt innemen.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 4 juli 2012

WWW.UITHOORN.NL

Te koop:
Kleuren-tv merk Aristona 37
cm, type 37ta1171/03, i. pr.st.
m. scart-ingang. Panasonic
Quintrix kl-tv, zw. 71 cm, i.pr.
st. €35,-. Tel. 0297-531791

Te koop:
Halterstang + gewichten 40 kilo €45,-. Stuurslot auto €10,-.
Logitech surr. set 5.1 €140,-.
Sportfiets 18 versn. €45,-.
Tel. 0297-521651

Te koop:
Grote waterbaan Aquaplay met bootjes en poppetjes €40,-. Vliegende hollander voor kind 4-8 jaar €20,-.
Tel. 06-20240030

Te koop:
Meisjesfiets 4-5 jr. €15,-. 2 Kinderstoelen met zitting, bruin,
p.st. €15,-. Wandelwagen open
voor baby vanaf 1 jr. €10,-.
Tel. 06-30430376

Te koop:
Lp’s en singles €0,50. Blik trommels €0,50. Div. curiosa €1,-.
Slaapbank €30,-. Miele wasm.
bl. €75,-. Boeken €0,50.
Tel. 06-45608453

van Walraven
altijd gratis
advies en offerte

bel 0297-561312

OPEN HUIS ZATERDAG 7 JULI A.S.
TUSSEN 11.00-13.00 UUR

Lekker & voordelig
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geldig 6 & 7 juli

Kunstgebit stuk?

Optimale aromavorming
door gebruik van desem en
een lang rijsproces

Z

Vossestaart 38 te Wilnis
Ruime TUSSENWONING met DUBBELE GARAGE,
4 slaapkamers, moderne badkamer en keuken,
diepe achtertuin en vrij uitzicht aan de voorzijde.

• Reparaties en rebasing (Klaar terwijl u wacht!)
• Volledige protheses
• Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
• Partiële en frameprotheses
• Vergoeding door alle zorgverzekeringen

ZIE OOK WWW.FUNDA.NL EN
WWW.VANDERHELMMAKELAARDIJ.NL

Behandeling volgens afspraak

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Knabbelzoutjes

U kunt bij ons terecht voor:

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Herenweg 46
3648 CJ WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04

Voorgebakken
Pain rustique

P. den Hartog
tandprotheticus

Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

F. Grashuis
tandprotheticus

Uiterweg 6 • Aalsmeer • Tel. 0297-342699

2 stuks

2,50

bakje

Lekkere mini roomboterzoutjes voor bij de borrel
of gewoon tussendoor

2,75

www.hullemanbroodenbanket.nl
Aalsmeer
Uithoorn
Amstelveen
Amsterdam

Ophelialaan 111
Zijdelwaardplein 67
Westwijkplein 62-68
Hageland 104-105

Tel. 0297-324530
Tel. 0297-565275
Tel. 020-4417917
Tel. 020-6176512

http://twitter.com/hullemanbakker
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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
125e jaargang
oplagE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke 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
apotheek thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

bRANDwEER
& POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als uw huisdier wordt vermist.
- Wilnis, Herenweg: cypers-wit-grijs katertje gecastreerd; hij heeft
een wit snuitje en borst met een klein bruin vlekje aan de linkerkant
van zijn neus; hij heeft witte pootjes en zijn naam is Siepie.
Gevonden:
- Uithoorn, Irenelaan: rood-zwarte lapjespoes met wit puntje aan
staart.
- De Kwakel, Achterweg: rode kater, witte sokjes.
- Uithoorn, Herman Gorterhof: cypersgetinte kater.
- Abcoude, Westkanaaldijk: zwart-witte stabij.
- De Hoef, Oostzijde: grijs-cyperse kat.
- Uithoorn, Aan de Zoom: Perzische poes, wit-grijs.
- Wilnis, Bovendijk: zwart-witte kat.
- Uithoorn, Alexanderpoort: cyperse kat met witte snuit, bef, buik en
pootjes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Prijswinnaars
‘EK special 2012’
Regio – Wij telden bijna 200
deelnemers aan de EK 2012
prijsvraag van de Nieuwe Meerbode. De puzzel oplossen bleek
niet zo’n probleem te zijn, maar
de overige vragen, nee, die werden door niemand voor de volle
100% geraden. Niet zo vreemd
ook, als je zag dat meer dan
70% van de deelnemers Nederland als Europees Kampioen
had voorspeld. Dat Nederland
gemiddeld zo’n 10 tot 15 doelpunten zou scoren. Nee, niemand had toch gedacht dat Nederland met 0 punten naar huis
zou gaan en slechts 2 magere doelpuntjes zou maken. Nee,
dat had geen enkele deelnemer
goed.

Na veel uitzoeken hadden tenminste nog 8 deelnemers Spanje als winnaar aangewezen. Bij
deze tien zijn we toen gaan uitzoeken hoeveel van de overige
vragen (van de 7) men goed had
en er bleven er drie over.
De eerste prijs, 150 euro, is gewonnen door de heer of mevrouw Van de Zweert uit Uithoorn. De tweede prijs, 100 euro, is gewonnen door Nino Westra uit Mijdrecht en de derde
prijs, 50 euro, is gewonnen door
de heer of mevrouw Klinkhamer uit Vinkeveen. De winnaars
hoeven zich niet te melden, wij
bellen ze op en maken een afspraak om de prijs te overhandigen.

Aanstaande zondag met IVN-gids:

Bomenwandeling in Uithoorn
Uithoorn - In de gemeente Uithoorn staan veel prachtige en ook
oude bomen. Misschien kent u er
wel een aantal van of vindt u een
bepaalde boom erg mooi, maar
heeft u geen idee welke boom dat
nu precies is. In dat geval is het zeker leuk om komende zondag 8 juli
mee te lopen met een IVN-gids.
Het IVN De Ronde Venen & Uithoorn heeft een bomenboekje uitgegeven met een aantal boombeschrijvingen en uitgezette wandelingen in o.a. Uithoorn. Met behulp van
het boekje kunt u natuurlijk zelf de

www.mEErbodE.nl

Mijmeringen

Is uw huisdier zoek?

Door Flavoring

PARADIJS?
De zomer mag dan al begonnen zijn, dat wil niet zeggen dat het nu
meteen elke dag ook stralend zomerweer is. Vandaar dat wij op een
regenachtige zondag wat omhanden zaten met de kinderen en bedachten dat we maar even de deur uit moesten. Nu is daar een hele mooie oplossing voor, iets wat ook juist bestaat bij de gratie van
ons Hollandse zomerweer en dat zijn de indoorspeeltuinen. In onze
regio kunnen de gezinnen met kinderen kiezen uit Chimpie Champ
in Aalsmeer of Raceplanet in Mijdrecht. Beide op hun eigen manier
leuk, dus wij wisselen het nog wel eens af. Tenminste als het regenachtig of koud weer is, anders wil ik echt niet in zo’n hal zitten met
schreeuwende kinderen in een bedompte lucht.
De kinderen waren blij en meestal zeggen ze dat de ouders dan ook
wel blij zijn. Toch zag ik niet veel blije gezichten in de speeltuin. Diverse typen ouders zaten er aan een tafeltje, achter een kopje koffie of
met zo’n mooie kan limonade voor hun snufferd. Velen van hen werden in beslag genomen door een krantje, tijdschrift of mobiele telefoon. Van aandacht voor de kinderen was maar mondjesmaat sprake.
Dus was ik een van de weinige volwassenen die vrolijk meespeelde
met de kinderen. Achter ze aan door een mega groot klimtoestel met
buizen (altijd de angst dat je een keertje klem blijft zitten), met ze van
een glijbaan/skihelling afglijden en met mijn knieën ter hoogte van
mijn schouders op een trapautootje een parcours afracen. Natuurlijk
doe ik dit niet de hele middag lang, ook ik wil even rustig iets drinken
en om me heen kijken. Maar een middag verblijven in een speelparadijs is niet compleet als je niet zelf hebt meegespeeld.
Behalve dat het voor de kinderen leuk is als hun ouders meespelen,
het is ook nuttig voor hele andere zaken. Tot mijn verbazing kwam ik
achter een flink aantal gebreken. Dit varieerde van autozitjes die niet
goed vast zaten op diverse trapauto’s tot kale planken in het klimtoestel waar normaliter de planken bekleed zijn met een stevig en zacht
omhulsel. Het meespelen leverde voor mij op dat ik nu weet dat het
spelen in het speelparadijs zeker niet zonder risico is. De vraag is natuurlijk wanneer het eerste ongeluk gaat gebeuren en hoe het bedrijf
daar dan mee omgaat. Waar kinderen spelen, gebeuren heus ongelukken, maar dat moet niet komen door ondeugdelijk materiaal.
Wellicht wordt er snel orde op zaken gesteld, want Raceplanet is
net overgegaan in andere handen en heet nu dan ook anders. Maar
ja, dat boeit mijn kinderen niets, die blijven het gewoon bij de oude
naam noemen. Als ze echter vragen (lees: zeuren) of we weer daar
naartoe gaan, zal ik niet meteen enthousiast reageren. De komende maanden zien ze ons daar niet meer, wij gaan lekker genieten
van onze Hollandse zomer. Zon of regen, naar buiten zullen we gaan.

bomen leren kennen, maar de gids
kan u er nog meer over vertellen.
Bomen zijn van oudsher een enorme inspiratiebron voor mensen. Tijdens de wandeling zal Elza Vis van
Binnenste-Buitenverhalen enkele
korte verhalen vertellen.
Vertrekpunt gemeentehuis Uithoorn
om 10.00 uur. Duur van de wandeling twee uur, aanmelden is niet nodig. Er zijn geen kosten aan deze excursie verbonden. Het boekje is verkrijgbaar voor 7,50.
Meer informatie verkrijgbaar bij Carola van der Meer, tel. (0297)540853.

Creatieve Eye-openers

Rondeveense en Uithoornse
kunstenaars exposeren samen
Regio - Voor de 8ste keer krijgen
de vrijwilligers van Galerie Fort aan
de Drecht de gelegenheid om deze zomer hun eigen werk te exposeren in de prachtige entourage van
het Fort. In de periode 8 juli tot en
met 19 augustus kunt u werk zien
van Els Beekman, Hans van den
Bosch, Janny Burggraaff, Marianne Gerlach, Do de Graaf, Gon Hageman, Catharina Jensen, Greet Niederländer, Betty van Roesel, Cathy
Troost, Jeanet Vermeij en Max from
Holland. De expositie bevat tal van
verschillende technieken zoals potloodtekeningen, beelden, foto’s,
abstracte schilderijen in Olieverf,

Acryl en Pastel, Sieraden, Portretten, Stadsgezichten, Natuurimpressies en Figuratief werk.
De opening zal zijn aanstaande zondag 8 juli om 15.00 uur en zal worden verzorgd door Jeroen Verheijen
(wethouder en locoburgemeester
van Uithoorn) met muzikale ondersteuning van het Blaaskwintet.
Kunst van Binnen Uit is te zien
tot en met zondag 19 augustus op vrijdag van 14.00 tot 17.00
uur en op zaterdag/zondag van
12.00 tot 17.00 uur. Galerie Fort a/d
Drecht, Grevelingen 50, Uithoorn.
www.galeriefortaandedrecht.nl

Uithoorn - Voor een nieuwe kijk op
de wereld kun je deze zomer terecht
in Atelier De Rode Draad. Onder de
naam Spelend Schilderen, Eye-openers biedt Joke Zonneveld 10 workshops aan in de maanden juli en
augustus. Op allerlei manieren ga je
aan de slag met je waarneming tijdens het schilderen. Je werkt vanuit
de ervaring in plaats van om het resultaat. Dat betekent dat je de vrijheid hebt om te ontdekken waar je
jezelf remt of uit gewoonte handelt.
En zo kom je tot eigen beelden en
nieuwe mogelijkheden. Je kunt ook
samen met je kind aan de slag.
De kosten per workshop bedragen

32,50 euro, voor drie workshops betaalt u 75,- euro en de ouder/kindworkshop kost 45,- euro. De bedragen zijn inclusief materiaal. De data van de workshops zijn op 7, 14,
19, 21, 26, 28 juli, 25 en 28 aug, 1
september. Medio September volgt
de workshop Spelend Schilderen
en Nieuwsgierigheid: maandagen donderdagochtend 6x, zaterdagmiddag 10x. Het atelier is tevens
te huur in deeltijd. Atelier De Rode
Draad is gevestigd aan de Prinses
Margrietlaan 86 in Uithoorn.
Voor meer informatie: www.jokezonneveld.nl / info@jokezonneveld.
nl of telefonisch: 020-6418680.

