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DEZE WEEK:

 Koppers in Uithoorn 
sluit teerfabriek

 Jongleren in het 
verkeer

 Donaties aan de 
voedselbank

 Dierenambulance blij 
met de Springschans

OP DIVERSE GESELECTEERDE ITEMS

G-STAR/DIESEL/PALL MALL/JACK&JONES/LTB/CARS/PETROL/ONLY/VERO MODA

DONDERDAG 3, VRIJDAG 4 EN ZATERDAG 5 JULI

KIDS
SALE

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

ADVERTEREN?
IN DE

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

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Tankstation
Zijdelwaard

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

Regio - Inwoners van Uithoorn en 
De Ronde Venen hebben iets met 
bruggen de laatste tijd. Is de prin-
ses Irenebrug over de Amstel niet 
onderwerp van gesprek als die in de 
herfst van dit jaar afgesloten wordt 
voor een grote onderhoudsbeurt, 
dan is het wel de Loenerslootse-
brug in de N201 bij Loenersloot die 
het verkeer twee weken lang parten 
speelt vanwege vervanging. Daar 
komt nu ook de Aalsmeerderbrug 
in de toch nog druk bereden N196 
over de Ringvaart in Aalsmeer bij. 
Voor degenen die vanuit De Ronde 
Venen en Uithoorn gebruikmaken 
van de N196 naar Schiphol-Rijk vi-
ce versa in plaats van de omgelegde 
N201, wordt geadviseerd dat laatste 
nu wel te gaan doen. Want naar ver-
wachtring treedt er bij de brug aan-
zienlijke vertraging op in de door-
gang van het verkeer. 
De provincie Noord-Holland start 
op maandag 7 juli 2014 met groot 
onderhoud aan die brug. De werk-
zaamheden zijn nodig om te zor-
gen dat het weg- en vaarwegver-
keer veilig gebruik kan blijven ma-
ken van deze tweedelige brug die 
uit een smal en een breed brug-
deel bestaat. Begonnen wordt met 
werkzaamheden aan de brede brug. 
Daarna wordt de smalle brug aan-
gepakt. Alle werkzaamheden zijn 
naar verwachting op 4 oktober(!) 
2014 afgerond. De werkzaamheden 
bestaan uit onder meer onderhoud 
aan brugleuningen en de onder-
kant van de klep van de brug, aan 
de brugkelder en het wegdek. Het 
werk wordt uitgevoerd in opdracht 
van de provincie Noord-Holland.

Route advies
Van 7 juli tot 4 oktober wordt het au-
toverkeer op de N196 in beide rich-
tingen over een van de twee brug-
gen geleid. De weggebruiker moet 
rekening houden met vertraging. 

Doorgaand autoverkeer richting 
Uithoorn en verder wordt drin-
gend geadviseerd over de provinci-
ale weg N201 via de Waterwolftun-
nel te rijden. Terwijl de aannemer 
aan de ene brug werkt, blijft de an-
dere brug open voor bestemmings-
verkeer. Bestemmingsverkeer tus-
sen Schiphol-Rijk en Aalsmeer vi-
ce versa kan dus wel van de brug 
gebruik blijven maken. Het auto-
verkeer wordt met behulp van ver-
keerslichten in twee richtingen om 
en om over één brug geleid. Om 
de doorstroming van het verkeer te 
waarborgen zijn alle afslagen vanaf 
de Aalsmeerderdijk naar de Burge-
meester Kasteleinweg en de Kruis-
weg afgesloten. Er wordt een omlei-
dingsroute ingesteld via de Fokker-
weg en Pudongweg v.v. (Schiphol-
Logistics Park). 

Het rechtdoorgaand fi etsverkeer en 
voetgangers over de Burgemeester 
Kasteleinweg/Kruisweg kunnen de 
normale route blijven rijden. (Brom)
fi etsverkeer en voetgangers van en 
naar de Aalsmeerderdijk zullen wel 
hinder ondervinden en gedeeltelijk 
worden omgeleid. Recreatief vaar-
verkeer ondervindt geen hinder van 
de werkzaamheden. De beroeps-
vaart moet rekening houden met 
een maximale doorvaartbreedte van 
9,5 meter.

Groot onderhoud 
Aalsmeerderbrug

Uithoorn - What’s Up in Uithoorn 
organiseert samen met Buurtbeheer 
Zijdelwaard, Buurtbeheer Europarei 
en Tympaan de Baat “Zijdelwaard & 
Europareis Vakantie”. De eerste vier 
weken van de zomervakantie staan 
in het teken van verschillende acti-
viteiten. En de eerste week begint 
al aanstaande maandag! Hieronder 
meer informatie over de verschillen-
de activiteiten in week 1. 

Maandag 7 juli - Tropenmuseum 
Ben jij tussen de 6-9 jaar en wil jij 
een dagje naar het Tropenmuseum? 
Schrijf je dan nu in. Op maandag 7 
juli verzamelen Sandra en Marcella 
van What’s Up in Uithoorn zich met 
maximaal 15 kinderen om 8.45 uur 
in ’t Buurtnest waarna zij met de bus 
en de tram naar het museum zullen 
gaan. Naast het met z’n allen genie-
ten van het museum zal ook mee-
gedaan worden met het programma 
MixMaxBrasil. Helemaal in het te-
ken van het WK voetbal leren jullie 
meer over Brazilië en zijn (muzikale) 

achtergrond. Jullie zijn om 16.30 uur 
weer terug in ’t Buurtnest. 
Aanmelden kan op www.what-
supuithoorn.nl. Ga naar what’s up 
naschools rechts in beeld en daarna 
naar blok 10. Deelname kost 12,50 
euro per kind. Daarbij zitten de ver-
voerskosten, toegang tot het muse-
um en deelname aan het MixMax-
programma. Lunch dient zelf mee-
genomen te worden. 

