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VRIJDAG KOOPAVOND

SALE 2E RONDE
DONDERDAG    4,   VRIJDAG  5    EN   ZATERDAG    6  JULI

G-STAR / PALL MALL / ONLY / JACK&JONES / DIESEL / CARS / PETROL  
NOIZE / LTB / VERO MODA / ESPRIT / WRANGLER / LEVI’S / PASTRY / OBJECT
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BIG L AALSMEER | JOIN FASHION
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER
TEL: 0297 321177 | WWW.BIGL.NL

%
KORTINGEN OP VEEL DAMES / HEREN 
EN KIDS ARTIKELEN VAN ALLE MERKEN

KORTING60TOT

SHORTS T-SHIRTS

10,- 10,-
PALL MALLDIVERSE HEREN

SHORTS
JACK&JONES / CARS / NYDD

V.A.

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

ADVERTEREN?
IN DE

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

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

Tankstation 
Zijdelwaard gaat 
door met
Met ingang van 
1 juni 2013

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

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

ZOMER-
ACTIE

Kies uw Grohe kraan
en ontvang de

dagtemperatuur
als korting!*

Hoe warmer,hoe méérkorting
* Gemeten op de dag dat u belt,
   korting op de brutoprijs

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698

De verkeersontsluitingsroute Oude Dorp wordt defi nitief met een 30 km regime ingericht. (Impressie Bureau RRog)

Ontsluitingsroute Oude Dorp 
defi nitief 30 km regime
Uithoorn - De bewoners van het 
Thamerlint die ruimschoots de pu-
blieke tribune bevolkten tijdens de 
raadsvergadering van afgelopen 
donderdagavond 27 juni, zijn on-
getwijfeld met gemengde gevoe-
lens huiswaarts gegaan. Terwijl toch 
een aantal van hun wensen was in-
gewilligd. Namelijk zowel de Prins 
Bernhardlaan als de Thamerlaan in 
te richten als een verkeersontslui-
tingsroute waar een 30 km/uur re-
gime van toepassing wordt in plaats 
van de oorspronkelijke uitvoering 
van 50 km/uur zoals dit staat in het 

Uithoorns Verkeer en Vervoer Plan 
(UVVP). Niettemin werd in hun 
ogen een belangrijk element in het 
weren van (doorgaand) vrachtver-
keer niet gehonoreerd. Zoals het 
verlagen van de onderdoorgang bij 
het nog te realiseren viaduct on-
der de busbaan van 3,50 meter naar 
3,00 meter. Een ingediend amen-
dement van Gemeentebelangen en 
het CDA daarvoor werd verworpen. 
De bewoners vrezen dat daarmee 
toch nog te veel vrachtverkeer over 
beide lanen zal rijden. Dat is iets wat 
ongewenst is en als een zwaar we-

gend punt wordt ervaren. In dat licht 
gezien bracht fractievoorzitter Nick 
Roosendaal (VVD) tussentijds in 
dat, mocht na inrichting van de rou-
te blijken dat dit het geval zal zijn, 
er gekeken kan worden naar ex-
tra mogelijkheden om hieraan als-
nog een halt toe te roepen. Wat het 
ook niet haalde was een amende-
ment van DUS! om de fi etsstrook op 
beide lanen te verbreden met 25 cm 
ten koste van de rijbaan. Dit werd 
als ‘onveilig’ betiteld.

Vervolg elders in deze krant.

Plantenbak 
bij de Schutse 
geadopteerd

Uithoorn - Buurtbeheer Zijdel-
waard heeft de plantenbak bij de 
Schutse aan De Merodelaan ge-
adopteerd. Het team van Buurtbe-
heer  Zijdelwaard heeft gezorgd 
dat de plantenbak er weer netjes 
bij staat! Dit is nu een zorg van dit 
buurtbeheerteam en hopelijk kan 
de buurt hier blijvend van genieten!

De afslag naar Schiphol-Oost en de A9 bij de Waterwolftunnel in de Oude Meer – op de voorgrond naar links - is 
opengesteld. Langs de bovenrand van de foto naar rechts de weg richting industriegebied Schiphol-Rijk.

Via de N201 nu rechtstreeks 
naar Schiphol-Oost en A9 v.v.
Regio - Sinds maandag 1 juli 05.00 
uur is de afslag bij de Waterwolftun-
nel in De Oude Meer opengesteld 
voor het verkeer naar en van Schip-
hol-Oost en de richting A9 vice ver-
sa. Ook het naastgelegen industrie-
gebied van Schiphol-Rijk is nu via 
die afslag meteen bereikbaar. En 
omgekeerd natuurlijk: komend van-
uit Schiphol-Rijk en Schiphol Oost 
kun je bij de tunnel (locatie Oude 
Meer) dan ook linksaf slaan richting 
Uithoorn. En dus gelijk de tunnel in-
rijden in plaats van eerst te moeten 
omrijden via Schiphol-Rijk. Kortom, 
vanaf maandag is er dus een recht-
streekse verbinding over de N201 
vanaf Uithoorn met de A9 vice ver-
sa.

Afgelopen weekend waren er nog 
werkzaamheden op de Fokker-
weg in zuidelijke richting tussen 
de Brugstraat (bij de Bosrandbrug) 
en Poort Vier. Maar die zijn daar 
ook afgerond. Dit meldt de Provin-
cie ons. Ook de fl y-over bij de Bos-
randbrug/Brugstraat is sinds 19 ju-
ni opengesteld voor het verkeer. De 
bestaande opritten naar de A9 zijn 
gewoon open, dus men kan gewoon 
over de Fokkerweg naar Haarlem en 
Utrecht rijden. Alleen de nieuwe, 
extra oprit naar de A9 via de Schip-
hol draaibrug is nog niet in ge-
bruik. Vanaf de fl y-over wordt men 
nu naar de bestaande ‘oude’ oprit 
A9 geleid, die overigens gewoon in 
gebruik blijft. Straks, als de nieuwe, 

extra oprit naar de A9 klaar is, rijdt 
men vanaf de fl y-over rechtstreeks 
naar de nieuwe oprit A9 richting 
Utrecht. Omdat er nog een portaal 
met digitale route-informatiescher-
men op de A9 moet worden vervan-
gen kan de nieuwe oprit nog wor-
den gebruikt. Het nieuwe portaal 
zelf staat er al wel, maar de com-
municatie vanaf het oude portaal 
moet nog worden omgezet naar het 
nieuwe. Dat kan alleen ’s nachts in 
een weekend. Daarna wordt het ou-
de portaal weggehaald en de op-
rit geasfalteerd. Volgens planning 
hoopt men de nieuwe oprit naar de 
A9 nog voor de bouwvak te kunnen 
openstellen.
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Nu de zondags-
openstelling voor de detailhan-
del per 1 juli 2013 niet meer door 
de rijksoverheid wordt geregeld, 
maar dit aan de gemeenten over-
laat, wil de gemeenteraad van het 
college weten wat zij ermee gaat 
doen. 
Zoals bekend is in Uithoorn on-
der meer AH Jos van den Berg 
al een tijd lang op zondagmid-
dag geopend. Meerdere onder-
nemers in het Oude Dorp en het 
winkelcentrum Zijdelwaardplein 
hebben te kennen gegeven dit 
ook wel te willen. Nu is het nog 
zo dat slechts een beperkt aan-
tal branches dat voorheen al 
open mocht zijn op zondag, dit 
nog steeds mag. Er is echter nog 
niet (lokaal) geregeld dat andere 
winkels op zondag eveneens hun 
deuren mogen openen. Het col-
lege van B&W had toegezegd na 
het zomerreces dit jaar de raad 
een aangepaste verordening voor 
te leggen. Daarbij zou gebruik 
worden gemaakt van een model-

verordening van de VNG (Vereni-
ging van Nederlandse Gemeen-
ten). Tijdens de raadsvergadering 
van donderdag 27 juni jl. hebben 
de VVD en Ons Uithoorn in een 
motie het college verzocht hier zo 
snel mogelijk mee te komen en 
die aan de raad voor te leggen 
bij de eerste vergadering na het 
zomerreces. Dat is echter pas in 
september. De motie werd overi-
gens met een ruime meerderheid 
aangenomen. Zou het niet wen-
selijk zijn om nog voor die peri-
ode een tijdelijke maatregel in te 
voeren dat ondernemers die daar 
behoefte aan hebben hun deuren 
nog deze zomer op zondag kun-
nen openen voor het winkelend 
publiek? Verhoging van de omzet 
is zeker in deze tijd een zwaarwe-
gend argument. Dan kan de raad 
in september nog wel een keer in 
debat gaan met het college. In-
tussen kunnen de ondernemers 
aan de slag. Anders zijn we weer 
drie maanden verder voordat het 
door de molen is.

Besluit zondagsopening 
winkels pas in september



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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

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

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

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

COLOFON
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en be-
kendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen 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 vra-
gen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 
513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mede-
delingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stuk-
ken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stuk-
ken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoek-
steen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informa-
tiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk wor-
den ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meer-
wijk 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 wor-
den 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 voor-
lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amster-
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevat-
ten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen 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 grif-
fi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schor-
sende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank 
in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemo-
tiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling 
nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

Woensdag 26 juni 2013 opende wethouder Ria Zijlstra 
officieel de natuurspeelplekken Meerwijk en Groen-
Rode Scheg. De plekken bieden volop ruimte om te 
rennen, klimmen, ontdekken en ravotten in de natuur, 
maar er is ook nog wat te leren. Natuurlijk kreeg de wet-
houder bij de opening hulp van de kinderen. Kijk voor 
alle foto’s op www.fl ickr.com/gemeenteuithoorn/sets 
en ga naar ‘Opening natuurlijke speelplekken’. De wet-
houder overhandigde ook het ‘Polderboek Meerwijk’ en 
het ‘Boomboek Groen-Rode Scheg’. Deze boeken bie-
den een speciaal les- en activiteitenprogramma voor 
scholen, buitenschoolse opvang en alle andere geïnte-
resseerden. Beide boeken zijn gratis te downloaden op 
www.uithoorn.nl/nme.

Opening Natuurlijke 
Speelplekken De Werkgroep Natuur- en Milieuedu-

catie (NME) van de regio Amstelland-
Meerlanden organiseert in augustus 
en september weer een gratis Na-
tuuroudercursus. Geïnteresseerde 
ouders van basisscholen in de regio 
kunnen aan deze cursus van vier bij-
eenkomsten meedoen.

Natuurouders
Iedere basisschool wil leerlingen de 
natuur laten ervaren en hen onder-
zoek laten doen in de natuurlijke om-
geving. Leerlingen leren met al hun 
zintuigen, niet alleen door te lezen en 
te luisteren, maar ook door te voe-
len en te ruiken. Leerkrachten die 

met hun groep op stap gaan, kunnen 
best een paar helpende handen ge-
bruiken: de natuurouders. Natuurou-
ders kunnen, na een korte training, 
de leerkracht bijstaan bij het natuur-
onderwijs. Om aan de cursus mee te 
doen is voorkennis over natuur of mi-
lieu niet nodig, enthousiasme is vol-
doende.

Cursusdagen
De cursusdagen zijn op zaterdag 
24 augustus en 14 september en 
op woensdagavond 28 augustus en 
4 september. Meer informatie vindt 
u op www.natuurmilieuweb.nl Opge-
ven kan via nme@amstelveen.nl

Start gratis Natuuroudercursus

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit 

WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer. 
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. Info: 

mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg fi etsverbinding. Ter inzage van 31 

mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31 mei 

t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 mei t/m 11 

juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt 

en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder). Ter inzage vanaf 31 mei 
2013 tot en met 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.

- Ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1. Ter inzage van 31 mei t/m 11 
juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.

- Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Hoofdweg 47. 
Ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2013. Info: mevrouw J. Kars, tel. 0297-513111.

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Poelweg 40-44 De Kwa-
kel. Ter inzage van 7 juni t/m 18 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-
513111.

- Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest. Ter inzage van de 13 
juni t/m 12 juli 2013 Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.

- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord- 
Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 2013. Contact-
persoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297-513111. Schrif-
telijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 AE Den Haag, 
o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincie-
minbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl.

- Ontwerp voor de inrichting van Marktplein en Wilhelminakade. Ter inzage van 24 
juni tot 11 juli 2013. Info: mevrouw D. van Steeg, tel.: 0297-513111.

- Actieplan Geluidsbelastingkaarten. Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 2013. 
Info: mevrouw J. Kars, tel.: 0297-513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

noordwestgevel. Ontvangen 27 juni 2013
- Industrieweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het ge-

bruik naar gebedsruimte. Ontvangen 27 juni 2013
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren 

van een onderheid terras. Ontvangen 26 juni 2013
- Pastoor J. van Dijklaan 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren 

van een onderheid terras. Ontvangen 25 juni 2013
- Drechtdijk 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel. Ontvangen 23 juni 2013
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff)
- Geertruidahoeve 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

woning op de eerste verdieping. Ontvangen 27 juni 2013
Thamerdal
- Zijdelveld 57, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een onder-

heid terras. Ontvangen 21 juni 2013

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun be-
voegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen 
aanvraag:
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, het plaatsen van een schutting. Bezwaar: t/m 5 augustus 

2013.
 

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat 
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein
- Amsterdamseweg, vergunning kabels en leidingen voor het reconstrueren van het 

drinkwaterleidingnetwerk. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg, vergunning kabels en leidingen voor het reconstrueren van het 

LS-net en MS-net. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg-Molenlaan, vergunning kabels en leidingen voor het vervangen 

van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg-Molenlaan, vergunning kabels en leidingen voor het vervangen 

van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg-Wiegerbruinlaan – rotonde 2, vergunning kabels en leidingen 

voor het vervangen van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg-Thamerweg fase 1, vergunning kabels en leidingen voor het 

vervangen van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg-Thamerweg fase 3, vergunning kabels en leidingen voor het 

vervangen van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
De Kwakel
- Noorddammerweg 24, Vergunning aan Avtutan Horeca B.V. voor het exploiteren 

van een horecabedrijf t/m 4 juli 2016. Bezwaar t/m 8 augustus 2013
- Vuurlijn 24, Verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbal vereniging Tha-

men voor het organiseren van een Jeugdweekend op 5 en 6 juli 2013.

- Vuurlijn 24, Verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbal vereniging Tha-
men voor het organiseren een Japans Baseball Camp op 12 en 13 juli 2013.

- Percelen aan de Drechtdijk, Kerklaan en Boterdijk, omgevingsvergunning voor het 
aanleggen van een glasvezelnetwerk. Bezwaar: t/m 7 augustus 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein Vergunning aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel voor 

het organiseren van de streekmarkt op 14 september 2013 van 09.00 tot 17.00 
uur. Bezwaar t/m 8 augustus 2013

- Laan van Meerwijk Vergunning aan Stichting Jongeren Uithoorn aan de Amstel 
voor het organiseren van de Xtreme Showdown op 7 juli 2013 van 11.00 tot 19.00 
uur. Bezwaar t/m 7 augustus 2013

- Staartmees 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde. Bezwaar: t/m 5 augustus 2013.

Thamerdal
- Den Uyllaan 4 Ontheffi ng van het geluid aan Scholengemeenschap Thamen voor 

het ten gehore brengen van geluid op 4 juli 2013 van 17.30 tot 23.45 uur. Bezwaar 
t/m 5 augustus 2013

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 110a Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Carda-

nus voor het organiseren van Kids@theScheg op 28 juni 2013 van 19.00 tot 21.30 
uur.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over 
het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een 
vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 
513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en 
het aanvragen van spreektijd.

 HEFFING EN INNING BELASTINGEN
Aanwijzing heffi ngsambtenaar
Het college heeft bij besluit d.d. 13 juni 2013 nr. 9 het afdelingshoofd Publiekzaken 
aangewezen als heffi ngsambtenaar in artikel 231, tweede lid, onderdeel b Gemeente-
wet inzake (de genoemde onderdelen van) de navolgende verordeningen:
- Verordening afvalstoffenheffi ng: Grove huishoudelijk afvalstoffen als in artikel 2.1, 

van de tarieventabel behorende bij de verordening
- Verordening grafrechten 
- Verordening marktgelden 
- Verordening lig- en kadegelden
- Algemene rechtenverordening
- Verordening Precariobelasting
- Verordening rioolaansluitrecht
De heffi ngsambtenaar heeft de bevoegdheid tot mandaat en ondermandaat. Deze 
aanwijzingsregeling vervangt bestaande aanwijzingsbesluiten van burgemeester en 
wethouders, met uitzondering van het ‘Attributie en mandaat besluit WOZ, belastin-
gen en innen Uithoorn 2013’ d.d. 4 december 2012. Voor aanslagen, zaken, feiten 
en omstandigheden die zich voor 1 januari 2013 hebben voorgedaan, blijven de ou-
de aanwijzingsregelingen nog van kracht. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Attributie-
besluit heffi ng belastingen Uithoorn 2013’, treedt inwerking 3 dagen na deze bekend-
making en werkt terug tot 1 januari 2013.
Mandaat heffi ngsambtenaar
De heffi ngsambtenaar van Uithoorn, daartoe aangewezen door het college van bur-
gemeester en wethouders, mandateert zijn bevoegdheid tot het heffen van gemeen-
telijke belastingen:
- Inzake de verordeningen als hierboven genoemd aan het afdelingshoofd en in on-

dermandaat aan de clustercoördinator van de afdeling die de desbetreffende ver-
ordening uitvoert.

- Inzake de heffi ng van marktgelden voor wat betreft de dagplaats, als bedoeld in 
artikel 4 lid 1 onder a van de Verordening marktgelden, wordt een tweede onder-
mandaat verstrekt aan de marktmeester.

- Inzake de Lig- en kadegelden wordt een tweede ondermandaat verstrekt aan me-
dewerkers van VOF Aemstel Boating die bij besluit van het college d.d. 27-3-2012 
zijn aangewezen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Uithoorn. 