Bijzondere liedjes van
kinderkoor Xing
Uithoorn - Zo tegen de zomervakantie wilden de kinderen van kinderkoor Xing graag nog even aan de
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
en andere belangstellenden laten
horen waar ze zo hard voor geoefend hadden op de koorrepetities
iedere maandagmiddag. Op zondag 1 juli brachten de 23 kinderen
van Xing het liedjesprogramma “Als
je groeit….” in de goedgevulde zaal
van danscentrum Colijn in Uithoorn.
Onder leiding van dirigente Ireen
van Bijnen zongen de kinderen met
volle overtuiging tien leuke liedjes,
bijvoorbeeld over een kind dat zich
afvraagt wanneer hij nou eindelijk
eens een keer gaat groeien. Een ander liedje ging juist over een kind
dat helemaal niet groter wíl groeien, immers: klein is fijn! Bij een ander liedje verzuchtten de kinderen:
Hee hallo, ik ben geen baby meer!
Ook was er een liedje waarbij Ireen

zong terwijl de kinderen de tekst
uitbeeldden.
Als intermezzo werden er twee komische acts gedaan door jonge artiesten van Jeugdcircus Acrobatico uit Badhoevedorp. De eerste act
was geïnspireerd op de Mounties
en werd heel knap uitgevoerd door
Roy en Scott. Bij de tweede act haalden Roy en Scott een slappe pop uit
een kist. Tot verbazing van alle aanwezige kinderen (en ouders) bleek
na een tijdje dat het wel degelijk om
een écht meisje ging, circusartieste Susanne.
Bijzonder knap gedaan!
Het kinderkoor sloot het concert af
met de laatste vijf liedjes. Xing-huiscomponisten Joost Tel en Henk van
’t Hoff hadden ook voor dit project
weer bijzondere liedjes geschreven, speciaal voor Xing. De kinderen hebben heel goed hun best gedaan, en ook de solostukjes werden
stuk voor stuk prachtig gezongen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop

Uitvoering huishoudinkomenstoets stopgezet

Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

De huishoudinkomenstoets, één van de wij- Alle bestaande klanten van de gemeente
zigingen in de Wet werk en bijstand 2012, Aalsmeer en Uithoorn, die met de huishouwordt met terugwerkende kracht afgeschaft. dinkomenstoets te maken zouden krijgen,
Dat houdt in dat de zogenaamde gezinsuit- worden door hun contactpersoon geïnforkering per 1 januari 2012 komt te vervallen.
meerd.
De huishoudinkomenstoets was door het
kabinet Rutte ingevoerd, maar door de
samenstellers van het Lente-akkoord weer
afgeschaft; in het Begrotingsakkoord 2013
komt de huishoudinkomenstoets te vervallen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel
bij de Tweede Kamer die de afschaffing definitief moet maken.
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn heeft alle herbeoordelingen gestopt
en gaat alle reeds genomen besluiten terugdraaien. Dit naar aanleiding van het verzoek
van het Ministerie van SZW om te anticiperen op de wet die de afschaffing van de toets
met terugwerkende kracht per 1 januari 2012
formeel zal regelen.

Cliënten die een uitkering hebben aangevraagd na 1 januari 2012 en waarvan de
aanvraag is afgewezen op basis van de huishoudinkomenstoets, kunnen zich tot uiterlijk 6 augustus opnieuw melden. Datzelfde
geldt voor personen die geen aanvraag hebben gedaan, omdat zij ervan uitgingen toch
afgewezen te worden. De nieuwe aanvraag
geldt dan met terugwerkende kracht vanaf
de datum dat zij recht hadden op een bijstandsuitkering.
Als u nu vragen heeft is het natuurlijk altijd
mogelijk om zelf contact op te nemen met het
cluster Werk en Inkomen van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

regel je schulden

Wist u dat…

Heeft u moeite om rond te komen? Durft u
de rekeningen die binnenkomen niet meer
te openen? Als dit bij u het geval is, wacht
dan niet te lang met het vragen om hulp.

… een verhoogd toilet en beugels/handgrepen
algemeen gebruikelijk voorzieningen zijn.
Deze voorzieningen worden voor een persoon zonder beperkingen in een financieel
vergelijkbare positie tot het normale aanschaffingspatroon gerekend, zijn in de reguliere handel verkrijgbaar en zijn niet speciaal
voor personen met beperkingen bedoeld.
Daarnaast zijn deze voorzieningen niet
duurder dan vergelijkbare producten met
hetzelfde doel.
… als u aanpassingen heeft in de huidige
woning en u overweegt een andere woning
te huren of te kopen, u vooraf contact moet
opnemen met de gemeente of het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Als u dit
niet doet, kan de mogelijkheid bestaan
dat de gemeente geen medewerking verleent aan een later noodzakelijke aanpassing in de nieuwe woning.
… u kunt kiezen uit zeven leveranciers als u in
aanmerking komt voor Huishoudelijke Verzorging.
… u alle informatie over het Loket en de Wet
maatschappelijke ondersteuning kunt terugvinden op de websites www.aalsmeer.nl of
www.uithoorn.nl.

Om zelf weer grip te krijgen op uw financiële situatie heeft het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting samen met de
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
(NVVK) een website ontwikkeld. Op deze
website, www.zelfjeschuldenregelen.nl,
kunt u door middel van een aantal stappen
zelf uw situatie in kaart brengen en zo grip
krijgen op uw eigen financiën. Ook kunt
u hier terecht voor achtergrondinformatie
over het aflossen van schulden, de werkwijze van schuldeisers, voorbeeldbrieven
en de ervaringen van anderen.
Indien het u niet lukt om uw financiële problemen zelf op te lossen, wacht dan niet
te lang met het vragen om hulp. Hoe eerder hoe beter.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn (G2) kan op
grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij
invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het dagelijks bestuur
heeft op 15 maart 2012 de concept-Beleidsregels Bijzondere bijstand 2012 vastgesteld. Op 5 juni 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten de Beleidsregels Bijzondere
bijstand 2012 definitief vast te stellen. De nieuwe beleidsregels kunt u nalezen op de
website www.uithoorn.nl.

NIEUWE HYUNDAI i20
First Edition, inclusief:
Airco, LED-dagrijverlichting,

cdv met afstandsbediening,
6 airbags, radio-CD speler incl.
iPod- en usb- aansluiting en
mistlampen voor.

Prijs:
Rovémij voordeel:

€13.495,€1.500,-

Hyundai i20 First Edition
nu voor

€11.995,-

BEPERKTE
VOORRAAD

Maakt het leven zoveel makkelijker. Oordeel zelf.

De nieuwe Hyundai i20 maakt het jou zo veel makkelijker. Achteruitrijcamera, keyless entry, automatische licht- en regensensoren, 5 jaar driedubbele
garantie zonder kilometerbeperking en wegenbelastingvrij... Zelfs op de benzinemotor. Vraag de Hyundai-dealer om een proefrit en ontdek de vele
mogelijkheden van de nieuwe Hyundai i20. Oordeel zelf.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ HOFLAND 160, MIJDRECHT, TELEFOON 0297-239290, WWW.HYUNDAI.NL/ROVEMIJ
Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6,0 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd
op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. GENOEMDE SPECIFICATIES
VERKRIJGBAAR VANAF DE HYUNDAI i20 i-CATCHER. ENERGIELABEL EN WEGENBELASTINGVRIJSTELLING IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. DE HYUNDAI i20 FIRST EDITION IS VOOR €11.995,- VERKRIJGBAAR MET EEN
UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 30 JUNI 2012. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

www.hyundai.nl
TM
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Grote zak met geld nodig
om Schanskerk te redden
Vervolg van de voorpagina

Voetangels en klemmen
Leden van de stichting B.O.U.D en
zij die het cultuurhistorische erfgoed (terecht) een warm hart toedragen, geloven niet direct in het
feit dat de fundering en de bouwkundige staat van de kerk ineens zo
slecht zijn. Dat is hun goed recht.
Terwijl onafhankelijk onderzoek –
in opdracht van het bisdom en de
gemeente - door een ter zake deskundig bedrijf naar de bouwkundige
staat van het gebouw heeft aangetoond, dat herstelwerkzaamheden
dringend noodzakelijk zijn wil men
de kerk op termijn kunnen behouden. Daar hangt wel een fiks kostenplaatje van ruim 4,5 miljoen euro aan. Dit is buiten de kosten die
nog gemaakt moeten worden om
de kerk t.z.t een bepaalde bestemming te geven door die te gaan verbouwen en te herinrichten. En ook
daar kleven voetangels en klemmen
aan omdat het bisdom en de parochie daar strenge voorwaarden aan
stellen. Daarbij komt het erop neer
dat het vestigen van een bibliotheek
min of meer de voorkeur heeft, want
een andere bestemming is niet ‘des
kerks’. Wat in elk geval niet zal gebeuren is dat het gebouw ooit weer
als een kerk zal gaan functioneren,
mocht het ooit zover komen dat het
gebouw behouden zou blijven. Tja,
wat wil je dan?...
Sloopvergunning
Zowel het bisdom, het parochiebe-

stuur als de gemeente heeft te kennen gegeven niet over de financiële middelen te beschikken om het
gebouw op te knappen dan wel een
grote onderhoudsbeurt te laten ondergaan. Dan houdt het gauw op,
tenzij stichting B.O.U.D via privé investeerders aan een zak met het nodige geld kan komen.

Tot op heden zijn daar nog geen
positieve berichten over binnengekomen. In dat licht gezien heeft de
gemeente aangegeven niet in staat
te zijn met het bisdom en het parochiebestuur tot een overeenkomst
te komen om de locatie te gaan
herontwikkelen met behoud van
het cultureel erfgoed. Zelfs niet als
sprake is van slechts gedeeltelijke
sloop. Sterker nog, “het bisdom en
het parochiebestuur hebben aangekondigd niet te willen investeren in
de huidige gebouwen en/of het behouden van het beeldbepalende karakter.
Men heeft bij de gemeente zelfs een
sloopvergunning aangevraagd voor
het kerkgebouw,” laat wethouder
Verheijen de raad weten van waaruit
door raadsleden vragen werden gesteld welke alternatieven en subsidiemogelijkheden er zijn om alsnog
de kerk te behouden en wat er mee
te kunnen gaan doen. “Niets dus.
De gemeente ziet er geen brood in”,
laat Verheijen nog eens nadrukkelijk weten. Dan hoef je niet verder te
debatteren zou je zo zeggen en is de
teerling geworpen. Of je dat nu leuk

vindt of niet. Overigens had het parochiebestuur de gemeente in een
ultieme poging te redden wat er te
redden valt de gemeente aangeboden de torens in hun huidige staat
over te nemen. Makkelijk gezegd,
maar de rest dan? De torens maken
deel uit van een gebouw dat langzaam aan verpaupert en nagenoeg
op instorten staat. En met de torens
alléén kan je niets.
Molensteen
Logisch dat de gemeente – bij monde van wethouder Jeroen Verheijen – zich niet voor de renovatiekar
laat spannen en een kostenpost van
4,5 miljoen als een molensteen om
haar nek krijgt. Een verstandige beslissing in deze tijd waarbij op alles
moet worden bezuinigd. En het is
gemakkelijk praten over geld uit andermans portemonnee. Dat zullen
de leden van de gemeenteraad ook
moeten inzien. Hetgeen betekent
dat het college volgens fractievoorzitter Klaas Bijlsma (Gemeentebelangen) weliswaar aan de vier moties die in 2009 zijn ingediend heeft
voldaan, maar omdat het bisdom als
eigenaar van de kerk er verder niets
mee wil, is de zaak in een impasse
geraakt. Hij kon zich dat voorstellen.
Natuurlijk is ook hij net zoals veel
andere raadsleden als liefhebber
van cultuurhistorisch erfgoed een
voorstander van het behoud van de
Schanskerk, maar niet tot elke prijs.
Het enige lichtpunt dat het college nu aan de raad voorstelt is in te
stemmen met het uitvoeren van een

Boekhandel Ten Hoope in
een nieuwe jas
Uithoorn - Na een grondige verbouwing, uitbreiding en met een
nieuwe inrichting is boekhandel Ten
Hoope onder de nieuwe naam ‘Ten
Hoope boek en kantoor’ afgelopen
vrijdag van start gegaan op haar
nieuwe locatie aan de Zijdelrij 8.