Dinsdag 8 juli - Bumpervoetbal 
Een nieuwe hype komt naar Uit-
hoorn: Bumpervoetbal! Je zit in een 
plastic bal met je bovenlichaam. Je 
benen steken uit de bal en daar-
door kan je voetballen tegen elkaar! 
Bump tegen elkaar aan en probeer 
de voetbal in het doel te krijgen! En 
ben je even niet aan de beurt om 
in de Bumpervoetbal te zitten? Dan 
kan je genieten van paaltjesvoetbal, 
vierdoelenvoetbal of leef je uit met 
panna KO. En dit allemaal in sport-
hal de Scheg voor maar 2 euro per 
kind. Ben je tussen de 8-11 jaar, dan 

kan je van 16.00-18.00 uur meedoen. 
Ben je tussen de 12-14 jaar, dan kan 
je van 19.00-21.00 uur meedoen. Er 
kunnen per ronde maximaal 60 kin-
deren meedoen. De deuren gaan 15 
minuten voor aanvang open. 

Donderdag 10 juli - Watergekte 
Op donderdag wordt tussen 13.30 
en 16.30 uur het terrein om ’t Buurt-
nest omgebouwd tot een waar Wa-
tergekte spektakel. Kom lekker af-
koelen met verschillende spellen. 
Geniet van wateractivitieiten als een 
zeepglijbaan, fl essenvoetbal, wa-
terestafettes en natuurlijk zwemba-
djes. Maar geniet ook van strandac-
tiviteiten als strandvolleybal, beach-
tennis, jeu de boules, pingpong-
voetbal en meer. Het wordt leuk! 
En deelname is gratis. Alle activitei-
ten worden, naast de organisatoren, 
mogelijk gemaakt door C1000 Zij-
delwaard en Goudreinet. Wil je we-
ten wat er nog meer te doen is in 
de vakantie? Kijk dan op www.what-
supuithoorn.nl .

Zomeractiviteiten voor de kids

Goed geschoten
Heel Uithoorn in Oranjesfeer
Uithoorn - “Heel Uithoorn is in 
Oranjesfeer, net zoals het beeld na-
bij de Glanskopmees. Een hele lu-

dieke actie om dit beeld een oranje 
polo aan te trekken!”, zo schreef ons 
Remmert Korthals.

Springschansjongens groep 
8B vijfde van Nederland!
Uithoorn - Het voetbalteam van 
groep 8B van de Springschans heeft 
op woensdag 25 juni een unie-
ke dag beleefd met een uniek re-
sultaat. Als kampioen van KNVB 
District West I (Noord-Holland en 
Utrecht) mochten zij meedoen 
om het Nederlands kampioen-
schap schoolvoetbal 2014. Deze fi -

nale werd gehouden bij het KNVB 
Sportcentrum in Zeist. Het voetbal-
team zou samen met zo’n 30 klas-
genootjes als supporter per bus af-
reizen naar het KNVB sportcentrum. 
Er werd al vroeg verzameld en ui-
teraard was iedereen op tijd aanwe-
zig, want niemand wilde deze dag 
missen. Helaas bleek de bus bij ver-

trek defect te zijn en er moest een 
monteur aan te pas komen om deze 
te repareren. Zo begon de dag wat 
vertraagd. Uiteindelijk kon de bus 
vertrekken en werden het voetbal-
team en de supporters uitgezwaaid 
door alle leerkrachten en leerlingen 
die niet mee gingen. 
(Vervolg elders in deze krant)

Staand van links naar rechts: Lars Hogeveen, Jelle Immerzeel, Mike Meuldijk, Jens Smit, Thijs van Dijk, Simon van Dui-
venbooden, Jim van Vugt, Tim Huisman, Tygo Punt en Luc Groen. Zittend van links naar rechts: Olivier Burger, Jaydey 
Marinus, Benjamin Churchill, Ian Hullegie en Luc Wendel. Leon Braacx ontbreekt op de foto.

Uithoorn - Zaterdag jl. zijn de laat-
ste prijzen uitgereikt van de WK actie 
die winkelcentrum Amstelplein heeft 
gehouden. De afgelopen weken was 
het iedere zaterdagmiddag een druk-
te van belang. Dan kwamen 25 win-

naars naar het centrum om hun prijs: 
een voetbal op te halen. Uit deze win-
naars, mits ze ook echt aanwezig wa-
ren werd dan nog een hoofdprijs ge-
trokken. Afgelopen zaterdag was de 
hoofdprijs een grote fl at screen TV.

Laatste prijzen WK actie 
Zijdelwaard uitgereikt

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698
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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

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

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

COLOFON

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum 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 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

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

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Voorontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 27 

juni 2014 tot en met 10 juli 2014. Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, R. 
Noorhoff, 0297-513111.

- Besluit onttrekken aan het openbaar verkeer: deel parkeerterrein van winkel-

centrum Zijdelwaard. Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en 
met 30 juli 2014 ter inzage. Inlichtingen bij Leefomgeving, R.A. van de Pol 
(0297) 513 111. 

- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4. Beroepsperio-
de 20 juni 2014 t/m 31 juli 31 juli 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en splitsen 

van een bedrijfsruimte. Ontvangen 25 juni 2014.
- Boterdijk 181, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hou-

ten voetgangersbrug. Ontvangen 24 juni 2014.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 28, het plaatsen van een schutting.

 INGETROKKEN(OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel en het aan-

brengen van reclame.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Fresialaan 7. Vergunning aan M. van der Hoort voor het organiseren van een 

festiviteit voor WK voetbal wedstrijd met Nederland op 29 juni 2014 van 16.00 
– 22.00 uur. Bezwaar t/m 8 augustus 2014.