Dit mandaatbesluit vervangt eerdere mandaatbesluiten inzake de betreffende (onder-
delen van) de genoemde verordeningen. Voor aanslagen, zaken, feiten en omstan-
digheden die zich voor 1 januari 2013 hebben voorgedaan, blijven de oude manda-
teringen van kracht. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit heffi ng belas-
tingen Uithoorn 2013’, treedt inwerking 3 dagen na deze bekendmaking en werkt te-
rug tot 1 januari 2013.
Mandaat invorderingsambtenaar
De invorderingsambtenaar van Uithoorn, daartoe aangewezen door het college van 
burgemeester en wethouders, mandateert zijn bevoegdheid tot het invorderen van 
lig- en kadegelden aan medewerkers van VOF Aemstel Boating die bij besluit van 
het college d.d. 27-3-2012 zijn aangewezen als onbezoldigd ambtenaar van de ge-
meente Uithoorn. 
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit invordering lig- en kadegelden’, 
treedt in werking 3 dagen na deze bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.
Beleidsregels horen in de bezwaarfase
De heffi ngsambtenaar en de invorderingsambtenaar hebben beleidsregels vastge-
steld voor het horen van bezwaarmakers. Deze beleidsregels zijn van toepassing op 
bezwaarschriften die betrekking hebben op de verordeningen als genoemd in het ‘At-
tributiebesluit heffi ng belastingen Uithoorn 2013’.

 BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST 
 HERONTWIKKELING WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in arti-
kel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 26 juni 2013 een an-
terieure overeenkomst, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in 
de Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met Delta Lloyd Vastgoed Winkels B.V.
De overeenkomst heeft betrekking op het gebied globaal begrensd door de Wieger-
bruinlaan, Zijdelwaardplein, Anne Franklaan en Heijermanslaan te Uithoorn. 
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploita-
tie ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 4 juli 2013 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.

 AANPASSING BELEIDSREGELS VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN
Op 27 juni 2013 heeft het college van B&W de beleidsregels voor subsidieaanvragen 
2013 aangepast met het toevoegen van beleidsregel 22 ‘Lokale Economie’. Meer in-
formatie over de subsidieregeling van de gemeente Uithoorn staat op www.uithoorn.nl
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DoktersDiensten
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
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Uithoorn, Achterberglaan: Zwart-witte kater met chip. Zijn pootjes 

zijn wit. Hij heeft een witte bef en neus met zwart vlekje links op zijn 
neus. Hij heet Chip.

- Mijdrecht, Croonstadtlaan: Zwart-witte poes met wit befje. Litte-
kenweefsel en wat wit haar in het midden van de zwarte staart. Hij 
heet Yoshi en is ca. 3 jaar oud.

- Baambrugge, Rijksstraatweg: Rode Noorse boskat. Katie heeft een 
dikke rode staart en een slank postuur. Katie is 1,5 jaar oud en heeft 
momenteel een nestje met kittens.

- Uithoorn, Slauwershof: Donkere cyperse gecastreerde kater van 7 
jaar. Hij heet Spike.

Gevonden:
- Uithoorn, Prinses Beatrixlaan: Grijs met witte ongecastreerde kater 

met halsband met half kokertje.
- Wilnis, Burgemeester Voogtlaan: Rottweiler met zwarte band.
- Uithoorn, omgeving Melde: valkparkiet.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Mijmeringen
RAPPORT

Nog een weekje en dan gaan de school-
vakanties beginnen. De zomervakantie, 
voor en door kinderen de grote vakantie 
genoemd. Van de zomer heb ik nog niet veel gemerkt, maar dat het 
hoog tijd is om tot rust te komen, dat wel. De kinderen hebben hard 
gewerkt, de rapporten zijn uitgedeeld en de laatste afscheidsritue-
len voor juffen en meesters worden uitgevoerd. Om me heen hoor 
en zie ik veel ouders die ontzettend trots zijn op de goeie rappor-
ten van hun kinderen, en terecht want ieder kind doet zijn best. Toch 
maak ik me wel eens zorgen over het complimenteren op school-
prestaties. Voor je het weet, gaat het alleen om cijfers en dat lijkt me 
geen goede ontwikkeling. Laten we vooral inzet en plezier in wat 
je doet niet vergeten, dat vind ik persoonlijk nog veel belangrijker. 
Maar goed, het schooljaar word afgerond en dat is prima.

Pensioen
Op mijn werk kwam ik hetzelfde thema tegen in een ander jasje, na-
melijk een collega die haar werkzame leven afrondt. Helaas gaat zij 
niet met pensioen, maar is zij ongeneeslijk ziek. Toch koos zij ervoor 
om op een positieve manier, nu zij nog midden in het leven staat, 
afscheid te nemen van haar werkplek en collega’s. Dus was er een 
afscheidsreceptie met speeches (wel met een brok in de keel, dat 
dan weer wel), cadeautjes, een lied en een hoop warmte en gezel-
ligheid. Op het oog een normaal afscheid, maar je voelt dat het an-
ders is dan anders. Iedereen slikt af en toe een brok in de keel weg, 
knippert even extra met de ogen om de tranen te bezweren en je 
zoekt net iets langer naar woorden dan anders. Wat zeg je tegen je 
collega als je weet dat je haar nooit meer gaat zien? Het is zo moei-
lijk om in het moment te blijven en als je dan afscheid hebt genomen 
en je loopt weg van de receptie, dan voelt dat akelig definitief aan.

Niet eindeloos
Het hoort bij het leven, bij elk begin hoort een einde, je kunt niet ein-
deloos voortkabbelen. Als er een ding is wat ik bij haar heb gezien is 
het wel haar liefde voor het reizen, nieuwe culturen ervaren en ge-
nieten van alle indrukken. Deze ervaringen kon ze ook mooi delen 
met anderen middels prachtige foto’s en verhalen. Dit talent om te 
genieten van het reizen en alles wat daarbij hoort, blijft me dan net 
iets meer bij dan hoe goed ze was in haar werk. Als het dus gaat om 
wat je echt nodig hebt in het leven, is dat wel een inzet om plezier te 
hebben, te kunnen delen en genieten, activiteiten kunnen plannen 
en uitvoeren waar jij je plezier en vreugde aan ontleent. Geen leuke 
dingen uitstellen die je vandaag nog kan doen en wil doen. 

Schoolrapport
Een schoolrapport laat de vorderingen van het kind zien in de vak-
ken als lezen, schrijven en rekenen. Ook geeft het een beeld van hoe 
het kind zich gedraagt ten opzichte van zijn klasgenootjes, de leer-
kracht en hoe hij of zij het doet in de werksituatie. Er wordt gekeken 
naar het zelfvertrouwen, de concentratie en het doorzettingsvermo-
gen van een kind. Maar wat nu als je een levensrapport over je ei-
gen leven zou moeten maken? In het rapport van je leven zullen ei-
genschappen en vaardigheden staan als vriendelijkheid, mededo-
gen, vergevingsgezindheid en zaken als 
de juiste keuzes maken in het leven en echt genieten van je bezig-
heden. Het is net waar je naar wilt kijken en wat je wilt toetsen. Als ik 
nu een tussenrapport voor mezelf zou moeten opmaken, dan moet 
ik dus niet alleen kijken naar de resultaten maar vooral ook naar 
mijn inzet en het plezier. Conclusie die ik voor mezelf kan trekken 
is dat ook ik misschien iets te veel naar resultaten kijk. De opmer-
king van de juf of meester onderaan het rapport bij mij zou denk ik 
luiden ‘ Ze is ijverig, perfectionistisch, creatief en enthousiast, maar 
ze mag iets meer genieten van haar resultaten en tijd inruimen voor 
heerlijk niks doen. Ze komt er wel en voor nu een hele fijne vakantie!

Vogelvrij Festival:
Aanstaande zaterdag 
Vogelvrij de zomer in!
De Ronde Venen - Aanstaande za-
terdag 6 juli lanceert het Vogelvrij 
Festival weer het mooiste seizoen 
van het jaar: de zomer! De locatie 
is opnieuw het Fort bij Uithoorn te 
Amstelhoek. Het festival begint om 
14.00 uur en knalt door tot diep in 
de nacht. De supersterren staan 
tot 2 uur ’s nachts klaar om jou he-
lemaal los te laten gaan! De met 
WILD FM samengestelde line-up 
is een mix van verschillende stijlen, 
maar één ding staat vast: het zijn al-
lemaal gigantische headliners. Ur-
ban, trap, tech-house, house en ec-
lectic beats, alles is te horen tijdens 
de optredens van onder andere Vato 
Gonzalez & MC Tjen, The Flexican & 
MC Sef, Sandro Silva, Jean, Jaz von 
D, Rubix, Sem Vox en WILD-FM dj 
Louis Bailar! Vogelvrij Festival luidt 
het begin van de zomer in en het 
bijbehorende weer is in aantocht: 
er is dus vast een zonnedak besteld 
voor de dansvloer zodat niemand zal 
verbranden! Mocht er dan toch een 
verdwaald drupje regen vallen, dan 
staat iedereen droog! Het festival is 
per auto (gratis parkeren), fiets en 

openbaar vervoer goed te bereiken 
vanuit Amsterdam en Noord-Hol-
land. Na afloop rijden er gratis pen-
delbussen richting omliggende bus-
stations en zijn de grote steden snel 
bereikbaar.
Heb jij nog geen ticket, maar wel zin 
om keihard los te gaan? Scoor dan 
nog snel een vliegticket via www.
vogelvrij-festival.nl of ga naar één 
van de Primerawinkels bij jou in de 
buurt. De eerste twee staffels waren 
binnen no-time uitverkocht en de 
tickets in de huidige staffel (regu-
liere tickets) zijn nog maar beperkt 
leverbaar. Koop nu dus snel een tic-
ket voor 19 euro, voordat de laat-
ste staffel ingaat. De ticketverkoop 
loopt door tot vrijdag 5 juli midder-
nacht. Mochten er nog tickets over 
zijn, dan worden deze aan de deur 
verkocht. Check de website www.
vogelvrij-festival.nl en Social Me-
dia kanalen voor het laatste nieuws 
en alle festivalinfo. Luister naar Wild 
FM Hitradio om kans te maken op 
de laatste WIN-acties voor Vogelvrij 
Festival 2013! Zie ook de adverten-
tie elders in deze krant.

Cast en crew van ‘Spijt!’ komen 
zondag naar AnnexCinema
Regio - Aanstaande zondag ko-
men de cast en de crew van de zeer 
succesvolle Nederlandse Speelfilm 
‘Spijt!’ naar AnnexCinema in Woer-
den. De film is na 10 dagen al goed 
voor meer dan 100.000 bezoekers. 
De film ‘Spijt!’ is een verfilming van 
het gelijknamige boek van Carry 
Slee over een jongen die wordt ge-
pest in de klas. De film is zeer ac-
tueel omdat op veel scholen pesten 
momenteel het onderwerp van ge-
sprek is. De film wordt niet alleen 
veel bezocht door scholieren maar 
ook door ouders en leraren.Een van 
de acteurs komt uit Kamerik (Woer-
den). Hij is een van de drie pestkop-
pen, Rick van Elk. Rick speelt Rem-
co in de film. Verder zullen aanwe-
zig zijn: regisseur Dave Schram. Hij 
is bekend van eerdere verfilmin-
gen van Carry Slee als Razend, Lo-
ver of loser, Timboektoe en Rade-
loos. Scenarioschrijver en produ-
cent Shootingstar Maria Peters. Zij 
is ook regisseuse van o.a. Sonny 

Boy, Pietje Bell, Kruimeltje en van de 
eerste Carry Slee verfilming Afblij-
ven. Editor Robin de Jong is aanwe-
zig en verder van de cast Dorus Wit-
te, die de rol van Vera speelt, Robin 
Boissevain speelt David (de hoofd-
rol), Stefan Collier speelt de rol van 
Jogchem, de jongen die gepest 
wordt, Rick van Elk speelt Remco, 
de pestkop en komt dus uit de om-
geving Woerden, Gregory Samson 
speelt Niels, de vriend van David, 
Sabienne Bergmans speelt Nienke, 
de zangeres en winnaar van de Voi-
ce Kids van vorig jaar. Zij doet ook 
de titelsong van de film en is zeer 
populair. Jessica Zeylmaker speelt 
de moeder van de gepeste Jog-
chem. 
Aanvang van de extra voorstelling: 
Zondagmorgen 11.00 uur met na af-
loop een Q and A. (vraag en ant-
woord) met crew en cast. De entree 
bedraagt 9,00 euro. Er zijn maximaal 
174 zitplaatsen. Reserveren kan 
vanaf heden.

Vermist
Uithoorn - Als vermist 
opgegeven door zijn 
baas, is deze zwart-wit-
te kater.

Hij heeft vier witte po-
tjes. Ook heeft de kater 
een witte bef en neus. 
Het dier wordt ver-
mist vanaf de Achter-
berglaan. 

Wie het dier heeft ge-
zien wordt verzocht 
contact op te nemen 
met de dierenbescher-
ming, tel: 0297-343618.

Boottocht voor 
alleenstaande bejaarden
De Kwakel  - Op dinsdag 25 juni, 
de dag met het beste weer van de 
week, maakte een tachtigtal alleen-
staanden uit De Kwakel een boot-
tocht naar Amsterdam. Dit op uit-
nodiging van Huub en Ria van Die-
men van Kwekerij De Amstel. De 
boot bracht hen in het hart van Am-

sterdam en het is fantastisch om 
de stad zo vanaf het water te zien. 
De verzorging aan boord, waarvoor 
tien vrijwilligers en de vaste beman-
ning hun beste beentje voorzetten, 
was uitstekend. Al met al een dag 
die nog lang in de herinnering zal 
blijven.

Zomerfeest op peuter-
speelzaal Hummeloord

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 28 juni 
was het weer zover op peuterspeel-
zaal Hummeloord. De peuters had-
den weer net als ieder jaar een zo-
merfeest. De zomer was op zich ver 
te zoeken met al die regen maar dat 
mocht de pret zeker niet drukken. 
De kinderen, onder wie er ook ver-
scheidenen verkleed kwamen, ge-
noten van een mooi avontuur in de 
dierentuin met Dora. Aan de hand 
van ‘de kaart’ konden de kinderen 
allerlei spelletjes doen. Via de kro-
kodillen, waarbij je op moest passen 
dat je niet in het water viel, slopen 
de kinderen langs de slapende tij-
ger. Zwieber de vos had alle strepen 
van de zebra gestolen dus aan de 

kinderen werd gevraagd of zij de ze-
bra konden helpen bij het terugkrij-
gen van zijn strepen. ‘Isa’ was zoek 
en moest worden teruggevonden en 
als echte aapjes mochten ze klim-
men en klauteren om vervolgens 
ook nog de zeehonden te voeren. 
Tussendoor werd er ook nog heer-
lijk gespeeld, geknutseld en ge-
schminkt. De ochtend werd feeste-
lijk afgesloten aan de hand van een 
prachtige Dora Pinata, pannenkoe-
ken en een heerlijk ijsje.
Het was een ochtend vol avontuur 
waarvan de kinderen volop genoten 
hebben. Nu zijn de kinderen toe aan 
de zomervakantie waarin zij alle-
maal mooie dingen kunnen beleven.

Zondag zesde editie 
Xtreme Showdown
Uithoorn - Op zondag 7 juli organi-
seren Stichting Cardanus en Stich-
ting Jongeren Uithoorn in samen-
werking met Buurtbeheer Meerwijk 
al weer de 6e editie Xtreme Show-
down.
Zoals gebruikelijk zal het skate-
park tussen Meerwijk Oost en West 
het toneel vormen voor deze spec-
taculaire skateboard-, inline- en 
BMX competitie. Deelnemers zul-
len wederom hun beste en moeilijk-
ste trucs uit de kast halen om de ju-
ry, en niet te vergeten de toeschou-
wers, te imponeren!
Voorafgaand aan de competitie 
wordt er tussen 11.00 en 12.00 uur 
een gratis BMX clinic aangebo-
den. Alle kinderen die het BMX-en 
eens willen proberen zijn welkom! 
Meld je wel even van te voren aan 

via s.j.u@hotmail.nl zodat de orga-
nisatie weet op hoeveel deelnemers 
er gerekend moet worden. Zorg zelf 
voor de juiste bescherming.
De organisatie heeft wel pols-, arm- 
en kniebescherming.
Nieuw dit jaar is de ‘hangout’ van 
Combeat Poverty. Een door jonge-
renorganisatie Combeat en cam-
pagnebureau EEN georganiseerd 
jongerendebat over eerlijke en 
duurzame kleding. Om dit debat ex-
tra interessant te maken zullen ook 
Greenpeace en o.a. (duurzaam) kle-
dingmerk LimiTee aanwezig zijn. Li-
mitee zal voor de beste debater gra-
tis shirts weggeven.
De wedstrijden zullen plaatsvinden 
tussen 14.00 en 17.00 uur. Deelna-
me kost drie euro en inschrijven kan 
tot 12.00 uur.
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De Oude Rust
Speciaalzaak in steigerhouten meubelen
Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Sinds 2007 is Hans de Wit met zijn 
showroom/werkatelier onder de 
naam ‘De Oude Rust’ gevestigd 
aan wat formeel de Thamerweg 
78 in Uithoorn is. Voor een dui-
delijke herkenning is locatie hoek 
Molenlaan/Amsterdamseweg een 
betere optie. De Oude Rust staat 
voor een speciaalzaak in ambach-
telijk vervaardigde steigerhouten 
meubelen in de vorm van tafels, 
stoelen, banken, kasten, barkruk-
ken en dergelijke. Alle meubels 
zijn maatwerk volgens klantspe-
cifi catie. Hans vervaardigt deze 
meubels in zijn eigen werkatelier. 
De duurzame meubels zijn enorm 
sterk uitgevoerd en geschikt om 
te worden gebruikt in woonruim-
ten en bedrijfsinterieuren, als ook 
buiten in tuinen en op terrassen. 
Het zijn prachtmeubels voor wie 
van natuurlijke grondstoffen en 
materialen houdt. Daarmee kan 
men zijn woning, bedrijf of winkel 
een exclusief aanzien geven. Dit 
soort kasten en tafels zijn heel po-
pulair bij eigenaren van speciaal-
zaken, zoals reformwinkels, win-
kels waar men producten van het 
boerenlandleven verkoopt en niet 

te vergeten in Fair Trade winkels. 
De meubels worden geheel naar 
de wens van de opdrachtgever 
gemaakt. Hans hanteert daarbij 
aantrekkelijke prijzen. Daarnaast 
knapt hij ook bestaande tafels en 
andere meubels op, ook die welke 
van andere houtsoorten zijn ge-
maakt. Belangstellenden krijgen 
op verzoek uitgebreid advies over 
het hout, het gebruik en het even-
tuele onderhoud ervan.