Hoewel ‘aan de buitenkant’ gelegen
maakt de winkel deel uit van winkelcentrum Zijdelwaard, waarin het
na de verbouwing van het winkelcentrum zelf in 2013 wordt geïntegreerd. Tot voor kort had Pierre ten
Hoope nog twee winkels, een in het
winkelcentrum en een tweede aan
de Zijdelrij.
Dat werd het ‘thuiskantoor’ genoemd. Nu zijn beide winkels samengevoegd op die locatie en de
nieuwe combinatie mag er zijn!
Klanten kunnen naast ontspannende lectuur met talloze boeken –
waaronder ook een complete wand
met kinderboeken, tijdschriften en
een ruime keuze aan wenskaarten,
hier tevens terecht voor heel veel
kantoorbenodigdheden, school- en
schrijfbehoeften. Daarnaast is het

postagentschap van PostNL behouden gebleven waar men alle postzaken kan afhandelen, alsook geldhandelingen. De ING Bank is hier
overduidelijk aanwezig in de vorm
van een Servicepunt. Er zijn twee
geldpinautomaten, een op de hoek

aan de straatkant en een binnen in
de winkel. Daar kunnen zowel ondernemers als particulieren ook
geld storten. De inrichting is logisch,
overzichtelijk en heeft een zonnige
uitstraling. Niet in de laatste plaats
door een toevloed aan daglicht door
de overwegend van glas opgetrokken glazen pui. De winkel is compleet gestript geweest, delen zijn
uitgebroken, er is van binnen verbouwd en een nieuw plafond ingezet, nieuwe vloer met vloerbedekking gelegd, airconditioning aangebracht etc. De hoofdaannemer die
verantwoordelijk is geweest voor de
totale verbouwing, is Gortemulder
uit Uithoorn. Die heeft in samenwerking met verschillende locale onderaannemers het werk uitgevoerd.
Al met al is het een fraaie winkel geworden met een (verkoop)vloerop-

Polderfeest De Kwakel
in voorbereiding
De Kwakel - Van woensdag 1 augustus tot en met zondag 5 augustus vindt in De Kwakel het 37ste Polderfeest plaats.
Het Feestcomité is druk met de
voorbereidingen bezig.
Op woensdag opent het Polderfeest
met de barbecue voor jong en oud.
En terwijl u van een goed stuk vlees
geniet, zal Tante Tilly voor de muzikale noot zorgen. Kaarten zijn te
koop bij slagerij Eijk en Veld.

AKU
Donderdag organiseert AKU in samenwerking met het Feestcomité de
24ste Kooyman Polderloop.
Tijdens deze onder hardlopers zeer
populaire loop, kan er gestart worden op de 1 kilometer, 4 kilometer
of 10 kilometer.
Na afloop zal niemand minder dan
Dries Roelvink de tent op zijn kop
zetten met zijn Nederlandstalige
hits.

pervlak van 220 vierkante meter. Op
de keper beschouwd de eerste ‘aangepaste winkel’ in het nog te verbouwen winkelcentrum!
Shop-in-shops
“Het assortiment van de kantoorboekhandel hebben we enigszins
verkleind, maar dat is nog steeds
een interessant aanbod”, aldus Pierre in zijn geheel verbouwde en gerestylde zaak. “Als je de winkel binnenkomt vind je aan de linkerkant
alles op het gebied van kantoorbenodigdheden met bijvoorbeeld
een wand vol cartridges voor printers van alle bekende merken. In
het midden is de verkoop- en PostNL balie en verderop in de hoek een
ING punt. Er is een Hallmark shopin-shop met wenskaarten en aan
leesboeken natuurlijk ook geen gebrek. Daarvoor zijn er presentatietafels verspreid door de winkel heen.
Aan de rechterwand hebben we de
boekenkasten uit de oude winkel
geplaatst en weer met boeken gevuld. Daarbij is ook een complete
wand met fraaie kinderboeken voor
alle leeftijden. Vanzelfsprekend hebben we ook voor de tijdschriften een
plaats ingeruimd. Aan de rechterkant is gezorgd voor een uitgebreide pennenpresentatie. Daarbij moet
je denken aan prachtige vulpennen,
ballpoints, vulpotloden en wat al niet

Kidz
Vrijdagmiddag is er voor de jeugd
tot 12 jaar KIDZ-kinderdisco.
De entree is gratis. ’s Avonds treden de feest DJ’s Wipneus en Pim
op. Het draaien van foute ‘cheesy’
nummers en het spelen van kolderieke spelletjes maken dat zij al vele jaren meedraaien in het partycircuit. Er is geen voorverkoop, kaarten
kosten 15 euro aan de tent.
Zeskamp
Zaterdagmiddag is de zeskamp voor
volwassenen en jeugd vanaf 12 jaar.
Inschrijven is alleen mogelijk via de
website. ’s Avonds is er een optreden van een gast-DJ, die het pu-

verdere stedenbouwkundige verkenning van de locatie De Schans,
zonder kerk, maar met mogelijk behoud van de naastgelegen pastorie.
En de kerk zelf? Helaas zal daar op
(korte) termijn toch een sloopvergunning voor moeten worden afgegeven, zo wordt gevreesd. Niets
doen is geen optie en leidt tot groter
verval en gevaarlijke situaties. “Eerlijk gezegd, als gemeente kunnen
wij niets met de kerk, zelfs niet als
we kans zouden zien het gebouw te
kopen. Want dan zouden wij moeten voldoen aan de voorwaarden en
eisen die het bisdom stelt aan de
herinrichting. En die zijn op dat terrein strenger dan welke wij als gemeente hanteren. Alleen maar een
gebouw of een paar torens kopen
dat gezichtsbepalend is en er verder niets mee doen wordt een dure grap voor de gemeenschap. Overigens is het wel zo dat mogelijke
sloop eerst moet worden getoetst
aan de wettelijke erfgoedverordening. Ook moet de monumentencommissie daar nog haar licht over
laten schijnen. Maar als een en ander binnen wettelijke kaders valt
kunnen we de sloopvergunning niet
weigeren, hoezeer ook mij dat aan
het hart gaat. Tenzij private partijen
en/of de stichting B.O.U.D. kunnen
aantonen dat zij de nodige financiële middelen beschikbaar kunnen en
willen stellen om de kerk te behouden”, aldus wethouder Verheijen.
Dat zal dan ook leiden tot een ander verhaal met een vervolgtraject,
maar of iemand daar nog in gelooft? De beul met de sloophamer
kan nu nog even op afstand worden gehouden. Maar voor hoelang
nog? De gemeenteraad zal zich er
in de beslissende vergadering op 12
juli a.s. over uitspreken. Wederom
geen leuke klus voor de raadsleden.
Wordt vervolgd dus!
van bekende merken. Zoals Mont
Blanc, Parker, Waterman, Cross, Lamy Caran d’Ache en Visconti. Daar
kunnen we tevens op verzoek een
naam in graveren. Denk niet dat in
het computertijdperk de vulpen en
de ballpoint vergeten schrijfgereedschappen zijn geworden, integendeel. Er is veel vraag naar deze toch
vaak unieke en heel mooie schrijfpennen. Ze worden dikwijls als een
aandenken gegeven of ter gelegenheid van een jubileum. Ik ben zelfs
een van de vijftien uitverkoren Mont
Blanc dealers geworden van Nederland omdat het merk bij de consument kennelijk erg geliefd is en
wij er regelmatig vraag naar hebben. Mede om die reden is er een
aparte hoek voor gereserveerd in de
winkel. Dat wordt een echte Mont
Blanc shop-in-shop. Maar die is
jammer genoeg nog niet klaar omdat Mont Blanc zich op een speciale manier wil presenteren en daar is
het wachten op.
De indeling van de winkel is gebaseerd op zes shop-in-shops, waaronder het thema boekhandel, kantoorboekhandel en –benodigdheden, Hallmark wenskaarten, Mont
Blanc pennen, ING Bank en niet in
de laatste plaats PostNL.
Na de opening was er die dag veel
toeloop van belangstellende bezoekers en trouwe klanten die Pierre ten Hoope feliciteerden met zijn
mooi ingerichte winkel en vervolgens kennisnamen van het overzichtelijke assortiment en de verschillende productpresentaties. Digitaal is Ten Hoope eveneens bereikbaar met www.tenhoopeboeken.nl en www.onlinekantoorschop.
nl.

bliek alvast in de stemming zal
brengen voor de feestbeesten die
op het podium zullen verschijnen.
De happy hardcore van de Party
Animals zal het dak zaterdagavond
van de tent blazen. Van 21.00 uur tot
22.00 uur is de entree gratis.
Zondag, de laatste dag van het Polderfeest, begint met het ballonnen
oplaten, waarna alle attracties open
gaan voor de kinderen. Deze altijd
zeer gezellige familiedag zal muzikaal omlijst worden door Popehead
en Jan Leliveld, maar ook Quakels
Talent zal van zich doen spreken.
Voor meer info: www.polderfeest.nl.
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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.

Mijn kat is geen
zwerver
Uithoorn - Naar aanleiding
van een foto en stukje tekst
in de Nieuwe Meerbode van
20/6/2012 (editie Uithoorn de
Kwakel) onder de kop: Aanlopertje, meen ik mijn kat: Yang
te herkennen, dit gecatreerde
katertje van ca 1.1/2 jaar oud
hoort thuis in de omgeving van
de Flevomeer.
Deze kater is dus geen zwerfkat en is gechipt en bekend bij
dierenkliniek Amstelplein, ver-

der is mijn kat gezond en komt
niets tekort!
Dat deze kater wellicht ‘gevochten’ lijkt te hebben is logisch daar hij nog jong en betrekkelijk nieuw is in deze buurt
zal hij om een territorium met
de buurt katers ‘vechten’, laat
de katten dat a.u.b. onderling
maar uitmaken.
Dhr.van Zanten
Uithoorn

Reserveren vanaf vandaag mogelijk

Start kaartverkoop nieuw
seizoen Crown Theater!
Aalsmeer - Het is de stichting
Crown Theater opnieuw gelukt om
de theaterzaal in Studio’s Aalsmeer
te vullen met top-entertainment!
Vandaag, donderdag 5 juli, start de
kaartverkoop voor het tweede seizoen.
Vanaf nu kunnen kaarten gekocht
worden voor de prachtige reeks
voorstellingen die zijn geselecteerd
voor jong en oud. Het Crown Theater heeft een gewaagde doelstelling en wil dat de hele regio bekend
zal raken met het prachtige theater
en zal daarom komend seizoen veel
van zich laten horen. Om het nieuwe
seizoen succesvol te maken, wordt
er dit jaar een nieuwe koers gevaren
met een aantal concepten die uniek
zijn in de theaterwereld.
Sprintprijzen en groepen
Allereerst biedt het Crown Theater de garantie dat de prijs, die men
voor een voorstelling betaalt, altijd de goedkoopste is in de regio.
Om het nóg aantrekkelijker te maken introduceert het Crown Theater
de sprintprijs, voor de sprinters onder haar bezoekers. Bezoekers kunnen kaarten voor deze aantrekkelijke sprintprijzen kopen door ruim op
tijd een kaartje te kopen. Deze kaarten zijn namelijk aanmerkelijk goedkoper, maar slechts voor beperkte tijd te verkrijgen. Deze sprintprijzen zijn geldig voor alle voorstellingen vanaf heden, totdat de sprintkaarten op zijn. Entertainment doe
je met elkaar. Het Crown theater wil
met name mensen bij elkaar brengen. Groepen krijgen daarom nog
eens extra voordeel bij Crown, dat
zelfs kan oplopen tot meerdere gratis kaarten (6=7, 12=14, enz.). Daarnaast is Crown Theater een samenwerking aangegaan met Stichting
Vier ’t Leven, die theaterbezoeken
organiseert voor ouderen die dit niet
meer zelfstandig kunnen ondernemen.
Voor alle leeftijden
Er staan ruim 20 concerten op het
programma waaronder Soul Celebration, Jan Keizer en Anny Schilder
en de Dutch Eagles en vele anderen. Ook zal er een heus meezingspektakel zijn en het succesnummer van vorig jaar, Crazy Piano’s,
komt weer terug. Geweldige publiekstrekkers zijn ook de klassiekers onder de musicals: De Jantjes,
Dik Trom en Annie. Bij de toneelvoorstellingen zitten bekende namen, zoals bijvoorbeeld ‘Terug naar
de kust’, naar het gelijknamige boek
van Saskia Noort, De Verleiders: ‘De
Casanova’s van de vastgoedfraude’
en het vervolg van Zadelpijn ‘Het