- Pastoor L. Pullenlaan 1 t/m 9, omgevingsvergunning voor het oprichten van 5 
woningen. Bezwaar: t/m 4 augustus 2014.

- Bouwplan De Oker, fase 3, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden 
van het waterleidingnet. Bezwaar t/m 5 augustus 2014.

- Zuider Legmeerpolder, omgevingsvergunning voor het bouwen van een brug. 
Bezwaar: t/m 5 augustus 2014.

- Tussen Drechtdijk 23 en 25, omgevingsvergunning voor het leggen van HD-
PE 40 mm (kabels) in een bestaand tracé van KPN. Bezwaar: t/m 5 augustus 
2014. 

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan Circus Italiano voor het organiseren van cir-

cusvoorstellingen van  9 t/m 13 juli 2014. Bezwaar t/m 4 augustus 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen. Ontheffi ng van het geluid aan Nhar Entertainment V.O.F. voor het 

afschieten van een kanon tijdens een huwelijk op 14 juli 2014. Bezwaar t/m 4 
augustus 2014. 

- Gaastmeer 28, omgevingsvergunning voor het vervangen en verbreden van 
een berging. Bezwaar: t/m 4 augustus 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Nederlands Rode Kruis afdeling Uithoorn voor het organiseren 

van de rolstoelvierdaagse van 1 t/m 4 juli 2014. Bezwaar t/m 4 augustus 2014.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestaan-

de gebruik naar grootschalige detailhandel in volumineuze dierbenodigdheden. 
Bezwaar: t/m 7 augustus 2014

 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.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Zomerdienstregeling gemeentepagina

Balies G2 op 8 juli eerder dicht
De balie Werk en Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn en Zorg zijn op 
8 juli eerder gesloten. Deze gaan om 10.00 uur dicht. De telefonische 
spreekuren sluiten op 8 juli om 10.00 uur.

Net als in voorgaande jaren zal de 
gemeentepagina tijdens de school-
vakantie niet wekelijks, maar om 

de week gepubliceerd worden. De-
ze dienstregeling gaat in per 7 juli en 
duurt tot 13 augustus 2014. De eerst-

volgende gemeentepagina verschijnt 
op 9 juli, 23 juli 6 augustus en dan op 
20 augustus. De gemeentepagina ver-

schijnt NIET op 16 juli, 30 juli en 13 au-
gustus. Vanaf 20 augustus verschijnt 
de gemeentepagina weer wekelijks.

Bezorging Gemeentegids en 
Plattegrond
De komende weken wordt de nieuwe 
gemeentegids en de plattegrond Uit-
hoorn huis aan huis verspreid. 
Ook dit jaar hebben enkele inwoners 
een bijdrage aan de gemeentegids 
hebben geleverd, in de vorm van fo-
to’s. Met het uitbrengen van de gids 
is gewacht tot na de gemeenteraads-
verkiezingen. Zo heeft u gelijk alle in-
formatie over de (nieuwe) raadsle-
den en college van Uithoorn.
De plattegrond komt een jaar eer-
der uit dan gebruikelijk door de ont-
wikkelingen in het Dorpscentrum. Al-
le nieuwe en afgeronde wegaanpas-
singen en verkeerssituaties zijn hier-
in verwerkt.

Bezorging Gemeentegids 
en plattegrond
De gidsen worden deze weken gra-
tis huis-aan-huis verspreid. Indien 
u uiterlijk 8 juli de gemeentegids en 
de plattegrond nog niet heeft ontvan-
gen, kunt u deze opvragen bij de re-
ceptie van het gemeentehuis: tele-
foon 513 111. Langskomen kan ook. 
U kunt de gids ook per e-mail aanvra-
gen: gemeente@uithoorn.nl  Vergeet 
dan niet uw adres met postcode te 
vermelden. De gemeentegids 2014-
2015 is ook digitaal beschikbaar. Kijk 
hiervoor op www.uithoorn.nl en klik 
rechts op de button ‘gemeentegids 
online’.

Toneelgroep Maskerade 
viert 50 jarig jubileum
Uithoorn - Vorige week zaterdag 
was de Thamerkerk het decor van 
een jubileumfeest. Uithoorns To-
neelgroep Maskerade vierde in de-
ze mooie locatie groot feest ter 
ere van het 50 jarig bestaan. Ter-
wijl de zon de Thamerkerk prach-
tig verlichtte, werd de entree opge-
sierd door allerhande typetjes, ver-
zorgd door eigen leden. Op die ma-
nier werden de gasten theatraal 
ontvangen, passend bij een toneel-
groep. Gasten bestaande uit oud-
leden, sponsoren, donateurs, adver-
teerders, oud-regisseurs en uiter-
aard de leden zelf met hun partners. 
Na ontvangst werden de aanwezige 
gasten toegesproken door de voor-
zitter die tevens erelid Nel Dubelaar 
in het zonnetje zette, aangezien zij 
al sinds de oprichting lid is van de 
vereniging en dus zelf ook haar 50 

jarig jubileum viert dit jaar. Ook wer-
den er mooie woorden gesproken 
door medeoprichter van de vereni-
ging Cees Spanbroek , wie vereni-
ging het allereerste affiche uit 1964 
aanbood. Ook gesproken werd door 
wethouder Hans Bouma, die de ver-
eniging een mooie cheque mocht 
aanbieden namens de Gemeente 
Uithoorn. Na de speeches was het 
tijd voor een veiling waar prachtige 
items werden geveild die allemaal 
waren geschonken aan de Toneel-
groep. 
DJ
Er werd grif geboden en de veiling 
werd snel, vakkundig en humoris-
tisch geleid door Veilingmeester Mi-
chel Rahn. De opbrengst van de vei-
ling is nog niet bekend maar zal ze-
ker niet tegenvallen. Na verschillen-
de optredens van leden van de To-