Hout met karakter
Gebruikt steigerhout is een no-
nonsense materiaal; het is ro-
buust, karaktervol en milieuvrien-
delijk. Het hout heeft een bijzon-
dere uitstraling omdat het afkom-
stig is uit de bouw waar het is ge-
bruikt om steigers mee te bou-
wen. Het is geheel geschikt ge-
maakt voor een tweede leven en 
heeft een stoer en ‘doorleefd’ ui-
terlijk. Angst voor het ruwe hout of 
splinters is niet nodig. De meubels 
worden splintervrij en met afge-
ronde hoeken geleverd. De meu-
bels hebben een prachtige rus-
tieke uitstraling en kunnen (bin-
nen) onbehandeld worden ge-
bruikt. Voor buitengebruik moet er 
wel een kwastje met conserveer-
middel overheen. Maar dat is een 
eenvoudig karweitje. Bijkomend 
voordeel van het gebruik van ge-
recycled hout is de aantrekkelijke 

prijs. Desgewenst maakt Hans ook 
meubels van andere houtsoor-
ten. Hij is in dat opzicht een echte 
kunstenaar die vakmanschap aan 
de dag legt.Hans heeft bij De Ou-
de Rust ook nog een stukje show-
room, waar hij momenteel restan-
ten van bijzondere woondecora-
ties aanbiedt. Nu voor de helft van 
de prijs omdat hij dit item wil af-
bouwen om zich geheel aan het 
vervaardigen en renoveren van 
meubels te kunnen wijden. Onder 
de restanten bevindt zich onder 
meer een collectie beeldjes en di-
orama’s van het bekende kinder-
duo Ot en Sien en andere curio-
sa uit grootmoeders tijd. Voor lief-
hebbers een mooie kans om zich 
voor weinig geld iets bijzonders 
eigen te maken. Verder is er ook 
een assortiment cadeauartike-
len. Bezoekers kunnen terecht op 
de begane grond, maar ook op de 
eerste verdieping. Voor de deur op 
het eigen terrein is voldoende par-
keergelegenheid.

De Oude Rust kent normale 
openingstijden op dinsdag 
t/m zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur, maar soms is Hans 
op locatie voor een opdracht. 
Beter is hem van te voren 
even te bellen: 0297-583049. 
Of kijk op zijn website www.
deouderust.nl voor het aanbod.

COLOFON

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Autovrije promenade met 
een eenrichtingsverkeer…
Uithoorn - Er is kennelijk enige ver-
warring ontstaan over de nieuwe in-
richting van wat de ‘Waterlijn’ wordt 
genoemd. Ook al omdat wethouder 
Maarten Levenbach in de raadsver-
gadering van 27 juni jl. aangaf dat 
vracht- en bevoorradingsverkeer 
met bestemming Oude Dorp vanaf 
de Amsterdamseweg de route over 
de Stationsstraat en de Wilhelmin-
kade richting centrum Oude Dorp 
zal nemen. Dit in plaats van te rijden 
over de Thamerlaan. Maar die is in 
de plannen toch autovrij?!...

‘De (her)inrichting van de Amsteloe-
ver is een onderdeel van het Mas-
terplan Oude Dorp waarbij die an-
ders en naar wordt beweerd ‘toeris-
tischer’ wordt ingericht. ‘Langs het 
water met nieuwe steigers kan ge-
wandeld worden op een verhoogde 
promenade. Terrassen liggen zoveel 
mogelijk bij de gevels van de hore-
cagelegenheden. In het tussenlig-
gende gebied komt een smalle rij-
baan voor fietsers waarover (even-
tueel) ook auto’s kunnen rijden. 
De Waterlijn wordt autovrij van-
af de Blomstraat, tot aan de Wil-

lem Alexanderpoort. Vrachtwagens 
kunnen wel laden en lossen voor de 
winkels en horeca. Er zijn geen par-
keerplaatsen meer. Voor auto’s van 
bewoners komt in de buurt een op-
lossing,’ aldus de vertolking van het 
ontwerp.
“Dat klopt helemaal, er wordt een 
eenrichtingverkeer ingesteld van-
af het Piet de Kruifviaduct richting 
Prinses Irenelaan. Tot aan de Wil-
lem Alexanderpoort mogen er ook 
personenauto’s rijden. Die kun-
nen onder de Alexanderpoort door 
de Oranjebuurt in of hun weg ver-
volgen via de Prins Bernhardlaan. 
Vracht- en bestelauto’s mogen van-
af dat punt wel doorrijden langs de 
Amsteloever om plaatselijk te laden 
en te lossen. Met andere woorden: 
de plannen zijn niet veranderd. Voor 
het autovrij maken, het instellen van 
een eenrichtingsverkeer en derge-
lijke moeten nog verkeersbeslui-
ten genomen worden. Dat gebeurt 
na de zomer en op verkeersbeslui-
ten is inspraak mogelijk,” zo laat 
een woordvoerster van de gemeen-
te weten. Voor zover nu bekend is 
zal die inspraak er ook wel komen, 

met name vanuit de hoek van de 
horecaondernemers. Die zeggen 
niet gekend te zijn in de plannen. 
Volgens hen missen zij straks pas-
santen als klant vanwege de auto-
vrije zone voor hun deur. Men wijst 
ook op het bekrompen stukje par-
keerterrein naast de C1000 aan 
de Pr. Irenelaan dat nu al vaak vol 
staat met geparkeerde auto’s. Het 
biedt geen soelaas voor de bewo-
ners, noch voor winkelende bezoe-
kers. ‘Het is gewoon veel te klein. 
Waarom het naastliggende deel van 
het terrein er ook niet bijgenomen? 
Kunnen er veel meer auto’s staan,’ 
zo wordt gereageerd.
Inmiddels is het uitgewerkte ont-
werp voor de inrichting van de 
openbare ruimte van de Amsteloe-
ver in concept klaar. Basis hiervoor 
is het plan zoals dat eerder is ge-
presenteerd. Het ligt nog tot 11 juli 
a.s. ter inzage in het gemeentehuis 
en bij het informatiecentrum aan de 
Dorpsstraat 15. Op woensdag 3 ju-
li is er een inloopavond van 17.00 tot 
20.00 uur in het gemeentehuis waar 
belangstellenden van harte welkom 
zijn.

Langs de Amsteloever komt een wandelpromenade met een eenrichtingsverkeer voor vracht- en bestelwagens. Per-
sonenauto’s mogen tot aan de Willem Alexanderpoort (naast Van Hilten, tweede drempel).

Volle zaal in
danscentrum Colijn

met optreden
kinderkoor Xing

Uithoorn - Ondanks het onver-
wacht mooie weer zijn zeer veel 
mensen zondagmiddag 30 ju-
ni naar danscentrum Colijn ge-
komen voor het slotoptreden van 
het project “Xing is op heksen-
toer” van kinderkoor Xing. Van-
af februari hebben de achttien 
meiden van het koor onder lei-
ding van dirigente Ireen van Bij-
nen hard geoefend op de 13 lied-
jes die allemaal met heksen en/of 
toveren te maken hadden.

De kinderen waren mooi in zwart/
wit gekleed, sommigen zelfs in 
een echte heksenjurk, en kwa-
men al zingend op bij het eer-
ste liedje. Bij veel liedjes waren er 
behalve de refreinen met het he-
le koor ook korte stukje die solo 
gezongen werden; dat deden de 
kinderen knap en zonder zichtba-
re zenuwen. Bij het liedje ‘Zeven 
heksen’ werd door de kinderen 
een vreemd soepje klaargemaakt 
met heel vieze ingrediënten zoals 
een groene snottenbel en wrat-
tenschraapsel... En bij het liedje 
Heksenkring, speciaal voor Xing 
geschreven door huiscomponist 
Henk v ’t Hoff, werd door de kin-
deren een kleine kring in een gro-

te kring gevormd voor een speci-
ale heksendans. 
Na de pauze was er als intermez-
zo een spannend optreden door 
goochelaar Roy Huiskens van 
Jeugdcircus Acrobatico, samen 
met zijn assistenten. Hij deed een 
paar zeer knappe trucs, die zelfs 
de ‘heksen’ van het koor niet 
snapten...
Het koor sloot af met de laatste 
5 liedjes, waaronder 2 liedjes die 
Joost Tel voor het koor geschre-
ven had. Bij het allerlaatste lied-
je van de middag, ‘Als je een heks 
bent’ uit de film van Foeksia de 
miniheks, mochten alle koorkin-
deren nog één regeltje solo zin-
gen. Dat deden ze knap, zo snel 
na elkaar!

Het was weer een bijzonder af-
wisselend optreden, in de mooie 
zaal van het danscentrum waar 
Xing nu al een aantal jaren bij ie-
der project te gast mag zijn. Wan-
neer de kinderen te groot zijn ge-
worden voor Xing, kunnen ze bij 
Colijn altijd nog terecht voor de 
musicalklas of de Glee Club, bij 
welke cursussen zang en dans 
met elkaar gecombineerd wor-
den. 

Ondertekening overeenkomst 
herontwikkeling Zijdelwaard
Uithoorn - Dinsdag 25 juni jl. is er 
weer een volgende, en belangrij-
ke, stap gezet  op het pad van de 
herontwikkeling van winkelcen-
trum Zijdelwaard. De gemeente Uit-
hoorn en Delta Lloyd onderteken-
den op die dag de anterieure over-
eenkomst. In de anterieure overeen-
komst worden alle zaken betreffen-
de de samenwerking tussen beide 
partijen vastgelegd. Dit is derhal-
ve een belangrijk fundament onder 
de uitontwikkeling van de plannen, 
die door WPM Development wor-
den begeleid.  Namens de gemeen-
te Uithoorn ondertekende wethou-
der Jeroen Verheijen het document. 
Van de kant van Delta Lloyd zette de 
directie zijn handtekening.

Uitgangspunten 
Het plan behelst een modernisering 
van het bestaande winkelcentrum 

om deze aan te passen aan de ei-
sen van de tijd en om het parkeren, 
de bereikbaarheid en het openbaar 
gebied te verbeteren. Op het dak 
van het winkelcentrum zal parkeer-
gelegenheid worden gerealiseerd 
voor ruim 115 auto’s. Het winkel-
centrum wordt maximaal uitgebreid 
met 2.000 m2 vloeroppervlak. Deze 
uitbreiding komt voornamelijk ten 
goede aan de verruiming van de be-
staande winkels. Daarnaast wordt 
ook het openbaar gebied rond-
om het winkelcentrum door de ge-
meente Uithoorn aangepast. Hier-
bij krijgen groenvoorziening en par-
keerplaatsen voor fietsen een be-
langrijke plaats. 

Fasering en planning
De werkzaamheden zullen in drie 
fases worden aangepakt: 
Fase 1: de uitbreiding van Albert 

Heijn. Fase 2: de realisatie van su-
permarkt Jumbo en het parkeerdek 
boven op het winkelcentrum. Fase 
3: de herontwikkeling van het win-
kelcentrum ter plaatse van de hui-
dige C1000. 

In de huidige streefplanning wordt 
in januari 2014 gestart met de daad-
werkelijke bouw van fase 2. Tot die 
tijd is men voornamelijk achter de 
schermen bezig met de voorberei-
dende werkzaamheden en is het de 
ambitie om de uitbreiding van Al-
bert Heijn te realiseren. De bouw-
tijd zal naar schatting anderhalf jaar 
zijn. De oplevering van het nieuwe 
Zijdelwaard staat vooralsnog ge-
pland in het voorjaar van 2015. Ge-
durende het gehele bouwtraject zul-
len de winkels open blijven en zul-
len alle winkels bereikbaar zijn voor 
de consument.

Zo moet het winkelcentrum er over ruim twee jaar ongeveer uit gaan zien





Uithoorn - Traditioneel viert obs 
Toermalijn ieder jaar een eindejaars-
feest. Na een jaar hard werken was 
het donderdag 27 juni de dag om 
het schooljaar feestelijk af te slui-
ten. De werkgroep had voor deze 
feestelijke dag allerlei spelletjes be-
dacht. De kinderen van de groepen 
1,2 en 3 waren in groepjes verdeeld 
en werden begeleid door leerlin-
gen van groep 7. In een gymzaal van 
de Brede School was een twaalftal 
spellen opgesteld waaronder zaklo-
pen, bal doorgeven, pittenzak gooi-
en en sjoelen. Ook stond er een op-
blaasbaar goal waar de kinderen 
punten konden verzamelen door 
een bal door een gat te gooien. Na 
een zestal spellen gedaan te heb-
ben was het tijd voor een verfrissing 
en een zakje chips. Na de pauze 
werden de kinderen weer door de 
leerlingen van groep 7 uit hun loka-
len opgehaald en werden de overige 
spelletjes gespeeld. Voor de groe-
pen 4,5 en 6 startte de ochtend bui-
ten onder leiding van leerlingen van 
groep 8. Na de start van de sporten 
brak er een flinke bui los. Ondanks 
dat de kinderen een nat pak kregen 
ging het programma gewoon door. 
Gelukkig duurde de bui maar even. 
In het speelbos en op het plein was 
een tiental sporten opgesteld, waar-
onder tweelingvoetbal, hindernises-
tafette, volleybal en skilopen.

Vooral de luchtkussenstormbaan 
vonden de kinderen erg leuk. Na 
een heel gezellige en actieve och-
tend werden er ’s middags films ge-
keken. In een aantal lokalen werden 
films vertoond waaruit de kinderen 
konden kiezen. Voor de leerlingen 
van de groepen 1 t/m 3 was er ge-
legenheid hun vaardigheden op de 
stormbaan te beproeven. Na afloop 
was er nog een ijsje voor iedereen.

Mede door de inzet van de leer-
krachten van de werkgroep en de 
fantastische begeleiding van de 
leerlingen van de groepen 7 en 8, 
is ook dit schooljaar het eindejaars-
feest van Toermalijn weer een suc-
ces geworden.
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Regio - “Het was een leuke op-
komst afgelopen zaterdag en afge-
lopen woensdag,  en de eerste suc-
cessen zijn binnen!  Zaterdag begon 
met grijze wolken en even regende 
het. Voor 11.00 uur klaarde het weer 
op en later op de dag scheen de zon 
volop. Ook woensdagavond was het 
weer mooi. Ideaal weer om huizen 
te gaan kijken zou je zeggen en dat 
is ook gebeurd”. Mirjam Ohlenbus-
ch van ERA De Koning Makelaar-
dij legt uit waarom: “Vrijwel ieder-
een vindt huizen kijken leuk. Je eer-
ste contact met een huis is steeds 
meer via internet, via Funda. Lang-
zaam maar zeker weet je beter wat 
je zoekt als woningkoper en krijg je 
vaak meer gerichte informatie op de 
website van de makelaar in de regio 
waar je aan het zoeken bent naar je 
ideale woning. Langzaam komt dan 
het moment dichterbij om eens een 
woning van binnen en van buiten 
te gaan bekijken. Een Open Huis is 
hiervoor een ideaal moment.

Zonder afspraak
Het grote voordeel van een Open 
Huizen Dag of -avond is dat je zon-
der afspraak terecht kunt bij een 
groot aantal huizen. De verkoper is 
erop ingesteld, dus je belt nooit on-
verwachts aan. Bovendien gaat het 
snel. De meeste kijkers weten bin-
nen een paar minuten al of ze een 
klik met een huis hebben. Als ze die 
niet hebben, kunnen ze door naar 
het volgende adres. Wanneer je op 
zo’n dag vijf tot zes woningen be-
zoekt, dan krijg je een goede in-
druk van de woningen. De tijd van 
het jaar maakt ook dat je direct ziet 
hoe de buurt en wijk zijn ingericht, 
hoe je privacy is in de tuin. Woning-
kopers vinden de wijkinrichting en 
voorzieningen steeds belangrijker 
horen wij in gesprekken.

Niet heel druk
Een leuke opkomst, niet heel druk. 
Ik zie een paar heel leuke dingen. 
Er zijn huizen waar op een dag drie 
bezoekers komen. Ook zijn er wo-
ningen waar geen bezoek komt. Dat 

komt meer voor in dorpen dan in 
steden omdat het aantal vergelijk-
bare woningen welke te koop staan 
in dorpen kleiner is. Ik hoorde van 
een collega van een van onze ande-
re vestigingen dat hij afgelopen za-
terdag al een huis heeft verkocht 
en van een andere collega dat hij 
er vrijdagavond, de avond voor de 
Open Huizen Route, zelfs twee ver-
kocht. Bij de bezoeken bij de wonin-
gen ben ik ook in gesprek geweest 
met mensen en ook ik verwacht er 
toch een of twee te verkopen naar 
aanleiding van deze Open Huizen 
Route.  Een heel mooi resultaat en 
wij zijn er nog niet.

Interesse
De interesse in een eigen huis blijft 
onverminderd aanwezig. Ook weet 
iedere woningkoper ondertussen 
dat de prijzen interessant zijn en als 
je een woning koopt en een finan-
ciering aangaat met Nationale Hy-
potheek Garantie dan kan je nu met 
3,9% rente voor tien jaar vast een 
huis kopen. De woonlasten zijn in 
jaren niet zo laag geweest. De lage 
maandlasten zijn ook niet het punt. 
De lage koopbereidheid komt voort 
uit de toenemende werkeloosheid. 
De burger weet niet welke bezuini-
gingen er nog aan komen en welke 
invloed dat heeft op het maandelijks 
inkomen. Het is nog te vroeg om te 
zeggen dat er sprake is van een her-
stel van de woningmarkt. De eerste 
signalen dat de bodem in de markt 
niet ver weg is zien wij. De berich-
ten van de afgelopen week over de 
economie en de verwachte toename 
van werkeloosheid zullen het her-
stel doen opschuiven ook dat besef 
ik, maar dat is uitstel en geen afstel 
van herstel.
De komende weken zijn wij druk 
met gesprekken met potentiële wo-
ningkopers en zullen woningen ook 
een tweede keer bezichtigd worden. 
Ik ga er vanuit dat wij nog enkele 
leuke onderhandelingen succesvol 
zullen afronden met blije woning-
verkopers en woningkopers.” Aldus 
Mirjam Ohlenbusch.