verwende nest’. De jongere bezoekers worden ook op hun wenken
bedient. Op 19 oktober opent het
Crown Theater het theaterseizoen
met het sprookjesballet Sneeuwwitje en daarna volgen ondermeer de
interactieve musical Lover of Loser
voor pubers en de Kinderband voor
kinderen tot en met 9 jaar. Voor peuters presenteert het Crown Theater
het Zandkasteel en baby’s vanaf 6
maanden mogen tijdens de Babyconcerten samen met moeder-vader of oma-opa op het toneel plaats
nemen. Theaterdirecteur Peter van
Eick over het nieuwe programma:
“Je komt naar ons voor ontspanning
en plezier. Een hapje eten, een gezellige theatervoorstelling en na afloop nog één drankje! Dat is wat het
programma biedt .”
Kroonavonden en kaartjes
Tot slot introduceert het Crown Theater kroonavonden. Dit zijn speciale
avonden met een verrassend randje waarvan Crown de inhoud pas op
het laatste moment onthult. Dit kunnen thema-avonden zijn, maar ook
extra of nieuw ingekochte voorstellingen. De aankondigingen van de
kroonavonden worden altijd via de
website en de nieuwsbrief verstuurd
en worden ook aangekondigd via
advertenties. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de nieuwsbrief via de website (contact) of via
een email aan info@crowntheateraalsmeer.nl. Het complete theaterprogramma is te vinden op de website en het programmaboekje is al
op vele plaatsen te vinden en wordt
op verzoek toegestuurd. Er zijn drie
manieren waarop kaartjes gekocht
kunnen worden. Voor directe reservering via de website www.crowntheateraalsmeer.nl komt men in de
ticketshop van See Tickets. Telefonisch bestellen kan, maar alleen via
See Tickets 0900-1353 (45 eurocent
per minuut). Op dagen dat er voorstellingen zijn kunnen er ook kaarten gekocht worden aan de zaal,
vanaf een uur voorafgaand aan de
voorstelling.
Vrijwilligers
Het Crown Theater is een gezellig
theater dat volledig gerund wordt
door enthousiaste vrijwilligers. Het
programma aanbod is het goedkoopste in de regio waardoor iedereen kan genieten van prachtige voorstellingen. Het Theater is gevestigd in Studio’s Aalsmeer aan de
Van Cleeffkade 15 waar men voorafgaand aan de voorstelling kan dineren bij restaurant Eetze en na de
voorstelling een drankje kan drinken in één van de bars of cafeetjes
van 7Street.
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De Kwakel - Woorden zijn vaak overbodig
bij een braderie. Het moet niet regenen,
alle kramen moeten bezet zijn en er moet
publiek komen. Bij de braderie in De
Kwakel werd aan al deze eisen voldoen. Het
temperatuurtje was goed, het bleef droog,
het was echt gezellig druk en alle 80 kramen
waren bevolkt. Er was genoeg te doen en te
beleven voor jong en oud. Dus in één zin
samengevat: de braderie in De Kwakel was
een gezellig en goed geslaagd evenement.
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Geslaagden VMBO VeenLanden
College locatie Vinkeveen
Vinkeveen – De volgende leerlingen van de locatie Vinkeveen zijn
geslaagd voor het VMBO examen:
Ellias Aduden
Wilnis
Max van Alebeek
Abcoude
Siemat Alsabti
Wilnis
Nienke van der Arend Vinkeveen
Larissa Berkhout
Abcoude
Lisa van Beusekom
Vreeland
Jelle Blaauwgeers
Abcoude
Merijn Blankestijn
Wilnis
Dion Bos
Mijdrecht
Bente Bos
Wilnis
Desney Brandsma
Amsterdam
Felicia Broek
Abcoude
Daniëlle van Diemen
Wilnis
Rick Doornbos
Wilnis
Marijn Dronkert
Vinkeveen
Arnela Dzafic
Vinkeveen
Michelle Engelbracht
Abcoude
Michelle Faas
Vinkeveen

Dion Gude
Vinkeveen
Kaylee van Haandel Baambrugge
Michelle Hijman
Mijdrecht
Rick van der Hoeven
Wilnis
Niels van der Horst
Wilnis
Lani Hoyer
Abcoude
Marcel Hurkens
Wilnis
Nicole de Jong
Mijdrecht
Cindy de Jong
Wilnis
Maud Kint
Mijdrecht
Sem Kleijs
Mijdrecht
Boris Kok
Loenersloot
Thijs de Koning
Mijdrecht
Stino Kooiman
Vinkeveen
Jasper Kranenburg
Loenen
a/d Vecht
Jordy Kuipers
Vinkeveen
Nina Kwakkel
Vinkeveen
Menno van der Leeden Vinkeveen
Freekvan Leeuwen
Wilnis
Stephan Luijters
Abcoude
Jeffrey Moen
Mijdrecht

Suzanne Paalman
Wilnis
Brend Pepping
Abcoude
Wouter Quiel
Mijdrecht
Julie Richter
Abcoude
Martijn van Schaick Baambrugge
Sammie Schomaker
Wilnis
Martijn van Senten
Vinkeveen
Marianne Swertz
Wilnis
Jesse Tijsseling
Wilnis
Milena Titsing
Wilnis
Martijn van de Velde
Vinkeveen
Jesse Verboog
Mijdrecht
Susan Verheijen
Wilnis
Kimberly Verhoeven
Vinkeveen
Claudia Verwei
Mijdrecht
Mèlanie Vink
Wilnis
Cas van der Vliet
Vinkeveen
Lois Volmer
Wilnis
Rico Weinreic
Vinkeveen
Myrthe Wortman
Wilnis
Rida Zemouri
Vinkeveen
Brechje Zonneveld
Wilnis.

Anglia op het VeenLanden College
enthousiast ontvangen
Mijdrecht/Vinkeveen - Begin mei
is de vakgroep Engels van het VeenLanden College met 40 brugklasleerlingen naar Engeland geweest
om daar Canterbury, Greenwich en
Londen te bezoeken.
De leerlingen verbleven daar in
gastgezinnen en hebben in die
week veel geleerd over de Engelse

taal en -cultuur. Vervolgens deden
in maart bijna alle leerlingen uit de
B1 en A1 klassen mee aan het officiële Anglia examen.
Drie niveaus
Leerlingen konden dit jaar op drie
niveaus meedoen, van tevoren was
bepaald welk niveau het beste bij

de leerling paste: primary, preliminary of elementary level. Deze week
bleek dat iedereen is geslaagd met
pass, merit of distinction.
Het enthousiasme onder leraren en
leerlingen is groot.
Volgend jaar gaat het VeenLanden
College verder met Anglia in de B1
en A1 klassen en in de klas twee.

Vier jubilarissen bij autoschadebedrijf Jos van Tol in Leimuiden
opgemerkt, maar dat zou in een ander artikel nog maar eens belicht
dienen te worden. “Waar het nu om
gaat” zegt Ellie, “zijn onze jubilarissen. Er zijn er twee reeds vijfendertig jaar in dienst, eentje vijfentwintig
jaar en een twaalf-en-een-half jaar.
Die willen we graag in het zonnetje zetten.”

Leimuiden - Bij autobedrijf Jos
van Tol is de klant nog echt koning.
De laagdrempelige atmosfeer die
er hangt is bij binnenkomst merkbaar. Eigenaren Jos en Ellie van Tol
geven je direct een welkom gevoel.
Ellie schenkt gemoedelijk een kop
koffie in en Jos steekt van wal: “Al
in 1954 hadden de ouders van Ellie een autoschadebedrijf aan de
Hoofdweg in Kudelstaart. Dat hebben wij in 1974 overgenomen. Vervolgens zijn we verhuisd en we zitten inmiddels al weer zevenendertig jaar hier op deze stek. Net over
het bruggetje bij Bilderdam, vanaf
Kudelstaart gezien. Wij bieden het
totaalpakket aan onze klanten. Van
APK tot reparatie, van inruil tot verkoop van alle merken en natuurlijk onderhoud. Wel leuk om te vertellen is dat klanten van het eerste
uur, nog steeds bij ons komen. We
willen dat vertrouwde adres zijn en
blijven en gaan met onze tijd mee.”
In 1992 heeft het pand een metamorfose ondergaan en is flink uitgebreid met keurige receptie annex

kantoorruimte. De werkplaats is van
onder tot boven betegeld en is voor
garagebegrippen fris te noemen.
Gouden team
Spil van de zaak noemt Jos toch
wel zijn vrouw Ellie. “Zonder haar
zou het niet werken. Maar uiteraard
hebben we dit samen met ons gewaardeerde personeel opgebouwd.
Er is ook geen verloop in ons personeelsbestand en dat is bijzonder
te noemen. We werken hier in totaal
met z’n achten en daar rekenen we
onszelf bij.
Om up-to-date te blijven, ondergaan diverse personeelsleden jaarlijks opfriscursussen in alle facetten. Er zijn verplichte kwalificaties
nodig en certificaten worden behaald. We zijn niet voor niets een
Focwa bedrijf. Daar komt wel wat
bij kijken.” Aldus de enthousiaste
Jos, die graag een rondleiding door
het pand geeft en vol passie vertelt.
Alle foto’s aan de wand, van vroeger en heden, blijven hierbij niet ongemoeid. Zelfs zijn hobby’s worden

Feest voor de jubilarissen
Alle vier de jubilarissen komen even
bij elkaar in de kantine. Er heerst
een opvallend gemoedelijke sfeer
tussen hen. Jan van den Hoek en
Fred van der Hoorn zijn beiden het
langst bij de zaak. Jan verricht alle de- en montagewerkzaamheden en regelt de onderdelen. Fred
is schadecalculator, plaatwerker en
werkaannemer. Deze laatste vertelt
dat het grote verschil met vijfendertig jaar geleden toch wel de manier
van werken is. “Alles is tegenwoordig elektronisch geregeld in auto’s,
veel auto’s zijn van aluminium en
de materialen zijn natuurlijk veranderd.” Jan Kinkel voert het hoogste
woord en maakt grappen en grollen. Hij is spuiter en staat in zijn ‘eigen keuken’ te mengen. “Ik doe dit
werk al vanaf mijn vijftiende jaar
met heel veel plezier.” Patrick Jansen tot slot, is twaalfeneenhalf jaar
voor- en nabewerker bij van Tol
en doet verder alles behalve plaatwerk. “We hebben een hecht team
en dat is belangrijk voor de kwaliteit
die wij leveren. Klantvriendelijkheid
en service staan daarbij hoog in het
vaandel.” Technische man Ronald is
reeds achttien jaar in dienst en er
loopt nog een stagiaire.
De mannen hebben zichtbaar zin in
het besloten feestje wat hen is aangeboden. In juli gaan ze met een
aantal genodigden op een boot om
het glas te heffen op honderdzeven
en een half jaar vakmanschap. Dat
het een gezellige bedoening gaat
worden, daarover bestaat geen twijfel. Dit gouden team is aan elkaar
gewaagd. www.josvantol.nl Bilderdam 39-40 te Leimuiden. Telefoon
0172-509362.

Tropical Day in winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Het weer leek wel wat
op de tropen. Vochtig en warm, met
nu en dan een spatje regen. Maar
van die regen heb je geen last in het
overdekte deel van winkelcentrum
Zijdelwaard.
Afgelopen zaterdag organiseerden de winkeliers een Tropical Day.
In het centrum kramen met zomerse aanbiedingen, gastvrouwen die
hapjes uitdeelden en de kinderen
konden versierd worden met diverse glitter tattoo’s.
De aanbiedingskramen vielen een
beetje tegen. Helaas werden bij diverse zaken de kraam met aanbiedingen gemist. Echt tropisch was
het in ieder geval bij AH Zijdelwaard: een echte tropisch aange-

klede kraam, met in stijl geklede
gastvrouwen en je kon er genie-

ten van diverse heerlijk tropische
drankje en/of hapjes.

Geslaagden SG Thamen
Regio - De volgende leerlingen van
ScholengemeenschapThamen zijn
geslaagd voor hun examen:
Demi Krijger
Uithoorn
Rachida Zouhri
Uithoorn
Michelle Sassen
De Hoef
Samira Orrech
Mijdrecht
Sebastiaan van Leeuwen Uithoorn
Camilla Lek
Uithoorn
Sebastiaan Ramdayal
Uithoorn
Romy Bras
Uithoorn
Emma Wye
Waverveen
Malou Buren
Uithoorn
Alyssa Holter
Uithoorn
Nadine van Leeuwen
Uithoorn
Debbie Rentenaar
Uithoorn
Laura Wassenaar
Uithoorn
Sonny Verbruggen
Wilnis
Eveline van Beemdelust Uithoorn
Redwan Elktibi
Uithoorn
Thomas Harmsen
Uithoorn
Jacqueline Jongkind
Uithoorn
Amna Uddin
Uithoorn
Lisette Hassing
Vinkeveen
Denise Wouters
Mijdrecht
Rosa Garate
Uithoorn
Imelda de Jong
De Hoef
Kim van den Hoek
De Kwakel
Tessa van Teeffelen
Mijdrecht
Heifa Ashoshai Adem
Uithoorn
Ruddy Balosi
Uithoorn

Maaike Bontes
Lola Borsboom
Dominique Dobrosch
Ashley Groot
Kelly de Voijs
Fatima Zafzafi
Marijne Freriks
Joery Oeschger
Pascal Strube
Mike Tuchan
Delano Schellingerhout
Mitchel Smits
Niels den Ouden
Danique Stroeve
Robin Wijnberg
Farid EL Mourabit
Vincent Bon
Patrick de Boer
Kelvin Breewel
Perry de Kort
Justin Warnier
Arjan de Lange
Ruben Slootjes
Stephan Elleswijk
Mike Dekker
Frans Zaal
Dennis Roest
Rachid Orrech
Kevin van Beek
Joury Lek
Max van Rijn

Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Vinkeveen
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
De Kwakel
De Kwakel
Mijdrecht
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Vinkeveen
De Kwakel
Mijdrecht
Uithoorn
Uithoorn
Waverveen
De Kwakel
Mijdrecht
Uithoorn
Vinkeveen
De Hoef
Mijdrecht
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn

Stan Poelwijk
Lars Mulder
Sem Hagenaars
Silvana van Bemmelen
Fleur Rood
Peter Blessing
Nienke van Dijk
Iris van Ginkel
Angela Hensbergen
Robin de Jong
Britt Plasmeijer
Yafet Sebhatu
Navie Singh
Kelsey Swart
Sophie van Wieringen
Nick Boere
Co van der Velden
Bart Brouwer
Jouke Schelling
Kelvin van Pierre
Jovanny Adam
Boris Doodkorte
Maarten Grimm
Dylan Huel
Yvette van Lienen
Britta van der Linde
Celina Olsson
Mike Pannekoek
Bart Schroers
Patrick Sindelka
Daisy Walpot
Thimo Westerbos
Joris Cuiper
Robin Smit