Dancestudio Shanna Elleswijk: Eindshow 2014
Uithoorn - De zomervakantie is al 
weer in zicht en daarmee komt er ook 
weer een einde aan het dans- en the-
aterseizoen bij Dancestudio Shanna 
Elleswijk. 
Net als voorgaande jaren lieten de 
leerlingen van de dancestudio ook 
dit jaar weer aan ouders, familie en 
vrienden zien wat zij het afgelopen 
jaar geleerd hebben tijdens de wer-
velende eindshows op zondag 15 juni 
in Theater de Griffioen. Op prachtige 
muziek van soundtracks van films en 
musicals als Frozen, Wicked, Fame, 
The Phantom of the Opera kon het 
publiek genieten van choreografieën 
in diverse dansstijlen: klassiek ballet, 
jazz/showdance, hip hop, streetdan-
ce, Afrikaans en modern. Van Mic-
key en Minnie Mouse tot spookachti-

ge bruidjes, van Ghostbusters tot Al-
ladin, van WK tot kleine prinsesje... 
alles kwam voorbij in een wervelen-
de, kleurrijke show! Alle groepen lie-
ten zich van hun beste kant zien en 
straalde op het podium.

Eindshow
Traditiegetrouw maakte Shanna ook 
dit jaar tijdens de eindshow bekent 
welke musicalproductie Dancestudio 
Shanna Elleswijk volgend jaar op de 
planken gaat brengen. Na het enor-
me succes van ‘Fame’ afgelopen sei-
zoen kwam Shanna dit jaar als non 
het toneel op! Voor de meeste men-
sen was de conclusie toen snel ge-
trokken: Sister Act is de nieuwe pro-
ductie! Het verhaal van zangeres Del-
oris die onder moet duiken in een 

klooster is bekend bij vele van ons. 
De films met Whoopi Goldberg in de 
hoofdrol vormen de basis voor een 
spetterende musical met bekende 
motownhits en gospelmummers als 
I Will Follow Him, Oh Happy Days, 
Joyful Joyful, Dancing in The Streets 
en Eye of The Sparrow. Shanna heeft 
volgend jaar april maar één doel voor 
ogen: het dak moet eraf van Theater 
de Griffioen! Heb jij ooit al eens een 
keer als non de longen uit je lijf wil-
len zingen of wil je een stoere high-
school-leerling spelen in een spette-
rende musicalproductie? In septem-
ber starten de auditie-workshops! 
Meer informatie over Sister Act of een 
van onze andere dans- en theatercur-
sussen? Kijk op onze website: www.
dancestudioshannaelleswijk.nl

neelgroep werd de avond afgeslo-
ten met een daverend feest en wist 
de DJ de voeten van de vloer te krij-
gen. Een en ander werd vermakelijk 
aan elkaar gepraat door ceremonie-
meester Marius Schalkwijk. Toneel-
groep Maskerade is echter nog niet 
klaar met het jubileum. Na een suc-
cesvolle jubileumproductie begin 
dit jaar; Shakespeare’s “Eind goed, 
al goed” zijn ze nu druk bezig met 
de repetities voor de musical De 
Jantjes. Een grote productie die op 
16, 17 en 18 oktober op de planken 
staat. De Jantjes is een volksmusi-
cal waarin bijna alle leden een rol 
vertolken. Een stuk vol met beken-
de liedjes, dat belooft wederom een 
feestje! 
Duidelijk is dat na 50 jaar, Maske-
rade een rijke culturele geschiede-
nis vertegenwoordigd binnen Uit-
hoorn. Het is een stabiele verenging 
met een gedreven vaste kern, maar 
ook met veel jonge, nieuwe talen-
ten. Voorlopig kan Uithoorn en om-
streken nog veel dan deze toneel-
groep verwachten.



Uithoorn bereidt zich, net als alle andere 
Nederlandse gemeenten, voor op de extra 
taken en verantwoordelijkheden die ze er 
per 1 januari 2015 in het sociaal domein 
bij krijgt. Die verantwoordelijkheden 
hebben betrekking op de Jeugdzorg, 
AWBZ/Wmo en de invoering van de 
nieuwe participatiewet. 

Uw inbreng helpt de gemeente verder
Op dit moment is de gemeente druk bezig met 
de inrichting van de organisatie om straks alle 
vragen op te kunnen vangen. De gemeente 

vindt het belangrijk om in dit proces uw wensen, 
verwachtingen en ervaringen mee te nemen. 
Daarom nodigt de gemeente u graag uit voor een 
bijeenkomst om te praten over onder andere  de 
volgende vragen:

 Wat vindt u als inwoner of cliënt belangrijk 
 als u contact heeft met de gemeente? 

 Welke vragen mogen via een website 
 worden beantwoord? 

 Voor welke vragen zou u een persoonlijk 
 gesprek willen? 

 Wat gaat er nu goed? Wat kan er slimmer?

Kom naar de bijeenkomst op 10 september
Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar in 
gesprek te gaan over de manieren waarop u als 
inwoner of cliënt van Uithoorn uw weg vindt naar zorg 
en ondersteuning. Uw input wordt gebruikt om de 
toegang tot zorg en ondersteuning in Uithoorn verder 
vorm te geven en te verbeteren. De bijeenkomst 
vindt plaats op woensdagavond 10 september 
(van 18.00-20.00 uur) in het gemeentehuis in 
samenwerking met Zorgbelang Noord-Holland. 
Wilt u uw ervaringen en wensen met de gemeente 
delen? U kunt zich tot 1 september 2014 
aanmelden via: valerie.van.den.berg@uithoorn.nl. 
Er is een beperkt aantal plaatsen.