Huwelijksbriljant in Uithoorn
Uithoorn - Waar je, afgezet tegen 
het huidige tijdsbeeld, een diaman-
ten huwelijk (60 jaar) nog steeds als 
zeldzaam kan beschouwen, is 65 
jaar huwelijksgeluk natuurlijk hele-
maal uniek. Dat is ‘briljant’, letterlijk 
en figuurlijk. Op 23 juni jl. smaak-
ten Henk en Annie van Koert, woon-
achtig aan de Fermoor in de Meer-
wijk, het genoegen dat tijdstip te 
mogen meemaken. Intussen vaart 
het huwelijksbootje vrolijk verder 
met Henk aan het roer en Annie als 
standby…Want als zij op wat ‘slij-
tageplekken’ na de huidige status 
van de gezondheid kunnen handha-
ven, kan over vijf jaar burgemeester 
Dagmar Oudshoorn weer langsko-
men met haar felicitaties. Zij was er 
op de 24e juni, op het moment dat 
de redactie van deze krant helaas 
niet op het bewuste tijdstip aanwe-
zig kon zijn. Vandaar dat wij er nu 
pas aandacht aan schenken. Van de 
‘burg’ kreeg het echtpaar een in-
gelijste fraaie tekening van de Am-

steloever cadeau. Tevens waren er 
bloemen van de gemeente en niet 
in de laatste plaats was er een brief 
afkomstig van het Kabinet van de 
Koning en Koningin met daarin hun 
welgemeende felicitaties. Het echt-
paar heeft het feestje op de huwe-
lijksdag in besloten familiekring ge-
vierd.
Hendrik (Henk) van Koert is gebo-
ren op 24 oktober 1925 te Ouder-
kerk a/d Amstel. Hij komt uit een 
gezin van 11 kinderen en moest 
na zijn lagere school al op zijn 13e 
de kost mee helpen verdienen. Dat 
ging vroeger zo. “Ik ben toen van al-
les geweest, van tuinder tot schil-
lenboer totdat ik een vak kon leren 
en dat was metselaar. Dat dank ik 
aan de familie van mijn toenmalige 
vriendinnetje waar ik nu al 65 jaar 
mee getrouwd ben. In haar fami-
lie zaten allemaal metselaars want 
haar vader had een metselbedrijf. 
Dat ben ik vanaf na de oorlog mijn 
hele leven geweest. Niet in loon-

dienst, nee ik ben al vroeg voor mij-
zelf begonnen, maar had wel vaak 
een aantal metselaars in dienst. Er 
was veel werk in de wederopbouw 
en mensen inhuren ging allemaal 
veel gemakkelijker zonder al die re-
geltjes van tegenwoordig. Ik heb al-
tijd wel goed mijn brood weten te 
verdienen. Dat moest ook wel na-
tuurlijk want ik had een vrouw en 
kinderen. Je werkte van ’s morgens 
7 uur tot ’s avond rond die tijd en 
dan was je blij dat je vrouw op je 
zat te wachten met het eten als je 
doodmoe thuiskwam.” Aldus Henk 
die zich die achterliggende tijd nog 
goed kan herinneren en er leuk over 
kan praten. “En als je diep in mijn 
hart kijkt zou ik best nog een keer 
een muurtje willen metselen, voe-
gen en afwerken. Ik heb al mijn ge-
reedschappen nog,” toont Henk die 
met een emmer vol klassiek metse-
laarsgereedschap de woonkamer 
binnen stapt. Hij stond bekend als 
een vakman op zijn gebied.

Aftikken
Ja, niet te vergeten zijn nog altijd 
kwieke vrouw Annie Cligge, behept 
met een weinig voorkomende maar 
mooie achternaam. Zij zag op 28 
augustus 1926 het levenslicht in ‘het 
ooievaarsnest’ te Amstelveen. An-
nie stamt uit een gezin met 9 kinde-
ren. Zij ontmoette Henk in 1945 op 
een van de bevrijdings(dans)fees-
ten in het toenmalige Paxgebouw 
te Duivendrecht. “Ik ging daar met 
mijn vriendin dansen en kreeg Henk 
in mijn armen tijdens het ‘aftikken’ 
van de partner bij een foxtrot. Henk 
kon toen nog maar pas een beetje 
dansen, maar we hebben elkaar niet 
meer losgelaten. Ook daarna niet en 
je ziet wat ervan gekomen is,” ver-
telt Annie die haar leven lang huis-

vrouw is geweest en goed voor haar 
man en kinderen heeft gezorgd. 
Na drie jaar verkering trouwde het 
paar op 23 juni 1948 voor de bur-
gerlijke stand in Amstelveen en op 
4 augustus in de plaatselijke Au-
gustinuskerk. Zij kregen drie doch-
ters en een zoon. Inmiddels zijn er 
9 kleinkinderen en 4 achterkleinkin-
deren. Henk heeft weinig last gehad 
in de oorlogsjaren want hij was nog 
te jong voor de bezetter om te gaan 
werken in Duitsland. De familie is 
nooit honkvast geweest. Na eerst 
te hebben gewoond in Ouderkerk 
a/d Amstel, Amstelveen, Bovenkerk, 
Kudelstaart en Aalsmeer, hebben zij 
acht jaar geleden definitief voor Uit-
hoorn gekozen en volgens hen be-
valt het nog steeds goed. Dat je ‘ou-
de bomen’ niet meer moet verplaat-
sen wordt hiermee tevens gelogen-
straft. Veel tijd voor liefhebberij-
en hebben Henk en Annie niet ge-
had, of het moet het accordeonspe-
len zijn dat Henk nog wel eens heeft 
beoefend en het dresseren van hon-
den bij de Koninklijke Nederland-
se Politiehond Vereniging. Daarbij 
was keuze tussen speurhonden en 
verdedigingshonden. Henk had ge-
kozen voor het laatste. Annie vond 
het ook leuk. Zo af en toe hebben zij 
van de familie een hond(je) in huis 
om op te passen als de ‘baasjes’ op 
vakantie zijn. Dat is nog wel te doen. 
En Henk is een liefhebber van cho-
cola…
Bruidspaar, hoewel een dikke week 
later, zijn de felicitaties van de re-
dactie van deze krant er niet min-
der om bij het behalen van deze 
mijlpaal in uw leven. Zoals Henk al 
zei: “Je hebt het zelf niet helemaal in 
de hand,” doelend op gezondheid. 
Dan kan het best zo zijn dat 70 jaar 
(platina!) na dato de huwelijksgelof-
te nog na te komen ook in het ver-
schiet kan liggen. Op weg daarheen 
bij voorbaat een goede gezondheid 
en veel gezellige jaren toegewenst!

Via de N201 nu rechtstreeks naar 
Schiphol-Oost en A9 vice versa
vervolg van de voorpagina

Kort en goed, sinds maandag kan 
alle verkeer, komende vanuit Am-
sterdam-West (via de A9), Schip-
hol-Oost en Schiphol-Rijk gebruik 
maken van de omgelegde N201 om 
via de Waterwolftunnel naar Uit-
hoorn en omstreken (De Kwakel, De 
Ronde Venen) te rijden. Maar ook 
in omgekeerde richting. Vanuit De 
Ronde Venen is dat wat lastig om-
dat het aquaduct nog niet gereed is.

Wie naar Schiphol-Oost wil moet 
dan over de Irenebrug richting Cen-
trum Noord rijden (bij het Amstel-
plein rechtsaf) en door het Indu-

striegebied Noord om aan het ein-
de van de Amsterdamseweg op het 
‘begin’ van de N201 te komen.
Omdat het aquaduct onder Amstel 
nog niet gereed is, wordt het ver-
keer bij Uithoorn goeddeels via de 
Amsterdamseweg afgewikkeld (de 
aansluiting bij de Zijdelweg is nog 
niet bruikbaar). Dat had gemakke-
lijk gekund als de gemeente Uit-
hoorn gelijke tred had gehouden 
met de aanleg van de N201. Dan 
zou zij op tijd zijn geweest met de 
herinrichting en de bijbehorende 
kruispunten van de Amsterdamse-
weg, het viaduct onder de busbaan 
en de aanpassing van de Thamer-
laan en de Bernhardlaan als ‘hoofd-

ontsluitingsroute’. Maar daarin loopt 
men inmiddels al meer dan een jaar 
achter de feiten aan. Nu deze ver-
keersvoorzieningen nog groten-
deels moeten worden uitgevoerd 
en steeds meer gedeelten van de 
bij de N201 behorende infrastruc-
tuur worden opengesteld, is te ver-
wachten dat er de komende maan-
den veel verkeershinder in het Indu-
striegebied Noord zal zijn. Dat wordt 
een ‘knellend’ vraagstuk voor Uit-
hoorn. Het verkeer wordt via andere 
wegen omgeleid. Totdat het aqua-
duct in Amstelhoek januari komend 
jaar in gebruik wordt genomen. In-
tussen zou het wenselijk zijn om op 
de hele Stationsstraat een (tijdelijk) 

parkeerverbod in te stellen, waar-
door de doorstroming van het ver-
keer daar wordt bevorderd. Bewo-
ners kunnen op steenworpafstand 
hun auto gemakkelijk kwijt op het 
vrije parkeerterrein naast Het Oude 
Spoorhuis.

De gemeente koestert de verwach-
ting dat alle wegwerkzaamheden 
eind december dit jaar zullen zijn af-
gerond, waarna de ‘noord zuid rou-
te’ in gebruik kan worden genomen 
door het (oude) centrum van Uit-
hoorn. We zullen zien of dat wordt 
bewaarheid en vooral hoe de bewo-
ners langs de route door het Oude 
Dorp dit zullen ervaren.

Scouting Admiralengroep 
heeft nieuwe boot
Uithoorn - Scouting Admiralen-
groep heeft afgelopen weekend een 
nieuwe lelievlet te water gelaten. De 
boot is geschonken door het Schip-
holfonds. Afgelopen maand is de 
boot geschilderd. Dertig jaar gele-
den is de laatste nieuwe boot aan-
geschaft. Dit jaar bestaat Scouting 
Admiralengroep 65 jaar, dus dit is 
mooie beloning voor het lange be-
staan. De vereniging gaat veel ple-
zier beleven met de nieuwe boot, 
genaamd Thalassa. Zoals ze in de 
scheepvaart zeggen: Behouden 
vaart!

Scouting Admiralengroep Uithoorn 
gaat eind mei naar de uitreiking 
van de cheques van het Schiphol-
fonds. De donatie is bestemd voor 
een nieuwe lelievlet. Deze scou-
tingboten worden gebruikt om in te 
roeien en zeilen. Dan binnen twee 
weken wordt de nieuwe boot afge-
leverd. Zeilnummer 1726 van vlet-
tenbouwer Tukker. Dan wordt er 
een maand lang hard gewerkt door 
hun vrijwilligers. Hele weekenden 

en doordeweekse avonden zijn er 
voor nodig. Maar zaterdag 29 juni 
is het zover. De boot gaat te water 
en haar naam is Thalassa. Thalassa 
is de Griekse zeegodin en wordt ge-
zien als een van de moeders van al 
het leven in de zee. Samen met zee-
god Pontus baarde ze negen Telchi-
nes (‘viskinderen’). 

Deze zomer gaan de Waterwelpen 
en de Zeeverkenners nog op zo-
merkamp. De Waterwelpen gaan 
met de boten naar de Vinkeveen-
se Plassen en vertrekken volgen-
de week zondag. De Zeeverkenners 
gaan de laatste week van de vakan-
tie pas weg en zullen samen met de 
boten en hun wachtschip Olympus 
naar de Kagerplassen gaan. Na de 
vakantie starten de Welpen, 6-9 jaar, 
op een andere dag en een ander 
tijdstip. Vanaf vrijdag 13 september 
gaan de Welpen weer spelen in de 
Jungle. De opkomst duurt van 18.30 
tot 20.00 uur. Wil jij vier keer gratis 
komen kijken? Meld je dan aan via 
de website  www.admiralengroep.nl.

BasisschoolToermalijn 
viert einde schooljaar

Leuke opkomst
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RONDEVEENSE EN UITHOORNSE GESLAAGDEN
AAN HET VEENLANDEN COLLEGE 

GESLAAGDEN
R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP THAMEN  

Regio – De volgende leerlingen 
van het VeenLanden College 
zijn geslaagd voor hun examen:

MAVO
Esmée Bakker-Mijdrecht, Char-
lotte Beeloo-Mijdrecht, Rian-
ne van Bergen-Uithoorn, Fabi-
an Biesmans-Mijdrecht, Robin 
van Blaricum-Mijdrecht, Richard 
Bloos-Mijdrecht, Luit Boswijk-
Uithoorn, Bianca Buijs-Mijdrecht, 
Manon Buizert-Mijdrecht, Isa-
belle Daudeij-Uithoorn, Men-
no van Dijk-Wilnis, Luna Dront-
mann-Uithoorn,  Rick Fokker-
Mijdrecht, Ezrak Gök-Mijdrecht, 
Rianne Gortenmulder-Mijdrecht, 
Koen de Graaff-Mijdrecht, Olaf 
Groenewegen-Mijdrecht, Nata-
sha den Haan-Uithoorn, Nadi-
ne Heemskerk-Nieuwveen, Mit-
chel Hoogenboom-Zevenhoven, 
Zi Jin-Mijdrecht, Kelly Kempen-
Mijdrecht,  Jochem Kolenberg-Uit-
hoorn, Koen de Koning-Mijdrecht, 
Shannen Koning-Mijdrecht, Dries 
Kooreman-Mijdrecht, Maxime 
Kraak-Woerdense Verlaat, Ga-
by Kramer-Mijdrecht, Noëlle 
Kroon-Mijdrecht, Ilona de Lan-
ge-Mijdrecht, , Beau van Loenen-
De Hoef, Muriël Maas-Mijdrecht, 
Lindsay Millenaar-Uithoorn, Ra-
niëll Nijhuis-Mijdrecht, Bibi Nou-
wen-Amstelhoek, Sarina Olie-
mans-Mijdrecht, Jeroen Onder-
water-Mijdrecht, Yassine Ou-
ahdan-Mijdrecht, Max Pas-
set-Vinkeveen, Iris Peereboom-
Mijdrecht, Leon Rademaker-De 
Hoef, Peter Roeleveld-Waverveen, 
Julia Schaaders-Mijdrecht, Arn-
oud Schaap-Mijdrecht, Daph-
ne De Schrijver-Mijdrecht, Clai-
re Siebrand-Mijdrecht, Deni-

se Smits-Mijdrecht, Fabian Sne-
ijder-Uithoorn, Loek Snijders-
Mijdrecht, Eva Snoek-Mijdrecht, 
Robert Stam-De Hoef, Ay-
se Temel-Mijdrecht, Joy Trom-
pert-Mijdrecht, Ken Tulleken-
Mijdrecht, Danny Twaalfhoven-
Mijdrecht, Kim Ultee-De Hoef, 
Juriën Veenman-Noorden,  Ke-
vin Vellinga-Mijdrecht, Noah Ver-
hoeff-Mijdrecht, Britt Vermolen-
Mijdrecht, Rik Visser-Amstel-
hoek, Tim Visser-Mijdrecht, Li-
sa van Vliet-Uithoorn, , Jerry War-
merdam-Mijdrecht, Ilona Wa-
teler-Mijdrecht, Matteo van der 
Weide-Mijdrecht, , Déan van der 
Wilt-Mijdrecht, Aaron Zwemer-
Mijdrecht.

HAVO
Carré Albers-Vinkeveen, Ahmed 
Aydin-Mijdrecht, Rick Bakker-
Mijdrecht, Aniek Baltissen-Ab-
coude, Juliëtte Barre-Vinkeveen, 
Jessica Beer-Abcoude, Kelly Ber-
kelaar-Vinkeveen, Manon Bernd-
sen-Wilnis, Kirsten Boele-Wilnis, 
David Boom-Mijdrecht, Tybe Boo-
ne-De Hoef, , Boyd Bosman-Wil-
nis, Esmay de Bruin-Wilnis, Denise 
Bultena-Vinkeveen, Famke Bun-
schoten-Vinkeveen, Tim Busch-
man-Wilnis, Peter de By-Abcoude, 
Annemijn Callenbach-Mijdrecht, 
Dedier Chaigneau-Kockengen, 
Eva Commissaris-Uithoorn, Ba-
rend Coster-Abcoude, Anouk van 
Dam-Mijdrecht, Judith Damen-
Wilnis, Emiel van Dijk-Mijdrecht, 
Maaike van Dijkman-Wilnis, Max 
van Driessche-Mijdrecht, Matthijs 
Egberts-Nieuwveen, Bart Fok-
ker-Kockengen, Lorena Fontijn-
Mijdrecht, Britt Frinking-Wilnis, 
Kars van Gijn-Mijdrecht, Martijn 

Groenewegen-Mijdrecht, Amber 
Hamacher-Uithoorn, Guy-Robert 
Hamenyimana-Mijdrecht,  Nico-
le Helgering-Wilnis, Alex Hen-
driks-Mijdrecht, Romy Holzhau-
er-Vinkeveen, Charon van Hoof-
Mijdrecht, Maurits van der Hulst-
Uithoorn, Niels Immerzeel-Wil-
nis, Rebecca Janmaat-De Hoef, 
Sterre de Jong-Wilnis , Wis-
ke Kamminga-Vinkeveen, Tan-
ja Kamp-Wilnis, Tessa Karthaus-
Mijdrecht, Eline de Klerk-Abcou-
de, Iris Klinkhamer-Vinkeveen, Es-
mée Koek-Mijdrecht, Niels de Ko-
ning-Mijdrecht, Claudia Konst-
Nieuwveen, Asley Kooijman-
Mijdrecht, Lars Kooijman-Vinke-
veen, Tessa Koot-Noorden, Yan-
nick Kraamer-Wilnis, Brian Kruijt-
Mijdrecht, Twan Kruiswijk-Wilnis, 
Celesta van der Laan-Mijdrecht, 
Marjolein Lambregts-Wilnis, Jor-
dy Langelaar-Mijdrecht, Daan 
Langeveld-Wilnis, Camiel Leen-
ders-Vinkeveen, Sophie van Leeu-
wen-Uithoorn, Eveline Lek-Wil-
nis, Duco Leune-Mijdrecht, Iris 
van der Linden-Mijdrecht,  De-
mi Maijer-Vinkeveen, Friso Ma-
joor-De Kwakel, Janneke Ma-
joor-De Kwakel, Felice Mascini-
Wilnis, Danna Maza-Wilnis, Nao-
mi Meijer-Wilnis, Evie Meijs-Uit-
hoorn, Jaimy Moen-Wilnis, Kevin 
van Nieukerke-Mijdrecht, Suzan-
ne Otten-Mijdrecht, Steffan van 
Oudenallen-Vinkeveen, Tessa Ou-
dijk-Wilnis, Franciska Oudshoorn-
Mijdrecht, Yoran Overmars-
Mijdrecht, Yandry Pérez Jiménez-
Mijdrecht,  Fabiènne Pouleijn-
Uithoorn, Ilse Prinsen-Mijdrecht, 
Niek Putman-Wilnis,  Davey 
van Rijn-Vinkeveen, Sam Rut-
ten-Mijdrecht, Chantal Samsom-

Mijdrecht, Jens Samson-Wilnis, 
Lisa Santen-Abcoude, , Jessica 
Schuurmans-Vinkeveen, Milan 
Smit-Baambrugge, , Alexander 
Sterk-Mijdrecht, , Annick Stok-
hof-Vinkeveen, Tessa Straathof-
Wilnis, Abigail Tekeste-Uithoorn, 
Frederik Theisen-Mijdrecht, Ca-
riena Tjujerman-Mijdrecht, Daniël 
van der Tol-Vinkeveen, Gwendo-
line van der Valk-Mijdrecht,  Isa-
belle Veenhof-Mijdrecht, Bas 
Veerman-Mijdrecht, Nino Ver-
bruggen-Vinkeveen, Florine Ver-

hage-Mijdrecht, Mitchel Ver-
sluis-De Kwakel, Flore Vesseur-
Mijdrecht, Elise Vijsma-Uithoorn, 
Iris van der Vliet-Vinkeveen, Mijke 
Voorbij-Wilnis, Rochelle de Vor-
Vinkeveen, Jasper Vosselman-
Mijdrecht, Martijn de Vries-Wa-
verveen, Tom de Vries-Mijdrecht, 
David de Vries-Vinkeveen, Bin-
ky Vuur-Vinkeveen, Chiel Waag-
enaar-Mijdrecht, Jens van Wa-

veren-Mijdrecht, Emese van der 
Weijden-Nieuwveen, Sem van der 
Weijden-Uithoorn, Rick Wenink-
Baambrugge, Sterre Westen-
brink-Vinkeveen, Kaylee van Ype-
ren-Mijdrecht, Lotte Zegers-
Vinkeveen, Axel Zevenbergen-
Mijdrecht, Max van Zijl-Wilnis, 
Sebas Zonneveld-Vinkeveen, Ke-
vin Zwanenburg-Abcoude.