De Kwakel
Uithoorn
Wilnis
De Hoef
Mijdrecht
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
De Hoef
De Hoef
De Kwakel
De Kwakel
Mijdrecht
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Vinkeveen
Wilnis

Harmonie-, fanfare- en
brassbandexamen De Hint
Uithoorn - Veertig kandidaten van
de verenigingen VIOS, Concordia en
Viribus Unitis uit De Ronde Venen,
Flora en Aalsmeers Harmonie uit
Aalsmeer en KnA uit Uithoorn hebben met goed gevolg de diverse HaFaBra praktijkexamens afgelegd in
de locaties van Kunstencentrum de
Hint te Aalsmeer en Uithoorn.
Na het behalen van het theorie examen hebben de kandidaten tijdens
hun praktijkexamen stukken gespeeld waarin ze hun muzikale en
technische vaardigheden konden laten horen. Er werd o.a. uit het hoofd
gespeeld, melodieën nagespeeld en
ritmische oefeningen geklapt. De
examens werden afgenomen door
de HaFa docenten van De Hint en instructeurs van de verenigingen. De
geslaagde kandidaten hebben zowel het theorie- als het praktijkexamen behaald voor de erkende opleiding voor de Harmonie- Fanfare en
Brassband orkesten, met speciale
vermelding voor een geweldig theorie examen van Franka du Pau (10)
en Mare van Welzenis (9,5) van Flora
en Gert Jan van Selm (10) en William
Leeflang (9,5) van Concordia! Twee
kandidaten hebben het hoogsthaalbare D examen behaald: Yvonne de

Rooij-klarinet van Aalsmeers Harmonie en Marinke Dormaar (met
lof!)-dwarsfluit en piccolo van KnA.
De geslaagde kandidaten van de
volgende verenigingen zijn:
A examen:
Vios: Dwarsfluit: Melissa Kee, Judith
v.d. Linden, Mayke Boellaard. Saxofoon: Samantha Aarsman. Slagwerk:
Yvanka Ashby, Wendy Bliekendaal,
Gido Sluijs, Jelle van Wermeskerken, Jens Meeuwis. Flora: Saxofoon:
Chantal Schoenmaker, Natascha
Hartog, Inge de Haan, Gita Engel.
Als particulier: Saxofoon: Pim Stolz.
KnA: Saxofoon: Amber Kooijmans.
Trompet: Daphne Naddeo, Marit
Naddeo, Mylene Kaandorp, Mandy
de la Porte. Concordia: Bariton: Niels
Kramer. Viribus Unitis: Trompet: Iris
van Ginkel. Bugel: Sascha Stam.
B examen:
Vios: Dwarsfluit: Lianne Janmaat,
Judith v.d. Linden. Trompet: Max van
Vliet. Flora: Trompet: Mare van Welzenis, Tim Schoenmaker. Bugel: Melissa Hartog. Cornet: Franka du Pau.
Concordia: Cornet: William Leeflang,
T. Both. Trombone: Gert Jan van
Selm. KnA: Saxofoon: Rutger Hofman, Marcelle Ohm.

C examen:
Flora: Saxofoon: Saskia Teeuwen, Iida Snoek. Viribus Unitis: Saxofoon:
Ingeborg v.d. Toorn, Sanne Harte.
D examen: KnA: Dwarsfluit: Marinke
Dormaar. Aalsmeers Harmonie: Klarinet: Yvonne de Rooij.

Vier personen
onwel
Uithoorn - Woensdagmiddag rond
14.30 uur zijn vier medewerkers van
Quaker Chemicals BV in Uithoorn
onwel geworden nadat bij het bedrijf de stof Bodoxin vrijkwam. De
stof kwam vrij bij een lekkage die
is ontstaan door een omgevallen
vat. Uit voorzorg is het bedrijf ontruimd. Er waren circa honderd mensen aanwezig. Vier van hen raakten
onwel. Zij zijn ter plaatse behandeld
door ambulancepersoneel. Het incident bleef beperkt tot het terrein
van het bedrijf. De situatie is inmiddels onder controle. Een gespecialiseerd bedrijf komt later in de middag om de vrijgekomen stof op te
ruimen.
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Amsterdam toernooi geslaagd
voor Judo Ryu Kensui

Laatste wedstrijd voor
vakantie voor BMX-ers

Uithoorn - Afgelopen zondag 1 juli werd de vertrouwde dojo binnen
Sport & Healthclub Amstelhof verlaten want Judo Ryu Kensui was te
gast in Amsterdam-Noord. Judojo Amsterdam organiseerde een recreatietoernooi voor alle judoka’s.
Een leuk en gemoedelijk toernooi,
met totaal 175 deelnemers van 12
verschillende judoscholen en dus
een goede voorbereiding op eventuele andere toernooien! Judo Ryu
Kensui was te gast met 11 judoka’s.
Leuk om te zien dat alle judoka’s
streden voor elk punt. Deze keer
waren er van onze club wat judoka’s
die al eens op een toernooi hadden
gestaan. (Voor alle uitslagen en informatie over onze leuke judoschool
kunt u een kijkje nemen op: www.
judoryukensui.nl). Er was veel mooi
judo te zien op deze lange dag.
Eerst was daar Jasper die wederom erg goed bezig was en trots een
tweede plaats in ontvangst mocht
nemen. Wessel had het zwaar maar
is er het type niet naar om op te geven en vocht zich terug in het toernooi! Een mooie vierde plaats! Belle
liet vooral veel doorzettingsvermogen zien en verraste vriend en vijand, ook zij mocht trots een tweede
prijs mee naar huis nemen. Jasper
Bergman is altijd goed op dreef
en liet ook vandaag weer zien uit
het juiste judohout te zijn gesneden, ook voor hem een prachtige
tweede plaats. Minne had niet helemaal zijn dag maar deze judoka
blijft knokken en ondanks de vorm
er niet was werd hij toch erg knap
vierde. Mart is een hele grote kleine
man die vreselijk lekker kan judoen. Hij was goed op dreef en maakte
de mooiste punten en ook hij mocht
een prachtige tweede prijs meenemen. Joren kreeg het niet kado

Regio - Het afgelopen weekend (30
juni en 1 juli) is de laatste wedstrijd
voor de zomer vakantie verreden in
Rijswijk. Het was een Top Competitie. Zaterdag trainen en de Timetrail. Deze wedstrijd is alleen voor
de nieuwelingen, junioren en Elite
rijders. Voor UWTC reden Roberto
Blom en Mats de Bruin mee. In deze
wedstrijd gaat het erom om de snelste tijd neer te zetten, zodat je in de
finale rit mag meedoen.
De nieuwelingen groep is zo groot,
dat Roberto en Mats helaas niet bij
de 1e acht eindigden. Zondag weer
een kans in de gewone wedstrijd
voor ze. Diverse leden van UWTC
waren vrijdag al gearriveerd op de
camping bij de crossbaan. De jongens vermaakten zich prima op het
oefenbaantje. Alleen jammer dat er
ook een klein valpartijtje was. Sven
Wiebes kneusde hierbij zijn hand,
maar kon nog wel fietsen. Voor Guven Cevahir liep het minder goed af,
hij ging voor controle naar het ziekenhuis en kwam met zijn arm in
het gips terug. Geen wedstrijd voor
hem dus! Na de mooie zaterdag gingen we er vanuit dat ook zondag
een zonnige dag zou zijn, dat kwam
niet helemaal uit. Er stond veel wind

maar bleef stoeien voor elke meter en uiteindelijk had ook hij een
mooie vierde plaats. Tim verloor zijn
eerste partij maar deze kanjer kent
het woord opgeven absoluut niet
en knokte zich terug in het toernooi
en ook hij mocht een tweede prijs
meenemen. Ties was op dreef en als
hij het op zijn heupen heeft zijn er
maar weinig die hem kunnen stoppen. Ties liet zich goed coachen en
mocht een hele hele dik verdiende
eerste prijs mee naar huis nemen.
Tessa had zich ook ingeschreven
en naar een aarzelend begin kwam
de echte Tessa boven! Wat een kanjer en wat vocht ze zich terug in het
toernooi. Een hele knappe en mooie
vierde plaats. Als laatste was daar
Sonny, beetje zenuwachtig maar
met een enorme wil om te winnen
liet hij zich gelden op de mat. Ook
Sonny mocht met een mooie tweede prijs naar huis.

Uithoorn - Afgelopen weekend
was het weer tijd voor het jaarlijkse
jeugdweekend op honk en softbalvereniging Thamen.
Dit jaar werd er groots uitgepakt
voor het 50 jarig bestaan van de
club. Van vrijdag op zaterdag was
het moment voor de jongste jeugdleden voor een hoop sportief plezier
en het overnachten in tentjes op het
terrein. Zaterdag overdag kon jong
(en ook oud) zich vermaken op on-

der andere de stormbaan en aan
het einde van de dag voor alle Thamenleden een goede barbecue. Op
zondag was het tijd voor de oud-leden en leden van nu, met een slow
pitch toernooi. Kortom een weekend gevuld met sportiviteit, goed
gezelschap en een hoop plezier! Zin
gekregen om eens een keer te komen kijken of mee te doen? Voor
meer informatie over de sport, vereniging en jubileumactiviteiten gaat
u naar www.thamen.info.

Plassentoernooi Jeugd 2012
Vinkeveen - Voor de jeugd tennisliefhebbers uit De Ronde Venen en
omstreken is het nog maar 2 weken wachten tot het Plassentoernooi Jeugd JRT* bij de VLTV in Vinkeveen begint (14 t/m 20 juli met de
finale op vrijdag). Het Plassentoernooi Jeugd is elke zomer een grote
happening in Vinkeveen.

Eline Hoogduijn 2x goud
op NK Vinzwemmen
Uithoorn - In het weekend van 23
en 24 juni werden de Nederlandse
Kampioenschappen Vinzwemmen
2012 gehouden in het Pieter van
den Hoogenband Zwemstadion in
Eindhoven.
Eline Hoogduijn uit Uithoorn kwam
uit voor Zwemvereniging Oceanus.
Eline probeerde naast het verbeteren van haar persoonlijke tijden
ook nog een medaille te behalen
in het sterk bezette toernooi. Naast
Zwemvereniging Oceanus deden
nog 4 Nederlandse zwemverenigingen mee, te weten: OWT Pontos,
U.Z.S.C., MonoVinzz en DOV Botlek/
Orka ’97. Er waren ook zwemverenigingen uit België, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en
Rusland aanwezig. De buitenlandse
zwemmers konden alléén hun persoonlijke tijden verbeteren. Dit was
tevens een prima gelegenheid voor
de Nederlandse Vinzwemmers om
zich met de Europese top te meten.
Eline Hoogduijn zwom 8 afstanden
en behaalde 2 gouden medailles op
de 50 en 100 mtr Bi-fin en een bronzen medaille op de 50 mtr Monovin.
Vinzwemmen is de snelste zwemsport waarbij er gebruik wordt gemaakt van zwemvliezen of een monovin. Wie wil er nu niet zwemmen als een dolfijn? De vinzwem-

Jeugdweekend op Thamen

mer zwemt aan de oppervlakte met
een speciale vinzwemsnorkel of onderwater. Een vinzwemmer kan grote snelheden bereiken. Vinzwemmen is daarom de snelste zwemsport. Als je nu denkt van ‘dat lijkt
me leuk’ kom dan eens kijken! Na
de zomervakantie is er weer elke zaterdag van 13:00 tot 14:30 uur vinzwemtraining in het zwembad de
Waterlelie in Aalsmeer. Laat wel
eerst even weten dat je komt. Voor
contact gegevens zie de website
van Zwemsportclub Oceanus onder
het hoofdstuk vinzwemmen.