“Gemeente kan mensen met een beperking 
  beter aan een baan helpen dan het Rijk”

Veranderingen in de zorg

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina 
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken 
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 
krijgt. Maar ook aan de hulp, zorg en 
ondersteuning die nu al onder de gemeente 
vallen. We noemen het geheel aan diensten, 
ondersteuning, hulp en zorg: 
het sociaal domein.

De rol van de 
gemeente verandert
Welke zorgtaken gaan per 1 januari 2015 
over naar de gemeente?
De jeugdzorg, dus de opvoed- en 
opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen. 
Dat is ook de ondersteuning van kinderen met 
een licht verstandelijke beperking of met
psychiatrische of psychosociale klachten. 

De zorgtaken voor mensen die zelfstandig
wonen en die nu uit de AWBZ betaald worden. 
Dat is de Individuele Begeleiding; zoals de
dagopvang van iemand met een verstandelijke 
beperking of het helpen van een verslaafde om 
meer structuur aan te brengen in de dag. En 
dat is het Kortdurend Verblijf van bijvoorbeeld 
een ernstig ziek kind om de ouders tijdelijk te 
ontlasten.

De ondersteuning van mensen bij het vinden 
van (aangepast) werk en het krijgen van een
inkomen, is nu al een taak van de gemeente. 
Wat verandert is dat daarvoor een nieuwe
regeling komt: de Participatiewet. Met deze 
nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand,
de Wet Sociale Werkvoorziening en (delen van) 
de Wajong voor jong gehandicapten. Nieuw is 
dat de ondersteuning van jong gehandicapten 
die voor een deel nog kunnen werken, naar de 
gemeente overgaat.

Wat als u al zorg heeft?
Mensen die professionele zorg en 
ondersteuning krijgen hebben een indicatie.
Daarin is de zorgbehoefte vastgesteld. Het 
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande 
aanbieders te contracteren, zodat u ook met
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg 
krijgt die u nu gewend bent.

Sociale werkvoorziening en Wajong
Zit u nu in de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) of de Wet arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)? Dan blijft dat zo. 
Alleen nieuwe aanmelders vanaf 1 januari 2015 
vallen straks onder de Participatiewet.

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over alle veranderingen waar 
u of iemand uit uw omgeving mee te maken
krijgt? Stel uw vraag dan aan de persoon die nu 
de begeleiding geeft.

Hebt u algemene vragen die voor 
meer mensen gelden? 
Mail uw vraag naar: gemeente@uithoorn.nl of 
schrijf naar de afdeling communicatie, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. We kunnen dan op deze 
pagina op uw vraag ingaan of we plaatsen 
uw vraag op www.uithoorn.nl (veranderingen 
sociaal domein). Op deze website vindt u meer 
informatie over de veranderingen in het sociaal 
domein.

Mensen helpen aan een baan
De uitvoering van de Participatiewet, die ingaat 
per 1 januari 2015, valt in zijn portefeuille. Deze 
wet heeft als doel om mensen die een (arbeids)
beperking hebben en daardoor zelf moeilijk aan het 
werk komen, te helpen aan een baan. Want dat is 
de beste manier om mee te kunnen (blijven) doen 
in de maatschappij. “Als gemeente gaan we deze 
mensen motiveren en begeleiden naar en tijdens 
hun baan. Aan de andere kant moeten we er dan wel 

beperking in dienst neemt. Werkgevers denken vaak 
dat zij niet voldoende mogelijkheden hebben om deze 
mensen te begeleiden. Maar daar vergissen zij zich 
in. Wij willen hun angst wegnemen door bijvoorbeeld 
proefplaatsingen, maar ook door subsidies op de 
loonkosten. Zo halen we het risico bij de werkgever 
weg en geven we de werknemer met een achterstand 
een kans op werk”. 

Eisen stellen aan leveranciers
“Uiteraard geven we als gemeente zelf ook het 
goede voorbeeld”, vervolgt de wethouder , “Dat 
doen we door een aantal mensen uit deze groep 
zelf in dienst te nemen. Maar dan zijn we er nog 
niet! We willen ook in aanbestedingen als eis laten 
opnemen dat leveranciers waarmee wij in zee gaan, 
zelf mensen met een beperking in dienst hebben. 
Dat is voor iedereen goed: de persoon in kwestie 
kan weer ‘meedoen’ in de maatschappij en is niet 
langer afhankelijk van een uitkering, hij of zij is super 
gemotiveerd om te werken en de werkgever heeft 
zonder risico’s een enthousiaste werknemer. Zo snijdt 
het mes aan meerdere kanten”.  

voor zorgen dat er voldoende banen zijn waarin ze 
aan de slag kunnen”, vertelt Marvin. “Dat wil ik gaan 
doen door medewerkers van economische zaken en 
werk en inkomen gezamenlijk op pad te sturen naar 
werkgevers”. 

Angst wegnemen bij werkgevers
“We merken dat werkgevers nog weinig weten over 
de mogelijkheden om ondersteuning en subsidie 
te krijgen wanneer je mensen met een (arbeids)

“Dat het Rijk heeft besloten om de Participatiewet 
de verantwoordelijkheid van gemeenten te maken, 
vind ik een hele goede zaak! Ik geloof echt dat wij 
als gemeente mensen met een (arbeids)beperking 
beter aan het werk kunnen helpen dan het Rijk. In de 
gemeente zijn de lijnen kort en wij kennen onze cliënten 
en onze werkgevers persoonlijk. Dat betekent maatwerk 
voor de mensen die dat echt nodig hebben”. Aan het 
woord is Marvin Polak, sinds mei 2014 wethouder 
sociale zaken van de gemeente Uithoorn.

  Uitnodiging om mee te praten!