ATHENEUM
Sander Aarsman-Wilnis, Demi 
Aarsman-Vinkeveen, Saar Ariel-
Mijdrecht, Ilona Bader-Vinkeveen, 
Marcel Beekman-Mijdrecht, Cal-
vin Bergkamp-Waverveen, Tho-
mas Blaauw-Wilnis, Bram Bo-
de-Wilnis, Max Bouwman-Vinke-

veen,  Yannick Buser-Vinkeveen,  
Tim van Egmond-Mijdrecht, An-
na van Egmond-Waverveen, Oria-
na Gerritsen-Mijdrecht, Peter van 
der Giessen-Mijdrecht, Job de 
Haan-Vinkeveen, Alex ten Harkel-
Mijdrecht, Eva Haspels-Mijdrecht, 
Frank Heijne-Mijdrecht, Remon 
Heijtel-Mijdrecht, Carmen Hoeve-
naar-Mijdrecht, Tessa Hoogeveen-
De Hoef, Ashley IJssels-Wilnis, 
Swetta Jansen-Mijdrecht, Berry 
Kramer-Mijdrecht, Naomi Kroon-
Wilnis, Emese Kroon-Vinkeveen, 

Robert de Kuijer-Mijdrecht, Esther 
van Leeuwen-Wilnis, Marcel Me-
ijer-Mijdrecht, Lonneke Meijer-
Mijdrecht, Julie Mondeel-Vinke-
veen, Niek Nagtegaal-Wilnis, Ni-
cole Nieuwendijk-Vinkeveen,  Ni-
gel Overmars-Mijdrecht, Maikel 
van der Panne-Wilnis, Hannah 
Pauw-Vinkeveen, Judith Reesink-
Waverveen, Tijn Rehbach-Vinke-
veen, Tim Roethof-Mijdrecht, Jo-

el Roodenburg-Mijdrecht, Luc 
Schaaders-Mijdrecht, Tim van 
Scheppingen-Wilnis, Sophie van 
Scheppingen-Mijdrecht, Thomas 
Schut-Mijdrecht, Patrick Schuurs-
Wilnis, Hafi ze Sevilmis-Mijdrecht, 
Ciska Taal-Mijdrecht, Cyanne Ter-
steeg-Vinkeveen, Johan Verbrug-
gen-Wilnis, Annemieke Verhoek-
Wilnis, Kimberley van Vliet-De 
Hoef, Tijn van Vliet-Vinkeveen, Ju-
nior Vuur-Vinkeveen, Christiaan 
van der Weijden-Mijdrecht, Stefan 
Wijtsma-Wilnis, Sharon Winters-
Wilnis, Lars Wouterse-Mijdrecht.

MAVO AFDELING VINKEVEEN
Ingmar Aafjes-Wilnis, Magnus 
Aafjes-Wilnis,  Sara van Ave-

zaath-Wilnis, Nivja Bartman-Wa-
verveen, Rick Berrevoets-Abcou-
de, Koen Blokland-Vinkeveen, Fa-
bian van Bockel-Abcoude, Eefje 
Bode-Wilnis, Levi van Boksel-Vin-
keveen,  Cornelis van den Bosch-
Abcoude, Robert Breij-Wilnis, 
Bas van Diemen-Mijdrecht, Tom 
van Dijk-Wilnis, Tom Dokter-Wil-
nis, Celine van Doorn-Abcou-
de, Ilse Doornbos-Wilnis, Da-
miën van Dort-Mijdrecht, Maxi-
ne Eikelboom-Wilnis, Wardy Ep-
ke-Vinkeveen, Demi Faijdher-

be-Vinkeveen, Coen Feddema-
Wilnis, Robbin den Heeten-Wil-
nis, Pelle Hol-Vinkeveen, Lex 
Janssen-Vinkeveen,  Sanne de 
Jong-Mijdrecht, Tyree Jooren-
Mijdrecht, Nancy Jouby-Vinke-
veen, Aïsha Keijman-Wilnis, Fran-
ka Kok-Abcoude,  Mila Kroon-
Vinkeveen, Nandy van Kroonen-
burg-Wilnis, Rosanne Leenders-
Vinkeveen,  Isra Mauloed-Vinke-

veen,  Anthony Muñoz-Ramos-
Wilnis,  Gabriëlle Noppert-Wilnis, 
Jill Ongering-Vinkeveen, Erik van 
Oosbree-Mijdrecht, Beau Pieke-
Wilnis, Joyik Ramjiawan-Wilnis, 
Melvin Reijm-Wilnis, Jesper Rijn-
ders-Vinkeveen, Mink Schnei-
der-Loenen ad Vecht, Tony van 
Senten-Vinkeveen, Bram van der 
Spruijt-Vinkeveen, Séverine Ver-
haar-Mijdrecht, Claudia Vis-Wil-
nis, Bram Visscher-Mijdrecht, 
Amber van de Vliert-Vinkeveen, 
Leon van Vliet-Wilnis,  Marsha 
Völker-Vinkeveen, Jesper van 
Weldam-Mijdrecht, Joey Weste-
rink-Abcoude, Paul Woorts-Ab-
coude, Louette Wortman-Wilnis, 
Dewy van Zijl-Wilnis

Uithoorn - Onderstaande 
jongens en meisjes uit 
Uithoorn en De Ronde Venen 
zijn geslaagd bij de RK 
scholengemeenschap Thamen: 

Joey Plasmeijer-De Kwakel, Bart 
Daalhuizen-Uithoorn, Martijn van 
Reenen-Uithoorn, Sonny van der 
Schaft-Mijdrecht, Mohammed El 
Miloudi-Uithoorn, Stefan Zemlay-
Uithoorn, Ryan Braithwaite-Vinke-
veen, Scarlett Paap-Mijdrecht, Da-
ve Roverts-Mijdrecht, Jaimy van 
der Wals-Mijdrecht, Samah Asafi -
ati-Mijdrecht, Moussa Asafi ati-
Mijdrecht, Amanda van Eijk-Uit-
hoorn,  Annemijn Haak-Uithoorn, 

Nevra Konda-Uithoorn, Ikram 
El Mourabit-Uithoorn, Ouafa El 
Mourabit-Uithoorn, Jessy Booms-
Uithoorn, Antonius Ghabrial-Uit-
hoorn, Acelya Gezmez-Uithoorn, 
Jady Asero-Uithoorn, Randy Rat-
terman-De Kwakel, Patrick Lan-
gelaan-De Kwakel, Michel Gaus-
Vinkeveen, Robin Buskermolen-
De Kwakel, Hafi d Orrech-Mijd-
recht, Rik Uit den Bogaard-Mijd-
recht, Lorenzo Bruno-Uithoorn, 
Jeffrey Klaassen van Oorschot-
Uithoorn, Roeland de Bruyn-Wa-
verveen, Manon Gortemulder-Uit-
hoorn,  Michelle Polmantuin-Uit-
hoorn, Mitchell Cornelissen-Mijd-
recht, Daan de Pender-Uithoorn, 

Stefan Lücke-Uithoorn, Hessel 
Spruit-Vinkeveen, Daniek Smit-
Uithoorn, Chantal Silleman-Vin-
keveen, Jessica Omtzigt-De Kwa-
kel, Yara Meijer -Uithoorn, Marc 
van Haaster-Uithoorn, Alex Ma-
kelaar-Uithoorn, Jack Cornelis-
sen-Vinkeveen, Daisy Vork-De 
Kwakel, Justien Meijer-De Kwa-
kel, Milenka Stam-Mijdrecht, Jai-
my Eerbeek-Uithoorn, Lisanne 
Daalhuizen-Uithoorn, Alice Klaas-
sen-Uithoorn, Celine Poelwijk-Uit-
hoorn, Zinat Rasa-Uithoorn, Ke-
vin van de Schraaf-Uithoorn, Da-
nique Veldhuisen-Uithoorn, Kaj 
Schoonheim-Uithoorn, Frederieke 
Bijenveld-Uithoorn, Denise Vlas-

man-Uithoorn, Linsey Jonk-Uit-
hoorn, Daan Bergen-Uithoorn, 
Nishaan Khasai-Uithoorn, Juliane  
Riess-Uithoorn, Beau Meeuwis-
Vinkeveen, Daisy Neeleman-Wil-
nis, Daphne Wijtsma-Wilnis, Dylan 
Schenderling-Wilnis, Ramon Sael-
man-Mijdrecht, Youri Zaal-Mijd-
recht, Mel Mulder-Uithoorn, Thij-
men van Dijk-Uithoorn, Kevin Va-
lentijn-Mijdrecht, Dylan Halpen-
ny-Uithoorn, Ruben Heideman-
Uithoorn, Timo Ossewaarde-Uit-
hoorn, Rick van Vliet-Uithoorn, 
Claudio Schoorstra-Uithoorn, Wil-
co Prins-Waverveen, Michelle Ver-
sluis-De Kwakel, Jane van Lie-
nen-Uithoorn, Kim Westerbos-Uit-

hoorn, Iris van der Maarl-Uithoorn, 
Nils van Bemmelen-Amstelhoek, 
Marlou Klinkenberg-Amstelhoek, 
Anouschka Petersen-De Kwa-
kel, Tom Stronkhorst-De Kwakel, 
Brian Bakker-De Kwakel, Arian 
Maat-De Kwakel, Danique Hoog-
eveen-Mijdrecht, Jeffry Linden-
Mijdrecht, Pim Putman-Mijdrecht, 
Marcel van den Berg-Mijdrecht, 
Zhané Lezaire-Mijdrecht, Jessi-
ca Stam-Mijdrecht, Thomas Roos-
blad-Uithoorn, Rebecca Cornax-
Uithoorn, Raynor van Engeland-
Uithoorn, Jasper Gerbracht-Uit-
hoorn, Stef Habraken-Uithoorn, 
Stef Kamisakis-Uithoorn, Hasib 
Sahadat-Uithoorn, Merel Smelt-

Uithoorn, Leon Verlaan-Uithoorn, 
Mark Visser-Uithoorn, Asma Zaf-
zafi -Uithoorn, Timmy de Kort-Uit-
hoorn, Selma Drieling-Uithoorn, 
Alessandro van Dijk-Uithoorn, 
Daan Blaauw-Uithoorn, Ibrahim 
Chicho-Uithoorn, Lars Haarsma-
Uithoorn, Daniël Jrifat-Uithoorn, 
Estée van Muijden-Uithoorn, Da-
vey Sollet-Uithoorn, Dennis Rits-
Uithoorn, Lindsey van de Kuilen-
Uithoorn, Julia Bremer-Uithoorn, 
Mikky Janssen-Uithoorn, Jus-
tin Klos-Uithoorn, Nisma Saleh-
Ahmed-Uithoorn, Jessy Volkers-
Uithoorn, Roberto Cantatore-Vin-
keveen, Myrthe Röling-Wilnis, Li-
san Wijtsma-Wilnis.

Geslaagden HAVO Mijdrecht

Geslaagden VWO

Geslaagden VLC MAVO afdeling Mijdrecht

Geslaagden MAVO afdeling Vinkeveen
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ACTIVITEITENOVERZICHT UITHOORN

JULI 
Honk- en Softbalvereniging Thamen, Jeugdweekend
voor eigen leden. Accommodatie HSV Thamen.
Aanvang 16.00 uur. Einde op 6 juli om 17.00 uur. 
Info: katinka@schoutenfam.demon.nl 

Debat op straat met o.a. Greenpeace en LimiTee over 
eerlijke en duurzame kleding. Plaats: skatepark aan het 
eind van de Laan van Meerwijk/begin Polderweg. Dit is 
een ‘hangout’: een debatvorm op straat, waarbij jon-
geren, sprekers en buurtbewoners elkaar ontmoeten. 

Werkgroep ‘Tuin Bram de Groote’ organiseert open dag  
in Tuin Bram de Groote: 13.00-16.00 uur. Boterdijk 
tegenover nr. 61. De tuin is ca. 1 hectare groot en wordt 
beheerd door Landschap Noord-Holland. De tuin bevat 
diverse onderdelen zoals een boomgaard, een bloemen-
weide, een paddenpoel met kruidentuin, een moerasbos, 
een weide met bessenhoek en een bijenschans. 

Spelend Schilderen, Vakantiegevoel.
Tijd: 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses 
Margrietlaan 86, lokaal 6.  Meer info: www.joke-
zonneveld.nl

Braderie Amstelplein van 10.00-17.00 uur
Op deze gezellige braderie staan ruim 40 standhouders.

AUGUSTUS 
Curiosamarkt van 10.00-17.00 uur
in Dorpscentrum

Tropical Night vanaf 20.00 in Dorpscentrum
De jaarlijkse gezellige tropische avond in het Oude Dorp

SEPTEMBER 
Cursus Spelend Schilderen, de Kunst van het Kiezen. 
Tijd: 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses 
Margrietlaan 86, lokaal 6. www.jokezonneveld.nl

UWTC organiseert Ronde van Uithoorn.
In Thamerdal/Oude Dorp van 8.00-17.00 uur. Info: van-
pierre@online.nl

Streekmarkt Amstelplein
van 11.00-16.00 uur. 

Cursus Spelend Schilderen, de Kunst van het Kiezen. 
Tijd: 09.00- 12.00 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses 
Margrietlaan 86, lokaal 6. 

Het Uithoornse Harmonieorkest Kunst na Arbeid (KnA) 
verzorgt de traditionele opening  van het culturele 
seizoen op zondag 22 september om 12.30 uur met 
een populair openluchtconcert onder de bomen voor de 
Thamerkerk; bij slecht weer: binnen. 

Snuffelmarkt t/m zondag 29 september,
C. Verolmenlaan 160

Vertaler en liedjesschrijver Jan Rot laat vanaf 14.30 uur 
in de Thamerkerk met zijn “Grote Jan Rotshow” het 
SCAU-publiek alle hoeken van zijn muziekkamer zien. 

Wilt u ook met uw activiteit in deze agenda? Stuur een KORTE 
aankondiging naar: redactie Uithoorn@meerbode.nl
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REACTIE  VAN EEN LEZER

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 medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Overleg Europarei 
Buurtbeheer

Uithoorn - Ruim een maand 
geleden is de Guido Gezellel-
aan opnieuw bestraat.
Ziet er mooi uit en alle bewo-
nens hebben alles keurig opge-
ruimd.
Nu is alles weer opengebroken 
voor de glasvezel.
Had dat niet beter gecoördi-

neerd kunnen worden door de 
gemeente zodat alles in een 
keer gedaan had kunnen wor-
den en een hoop kosten kun-
nen besparen.
Waarschijnlijk komt de KPN er 
ook nog kabels leggen.

Dick Janmaat

‘t Startnest met 3575 euro 
korting op schoolreisje!
Uithoorn - Na een geslaagd feest 
afgelopen weekend bij C1000 Vis-
ser, ter gelegenheid van de ope-
ning van het nieuwe parkeerterrein 
en de vierde verjaardag van C1000 
Visser, was het afgelopen dinsdag 
weer feest. 
Ditmaal werd het feest gevierd op 
basisschool ‘t Startnest. Tijdens de 
‘dagje uit-actie’ van C1000, konden 
klanten sparen voor korting op een 
dagje uit. Wie niet van de actie ge-
bruik wilde maken, kon meesparen 
voor een school in Uithoorn. Welke 
school de gelukkige zou worden, is 
bepaald door te stemmen op de fa-

cebook van C1000 Visser. ‘t Start-
nest heeft met ruime meerderheid 
van stemmen de zegels gewonnen. 
Ruim 1800 zegels zijn er door de 
klanten gespaard. Dit is door C1000 
Visser verdubbeld waardoor ‘t Start-
nest ruim 714 vouchers van vijf euro 
per stuk heeft ontvangen ter waarde 
van 3575 euro totaal. 
Om het feest compleet te maken 
was er voor iedereen ijs tijdens de 
overhandiging van de vouchers aan 
de schooldirectie door Peter Braak-
man, bedrijfsleider van C1000 Vis-
ser en Piet Visser, ondernemer-ei-
genaar van C1000 Visser.