Clubkampioenschappen
groeien met Veenlopers mee
De Ronde Venen - Het ledenaantal van AV De Veenlopers maakt een
forse groei door. Het aantal lopers is
de afgelopen jaren gegroeid tot een
aantal van 164. De clubkampioenschappen van vorige week zondag
kende mede daardoor de grootste deelname in het 27-jarig bestaan van de vereniging. Er stonden
55 leden aan de start van respectievelijk de 5 en 10 km en 9 kinderen van Veenlopers voor het rondje
sportpark Mijdrecht. Op de langste
afstand wordt traditioneel bepaald
wie het komende jaar de titel clubkampioen mag dragen. Het was wederom Michael Woerden die de titel
voor zich opeiste. Hij deed dit voor
de 12e keer. De prijswinnaars zijn:
Senioren
1. Ricardo van ’t Schip
38.24

2. Mark Baas
Masters 1 (35-44 jaar)
1. Michael Woerden
2. Gerard van Schaik
3. Jeroen Looman
Masters 2 (45-54 jaar)
1. Johan Baas
2. Ivo Bruns
3. Jos Bunschoten
Masters 3 (55 jaar en ouder)
1. Henny Kooijman
2. Jos van den Bosch
3. Rob van Zijtveld
Dames
1. Claudia Reuvekamp
2. Karin van Waveren
3. Mirjam de Waart
Heren – 5 km
1. Bob Rijlaarsdam
Dames – 5 km
1. Evelien Zeldenthuis

Verdeeld over acht smashcourtbanen zullen de deelnemers, verspreid
over 5 categorieën, strijden in de
soorten: Jongensenkel, Meisjesenkel, Jongensdubbel, Meisjesdubbel
en Gemengddubbel.
Dit jaar heeft het toernooi twee vernieuwingen. Voor de jongste tennissers is er nu de categorie t/m 8 jaar
bijgekomen en voor de categorieën
t/m 12 jaar en t/m 14 jaar is het dit

jaar een Jeugd Ranglijst toernooi in
de enkels en de dubbels geworden.
Daarnaast hebben we ook de categorieën t/m 10 en t/m 17. Het toernooi is een sportieve week waarbij
met name gezelligheid en plezier
centraal staan. De activiteitencommissie heeft zijn best gedaan om
haar succes van vorig jaar te overtreffen. Er zijn zullen onder andere
een stormbaan, kooivoetbal, round
the court, estafette en een workshop cup cakes bakken georganiseerd worden. Ook de barcommissie heeft weer een heerlijk kindermenu samengesteld. Dus jongens
en meisjes uit De Ronde Venen en
omstreken, schrijf jullie in op www.
vltv.nl, want het belooft een fantastische week te worden! De inschrijving sluit op 6 juli, dus doe het snel!

40.53
35.37
41.26
42.39
40.18
40.21
43.54
44.53
45.27
49.21
47.03
47.50
51.28
22.36
23.19

Duivensport

Peter Bosse wint vlucht
vanuit Soisson en Meer

Zomerbridge speelt in op
de matige zomer
Uithoorn - “Vrouwen bloot bridgen
dood”. Deze variant op een bloemenveiling-gezegde is ook van toepassing op het zomerbridge.
Het matige zomerweer verleidt veel
bridgers tot een avondje kaarten in
sporthal De Scheg. Deze keer verzamelden zich 28 paren verdeeld over
een A-lijn van twaalf en een B-lijn
van zestien.
Winnaars in de A werden Marja &
Kees Mooij met een percentage van
58,75 en oogsten naast de eer een
stoffelijke beloning in de vorm van
een fles wijn voor beiden. Lijnie Timmer vormt inmiddels een sterk koppel met Rita Vromen met als resultaat de tweede plaats met 57,92%.
Ook Francis Terra & Jannie Streng
eindigden weer eens hoog als derde met 55% precies. Theo Klein &
Arnold Heuzen volgden op vier met
54,58%, waarna Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister zich met hun
52,92% nog net bij de beste vijf konden voegen. Dat je naast kaartgevoel ook nog doodgewoon op de
kleine lettertjes moet letten, zelfs in
de A- lijn, werd duidelijk toen halverwege de avond bleek dat twee
paren aan de verkeerde tafel speelden. Arbiter Lijnie velde wijs een salomonsoordeel, verwisselde ze nog

waardoor het zelfs in de zon fris
aanvoelde. En helaas bleef het tijdens de halve finale niet droog.
Aan de inschrijvingen was te zien
dat het zuiden van Nederland al
op vakantie is gegaan. 517 deelnemers, waarvan 27 van UWTC. Michiel Janssen wilde ook meedoen
maar doordat z’n vader te lang met
iemand had staan praten was hij te
laat om in te schrijven, terug naar
huis dus! Arjan van Bodegraven was
zo ongelukkig om in de halve finale onderuit te gaan, dus geen finale voor hem. Rens Grömmel fietst nu
een half jaar en wilde ook wel eens
een TC rijden, vandaag reed hij voor
de 1e keer mee. Is zeker voor herhaling vatbaar, ondanks een valpartij haalde hij een 4e plaats in de finale! De volgende rijders haalden
ook een finaleplaats; Boys 7 en jonger: 4e plaats Rens Grömmel; Boys
9: 3e plaats Brian Boomkens; Boys
11: 1e plaats Bart van Bemmelen,
4e plaats Kevin Boomkens; Boys 12:
7e plaats Joey Nap; Sportklasse 1724: 6e plaats Michael Schekkerman;
Cruisers 17-29: 7e plaats Sven Wiebes. Voor de foto’s en volledige uitslagen kunt u kijken op onze website www.uwtc.nl/bmx

eens zodat de rimpels weer min of
meer werden gladgestreken! In de
B- lijn liep alles op rolletjes en verdeelden Wies Gloudemans & Rie
Sudmeijer en Marijcke & Gouke van
der Wal, als eerste en tweede met
61,01 en 59,23%, de prijzen. Atie de
Jong & Ans Voogel hadden ook een
goede avond als derde met 56,25%
gevolgd door An van Schaick, die
echtgenoot Jan had ingewisseld
voor Marja van Holst, met 54,76%.
Lous Bakker & Debora van Zantwijk blijven in de top meedraaien,
nu als vijfde met 53,87% en troefden daarmee Anne Tolsma & Elly Belderink met 53,27% net af. Ria
Wezenberg & Greet van de Bovenkamp scoorden eveneens in de
vijftig met 52,08% en Henny Heijnen & Ria Verkerk kwamen knap
als prille bridgers op 50,89% uit.
Wilt u ook optimaal gebruik maken
van het interbellum tussen Voetbal en Olympische spelen, kom
dan meedoen aan het zomerbridge.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg. Inschrijven kan per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon 0297 567458 of tussen 19.15
en 19.30 uur aan de zaal. De kosten
bedragen 5 euro per paar.

Kwakels biljartteam behaalt
3e prijs op NK-biljarten
De Kwakel - Zaterdag 23 juni behaalden John van Dam, Rik van
Zanten en Do van Doorn de 3e
plaats op de nationale finale driebanden biljarten in Nieuwegein. Na
een lange weg van de competitie en
gewestelijke finales bereikten zij de
finale in de hoogste klasse driebanden klein. Helaas moest Jos Spring
in ‘t Veld door ziekte afzeggen voor
de finale, Rik van Zanten viel goed
in als reserve speler.
Om 9.30 uur stonden John en Rik
als eersten aan de tafel. John wist
zijn partij te winnen en Rik kwam
na een achterstand van 12 caramboles terug met twee series en wist
er een remise uit te slepen. Do wist
zijn eerste partij ook om te zetten in
winst, dit liep allemaal volgens het
uitgedachte plan. Daarna viel het

plan in duigen, John en Do verloren de tweede partij, maar Rik wist
zijn partij weer in volle winst om te
zetten.
De derde ronde moest het dan gebeuren om nog een kans te maken
op de finaleronde. Rik was in topvorm en won zijn partij wederom en
ook Do wist zijn punten binnen te
slepen. John had geen kans tegen
zijn tegenspeler en verloor wederom. Helaas zat er geen finale plaats
in, maar het trio mocht om 19.00 uur
beginnen aan de laatste ronde voor
de 3e plek. John liet het wederom
afweten maar Do en Rik maakten er
een spannende thriller van en wisten op de valreep de 3e prijs veilig te
stellen op dit NK driebanden.
Alle supporters, in grote getale aanwezig, bedankt voor jullie steun tijdens dit kampioenschap!

Regio - De postduivenliefhebbers
van Rond de Amstel hebben j.l. zaterdag 2 vluchten gehad. Eén vanaf Soisson in Frankrijk en één vanaf Meer in België. Het was afgelopen zaterdag lekker weer voor de
duiven en voor de duivenliefhebbers. Droog, zonnig en een flinke
zuiden wind wat maakte dat de duiven weer op volle snelheid richting
huis vlogen. Voor Peter Bosse uit
Uithoorn werd het een prima duivenweekend want om twee vluchten in één weekend te winnen komt
niet zo heel vaak voor in de loopbaan van een duivenliefhebber. De
eerste vlucht die gelost werd was
voor de oude duiven vanuit Soisson.
De duiven werden daar om 08:15
uur gelost. De vlucht had een zeer
vlot verloop d.w.z. dat de eerste duif
reeds om 11:22 uur bij Peter op zijn
hok landde. Deze duif had de 339
km. afgelegd met een snelheid van
ruim 1808 meter p/min. wat neerkomt op gemiddeld 108 km. p/uur.
Dat het een vlot verloop had bleek
wel omdat de meeste liefhebbers de
duiven allemaal binnen een halfuurtje na de eerste duif van Peter thuis
hadden. Op deze vlucht werd tweede Hennie Pothuizen uit Vinkeveen
en derde Theo Kuylenburg uit Amstelhoek. De duif van Peter Bosse
eindigde in Rayon F als 24 van 1601
duiven en over heel Noord Holland
werd de duif 76 van 8223 duiven.
Leo v.d. Sluis uit Uithoorn werd 1e
in de B-Poule.
Alsof dit allemaal nog niet mooi genoeg was bleek nadat de uitslag
was gemaakt dat Peter Bosse de
jonge duivenvlucht ook gewonnen

had. De jonge duiven werden gelost
in het Belgische Meer. De duiven
mochten om 09:50 uit hun mandje
om de terugreis te starten. Ook zij
hadden weer de wind op de staart
en kwamen daardoor naar huis alsof ze André Kuipers zelf waren. Dit
duifje van Peter had een bijzondere
prestatie geleverd. Hij was namelijk
alle duiven van Rayon F de baas en
dit waren er maar liefst 3318. Tweede op deze vlucht werd Hennie Pothuizen uit Vinkeveen en derde werd
Co Oussoren ook uit Vinkeveen. Co
werd tevens winnaar van de B-Poule. Ton Duivenvoorde uit De Hoef
pakte de dertiende duif zodoende kwam de attractieprijs, weer een
heerlijke worst van “Slagerij Heemskerk” uit Uithoorn bij hem terecht.
De uitslagen op rij.
Soisson
1. Peter Bosse, Uithoorn
2. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
4. Hans Half, Amstelhoek
5. Ron den Boer, Uithoorn
6. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
7. Marin v.d. Hoort, Uithoorn
8. Cor van Bemmelen, De Hoef
9. Ton Duivenvoorde, De Hoef
10. Wim Wijfje, De Kwakel
Meer
1. Peter Bosse, Uithoorn
2. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3. Co Oussoren, Vinkeveen
4. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
5. Ton Duivenvoorde, De Hoef
6. Verwey / Castricum, Mijdrecht
7. Hans Half, Amstelhoek
8. Henk Snoek, De Kwakel
9. Ron den Boer
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Geslaagden VeenLanden College Mijdrecht
VMBO-T

Soumia Adghir-Mijdrecht, Nerise Alderlieste-Mijdrecht, Elvira BatenburgMijdrecht, Stan Bendermacher-Vinkeveen, Priscilla de Blieck-Amstelhoek,
Bonnie de Boer-Mijdrecht, Vince Boontjes-Mijdrecht, Nadia BoumaizaWilnis, Manon Brabander-Mijdrecht, Susan de Bruin-Mijdrecht, Philippe Claus-Uithoorn, Stef Dancy-Mijdrecht, Dion Dings-Uithoorn, Lotte Eekhof-Uithoorn, Tom Egberts-Mijdrecht, Laura Eilander-Vinkeveen, Sakiena
El Asri-Uithoorn, Abdelhak El Ouhdani-Mijdrecht, Sven van Es-Mijdrecht,
Wouter van de Geer-Zevenhoven, Justin Gering-Mijdrecht, Tarik GökMijdrecht, Kayleigh van Groen-Mijdrecht, Esmee Groenendijk-Zevenhoven, Jorden van Groenigen-Uithoorn, Thijmen Gunther-Mijdrecht, Esmee
Hazelaar-Mijdrecht, Kim Heemskerk-Zevenhoven, Jip Heldoorn-Mijdrecht,
Cas van der Hoorn-Noorden, Lorenzo Jacques-Mijdrecht, Susanne JanmaatMijdrecht, Bob Janmaat-Nieuwveen, Monique de Jong-De Hoef, Sander
de Jong-Zevenhoven, Dion de Jong-De Hoef, Juliëtte de Jongh-Mijdrecht,
Bas Kalshoven-Noorden, Reilly Keijzer-Nieuwveen, Guilhermo Kempenaar-Mijdrecht, Omar Khalifa-Mijdrecht, Lars Kniep-Mijdrecht, Jerry KonstMijdrecht, Jessica Koole-Noorden, Debbie Korlas-Woerdense Verlaat, Lori Koster-Mijdrecht, Woody Lindoorn-Uithoorn, Jeffrey van Loo-Mijdrecht,
Désirée Maas-Mijdrecht, Jordy van der Meer-Mijdrecht, Max MeulemanWilnis, Demy van Offerden-Mijdrecht, Jack van Oudenaarden-Nieuwveen,
Jordi Porcel Lelieveld-Uithoorn, Dylan Rietveld-Noorden, Sasha RobertsMijdrecht, Maxime Sampson-Waverveen, Niels Schenk-Mijdrecht, Daphne Schiele-Mijdrecht, Michelle Schoenmakers-Mijdrecht, Nicky ScholtenMijdrecht, Quincy Sedney-Mijdrecht, Jorik Sneijder-Uithoorn, Yurre Spekman-Uithoorn, Raymond van Stein-Wilnis, Danny Strunk-Wilnis, Remco
Timmermans-Uithoorn, Bob Toussaint-Uithoorn, Babett van Trigt-Zevenhoven, Nicole den Uijl-Mijdrecht, Antoine van der Vaart-Mijdrecht, Gijs van
Veen-Vinkeveen, Mike Veenman-Mijdrecht, Denise Veerhuis-Mijdrecht,
Amber Verbeek-Uithoorn, Wouter Visser-Mijdrecht, Merel Visser-Uithoorn,
Rowdy Vork-Amstelhoek, Jordi de Vos-Mijdrecht, Youri van Wees-Mijdrecht,
Cindy van der Weijden-Mijdrecht, Lisa Wigchert-Zevenhoven, Sven WolzakMijdrecht, Kathelijne van der Woude-Wilnis, Jordy Wouters-Mijdrecht, Sam
Zandee-Wilnis, Robin Zuidam-Nieuwveen, Richard van der Zwaan-Nieuwveen,