De gemeente gaat graag met u in gesprek over 
de toegang tot zorg en ondersteuning
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Uithoorn - Zoals vorig jaar novem-
ber al uitgebreid in de media werd 
aangekondigd, heeft het teerdestil-
latiebedrijf Koppers Netherlands BV, 
gevestigd aan de Molenlaan 30 in 
Uithoorn, de daad bij het woord ge-
voegd en per 1 juli zijn deuren voor 
de productie van steenkoolteer- en 
andere aardolieproducten gesloten. 
Daardoor verliezen nagenoeg al-
le (zestig?) productiemedewerkers 
hun baan. De productie wordt over-
genomen door fabrieken in het bui-
tenland waar Koppers ook vestigin-
gen heeft. Plantmanager Ron Jelle-
ma bevestigde gister desgevraagd 
de sluiting van de productie-een-
heid en de gang van zaken zoals die 
vorig jaar november in gang is ge-
zet. Hij kon geen feitelijke aantal-
len medewerkers noemen die hun 
baan verliezen. “Die getallen heb ik 
niet paraat. Verder is het zo dat al uw 
vragen bij ons eerst door het moe-
derbedrijf in Amerika moeten wor-
den bekeken waarna daarop al dan 
niet antwoord komt. Zo is de regel 
nu eenmaal. Wat ik u wel kan ver-
tellen is dat het ons als directie ook 
heel erg spijt dat we deze beslissing 
hebben moeten nemen. Liever had-
den we het anders gezien, maar er 
was financieel bedrijfskundig gezien 
geen weg terug,” aldus Jellema die 
verder ook geen mededelingen kon 
doen of er ex-werknemers van Kop-
pers inmiddels elders een baan heb-
ben kunnen vinden.

Brief
Medio november 2013 ontvingen 
de werknemers van het teerdestilla-
tie bedrijf Koppers Netherlands B.V. 
een brief, waarin hun werd meege-
deeld, dat de productieafdeling van 
het bedrijf per 1 juli 2014 zou wor-
den gesloten. Dat was voor ieder-
een een klap in het gezicht en te-
vens voor een aantal medewer-
kers aanleiding om alvast uit te zien 
naar een andere baan. Voor zo-
ver bekend konden enkele van hen 
bij Rütgers Resins BV (het vroege-
re Neville Chemical Europe BV), 
eveneens gevestigd aan de Molen-
laan 30, aan de slag. Voor het me-
rendeel wordt getracht via een out-
placement procedure werk te krij-
gen. Begin vorige week vonden de 
laatste workshops in die hoedanig-
heid plaats en dat was volgens in-
siders een emotioneel gebeuren. 
Regel is nu dat ontslagen werkne-

mers, waarvan het merendeel al lan-
ger dan 25 jaar in dienst is bij het 
chemische bedrijf en zich destijds 
voor werk ‘aan de poort’ kwam mel-
den, nu een CV moet maken en offi-
cieel moeten solliciteren naar banen 
waar ook honderden andere gega-
digden voor zijn. Toegegeven, dat is 
voor de medewerkers een triest ver-
haal, maar dit is momenteel overal 
het beeld bij bedrijven die sluiten of 
drastisch reorganiseren. Hetzelfde 
gebeurt ook bij overheidsbanen! Bij 
Koppers was al eerder aangegeven 
dat er een sociaal plan is. Desalniet-
temin gaat er werkgelegenheid ver-
loren en komen mensen op straat te 
staan. Om zomaar een andere werk-
kring in dit genre te vinden is geen 
sinecure.

Sluiting de enige optie
Reden van de sluiting van de fa-
briek is dat volgens de directie van 
Koppers de afgelopen twee jaar de 
winstgevendheid van Koppers Euro-
pean Operations enorm is afgeno-
men. De verslechterende markt en 
daardoor een mindere vraag naar 
de producten zijn aanleiding ge-
weest tot het nemen van maatre-
gelen. ‘De winst kan alleen weer op 
peil gebracht worden door het slui-
ten van een van onze fabrieken en 
de productie te concentreren, of te 
beperken tot de overige twee fabrie-
ken. Hierdoor dalen de bedrijfskos-
ten en worden toekomstige kapi-
taaluitgaven aan één fabriek voor-
komen. Hoewel Uithoorn enerzijds 
over een uitstekende ligging be-
schikt, dichtbij onze leveranciers en 
een aantal klanten ligt en een groot 
productaanbod heeft, is het ander-
zijds de fabriek met de hoogste kos-
ten per eenheid van al onze Euro-
pese fabrieken, zelfs als de facili-
teit op haar top draait. De fabriek 
in Uithoorn heeft de laagste capaci-
teit, terwijl zij moet voldoen aan het 
strengste eisenpakket van al onze 
Europese fabrieken. Zelfs met de lo-
gistieke voordelen en het scala aan 
producten dat Uithoorn produceert 
in ogenschouw genomen, is het een 
rationele en meer voor de hand lig-
gende beslissing om de teerdestilla-
tie in Uithoorn te beëindigen.’ Aldus 
de directie van Koppers Uithoorn 
vorig jaar in haar schrijven aan de 
medewerkers. De directie putte zich 
uit in verontschuldigingen en meld-
de daarbij dat men trots was op het 

personeel dat altijd zijn uiterste best 
heeft gedaan bij het bedrijf. Het was 
niet hun schuld. Keurig, maar daar 
heb je niets aan als je op een leef-
tijd bent dat je voor het bedrijfsle-
ven te ‘oud’ bent om nog ergens in 
te stromen.