Ontsluitingsroute Oude Dorp 
defi nitief 30 km regime
Vervolg van voorpagina
Maar verder werden de bewoners 
wat je zou kunnen zeggen ‘op hun 
wenken bediend’ in o.a. het ge-
val van haaksparkeren op de Prins 
Bernhardlaan. Het college (lees 
wethouder Levenbach) vond haak-
sparkeren te gevaarlijk omdat bij 
achteruit rijden uit de parkeerha-
ven het langsrijdende verkeer daar-
van hinder zou kunnen ondervin-
den. Een groot deel van de raads-
leden vond dit wat overdreven bij 
een 30 km weg. Middels een in-
gediend amendement door CDA, 
VVD en Gemeentebelangen werd 
het college derhalve opdracht ge-
geven het haaksparkeren ter hoog-
te van de Willem Alexanderpoort zo 
te laten als het is. Tevens de voorge-
stelde 11 compensatieplaatsen aan 
de Prinses Christinalaan en de Ad-
miraal De Ruyterlaan te handhaven 
om de parkeerbalans te verbete-
ren. Het amendement werd door al-
le partijen ondersteund en dus aan-
genomen. Waar de bewoners even-
eens om hadden gevraagd was een 
duidelijke aanduiding op het weg-
dek van 30 km. Daar werd op inge-
haakt door DUS! die in een amen-
dement het college opdracht gaf 
om expliciet de snelheidsbeper-
king te vermelden op het wegdek. 
Ook dit voorstel werd met algemene 
stemmen aangenomen. Het gevoe-
len bij raadsleden tijdens een schor-
sing was dan ook dat de bewoners 
van het Thamerlint zowel door de 
raad als het college de afgelopen 
twee jaar toch behoorlijk tegemoet 
zijn gekomen aan een groot deel 
van hun wensen. Het huidige plan 
waarin de wijzigingen zijn opgeno-
men is niet meer vergelijkbaar met 
het oorspronkelijke ontwerp. De 
bewoners hebben dus in veel ge-
vallen hun zin gekregen wat bin-
nen wettelijke en verkeerstechni-
sche kaders mogelijk is. Ook heb-
ben zij nog inspraak in te gebruiken 
materialen en groenvoorziening als 
de werkzaamheden aan beide lanen 
in september dit jaar daadwerkelijk 
van start gaan. Fractievoorzitter Jan 
Mollema van de PvdA gaf een com-
pliment aan de bewoners voor hun 
inbreng. Anderzijds gaf hij tijdens 
de vergadering aan nog niet te we-
ten wat hij aan moest met de door-
rijhoogte onder het viaduct. Uitein-
delijk stemde hij tegen het amen-
dement van Gemeentebelangen en 
CDA om de doorrijhoogte op maxi-
maal 3,00 meter te brengen. Waar 
geen of nauwelijks debat over is ge-
weest is dat de raad ook goedkeu-
ring gaf aan het verwijderen van de 
‘doorsteek’ halverwege tussen bei-
de lanen ter hoogte van de Konin-
gin Julianalaan. In plaats daarvan 
komen er twee fi ets/loopbruggen.

Haaksparkeren bij de Willem Alexanderpoort blijft mogelijk

KAR een optie?
Kortom, de raad ging met deze on-
derdelen akkoord. Zij had al in eer-
dere bijeenkomsten het bestem-
mingsplan en de keuze om het 
Thamerlint aan te wijzen als twee-
de ‘hoofdontsluitingsroute’ van Uit-
hoorn, goedgekeurd. Gelet op de 
locatie in het Oude Dorp zou ‘ge-
biedsontsluitingsroute’ nu overi-
gens een betere benaming zijn bij 
het straks geldende 30 km regime. 
Maar dit terzijde.

Voorafgaand aan het politiek debat 
riep bewoonster Joke Erdtsieck als 
enige inspreekster het college en de 
raad op creatief om te gaan met de 
verkeerstechnische inrichting van 
het Thamerlint. Dit met het doel niet 
alleen doorgaand vrachtverkeer te 
weren, maar ook de recente inbreng 
van de omwonenden nog eens te 
overwegen. Zij wees ook op het ge-
bruik van een KAR (Korte Afstands 
Radio)-systeem bij het viaduct als 
een op afstand bestuurde beweeg-
bare hoogtebegrenzer waarvan 
hulpdiensten in geval van calamiteit 
gebruik kunnen maken. Ook legde 
zij de nadruk op rijbaanversmalling 
en de mogelijkheid van het haaks-
parkeren. Volgens haar toonde het 
college niet de wil om naar passen-
de oplossingen te zoeken.
De raad en het college gaven tij-
dens de vergadering (deels) wel ge-
hoor aan haar inbreng, maar eigen-
lijk waren de belangrijkste zaken al 
verwoord in de amendementen. Het 
KAR-systeem bleek voor wethou-
der Levenbach geen optie omdat 
men er op andere plaatsen in soort-

gelijke situaties slechte ervaringen 
mee heeft. De onderdoorgang van 
de busbaan was nog een poosje on-
derdeel van verdere discussie waar-
bij fractievoorzitter Klaas Bijlsma 
(GB) zei de onderbouwing van de 
brandweer te missen op de hoogte-
instelling van 3,50 m. Hij ventileer-
de tevens een idee om voor hulp-
diensten een speciale voorziening 
(‘slinger’ in het wegdek) te treffen 
onder het viaduct. Maar dat stuitte 
op weerstand ven Elfriede Henraat 
(DUS!) die het maar griezelig en ge-
vaarlijk vond als hulpdiensten aan 
de linker kant van de weg onder het 
viaduct door zouden rijden. Bijlsma 
memoreerde verder dat de bevoor-
rading van winkels op het Amstel-
plein en in het Oude Dorp ook via 
de Zijdelweg en de N196 kan. Het 
CDA, bij monde van fractievoorzitter 
Jordy Keimes, zei er eveneens nog 
het nodige over. Hij was ingenomen 
met het instellen van een 30 km re-
gime, maar het kon volgens hem 
nog beter! Dat kwam goeddeels 
tot uitdrukking in de voorstellen via 
de amendementen. Ook het CDA 
kreeg niet in alles haar zin, maar 
deelde wel mee in de aangenomen 
voorstellen. De VVD bleef bij haar 
standpunt dat er weliswaar een vei-
lige ontsluitingsroute moet komen, 
maar wel een waarbij het verkeer 
normaal kan doorstromen. De par-
tij kon zich geheel vinden in het ge-
wijzigde ontwerp.

Bevoorradingsroute?
Wethouder Levenbach bleef bij zijn 
standpunt dat 3,00 m onveilige si-
tuaties in het leven roept (vastlo-

pen vracht- en bestelwagens on-
der het viaduct). Volgens hem gaat 
het bestemmingsvrachtverkeer voor 
het Oude Dorp uit de richting van 
de Amsterdamseweg niet of nauwe-
lijks over de Thamerlaan. “Dat slaat 
na het viaduct links af de Stations-
straat in en draait dan de Wilhelmi-
nakade op naar de winkels en de 
horeca daar en in het Oude Dorp. 
Dat is een eenrichtingweg.”(…) zo 
zei hij. Maar de Amsteloever wordt 
toch autovrij?... “Ja, maar er mag 
wel vrachtverkeer langs om te laden 
en te lossen…” Deze uitspraak kan 
toch wel voor enige verwarring zor-
gen bij bewoners, winkeliers en ho-
reca op dit traject.
Wethouder Levenbach legde nog 
even kort uit dat een mogelijk aan 
te leggen ‘afrit’ bij de busbaan ter 
hoogte van de Thamerlaan een idee 
van de provincie is om bij calami-
teiten hulpdiensten van uit bijvoor-
beeld De Ronde Venen snel naar de 
plaats van bestemming te kunnen 
leiden. Deze route is korter dan via 
de N201 en het aquaduct. Hulpwa-
gens gaan ter plaatse de afrit af om 
onder het viaduct door naar het Ou-
de Dorp te kunnen gaan (…). Het 
betreft dus geen idee van het col-
lege en het is volgens de wethou-
der alleen maar een keer ter sprake 
gekomen. Aanleg ervan is momen-
teel niet aan de orde. Zoals reeds is 
vermeld ging de raad akkoord met 
de gewijzigde plannen en het ont-
werp voor de herinrichting van de 
Prins Bernhardlaan en de Thamer-
laan. Als alles mee zit kan in sep-
tember de schop in de grond gaan. 
Wij houden u op de hoogte.

Midzomeravondconcert 
KnA drukbezocht!
Uithoorn - Dinsdagavond 25 ju-
ni verzorgden de beide orkesten 
van KnA een midzomeravondcon-
cert op het Legmeerplein. De weer-
goden waren hen gelukkig gezind; 
bij een prachtige zonsondergang en 
wolkenloze lucht kon het concert 
buiten plaatsvinden! Dat is natuur-
lijk veel leuker dan binnen en trok 
ook meer publiek! Het windje was 
wat fris maar in het zonnetje was 
het toch goed te doen. Ongeveer 
100 gasten hebben genoten van het 
prachtige concert!  Het Klein Orkest 
bracht werken ten gehore die zij ook 
zullen spelen op de Elf Fantasy Fair 
in Arcen in september van dit jaar: 
Villa Volta (van de Efteling), fi lmmu-
ziek uit Star Trek, Lord of the Rings, 
Star Wars maar ook Mother Earth! 
Het Klein Orkest staat onder leiding 
van Richard Wortel.
De Harmonie van KnA bracht ook 
een zeer gevarieerd programma: De 
opening met Puszta, gevolgd door 
het prachtige ‘Sleep’, het vrolijke 
Junglebook, Aïda en Klezmer Clas-
sics, gearrangeerd door Johan de 

Meij! Extra spannend omdat het ook 
het eerste concert was voor nieuwe 
dirigent Gerhart Drijvers.
Op 2 november van dit jaar geeft 
Muziekvereniging KnA weer een 
groots concert in het Crown Thea-
tre in Aalsmeer! ‘A Music Night Out, 
Musicals and More’! Alle onderde-
len van KnA zullen bij dit concert 
vertegenwoordigd zijn en zij zijn dan 
ook al druk bezig met de voorberei-
dingen. Natuurlijk het Harmonieor-
kest en het Klein Orkest maar ook 
het Dweilorkest, de Twirlafdeling en 
Slagwerkafdeling. Meer informatie 
over dit heerlijk avondje uit, waar-
bij ook eerst nog zalig getafeld kan 
worden, kaarten en tijden vindt u 
op www.amusicnightout.nl . Speelt 
u een instrument of heeft u een in-
strument gespeeld en lijkt het u 
wat om er meer mee te doen of het 
weer op te pakken? Kom dan eens 
langs op de repetitiedagen! U ben 
van harte welkom! Vanaf 13 augus-
tus beginnen de repetities weer. Sa-
men muziek maken is leuk en maakt 
nieuwe vrienden!
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Rolstoelvierdaagse 
wederom groot succes 
Uithoorn/De Kwakel - De 6e Rol-
stoelvierdaagse is dit jaar iets eer-
der gehouden en wel van 25 tot en 
met 28 juni. Deze jaarlijkse activiteit 
onder verantwoordelijkheid en kos-
ten van het Rode Kruis in nauwe sa-
menwerking met Het Hoge Heem, 
was weer een enorm succes, met 
nog meer deelnemers dan het 1e 
lustrum vorig jaar. 
De organisatiecommissie bestaan-
de uit Corrie Sassen en Jur Weste-
ra van het Rode Kruis en Annemie-
ke Hennipman en Erik Zaal van Het 
Hoge Heem, heeft weer een gewel-
dige week georganiseerd, met hulp 
van heel veel andere medewerkers 
en een heel leger aan vrijwilligers.
Een groot deel daarvan is vast ‘per-
soneel’, maar er zijn ook veel nieu-
we gezichten naar voren gekomen 
dit jaar en zonder alle vrijwilligers is 
zo’n week niet te doen!

Dag één 
Dag één had 74 deelnemers. Het 
wisselvallige weer heeft zich netjes 
gedragen tijdens een lekker zonni-
ge rit door Thamerdal en de nieu-
we woonwijk Park Krayenhoff op het 
randje van Uithoorn, op weg naar 
Qui Vive voor de lunch. 
De terugrit ging via de Noorddam-
merweg, de Brede School en Leg-
meer West naar het busstation, 
waar alle deelnemers en vrijwilligers 
getrakteerd werden op een heerlijk 
ijsje door de eigenaren van cafetaria 
eethuis Family.

Dag twee
Dag twee had 66 deelnemers. De-
ze dag was iets minder zonnig maar 
het is wel droog gebleven! De rou-
te ging via een stukje Zijdelwaard 
en een hoekje Thamerdal langs de 
Boterdijk naar Meerwijk Oost. De 
lunch werd op basisschool De Ka-
juit gebruikt. De middagwandeling 
ging terug langs het Zijdelmeer en 
de Waterlinie, daarna door de Leg-
meer om te eindigen met koffie, 
thee en gebak bij Het Hoge Heem.

Dag drie 
Op dag drie was het weer ‘s och-
tends vroeg enigszins dreigend, 

maar alsof het afgesproken was, 
stopte het ineens rond 9.30 uur met 
regenen. Het was een beetje fris de 
hele dag, maar – en dat is het be-
langrijkste – het is wel droog geble-
ven! De route op dag drie ging eerst 
door het noordelijk deel van Zijdel-
waard, vervolgens was er een hele 
mooie wandeling rond Legmeer en 
Legmeer-West, naar de Legmeervo-
gels waar de lunch werd gebruikt, 
inclusief het altijd populaire broodje 
kroket! De middagroute ging eerst 
door het nieuwe natuurpark in Leg-
meer West en via de Legmeer en de 
Wiegerbruinlaan naar Zijdelwaard-
plein, waar iedereen weer getrak-
teerd werd op een lekker ijsje bij 
Perlo Plaza.

Dag vier
Dag vier is begonnen met een twij-
felachtige weersverwachting, maar 
de deelnemers zijn toch op pad ge-
gaan, met stop-start-stop buitjes tot 
een uur of half één.

Waar nodig waren deelnemers voor-
zien van een blauwe poncho, want 
een beetje regen houdt deze groep 
niet tegen. Deze vierde dag was een 
pittige afstand door Zijdelwaard en 
langs de Europarei, via het Thamer-
dal naar het oude dorp en een stuk-
je langs de Amstel.
De terugweg ging weer door Tha-
merdal en naar het Karel van Man-
derhof voor de inmiddels traditione-
le vrijdag lunchpauze en groepsfoto. 
De lunch was gesponsord door su-
permarkt Albert Heijn Zijdelwaard-
plein 

De middagroute ging via een kort 
rondje door Thamerdal en tijdens 
dit stukje werd iedereen getrakteerd 
op een plakje grillworst van slage-
rij Wouters op de Prinses Christina-
laan.

De vierdaagse eindigde bij de bi-
bliotheek met een kleurrijk boeket 
voor alle deelnemers en vrijwilligers. 
Bij terugkomst in Het Hoge Heem 
kreeg iedereen ook een mooi rood 
vaantje als permanent aandenken 
aan een zeer geslaagde week.

Meisjes M8E3 krijgen 
training van tophockeyster
De Kwakel - Het hockeyseizoen 
2012-2013 voor de meiden van 
M8E3 zit er weer op en uiteraard 
werd ook dit jaar het seizoen op ge-
paste wijze afgesloten. De meiden 
kregen een echte clinic van top-
hockeyster Roël Kuyvenhoven. Roël 
is ooit begonnen bij Qui Vive maar 
speelt nu op het hoogste niveau bij 
de dames van Laren 1. In het verle-
den heeft zij ook gespeeld bij de da-
mes van het Nederlands elftal.
De meiden werden flink aan het 
werk gezet met oefeningen op het 

gebied van verdedigen, aanvallen, 
flatsen en slaan. En afsluitend werd 
er natuurlijk een partijtje gespeeld. 
De dames hebben veel geleerd en 
kwamen moe maar enthousiast en 
voldaan het veld af. Als beloning 
voor het harde trainen en het super-
seizoen stonden drinken, patat en 
snacks voor ze klaar.

Nu kunnen de meiden genieten van 
een welverdiende vakantie en zich 
weer voorbereiden op het nieuwe 
seizoen.

Duivensport PV Rond de Amstel

Regio - Nadat de vlucht vanuit Or-
léans tot tweemaal toe werd uit-
gesteld werden de duiven afgelo-
pen maandag alsnog gelost. Het 
werd een zwaar concours doordat 
de weersomstandigheden nog ver 
van ideaal waren. De “60” van Pe-
ter Bosse uit Uithoorn is momenteel 
in zo’n blakende vorm dat zij de hele 
provincie Noord-Holland te snel af 
was. Dat betekende voor Peter een 
eerste plek op teletekst, hetgeen 
voor iedere duivenliefhebber een 
hoogtepunt betekent. 
Ook op de midfondvlucht vanuit 
Morlincourt afgelopen zaterdag was 
het weer een duif van Peter die met 
de winst in P.V. Rond de Amstel aan 
de haal ging. De jonge duiven die dit 
weekend voor het eerst hun proef 
van bekwaamheid moesten afleg-
gen, gingen voor hun eerste wed-
strijd naar het Belgische Meer. Van 

de vierhonderd vierenveertig duifjes 
was het de 461 van Ton Duivenvoor-
de uit De Hoef die met de overwin-
ning aan de haal ging. Zo beleefde 
de duivenliefhebbers uit onze regio 
weer een enerverend weekje met 
mooie resultaten.

De volledige uitslag
Orleans
1 Peter Bosse Uithoorn
2 Hans Half Amstelhoek
3 Leo van de Sluis Uithoorn

Morlincourt
1 Peter Bosse Uithoorn
2 Hans Half Amstelhoek
3 Ton Duivenvoorde De Hoef

Meer
1 Ton Duivenvoorde De Hoef
2 Hans Half Amstelhoek
3 Leo van de Sluis Uithoorn

Ute Hoirne Toernooi 
zeer geslaagd
Uithoorn - In de afgelopen week 
werd op het schitterende tennispark 
in het Libellebos voor de 32ste keer 
het open toernooi georganiseerd. 
Het toernooi heeft een heel goede 
naam in de omgeving en de toer-
nooicommissie had er alles aan ge-
daan om deze goede uitstraling te 
behouden. Een beetje pech met het 
weer. Op de eerste zondag, woens-
dagavond en vrijdagavond moest 
vanwege de regen een aantal par-
tijen binnen worden afgewerkt. De 
geweldige medewerking van ten-
nishal De Kegel hielp om het gehe-
le programma toch af te werken. De 
traditionele Chinese maaltijd op vrij-
dag was weer een van de hoogte-
punten. In het finaleweekend was 
het weer goed en zondag was het 
zelfs prachtig zonnig weer. Op deze 
dag werden alle finales gespeeld. Er 
waren zeer spannende partijen. Wat 
te denken van de DE enkel 5 waar 
Marielle Sloothaak in een spannen-
de driesetter (6-7 6-3 en 6-4) won 
van Marjolijn Braak. Een andere 
heel spannende partij was de heren 

Dubbel 5. Eric van der Meer en Arno 
Flapper rekenden hier af met Marco 
Koppelman en Rutger Kamner. Ook 
hier moest de derde set de beslis-
sing brengen. Setstanden 6/4 4/6 
en 7-5. In de hoogste categorie He-
ren Enkel 4 won Arno Flapper met 
6-3 6-0 van Mark de Hertog. Jam-
mer voor Mark dat hij zich in de eer-
ste set blesseerde. Dit had zeker in-
vloed op het verloop van de partij. 