HAVO

Bart Akkermans-Vinkeveen, Eline Akkermans-Vinkeveen, Sebastiaan Andree-Wilnis, Stefan van der Arend-Vinkeveen, LIsa van Avezaath-Wilnis, Lotte Baas-Uithoorn, Kirsten van Beek-Wilnis, Robin van der Bent-Mijdrecht,
Koen Berentzen-Vinkeveen, Mike van Berkum-Mijdrecht, Marijn Blei-Wilnis, Suzanne Bloemendaal-Mijdrecht, Matthijs Blokland-Mijdrecht, Carin
van Bodegraven-Baambrugge, Thijs Bolwerk-Mijdrecht, Jonathan BoomMijdrecht, Ilse Boonders-Mijdrecht, Gijs Bots-Uithoorn, Maikel BottermanMijdrecht, Joy Breewel-Wilnis, Tessa Broeken-Zevenhoven, Dylan Brugman-Mijdrecht, Nicole Buijs-Mijdrecht, Marleen Burger-Mijdrecht, Dave Cornelissen-Mijdrecht, Yacintha Cramer-Wilnis, Stephan DaleboutMijdrecht, Maxim van Dam-Mijdrecht, Quincy Deira-Vinkeveen, Ewout van
Diemen-Mijdrecht, Lisanne van Dijck-Mijdrecht, Leila Djuheric-Mijdrecht,
Fleur Dokter-Wilnis, Sjoerd Egberts-Mijdrecht, Luz-Elena Eikelenboom-Wilnis, Maybritt van Engeland-Uithoorn, Marije Fokker-Abcoude, Vivian Fransen-Noorden, Sophie van Geest-Mijdrecht, Jorn van Gijn-Mijdrecht, Daniëlle Gijsen-Vinkeveen, Thomas van Ginkel-Mijdrecht, Rahim Gök-Mijdrecht,
Marije Goldhoorn-Vinkeveen, Renske Goldhoorn-Vinkeveen, Mirjam de
Graaff-Wilnis, Justin Grashoff-Uithoorn, Robbert Grobben-De Hoef, Dylan
van Groen-Mijdrecht, Eric Groeneweg-Nieuwveen, Tom Gunther-Mijdrecht,
Mark de Haan-Vinkeveen, Nikita den Haan-Uithoorn, Jordi HammerMijdrecht, Judith van Harten-Mijdrecht, Deborah Hartman-Mijdrecht, Fleur
van Heesewijk-Zevenhoven, Robin Heikens-Mijdrecht, Sjimmie HeldoornMijdrecht, Eva Hemelaar-Vinkeveen, Steven Hoekstra-Mijdrecht, Bonny Hogendoorn-Mijdrecht, Daphne Hogeterp-Vinkeveen, Julia Homan-Zevenhoven, Stijn Hoogendoorn-Wilnis, Ingrid Hopman-Mijdrecht, Sophia van der
Horst-Mijdrecht, Job Janmaat-Nieuwveen, Willemijn de Jong-Wilnis, Nino
Jouby-Vinkeveen, Sanne Kager-Mijdrecht, Isabelle Kemper-Abcoude, Tiana
Kleijweg-Zevenhoven, Joel Knightley-Vinkeveen, Nathan Koek-Mijdrecht,
Isabella Kok-Wilnis, Artymo Kok-Wilnis, Daan Kok-Wilnis, Ruben KooijmanVinkeveen, Sander Kooiman-Mijdrecht, Jasper Kruiswijk-Wilnis, Raphaéla
Kuin-Uithoorn, Dennis Kuiper-Wilnis, Laurien Kuipers-Nieuwveen, Tim ter
Laare-Wilnis, Melanie de Lange-Nieuwveen, Emma van Leeuwen-Uithoorn, Pascal van Leeuwen-Mijdrecht, Lisanne Lek-Mijdrecht, Linda Lemkes-Mijdrecht, Stefan Lichtenveldt-Mijdrecht, Chantal Liesveld-Vinkeveen,
Karima van Maanen-De Hoef, Jan-Willem van Maanen-Vinkeveen, Rosalie van der Meer-Wilnis, Patrick Meijer-Mijdrecht, Maarten Middelkoop-De
Hoef, Reinout Molenaar-Mijdrecht, Tijmen Molenaar-Mijdrecht, Lisa MollMijdrecht, Marije van Os-De Hoef, Emma Pijl-Mijdrecht, Daphne PomstraUithoorn, Michael Pothuizen-Vinkeveen, Sven Prins-De Hoef, Dewika Ramadhin-Mijdrecht, Erik van Rossum-Noorden, Thijs Saillard-Mijdrecht, Robyn Samsom-Wilnis, Quinten Samsom-Wilnis, Jelle Schenk-Mijdrecht, Daan
van Scheppingen-Mijdrecht, Ama Schippers-Mijdrecht, Roos Scholte-Zevenhoven, Tim Schoonderwoerd-Mijdrecht, Nicole Semp-Amstelhoek, Gino Sirach-Abcoude, Noëlla Slof-Mijdrecht, Jamie Smit-Mijdrecht, Quincy SteenWilnis, Malique Steenbrink-Mijdrecht, Ilonka Streefkerk-Mijdrecht, Gary
van Tol-Mijdrecht, Matthijs Uytewaal-Mijdrecht, Suzanne van der VeldenMijdrecht, Lena Verhaert-Mijdrecht, Bo Verhoek-Amstelhoek, Paul VerkerkNieuwveen, Britt Versteeg-Wilnis, Joep Verweij-Mijdrecht, Daan VolkersUithoorn, Susanne van der Voorn-Zevenhoven, Linde Vriens-Uithoorn, Lisa
de Vries-Mijdrecht, Rowan Wagenaar-Wilnis, Patricia Wahlen-De Hoef, Lilianne Weinhandl-Mijdrecht, Lisanne van Weldam-Mijdrecht, Michael Willard-Amstelhoek, Mark Zwaan-Nieuwveen,

ATHENEUM

Marijke Akerboom-Zevenhoven, Daan van Beek-Wilnis, Jari Beek-Mijdrecht,
Nikki Blom-Wilnis, Eline Brouwer-Wilnis, Marieke Brouwer-Mijdrecht, Arjen
Buijze-Mijdrecht, Daan Eelman-Mijdrecht, Bart van Es-Mijdrecht, Michael
Gering-Mijdrecht, Kayleigh Hesse-Uithoorn, Daan ‘t Hoen-Wilnis, Femke
Kamminga-Vinkeveen, Lennart Keyzer-Mijdrecht, Robbert Kompier-Wilnis,
Jorik van Koppen-Mijdrecht, Laura Krechting-Wilnis, Kimberly van der LaanNieuwveen, Jean de Leeuw-Uithoorn, Ruben van der Meulen-Kudelstaart,
Roel Mouris-Waverveen, Marcia van der Poel-Mijdrecht, Coen RaveslootZevenhoven, Coby van Rijt-Wilnis, Fabio Rodrigues dos Santos-Nieuwveen,
Sandra van der Schaaf-Wilnis, Jesse Schaap-Vinkeveen, Lars van Scheppingen-Mijdrecht, Lisa Scheren-Wilnis, Willemijn Schouten-Mijdrecht, Nienke
Sijtsema-Wilnis, Tineke Splinter-Zevenhoven, Goof van Straaten-Mijdrecht,
Maksim Tillart-Mijdrecht, Anh Tran-Mijdrecht, Jelle Turkenburg-Mijdrecht,
Roos Uithol-Mijdrecht, Liz Veenhof-Mijdrecht, Stefan van Velsen-Wilnis,
Edwin Versteeg-Mijdrecht, Susanne Vesseur-Mijdrecht, Gijs van Vlaardingen-Zevenhoven, Rens van Vliet-Vinkeveen, Sanne Van de Voort-Vinkeveen, Amber van Vugt-Mijdrecht, Kim van der Weijden-Noorden, Lindsay
Wesselius-Zevenhoven, Sterre Wiessing-Vinkeveen, Willemijn van der
Wulp-Zevenhoven, Rivka Zandbergen-Nieuwveen,
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Wervelende buikdansshow
Dansgroep Aziza in The Mix

Gratis KnA zomeravondconcert op Legmeerplein

Uithoorn - Komende zaterdagmiddag 7 juli om 15.30 uur kan iedereen
die dat leuk vindt komen kijken naar
de wervelende buikdansshow van
Dansgroep Aziza. Dansgroep Aziza
bestaat uit 11 meisjes in de leeftijd
van 3 tot 11 jaar. Aziza staat onder
de bezielende leiding van buikdanslerares Jacqueline Post, die haar
passie al heel haar leven in het dansen vindt.

Uithoorn – Volgende week dinsdag 10 juli geeft Muziekvereniging
KnA een gratis toegankelijk zomeravondconcert.

Jacqueline, zelf half Libanees, half
Nederlands heeft zich vanaf haar
jeugd met buikdansen beziggehouden. Zelfs zo zeer dat zij op allerlei
nationale en internationale danspodia heeft gestaan! Nadat zij is gestopt met professioneel dansen is zij
gestart met het geven van les aan
vele kinderen in Amsterdam.
De liefde heeft haar inmiddels in
Uithoorn doen belanden. Jacqueline, die ook als pedagogisch medewerker werkzaam is bij de BSO
De Legmeer van Salidoe, vertelt:
“Ik ben gestopt met het geven van
buikdansles toen ik verhuisde naar
Uithoorn. Ik begon het steeds meer
te missen en op de naschoolse opvang ben ik met een stel meiden
een optreden gaan voorbereiden
voor het jaarlijkse Zomerfeest. Dat
was een doorslaand succes! Doordat ik weer ervoer hoe heerlijk het

is om samen met meiden te buikdansen kreeg mijn stille wens weer
vervolg en ben ik afgelopen februari met Dansgroep Aziza gestart. In
eerste instantie startten we gewoon
bij mij thuis, wat betekende dat we
de hele huiskamer ombouwden tot
dansstudio. Gelukkig kunnen we nu
door samenwerking met het jeugdwerk van Stichting Cardanus wekelijks gebruikmaken van Het Buurtnest en kunnen we onze show laten
zien in The Mix komende zaterdag 7
juli. In deze show laten we de verschillende aspecten en dansen zien
die bij buikdansen horen. Op meeslepende Arabische muziek doen
we onder andere een stokkendans,
een waaierdans en dansen we met
de prachtige ‘isisvleugels’. We dragen natuurlijk de meest schitterende kostuums! Deze buikdansshow
is natuurlijk heel leuk om te doen,
maar ook om andere kinderen kennis te laten maken met buikdansen
en te enthousiasmeren om ook bij
Dansgroep Aziza te komen dansen.”
Wilt u ook deze wervelende
show zien?
Komede zaterdag 7 juli om 15.30 uur
in Jongerencentrum The Mix aan de
J.A. van Seumerenlaan 1. De zaal
gaat om 14.45 uur open en de entree is gratis.

Goud van Oud af en toe
erg nat, maar wel gezellig
Uithoorn - De hele dag was het
heerlijk weer. Niet bloedheet, nu en
dan een zonnetje, beetje wind, maar
droog. Nu en dan kwamen er heel
donkere wolken over, maar de wind
blies ze over. ‘Laat het droog blijven’
waren de vele schietgebedjes vanuit
Uithoorn. Goud van Oud was er en
helaas was deze festiviteit de laatste jaren nogal eens in het water gevallen. Omstreeks de klok van half
negen zaterdagavond kwamen er
wel erg donkere wolken aan: het zal
toch niet, hè? Het was wel zo, stortregen kwam er naar beneden. Na
een half uur werd het weer droog,

maar de hele avond door werden
de festiviteiten verstoord door fikse
buien. Gelukkig waren het tropische
buien, want echt koud was het niet.
Al met al is het toch best drukbezocht en zat de sfeer er goed in.
De bands waren goed en de organisatie wil dan ook de vele trouwe
bezoekers, die de regen trotseerden, hartelijk danken voor de enorme gezelligheid die zij wisten te creeren. Ook de twee hoofdsponsoren bedankt: AH Jos van den Berg
en C1000 Visser. Zonder hen had dit
feest niet mogelijk geweest.