Ontmanteling productiefaciliteit
Teerdestillatiebedrijf Koppers was 
een voortzetting van Cindu (Chemi-
sche Industrie Uithoorn). Koppers 
Inc. is van oorsprong een toonaan-
gevende Amerikaanse producent 
van koolstofverbindingen en behan-
deld houtproducten voor de alumi-
nium-, staal-, chemische, rubber-, 
spoorweg- en nutsbedrijven. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Pitts-
burgh, Pennsylvania, Koppers heeft 
meerdere fabrieken in de Verenigde 
Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, 
Denemarken, Nederland, Austra-
lië en China. Op 1 maart 2010 nam 
Koppers Cindu over. Cindu (Chemi-
sche INDustrie Uithoorn) was een 
chemische fabriek in Uithoorn. De 
fabriek werd in 1922 opgericht als 
de Nederlandsche Teer- en Asp-
haltindustrie en vestigde zich op het 
terrein van de voormalige zwavel-
zuurfabriek van Ketjen die in 1916 
werd gesloten. Het bedrijf was voor 
50% in handen van Corus (voor-
heen Hoogovens IJmuiden) en voor 
50% van Cindu B.V. Cindu was op-
gericht om steenkoolteer te verwer-
ken tot een groot aantal produc-
ten. De steenkoolteer is/was afkom-
stig van de cokesfabrieken van Co-
rus en werd per binnenvaartschip 
aangevoerd. De teerproductie en 
bijkomende producten zijn gebon-
den aan strenge milieueisen en vei-
ligheidsmaatregelen. De grondstof 
steenkoolteer bevat namelijk tal van 
kankerverwekkende stoffen, zoals 
polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen. Ook kunnen er vluchtige 
stoffen ontstaan die aanleiding ge-
ven tot brand en/of explosie. Daar is 
Cindu in de loop der tijd niet vrij van 
gebleven, ook al zijn er tal van maat-
regelen getroffen om de veiligheid 
van het productieproces, maar meer 
nog van de werknemers, te waarbor-
gen. Koppers heeft dit na overname 
voortgezet. Na ruim 90 jaar actief te 
zijn geweest in Uithoorn wordt er nu 
dus een streep onder gezet. De ko-
mende 12 maanden zal worden ge-
bruikt voor de ontmanteling van de 
productiefaciliteit en de overslag-
steiger langs de Amstel. Daarvoor 
zal er in het kantoor van Koppers In-
ternational BV in Uithoorn een afde-
ling komen om dat te coördineren. 
Het zal duidelijk zijn dat er na de 
ontmanteling van de plant (sterk?) 
vervuilde grond op het fabriekterrein 
zal worden geconstateerd. Wat wil 
je ook na 92 jaar. Dat zal ongetwij-
feld leiden tot een schoonmaakpro-
ces. Maar dat is pas van later zorg. 
Waar de ontslagen medewerk(st)ers 
een moeilijke periode ingaan, zul-
len milieuactivisten staan te juichen. 
Voor hen was de fabriek al jaren een 
doorn in het oog. Typisch een geval 
van Jantje lacht en Jantje huilt. Hoe 
triest ook, het is niet anders.

Koppers in Uithoorn sluit 
teerfabriek
Veel medewerkers vinden maar moeizaam een andere baan

Uithoorn - De omgelegde N201 is 
al weer ruim zes weken volop in be-
drijf. Het gemeentebestuur is daar 
blij mee want het wilde al zo lang 
het doorgaande autoverkeer door 
het centrum weren. Alles moet zo-
veel mogelijk over de omgelegde 
N201 en terecht. Des te opvallender 
is het dat op verschillende plaatsen 
in de gemeente Uithoorn nog altijd 
verkeerborden langs de verschil-
lende doorgaande wegen staan die 
het gemotoriseerd verkeer dwars 

door de woonkern stuurt over de 
N196. Een oplettende inwoner van 
Uithoorn wees de redactie van de-
ze krant erop en maakte en passant 
enkele foto’s op de N196, vanaf de 
Legmeerdijk en Vrouwenakker. Hij 
wijst erop dat waar je ook vandaan 
komt je nog steeds via het centrum 
van Uithoorn gestuurd wordt rich-
ting Mijdrecht/Utrecht. ‘Terwijl er 
zoveel geld besteed is om het cen-
trum echt rustig te krijgen! Dan 
zou je toch verwachten dat men de 

moeite ook neemt om iedereen zo 
snel mogelijk naar de N201 te ver-
wijzen? Wellicht is hier ook de Pro-
vincie nog aan te spreken, want die 
gaat over die borden,’ zo laat de in-
woner weten. Aan de andere kant 
zou de gemeente er ook wat aan 
kunnen doen met een nieuwe be-
wegwijzering als zij graag het cen-
trum van Uithoorn zoveel mogelijk 
verkeersluw wil maken. Misschien 
dat deze berichtgeving daartoe kan 
bijdragen.

Wanneer worden ‘oude 
verkeersborden’ vervangen?

Afslag N521 v/a Aalsmeer en de VeilingAfslag N231 en vanaf Aalsmeer Afslag N231 Kudelstaart

De Ronde Venen - Volgende week 
zaterdag is het zover, de 5e edi-
tie van het Vogelvrij Festival! Het 
Fort bij Uithoorn te Amstelhoek zal 
weer worden omgetoverd worden 
tot een heus festivalterrein. Zoals je 
van Vogelvrij Festival mag verwach-
ten, staat er ook deze editie een li-
ne-up klaar om je vingers bij af te 
likken! Speciaal voor de vijfde edi-
tie wordt er dit jaar extra groot uit-
gepakt. Zoals je van Zomerkriebels 
Festival mag verwachten, staat er 
ook deze editie een line-up klaar 
om je spreekwoordelijke vingers 
bij af te likken. Een uitgebreid sca-
la aan artiesten met voor ieder wat 
wils, samengebracht om het mooi-
ste seizoen van het jaar te vieren! 
De eerste namen zijn al naar bui-
ten gekomen, maar wij vinden het 
hoog tijd om de volledige lijst arties-
ten te presenteren!Zoals je van Zo-
merkriebels Festival mag verwach-
ten, staat er ook deze editie een li-
ne-up klaar om je spreekwoordelij-
ke vingers bij af te likken. Een uitge-
breid scala aan artiesten met voor 
ieder wat wils, samengebracht om 
het mooiste seizoen van het jaar te 
vieren! De eerste namen zijn al naar 