De toernooicommissie had er voor 
gekozen na elke finalepartij de prij-
zen uit te reiken. Het voordeel hier-
van is dat de prijsuitreiking van de 
laatste partijen snel na deze finales 
kan plaatsvinden.

Aan de vele positieve reacties van 
de deelnemers na afloop van het 
toernooi was duidelijk te merken dat 
iedereen het weer geweldig naar 
zijn zin had gehad. Natuurlijk nu al 
weer een opsteker voor het volgen-
de jaar, wanneer een nieuwe com-
missie het stokje gaat overnemen 
van de huidige commissie,

De Hoef Sportief 2013
De Hoef - Zondag 7 juli is De Hoef 
het toneel voor De Hoef Sportief 
2013. Een sportief evenement voor 
deelnemers van jong tot oud en van 
gematigd tot fanatiek sportief. Voor 
toeschouwers leuk en gezellig om-
dat het zwemmen, hardlopen en 
fietsen op en langs hetzelfde par-
cours plaatsvindt. Sporters kunnen 
zich inschrijven voor verschillende 
disciplines. De organisatie van het 
evenement wordt door zo’n krappe 
100 vrijwilligers uit De Hoef en de 
directe omgeving gedragen, een ge-
geven dat De Hoef een uniek dorp 
maakt.

Wandeltochten
De dag begint met 4 wandeltoch-
ten door het prachtige Groene Hart, 
waarbij het riviertje De Kromme 
Mijdrecht steeds leidraad zal zijn. 
De 5 km wandeltocht is een puzzel/
speurtocht speciaal voor de kleinere 
wandelaar. Onderweg zullen er ver-
schillende opdrachten moeten wor-
den uitgevoerd en raadsels worden 
opgelost. Aan het eind van de tocht 
krijgen de kinderen een leuk aan-
denken. Verder zijn er de 10, 20 en 
40 km wandeltochten, waarbij de 40 
km natuurlijk een goede oefening is 
voor de vierdaagse van Nijmegen. 
Starttijd 40 km tussen 7.00 en 8.30 
uur, voor de 10 en 20 km tussen 7.00 
en 10.00 uur en de 5 km tussen 9.00 
en 10.00 uur. Onderweg zijn er di-
verse verzorgingsposten. Inschrijven 
kan op de dag in pannenkoekenres-
taurant De Strooppot of vooraf via 
de website www.dehoefsportief.nl.

Zwemmen
Een recreatieve zwemwedstrijd 
van 1 km in De Kromme Mijdrecht. 
Borstcrawl, schoolslag, rugslag, het 
is allemaal toegestaan. Een wed-
strijd tegen uzelf en de rest van 
het deelnemersveld. De tijden wor-
den elektronisch waargenomen. Om 
11.00 uur geeft burgemeester Maar-

ten Divendal het startschot. Vinke-
veense Plassen is erbij voor begelei-
ding en voor noodgevallen.

Fietsen/wielrennen
Om 12.15 uur is er een recreatieve 
wielerwedstrijd van 30 km, dit bete-
kent 7 rondjes door De Hoef.
Getrainde wielrenners of recrean-
ten, iedereen kan meefietsen..

Hardlopen
Om respectievelijk 14.00 en 14.10 
uur zijn er de 2 recreatieve loop-
wedstrijden van 5 en 10 km.
Een stukje langs het water en een 
stukje door de polder. 

De 41 van De Hoef
De 41 van De Hoef is een recreatie-
ve triatlon over 3 onderdelen, te we-
ten 1 km zwemmen, 30 km fietsen 
en 10 km hardlopen. 

Kinderen
Naast de 5 km puzzel/speurtocht 
is op het kerkplein een springkus-
sen en worden kinderen gratis ge-
schminkt.

Inschrijven en omkleden
Het inschrijven van alle onderde-
len vindt op de dag zelf plaats in de 
Strooppot aan De Oostzijde 42-42 
in De Hoef. Voorinschrijven is mo-
gelijk via de website www.dehoef-
sportief.nl. 
In De Springbok, het gemeen-
schapshuis van De Hoef, aan de 
Oostzijde 61a, 1426 AG De Hoef, zijn 
er mogelijkheden tot omkleden en 
verfrissen.
 
Live muziek
Meteen na de prijsuitreikingen van 
het hardlopen en de `41 van De 
Hoef` is er ook nog een daverend 
optreden van zanger Edo Botterman 
uit Mijdrecht. De dag wordt afgeslo-
ten met een drankje en een stukje 
gezelligheid op het kerkplein.

Afsluiting voetbalseizoen KDO meiden
De Kwakel - Naar aanleiding van een leuk en gezellig voetbalseizoen van de meiden md1 en MD2 van KDO, werden de teams uitgenodigd door Al-
bert en Astrid Blommestijn, om bij Poldersport De Kwakel te komen sporten, waar ze met heel veel wind en zon een heerlijke middag hebben gehad. 
Daarna op de fiets richting de familie Van de Knaap om daar in de tuin, in tenten de nacht door te brengen. Het was een topweekend!!!!
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GEZOCHT! 

VROLIJK JIJ 
STRAKS MIJN 

VAKANTIE
OP?

Stichting Wielewaal 
organiseert vakanties en 
kinderthemaweken voor 
kinderen en jongeren met 
een beperking. De begelei-
ding is in handen van jonge, 
enthousiaste vrijwilligers. Iets 
voor jou? Lees verder op:
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Ook Yvanka Asby en Eline Hoogduin 
behalen medailles bij NK vinzwemmen
Uithoorn/Amstelhoek - In het 
weekend van 22 en 23 juni heeft het 
Nederlands Kampioenschap Vin-
zwemmen plaatsgevonden in het 
prachtige Pieter van den Hoogen-
band Zwemstadion.  Dit is een groot 
en belangrijk evenement in de vin-
zwemwereld. Vinzwemmers uit heel 
Europa mogen aan deze kampioen-
schappen deelnemen om bijvoor-
beeld hun limieten te halen voor 
de Europese wedstrijden. Voor de 
zwemmers uit Nederland is het een 
jaarlijkse strijd om de medailles. Een 
mooi weekend dus voor de club van 
Oceanus om zich met de absolute 

top te kunnen meten. De opening 
op zaterdag werd verzorgd door 
oud-staatssecretaris Jack de Vries, 
voorzitter van de NOB, (zie foto).  
Daarna begon de wedstrijd en de 
afstanden die gezwommen moesten 
worden volgden elkaar in rap tem-
po op. Successen werden direct al 
behaald bij de eerste wedstrijden en 
dat zou het hele weekend niet ver-
anderen. Iedere zwemmer heeft niet 
alleen zijn persoonlijke records weer 
verbeterd maar ook in het klasse-
ment scoorde het team super!
Ook op zondag werd er door het he-
le team weer prima gezwommen en 

zat de sfeer er dan ook goed in. Vin-
zwemwedstrijden zijn erg spannend 
om te zien.

De supporters hadden hun handen 
vol aan het bijhouden van de tijden 
en het registreren van de succes-
sen. Als laatste werden de estafet-
tes gezwommen wat ook nu weer 
een waar spektakel was. Dit leverde 
voor Oceanus nog een gouden, zil-
veren en een bronzen medaille op. 
Een prestatie! Het superleuke en 
vooral sportieve weekend was goed 
voor wel 33 medailles.
- Linn Arendse, Aalsmeer: 

 4 gouden en 2 zilveren medailles
- Yvanka Ashby, Amstelhoek: 
 3 zilveren en 1 bronzen medaille
- Cassey Glebbeek, Aalsmeer: 
 1 gouden en 1 zilveren medaille

- Liam Glebbeek, Aalsmeer: 
 8 gouden en 1 bronzen medaille
- Eline Hoogduijn, Uithoorn: 
 1 gouden, 1 zilveren en 1 bron-

zen medaille

- Michel van Langeraad, Aalsmeer: 
 2 bronzen medailles
- Kristy Shipley, Badhoevedorp: 
 1 gouden, 2 zilveren en 4 bron-

zen medailles

Jeugdrenner Stijn Ruijter wint omnium

Regio - Het omnium bij ARC Ulys-
ses in Amsterdam-Noord begon 

met een tijdrit welke jeugdrenner 
Stijn Ruijter uit Uithoorn (cat 6) als 

Oriëntaalse dansgroep Aziza geeft show 
in danscentrum Colijn

Regio - Het was weer een druk-
te van belang in Danscentrum Co-
lijn! Danseressen in prachtige oos-
terse gewaden, compleet met zij-
den waaiers en grote Isiswings, 
verzorgden een optreden als in 
het sprookje van duizend-en één-
nacht! Voor oprichtster Jacqueli-

ne Post was het een spannend jaar. 
Zij heeft de groep in Uithoorn op-
gericht en ook opgeleid. Jarenlang 
trainde zij met haar leerlingen in ‘t 
Buurtnest. Echter, ze besloot dat het 
roer om moest! Dit in het belang van 
haar leerlingen en voor het voortbe-
staan van haar groep. Het contact 

Zomerbridge De Legmeer
Uithoorn - Lekker bridgen als je 
toch ’s avonds niet buiten kunt zit-
ten, dat vonden zeven en twintig pa-
ren van Bridge Club De Legmeer op 
de vierde avond.
In de A-lijn  viel de revanche op van 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeis-
ter die met een eerste plaats van 
64,58% even lieten zien dat ze nog 
lang niet afgeschreven zijn. Refi-
na van Meygaarden & Toos Koster 

werden keurig tweede met 61,81% 
en ook Wim Slijkoord & Francis Ter-
ra scoorden in de percentages der 
sterken als derde met 60,42%. Het 
weer meest constante paar, Jan-
nie Streng & Jan de Jong, kwam nu 
op vier met 59,38% en Cobie Bruine 
de Bruin profiteerde van de experti-
se van Cora de Vroom en de dames 
werden zo vijfde met 58,37%. Grote 
afwezigen in de top waren de win-

Cheque van 2000 euro 
van Avond4daagse voor 

Dwarslaesiefonds
Uithoorn - Zaterdagmiddag 29 
juni ontving Erik van Wieringen 
van het Dwarslaesiefonds een 
cheque van 2000 euro van Tineke 
van Heuveln.
Dit bedrag werd begin juni door 
de meer dan 1200 deelnemers aan 
de avond4daagse bij elkaar gelo-
pen. Onder het motto: Lopen voor 
Lopen is hiermee het doel van het 

dwarslaesiefonds weer een stapje 
dichterbij gekomen. Het dwarslae-
siefonds wil een looprobot (ekso-
suit) aanschaffen voor revalida-
tiecentrum Heliomare in Wijk aan 
Zee om mensen met een dwars-
laesie te laten oefenen met lopen. 
Met de Uithoornse gift is dat doel 
weer een stapje dichterbij geko-
men.

met Axel en Heleen was snel ge-
legd en sinds maart van dit jaar ver-
zorgt Jacqueline haar lessen onder 
de hoed van Danscentrum Colijn. In 
de prachtige grote zaal kunnen de 
dansers en danseressen goed uit de 
voeten met de verschillende attribu-
ten die bij Oosterse dansen horen!
Het was een prachtige show met 
verschillende onderdelen: Wa-
ter en vuur met de zijden waaiers, 
een prachtig optreden met de gro-
te Isiswings. Na de pauze was er 
een compleet verhaal in het don-
ker met blacklight effecten. Werke-
lijk schitterend om te zien! Ook in 
het nieuwe seizoen blijft Jacqueli-
ne de lessen verzorgen in Danscen-
trum Colijn en deze zullen worden 
uitgebreid met buikdanslessen voor 
jongvolwassenen en volwassenen 
vanaf 16 jaar! De kinderlessen zijn 
toegankelijk voor kinderen vanaf 5 
jaar! Natuurlijk mag er een proefles 
worden gedaan! Meer informatie? 
www.colijndancemasters.nl.

naars van een week ervoor, ze wer-
den nu troosteloos laatste, wat ging 
er mis?
In de B-lijn  was de winst voor Trudy 
van Assem & Cathy Troost, die met 
59,50% de wijn binnen haalden. An-
nemarie Smit & Jan Breedijk volg-
den op twee met 56,67% en Tini 
Lotgerink maakte dankbaar gebruik 
van de stormachtige bridgeontwik-
keling van Ans Voogel en werd zo 
mooi derde met 56,25%. Map Klein-
geld en Mieke Peeters hadden ken-
nelijk hun avond en konden met 

een goed gevoel terugkijken op een 
vierde plek met 54,58%. Dat de ver-
schillen klein zijn in deze lijn moge 
blijken uit plaats vijf die Maria Baas 
& Klaas Verrips toekwam. Zij kwa-
men op 54,17% uit en dat beteken-
de dat de top vijf binnen de mar-
ge van vijf en een half procent bleef.

Tot eind augustus elke woensdag-
avond in de barzaal van sporthal De 
Scheg voor de prijs van 5 euro per 
paar. Inschrijven kan per e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl.

snelste wist te volbrengen. Daarna 
volgde een rit in lijn. Hoewel er ein-
delijk een lekker zonnetje scheen 
stond er ook een pittig windje. 
Daardoor lukte het diverse aanval-
lers, waaronder Stijn, niet om weg 
te komen. In de eindsprint lag Stijn 
vlak voor de meet nog voorop maar 
in de laatste meters werd hij door 
twee renners voorbijgereden. Zijn 
derde plaats was voldoende om het 
overall klassement te winnen. De 
eerste overwinning voor Stijn was 
hiermee een feit!

NK masters
Zondag 30 juni zijn de Nederland-
se Wielerkampioenschappen verre-
den voor de masters 30, 40 , 50 en 
60+ op het parcours van de Neder-
eindse berg in Nieuwegein.

Bij de masters 60+ was UWTC ver-
tegenwoordigd door Guus Zantingh. 
Na het startschot werd er direct ge-
probeerd uit het peloton te ont-
snappen maar dit mislukte. Uitein-
delijk konden negen renners toch 
uit het peloton wegkomen, deze 
renners namen 15 seconden voor-
sprong. Nederlands kampioen van 
vorig jaar, Gijs Nederlof uit Kamerik, 
vond dat het niet hard genoeg ging 

en ontsnapte uit deze kopgroep. Hij 
kreeg gezelschap van 2 renners en 
zij bouwden een voorsprong op van 
ruim 1 minuut op het peloton. Met 
nog 8 km te gaan sprong Gijs Ne-
derlof weg van zijn 2 medevluchters 
en werd weer overtuigend Kampi-
oen van Nederland voor Hans van 
Bavel en Gerrit Kleinveld. Guus Zan-
tingh sprintte naar een vijfde plaats 
in dit sterke rennersveld.

Mylaps in gebruik genomen
Dinsdag 25 juni is het Mylaps tijd-
waarnemingssysteem officieel in 
gebruik genomen door de UWTC 
tijdens de wekelijkse clubwedstrijd. 
Bijna 30 renners zagen hoe Henk 
van Laar symbolisch het Mylaps sy-
steem overhandigde aan voorzitter 
George Ruijter.

Dankzij een bijdrage uit het Rabo 
coöperatiefonds van Rabobank re-
gio Schiphol kon het systeem wor-
den aangeschaft. Door middel van 
een chip op de fiets wordt de door-
komst van de renners geregistreerd. 
De winst bij de 40- was voor Bas de 
Bruin, 2e Henk de Jong, 3e Gerben 
van de Knaap. Bij de 40+ ging de 
winst naar Arjan Klerks voor Rene 
Wiebes en Martijn Peek.

Vele jaloerse blikken 
in het Tourhome
De Kwakel  - De wisselbeker van 
het Kwakelse tourspel werd afgelo-
pen week ingeleverd door de laatste 
winnaar Rob vd Berg. Deze beker, 
waarin vele illustere winnaars zijn 
gegraveerd, werd met jaloerse blik-
ken bekeken. Zo zag Krek van Leeu-
wen zijn naam al zachtjes opdoe-
men in het zilver, maar daar zal hij 
wel de meeste punten voor moeten 
halen in deze 100e Tour de France. 
Rechts achter op de foto kijkt Mar-
ga Kouw nog wat beduusd, verle-
den jaar verspeelde zij in de laatste 
etappe deze beker en het geel.
Dit jaar gaan 16 rensters en 84 ren-
ners elkaar weer bestrijden om de 
eeuwige roem. Een kwart van het 
deelnemersveld bestaat uit renners 
onder de dertig jaar, zij gaan om de 
nieuw in het leven geroepen wit-
te trui strijden. Het deelnemersveld 
telt dit jaar acht debutanten, waar-
van Stef Raadschelders de jongste 
is. Vrijdagavond werden de eerste 
voorspellingen ingeleverd, het was 
een komen en gaan op erve Vlas-
man. Net als bij de ploegenloting 
op de woensdagavond regende het 
weer gestaag, maar dat mocht de 
pret van de natte renners niet druk-
ken. In het Tourhome werd druk ge-

speculeerd over de eerste winnaar 
op Corsica. Een valse start werd 
de familie Alen nog net op tijd be-
spaard. Omdat Martha een wit voet-
je had gehaald bij een verkeerde af-
stap, was zij met haar man Jan meer 
bezig met het herstelwerk dan aan 
het voorbereidingswerk op de eer-
ste etappe. Hun voorspelling van de 
tien eerst aankomenden, telde ver-
schillende renners die niet mee-
doen met deze Tour. Gelukkig had 
hun kopman dit op tijd in de ga-
ten waardoor een volgende misstap 
werd voorkomen.

Zaterdagmiddag werd de eerste 
etappe gevolgd op de tv in het Tour-
home, een etappe die door valpartij-
en en een vastzittende bus op de fi-
nishlijn, eindigde in een anticlimax. 
Stel je voor: dorstende renners en 
dat dan Wery Koeleman klem komt 
te zitten onder de post van het Tour-
home! Zo een ramp werd nog net 
voorkomen, maar veel gescoord 
werd er niet op deze middag. Maan-
dagavond kunnen de deelnemers 
hun eerste resultaten van het bord 
lezen, dan worden de eerste truien 
verdeeld en zal De Kwakel hopelijk 
in een zonnetje weer gaan kleuren.