Het concert begint om 19.00 uur en
zal de (hopelijk) zwoele zomeravond
opluisteren met prachtige klassieke werken, afgewisseld met moderne popmuziek. Het concert vindt
plaats op het plein voor het KnA gebouw op het Legmeerplein 49, naast
de praktijkschool. Bij slecht weer
verhuist het orkest in het KnA gebouw en kunnen de bezoekers ook
genieten van het zomeravondconcert. Tijdens het concert wordt aan
alle bezoekers gedacht. Opzwepende paso doble muziek wordt afgewisseld met klassieke werken, marsen en popmuziek. Voor ieder wat
wils dus! Zowel het leerlingenorkest
als het harmonieorkest van KnA Uithoorn zal optreden. Rene van Welbergen, voorzitter van KnA: “Dit zomeravondconcert is inmiddels traditie geworden. Het is onze manier
om de omwoners in de Legmeer en
de overige inwoners van Uithoorn
te laten zien wat er het hele seizoen
door gebeurt in het KnA gebouw.

De muzikanten repeteren iedere
week hard en op dit moment zijn we
druk met de voorbereidingen bezig
voor de grandioze muzikale avond
die we op 3 november aanstaande
organiseren in het Crown theater in
Aalsmeer. Onder de naam ‘A Music Night Out: Classic meets Rock’
wordt dat echt een prachtig avondje
uit voor iedereen met heerlijk eten,
een sfeervol theater en prachtige
muziek.” Van Welbergen vervolgt:
“De show in november is iets dat
niet eerder gedaan is en waar ook
veel interesse vanuit het bedrijfsleven in Uithoorn en Aalsmeer voor
is. Het is een manier om medewerkers en klanten op een ontspannen
avondje uit te trakteren en daar is
toch behoefte aan in deze tijden van
economisch zwaar weer. De reserveringen via de website www.amusicnightout.nl lopen dan ook al snel
binnen!” Wilt u een voorproefje zien
en horen van A Music Night Out op
zaterdag 3 november? Kom dan kijken en luisteren tijdens het zomeravondconcert op het Legmeerplein.
Meer informatie over Muziekvereniging KnA vindt u op de website
www.kna-uithoorn.nl .

Henk de Jong wint ronde
Nes aan de Amstel

Opening van Tourhome:

Gerda Voorn door het lint
De Kwakel - Met een ferme knip
werd afgelopen dinsdagavond het
nieuwe onderkomen van de tourvoorspellers geopend. Voor deze daad was Gerda Voorn uitgenodigd, zij verdiende deze eer omdat
zij al vele jaren de tourdeelnemers
met lekkere hapjes verwent. Op deze openingsavond werden ook de
ploegen geloot, onder grote belangstelling van de renners die zich lovend uitlieten over hun ‘home’.
Vrijdagavond gingen de eerste
briefjes in de bus, de proloog moest
worden voorspeld. Zaterdagmiddag werd deze proloog met grote
spanning gevolgd in het Tourhome,
de briefjes in de aanslag en een bidon bij de hand. Pas op de maandagavond zal de eerste tussenstand
op het scorebord verschijnen, maar

na de proloog is er een kleine officieuze tussenstand. Drie renners
wisten negen punten te scoren, Jan
Kas, Trudy Lauwers en JP Verbruggen. Zij voeren de ranglijst aan, tevens ook de ranglijst voor de tijdritten. Voor de winnaar hiervan is de
Pietje Verhoef-prijs in het leven geroepen. De renners met het meeste geluk waren Jacco Lauwers, Willy Tuk en JP Verbruggen, zij delen
de rode trui. Debutant John vd Hulst
viel al snel in de prijzen omdat hij
als enige Gilbert in de proloog had
meegenomen, beginnersgeluk.
Pas volgende week zal er meer duidelijk worden over de favorieten in
Tour de Kwakel, zij zullen zich de
komende dagen moeten verdiepen
in de sprinters van de ronde van
Frankrijk.

Regio - Vrijdagavond 29 juni wist
Henk de Jong de ronde van Nes aan
de Amstel te winnen bij de amateurs/junioren.
Zijn minimale voorsprong op het peloton wist hij in de eindsprint te behouden. Michael van Meerland en
Gerben van de Knaap wisten goed
mee te doen met de premiesprints
en gingen ook met een gevulde envelop naar huis. Gerben eindigde
als 17e en Michael als 25e . Henk
heeft dit seizoen al enkele knappe
uitslagen gereden, maar een overwinning ontbrak nog in zijn uitslagenlijstje! De ronde van Nes aan de
Amstel is weer net wat anders dan
de meeste rondes. De meeste wielerrondes gaan over een parcours
tussen de 1-2 km en dan starten alle klassen apart na elkaar. In Nes is
het ‘rondje’ maar liefst 12 km lang
en starten de groepen enkele minuten na elkaar, waardoor er uiteindelijk meer dan 150 renners tegelijk in
koers waren. Als eerste mochten de
amateurs/junioren starten, gevolgd
door de sportklasse/nieuwelingen
en als laatste groep vertrokken de
dames. Lekker dicht bij huis, dus
een heel aantal groen gekleurde
UWTC rijders aan start. Niels Ruijter
reed als nieuweling heel knap naar
een 15e plaats bij de sportklasse/
nieuwelingen. De nieuwelingen rijden namelijk met een lichter verzet
dan de sportklasse. Deze wedstrijd
werd gewonnen door de sterke Brian Burggraaf die dit seizoen al weer
heel wat overwinningen op zijn conto heeft bijgeschreven. Helaas staat

Fantastisch voetbalkamp KDO-meiden
De Kwakel - Afgelopen weekend
is de afdeling meidenvoetbal van
sv KDO, ter afsluiting van het seizoen op kamp geweest. Middels het
organiseren van De Amerikaanse
Avond (12 mei jl.) hadden de meiden al een mooi budget bij elkaar
verdiend voor het kamp. De 52-koppige groep van meiden en leiders
vertrokken vrijdag rond 16.00 uur
vanuit De Kwakel naar de Betuwe. Op het terrein van Wilgje Buitensport verbleef de groep in mooie
tenten, met daarbij een ‘Kalverblijf’
als centrale ruimte.
De begeleiding had weer een leuk
programma in elkaar gezet, wat het

weekend bol deed staan van leuke
activiteiten en gezelligheid. Vrijdagavond gingen de jongste meiden
na het eten bowlen in Tiel en waren er voor de oudere meiden drie
spellen op het terrein zelf, waarna
laat in de avond iedereen genoot
bij het kampvuur van marshmallows
en broodjes. Zaterdag was een actieve dag die bestond uit een Survival parcours en na de lunch een kanotocht. Bij terugkomst konden de
meiden hun lol op met de meegebrachte buikglijdbaan en was er een
heerlijke barbecue. Het zaterdagavond programma bestond voor de
E- en D-meiden uit een leuke spel-

quiz en gingen de C- en B-meiden
naar de bioscoop. Na zondag enigszins te hebben uitgeslapen stond de
rest van de dag in het teken van pret
maken met water en het inpakken
van de spullen, om rond 16.00 uur
weer terug in De Kwakel te zijn. De
organisatie kijkt terug op een geweldig weekend, waarbij de weersomstandigheden super waren en er
veel plezier is gemaakt. Een zeer geslaagd kamp!
Voor de meiden van KDO is het nu
zomerstop, waarna half augustus
het nieuwe seizoen weer van start
zal gaan.

er van deze klasse nog geen volledige uitslag online, zodat de exacte
plaatsen van Bart de Veer, Frans van
de Does, René Kaslander, Rene en
John Oudshoorn niet bekend zijn.
Jeugdtoernooi
Amsterdam Noord
Zondag 1 juli het jeugdtoernooi bij
Ulysses. Deze wedstrijd bestaat uit
2 delen. Eerst een individuele tijdrit,
gevolgd door een rit in lijn.
Uitslagen: cat 1: Brit Buijs 8e, cat 3:
Tristan Geleijn 7e, cat 4: Owen Geleijn 3e, cat 6: Leon Buijs 17e, Menno van Capel 26e, Tom Veraart 38e.

Legmeervogels zaalvoetbal 1 verliest
eerste oefenpartij
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 29
juni moest Legmeervogels aantreden in de Sporthallen Zuid tegen
het doven zaalvoetbalteam onder 23
jaar. Voor hun oefencampagne werd
Legmeervogels uitgenodigd om een
oefenwedstrijd tegen hen te spelen. Omdat Legmeervogels de afgelopen jaren zeer goed gepresteerd
heeft en in drie jaar tijd van de 3e
klasse naar de Hoofdklasse is gepromoveerd, wilden zij graag tegen
Legmeervogels oefenen. Een groot
compliment dus.
Een kwartier later dan gepland werd
de aftrap genomen en Legmeervogels ging uitstekend van start. Het
balletje ging geduldig rond en men
nam het initiatief. Men was de betere partij en dit leidde tot een aantal
doelkansen. In de 5e min was het al
raak. Jasper zag Mels de diepte in
gaan en gooide de bal op maat voor
zijn voeten. Mels wist hier wel raad
mee en bracht de 0-1 op het scorebord. Legmeervogels bleef de wedstrijd controleren en breidde in de
12e min de score uit naar 0-2. Wederom was Mels Bos de doelpuntenmaker.
Daarna zakte het tempo wat weg en
werd men wat nonchalant. Er ontstonden kleine foutjes in de verdediging, waardoor in de 14e min door
slap verdedigen de aansluitingstreffer op het scorebord verscheen, 1-2.
Oranje onder23 kreeg meer ruimte om te voetballen, waardoor zij
steeds gevaarlijker werden. In de
18e min ging een speler van Oranje door op rechts en wilde Sjors op
rechts passeren in het strafschop-

gebied. Sjors stak zijn been uit,
waardoor de tegenstander gevloerd
werd en de bal op de strafschopstip
belandde. De 2-2 was het gevolg en
was tevens de ruststand.
Tweede helft
De 2e helft begon Legmeervogels
toch weer sterk, wat beloond werd
met een 2-3 voorsprong. Met een
laag afstandsschot in de linkerhoek bracht Mels Legmeervogels
op voorsprong.
Daarna merkte je dat Legmeervogels alweer een tijdje uit de running
is. De competitie ligt al een tijdje
stil en er is al een tijdje niet meer
met elkaar gespeeld. Oranje onder
23j had duidelijk een beter ritme en
een betere conditie. Je kon zien dat
zij bezig zijn met een oefenperiode
en volop in training zijn. Daardoor
kwamen zij beter in de wedstrijd
en moest Legmeervogels achteruit.
Door conditiegebrek bij Legmeervogels werd men slordig in de passing
en minder scherp in de verdediging.
Oranje wist in de periode van de 10e
tot en met de 14e min de score om
te buigen en de score uit te breiden naar een 5-3 voorsprong. Toch
gaf Legmeervogels zich niet gewonnen en op aangeven van Tim Mollers was het wederom Mels Bos die
de aansluitingstreffer wist te scoren
en er in de 18e min 5-4 van maakte.
Helaas voor Legmeervogels maakte Oranje er in de volgende minuut
alweer 6-4 van. Dit was volkomen
terecht. Zij waren fitter en beter in
conditie dan de spelers van Legmeervogels. Toch werd op karakter

de score een beter aanzien gegeven
door een fraaie actie van Mels Bos.
Mels kwam op aan de rechterkant
en trok de bal vanuit de draai strak
voor de goal richting de op links opkomende Patrick Woerdeman. Deze
fantastische bal werd simpel binnen
getikt door Patrick Woerdeman, 6-5
in de 20e min.
Paal
Daarna werden aan beide kanten
nog een aantal gevaarlijke kansen
gecreëerd, waarbij Oranje zelfs nog
de paal raakte, maar gescoord werd
er niet meer. Een terechte eindstand dus, waaruit geconcludeerd
mag worden dat wanneer Legmeervogels compleet was geweest en
in haar normale wedstijdritme zou
zitten, deze tegenstander makkelijk van de mat zou kunnen spelen.
Dat was al duidelijk te zien in de 1e
helft, maar je zag gewoon dat de
krachten langzaam weg vloeiden.
Al met al is dit een zeer nuttige en
leuke oefenwedstrijd geweest, alvast ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wel is duidelijk dat er
in de rest van de voorbereiding nog
enig werk te verrichten is, om gelijk een goede start te kunnen maken in de nieuwe Hoofdklasse B.
Het lijkt erop dat dit een zeer pittige
klasse zal zijn, waarbij Legmeervogels veelal ver moet reizen richting
onder andere Amersfoort. Er zal dan
ook nog getraind gaan worden en
wellicht nog een aantal oefenpartijen gespeeld gaan worden om goed
en fit van start te kunnen gaan begin september.