Bridgers B.V. De Legmeer 
trotseren hittealarm
Uithoorn - Ondanks de weerme-
vrouw die waarschuwde om toch 
vooral binnen te blijven en je te om-
ringen met koelelementen en veel 
flesjes water, waagden 24 paren 
van Bridgevereniging De Legmeer-
zich naar de barzaal van sporthal de 
Scheg. Er werd gebridged in een A 
en B-lijn en de open deuren zorg-
den ervoor dat alle spelers het hoofd 
koel konden houden en de zweet-
druppeltjes alleen ontstonden door 
een verkeerde bieding of verkeerd 
uitspelen.
In de A-lijn was deze keer het team 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst de 
primus inter pares met een top van 
64,17%. Ze werden gevolgd door 
Gerda Schavemaker & Jaap Ken-
ter die met 57,08% tweede werden 
en Ans Voogel verraste weer eens, 
met zeer grote steun van Ger Quel-
le, door op de derde plaats beslag te 
leggen met 56,25%. 
Ook Wies Gloudemans & Rie Sud-
meijer konden ‘voor de kramen 
langs’ met hun vierde plek en 55%, 
waarmee ze enkele zeer gerenom-
meerde spelers verbluft achter zich 
lieten, die zich moesten troosten 
met de chocola prikprijs voor de 

minderbedeelden. Jan de Jong & 
Jannie Streng zijn het meest regel-
matige paar in deze lijn en ze beves-
tigden dat nu als vijfde met 51,67%.
In de B-lijn gingen de winst en wijn 
deze keer naar Bep Verleun & Ria 
van Zuylen die op 62,08% uitkwa-
men. Heleen & Mees van der Roest 
hadden het weer eens op hun heu-
pen en verzilverden dat als tweede 
met 60,42%. Tini Lotgerink scoorde 
weer hoog, ditmaal met Marja Ba-
ris, en de dames kwamen als derde 
op 57,50% uit. Ria Wezenberg & Cor-
rie Olijhoek bereikten de vierde plek 
met 54,58% en Huub Kamp, met 
zeer gewaardeerde invalster op het 
laatste ogenblik Frouwe Wolff, sloot 
zich bij de beste vijf aan met 52,08%.
Zomerhitte of code oranje, zomer-
bridgers laten zich nooit weerhou-
den. Wilt u zich ook onder de die-
hards scharen, kom dan tot eind au-
gustus spelen bij Bridge Club De 
Legmeer. Elke woensdagavond in 
de barzaal van sporthal De Scheg 
vanaf 19.45 uur. Aanmelden per 
e- mail: erdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon 0297 567458 of om 
19.15 uur in de zaal, de kosten zijn 5 
euro per paar per keer.

Paul Oomen voor de vijfde
keer jeugdkampioen schaken

Uithoorn - Bijna alle jeugdle-
den van schaakvereniging de Am-
stel in Uithoorn waren aanwezig 
op de slotavond van het seizoen 
2012/2013 en met de aanwezig-
heid van een aantal ouders, broer-
tjes en zusjes was het een volle bak. 
Iedereen kwam natuurlijk voor de 
prijsuitreiking, maar voordat daar-
aan begonnen werd kondigde Joop 
Veldhuijzen zijn vertrek als jeugdlei-
der aan. 
Daarna werden de trainers en overi-
ge assistenten in het zonnetje gezet, 
waarna de bekers werden uitgereikt 
aan de prijswinnaars. Paul Oomen 
is voor de 5e keer in totaal en voor 
de 3e keer op rij jeugdkampioen ge-
worden en hoewel het verschil met 
de achtervolgers kleiner was dan 
vorig jaar had hij toch een ruime 
voorsprong aan het eind van de rit. 
Met name in de onderlinge partijen 
maakte hij het verschil (5-0 tegen 
Kees Boerlage en 3½-½ tegen Sip-
ke de Boer), terwijl hij slechts één 
partij verloor (in de 2e ronde tegen 
Tim van Rijsse).

Twee en drie
De nummers twee en drie waren de-
zelfde als vorig seizoen: Kees Boer-
lage en Sipke de Boer. Een knap-
pe 4e plaats was er voor Frank Fan, 
met vlak daarachter Daniël van Dijk 
en Suraj Ploegman. Daniëlle Oo-
men was in haar laatste seizoen we-
derom het beste meisje met een 7e 
plaats. De aanstormende talenten 
in de kopgroep zijn Calvin Kikken, 
Nick Strubbe, Jorn Weber en Erik 
Oomen, waarbij met name Nick op-
viel door in zijn eerste seizoen op de 
11e plaats te eindigen terwijl hij pas 
3 maanden lid is! De middengroep 
werd gewonnen door Jorn Hansen, 
vlak voor Sjoerd Balvers. Een knap-
pe derde plek was er voor Wioletta 
Burger, die volgend seizoen de stap 
naar de kopgroep moet proberen te 
maken. De 5e en 7e plek in de mid-
dengroep waren voor de nieuwe-
lingen Sem van de Ridder en Pas-
cal Klappe, die beiden hebben la-
ten zien al goed te kunnen scha-
ken. Daartussenin eindigde Romke 
de Boer op een fraaie 6e plaats in de 

middengroep, hetgeen gezien zijn 
leeftijd (8 jaar) natuurlijk een uitste-
kende prestatie is.

Talenten
Opvallende vooruitgang boekte het 
andere talent in deze leeftijdsgroep: 
Loek Boerlage. Met een reeks goe-
de overwinningen en soms prachti-
ge matbeelden eindigde hij keurig 
in de middengroep.
De families Boerlage en De Boer 
zullen de komende jaren de prij-
zenkast dus nog wel verder gevuld 
zien worden... In de basisgroep spe-
len de twee jongste schakers van de 
Amstel, Wilhelm Burger en Puck van 
Thienen (beiden net 7 jaar). Puck 
zorgde toch wel voor een grote ver-
rassing door zomaar de basisgroep 
te winnen, voor Balder Verstelle en 
Joris van Roekel. Wilhelm eindigde 
op de 6e plaats in de basisgroep en 
wist de nodige partijen te winnen 
met zijn specialiteit: het herders-
matje. Verder bestaat de basisgroep 
voor een groot deel uit kinderen die 
nog niet zo lang schaken, maar die 

vaak de leukste en spannendste 
partijen tegen elkaar spelen, waar-
bij de kansen regelmatig keren. Jas-
mijn Tel, Lily He, Donna Lankhoorn, 
Tess Korver, Thijs Verbrugge, Ash-
wani Sethi en Elysa Kikken zullen 
met een jaartje meer ervaring vol-
gend seizoen vast gaan meespelen 
om de prijzen. De aanmoedigings-
prijs was voor Ashwani, terwijl Elysa 
zelfs al een beker kreeg voor haar 
winst in de pionnengroep van de 2e 
lijst! Na de prijsuitreiking werd Joop 
Veldhuijzen bedankt voor zijn in-
zet gedurende de afgelopen 7 jaar. 
Hij kan met tevredenheid terugkij-
ken op de jeugdafdeling die hij ach-
terlaat. Met bijna 50 jeugdspelers is 
dit één van de grootste van de re-
gio, waar door de gezellige sfeer ve-
le jeugdspelers wekelijks met veel 
plezier een potje komen schaken.

Eindstand 2012-2013
Kopgroep
1 Paul Oomen
2 Kees Boerlage
3 Sipke de Boer

Middengroep
1 Jorn Hansen
2 Sjoerd Balvers
3 Wioletta Burger

Basisgroep
1 Puck van Thienen
2 Balder Verstelle
3 Joris van Roekel

Hoofdbrekens
Tour De Kwakel

De Kwakel  - Bestuur en ‘ren-
ners’ breken de laatste dagen 
hun hoofd als voorbereiding op 
de 100e Tour de France. Het be-
stuur moet er maar weer voor 
zorgen dat de renners straks in 
een warm tournest worden ont-
vangen. Honderd deelnemers, 
het maximum is weer bereikt, aan 
het Kwakelse tourspelletje, zullen 
de komende drie weken het Tour-
home weer gaan bevolken. Elke 
dag moeten zij een briefje inle-
veren met de voorspelling van de 
eerste tien renners in de volgen-
de etappe. De behaalde punten 
leveren verschillende klassemen-
ten op met de daarbijbehorende 
truien. Een nieuwe trui in de in-
middels 58 jarige tourhistorie zal 
de witte trui zijn, daarvoor zijn 
zo’n twintigtal renners onder de 
dertig jaar ingeschreven. Een ex-
tra stimulans voor de jeugd, waar 
de organisatie straks weer jaren 
op voort hoopt te bouwen. De-
ze week worden de laatste punt-
jes op het Tourhome gezet, er 
moet weer voor koude vloeistof-
fen worden gezorgd en de nodige 
koolhydraten (vetten) worden in-
geslagen. Een gelegenheid voor 
een sanitaire stop moet worden 
voorzien en een gezellig Tour-

home om de renners elke avond 
tot rust te laten komen. Woens-
dagavond de 26e juni kan dan de 
loting van de ploegen plaatsvin-
den, de eerste gelegenheid om 
met het verfriste Tourhome ken-
nis te maken. Vrijdagavond moe-
ten dan de eerste ‘lappen’ wor-
den ingeleverd. 

Inmiddels wordt aan deze voor-
spellingen driftig gewerkt, ou-
de en nieuwe uitslagen worden 
naast elkaar gelegd om in Cor-
sica maar zo snel mogelijk toe 
te slaan. Op dit eiland worden 
drie ritten verreden, vanwege 
het heuvelachtige karakter moei-
lijk te voorspellen. De 1e etap-
pe zou nog op een massasprint 
kunnen uitdraaien, getipt wordt 
Lejo Hoogervorst omdat hij zo-
veel mazzel heeft. De 2e etappe, 
een rit met een flinke berg, Mar-
ga Kouw misschien? Dat zij verle-
den jaar in de laatste etappe haar 
gele trui verspeelde zit haar nog 
niet lekker. De 3e etappe is mis-
schien voor een aanvaller, waar-
om zou dat geen jeugdige over-
moed kunnen zijn, Timo Kas of is 
hij al boven de 30 jaar? Kortom, 
het gaat er om spannen op erve 
Vlasman.

AKU damesploeg presteert goed tijdens competitie
Uithoorn - De damesploeg van 
AKU heeft zich tijdens de 3e com-
petitiewedstrijd in Harderwijk goed 
van voren laten zien. Vooral bij de 
sprintnummers waren de AKU da-
mes oppermachtig.
Eva Lubbers en Linda van Rossum 
lieten op zowel de 100 en 200 meter 
toptijden noteren. Beide atletes lie-
pen op de sprintnummers naar een 
dik persoonlijk record, maar door 
de harde wind in de rug zijn de tij-
den niet officieel. Tijdens beide ra-
ces waaide de wind harder dan +2.0 
m/s. Het is goed om te zien dat de 
dames in goede vorm steken, maar 
individueel schoten ze er tijdens de 
deze wedstrijd niet veel mee op. 
Olympisch atleet Lubbers is op jacht 
naar de limiet voor het EK 23 in het 
Finse Tampere en Linda van Ros-
sum heeft tot eind juni de kans om 
een plek in het nationale estafette-
team te bemachtigen dat zal star-
ten op het EK voor junioren. Linda 
zal eind juni haar goede vorm door 
willen zetten tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen voor junioren in 
Eindhoven en Eva zal nog in actie 
komen tijdens de Europa Cup voor 
landenteam in Dublin en een week 
later in België. 

Dagoverwinning
Helen van Rossum zorgde voor een 
mooie dagoverwinning op de 100 
meter horden. Helen finishte met 

een grote voorsprong op de num-
mer twee in een tijd van 14,68 se-
conden. Vooral met het laatste deel 
van haar race maakte de AKU atlete 
veel indruk. Helaas kende Helen een 
mindere start, waardoor het nog 
wachten is op de echte uitschieter. 
Helen, die net als haar trainingsge-
noten uit de sprintgroep wordt on-
dersteund door Intersport DUO, zal 
zich de komende weken gaan voor-
bereiden richting het NK atletiek in 
Amsterdam eind juli.

400 meter
Marije Doddema, die dit jaar is aan-
gesloten bij de sprintgroep liep een 
tactisch goede 400 meter. Door de 
zeer harde tegenwind op het eerste 
deel van haar race, was duidelijk dat 
een toptijd moeilijk zou worden. De 
AKU atlete startte zeer voortvarend 
en kon zich goed optrekken aan 2 
concurrentes uit Emmen en Hee-
renveen. Na een goede bocht was 
helaas de energie op. Marije finish-
te als 3e in een tijd van 60,15. Ma-
rije zal eind juni ook van start gaan 
bij het NK junioren. Zij zal hier van 
start gaan op de 400 meter en 400 
meter horden.
Simone de Jong maakte in Harder-
wijk haar debuut bij het kogelslin-
geren. Aangezien er bij AKU geen 
atletes zijn die zich specialiseren 
op de werpnummers had Simone 
zichzelf aangeboden om tijdens de 

competitie te slingeren. Na een aan-
tal trainingen en tips van oud-AKU 
atleet Ivo de Bruin kwam Simone 
in Harderwijk tot een afstand van 
16,61 meter. Een mooi debuut met 
als beloning een nieuw clubrecord!
Bij het verspringen behaalde Simo-
ne een afstand van 4,51 meter. Si-
mone kende helaas door blessures 
een onregelmatige voorbereiding. 
Door de medische begeleiding van 
Stefan Verheijen, fysiotherapeut bij 
Plexus, was Simone toch op tijd fit 
om te kunnen springen.
Jolanda ten Brinke maakte tijdens 
de competitie haar debuut op de 
1500 meter. Na een minder succes-
vol verlopen NK was Jolanda ge-
brand op een mooie klassering in 
Harderwijk. Vooraf had Jolanda zich 
als doel gesteld om een tijd onder 
de 5,15,00 minuten te lopen. Het 
eerste deel van de race kon Jolanda 
goed meekomen met haar concur-
rentes, maar moest helaas het laat-
ste deel van de race wat terrein prijs 
geven. Jolanda eindigde uiteindelijk 
erg goed als 4e in haar race met een 
nieuw clubrecord van 5,06,87 minu-
ten.
Githa de Wildt kon vanwege lies-
klachten helaas niet volledig fit aan 
de start staan in Harderwijk. Na een 
aangepaste warming up was Git-
ha fit genoeg om in actie te komen 
bij het kogelstoten. Githa stootte 
de kogel naar een afstand van 8,60 

meter, wat voor haar een nieuw per-
soonlijk record betekende.
Kim Hittinger kwam in actie bij het 
speerwerpen en op de 400 meter. 
Bij het speerwerpen kende Kim een 
degelijke wedstrijd door de speer 
naar een afstand van 33,85 meter te 
werpen, ze eindigde hier als 4e.
Kim die de laatste weken in zeer 
goede vorm steekt door tot twee 
keer toe haar persoonlijk record te 
verbeteren op de 800 meter, liep 
een nette 400 meter in 61,21 se-
conden. Na een jaar met blessures 
heeft Kim de weg naar boven weer 
helemaal gevonden en laat duidelijk 
zien dat ze helemaal terug is. Ook 
Kim zal in Eindhoven aan de start 
staan tijdens het NK junioren.
Op de afsluitende Zweedse estafet-
te, waar de atletes een 400,300,200 
en 100 meter moeten lopen, zorg-
de de AKU ploeg voor een knal-
lende afsluiter. Kim Hittinger, Lin-
da van Rossum, Helen van Rossum 
en Simone de Jong liepen met grote 
voorsprong naar de dagoverwinning 
in een tijd van 2,19,30 minuten. Met 
deze tijd staan de dames op een 2e 
plaats op de nationale ranglijst. Een 
prachtig resultaat.

Na drie wedstrijden zijn de AKU da-
mes in hun eerste jaar in de 2e di-
visie als 13e van Nederland geëin-
digd. Een mooi resultaat voor de 
ploeg uit Uithoorn.

Rink Visser Nederlands 
kampioen acrogym

Regio - De broers Mart en Rink Vis-
ser uit Uithoorn hadden zich beiden 
geplaatst voor het NK Acrogym voor 
E-junioren. Rink en zijn partner Phoe-
nix mochten hun oefening laten zien in 
Oss. Zij waren er op gebrand om de 
jury van hun kunsten te overtuigen en 
boven de 25 pnt te scoren. Donderdag 
hadden ze extra veel tijd aan de cho-
reografie besteed in de training en dat 
kwam zeker tot zijn recht in de wed-
strijd! De elementen waren ook erg 
strak en mooi uitgevoerd. Met het to-
taal van 25,150 pnt was het doel be-
reikt en dat was ook nog eens goed 
voor de gouden medaille. Rink en 
Phoenix kunnen zich dan ook een jaar 
lang Nederlands Kampioen noemen!
Op het NK Acrogym in Ahoy kwamen 
Mart en zijn partner Fleur in actie op 
het C-niveau. Zij begonnen met hun 
balansoefening die perfect verliep. De 
handstand, waar het hele jaar al pro-
blemen mee waren, stond dit keer als 
een huis. Ook artistiek gezien was het 

een prachtige oefening. Helaas ging 
het bij beide gymnasten met de salto 
v.o. tot knielstand mis. De tempo oe-
fening die ze daarna moesten laten 
zien was zeer sterk met een hoge salto 
achterover, ook de andere partnerele-
menten verliepen vlekkenloos. Met een 
technische score van 7.8 werkelijk een 
topoefening. Met een totaalscore van 
49,850pnt eindigden ze op de 4e plek. 
Net geen medaille maar een prachtig 
resultaat van een seizoen lang hard 
werken!
De komende weken zijn verschillen-
de proeftrainingen om de acrogym-
teams voor volgend jaar samen te stel-
len. Ook op alle andere groepen van 
GVM is het mogelijk om 2 proefles-
sen mee te draaien. Gymsport is leuk 
en goed voor je lichaam. Daarnaast is 
GVM’79 een gezellige vereniging waar 
iedereen zich thuisvoelt en iedereen op 
zijn eigen niveau aan sport kan doen! 
GVM’79 nodigt iedereen uit om mee te 
komen doen in de gymzaal.
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