buiten gekomen, maar wij vinden 
het hoog tijd om de volledige lijst 
artiesten te presenteren!Het gaat 
van links naar rechts, van dansen 
tot stampen, op en neer en nog een 
keer! De dubbel dikke line-up heeft 
dit jaar een hoog feestgehalte, dat is 
waar Vogelvrij voor staat: los gaan! 
In de middag maken Thomas van 
Ginkel, LeonV en Niks is Tof Sound-
system hun opwachting. Zij zullen 
het publiek opwarmen met lekkere 
zomerse beats. Om 18.00 uur komt 
de eerste mega headliner: DON DI-
ABLO! Hij maakt tijdens zijn optre-
dens een mix tussen electro, dub-
step, disco en hiphop. Mitchell Nie-
meyer neemt het stokje van hem 
over en draait tot half negen. Hierna 
is tijd voor drie uur non-stop gek-
kigheid: FeestDJRuud, The Party-
squad en The Darkraver vs. Outsi-
ders! Dat wordt een bonte verza-
meling aan opblaasbeesten, crowd-
surfs, sitdowns, salto’s en polonai-
ses. Ze laten je van het leven ge-
nieten en glimlachen van begin tot 
eind! 

Sound
Vanaf half 12 schakelen we door 

naar festivalmuziek om helemaal 
los op te gaan. Kill The Buzz en Sick 
Individuals draaien “de Hardwell 
sound.” Sick Individuals is het snelst 
opkomende duo ter wereld en zal 
Vogelvrij Festival 2014 met een dik-
ke set tot 02.00 uur afsluiten. Tic-
kets zijn vanaf € 19,- verkrijgbaar via 
www.vogelvrij-festival.nl, onze Fa-
cebook pagina en Primera. Nergens 
zie je bovenstaande artiesten zo 
goedkoop deze zomer. Zorg ervoor 
dat je er snel bij bent, want eerdere 
staffels waren zeer snel uitverkocht. 
De organisatie verwacht dat alle tic-
kets de deur uitvliegen. De vlieg-
tijd 12 juli is van 2 tot 2, hiermee 
is Vogelvrij Festival het enige festi-
val in Nederland wat tot twee uur ’s 
nachts duurt! Het festival is per auto 
(gratis parkeren), fiets en openbaar 
vervoer goed te bereiken. Na afloop 
rijden er pendelbussen richting Uit-
hoorn Busstation en De Ronde Ve-
nen. Check onze website www.vo-
gelvrij-festival.nl en volg ons via Fa-
cebook, Twitter en Instagram voor 
het laatste nieuws en alle festivalin-
fo. Luister naar Wild FM Hitradio om 
kans te maken op de laatste gratis 
tickets voor Vogelvrij Festival 2014!

Mega line-up op Vogelvrij Festival 12 juli
Dance festival verwacht 3500 bezoekers

Uithoorn - Op vrijdag 4 en zaterdag 
5 juli organiseert Renault Nieuwen-
dijk bij haar vestiging in Aalsmeer 
een exclusieve preview van de nieu-
we Renault Twingo. Ruimschoots 
vóór de landelijke introductie kun-
nen nieuwsgierigen al hun hart op-
halen en kennismaken met de nieu-
we Renault Twingo, die al twee de-
cennia koploper in zijn segment is.
De nieuwe Twingo is karaktervol, in-

novatief, fun-to-drive en de volle-
dig nieuwe stadsauto geeft stijl, rij-
plezier een nieuwe betekenis in de 
compacte klasse. De nieuwe Renault 
Twingo is geïnspireerd op onder an-
dere de iconische Renault 5. Met als 
resultaat een eigenzinnige, stijlvol-
le en innovatieve stadsauto die nu 
al een klassieker is. Nieuwsgierig 
naar de nieuwe Twingo? U bent van 
harte uitgenodigd om deze nieuwe 

stadsauto in Aalsmeer te bewon-
deren op: - Vrijdag 4 juli – 09.00 tot 
18.00 uur. - Zaterdag 5 juli – 09.00 
tot 17.00 uur. Bent u niet in de ge-
legenheid om tijdens de exclusieve 
preview de vestiging in Aalsmeer te 
bezoeken? Niet getreurd, u kunt de 
nieuwe Twingo ook nog bewonde-
ren op 14 en 15 juli in Amstelveen, 
16 en 17 juli in Lijnden en op 18 en 
19 juli in Hillegom. 

Exclusieve preview van de nieuwe Renault 
Twingo bij Nieuwendijk in Aalsmeer

Uithoorn - Zaterdag 1 novem-
ber is het weer zo ver; het jaarlijk-
se concert van Muziekvereniging 
KnA in het prachtige Crown The-
atre in Aalsmeer!

Het thema van dit concert is A 
‘Tropical’ Music Night Out. De ti-
tel verraadt het al; het wordt een 
avond in tropische sferen! Heeft u 
zin in een gezellige avond met tro-
pische muziek van b.v. Gloria Este-
fan? Of Jennifer Lopez? Tijdens dit 
orkest treden alle onderdelen van 
KnA op; swingende orkesten en 
natuurlijk Twirlteam Starlight.
KnA heeft besloten de tarieven 
voor het concert te verlagen zo-
dat het voor meer mensen moge-

lijk wordt het concert bij te wonen. 
Muziekvereniging KnA ziet heel 
graag ouders én kinderen naar het 
concert komen. 
Marco Lesmeister (vicevoorzitter 
van de vereniging): “Wij willen het 
leren bespelen van een instrument 
vooral bij kinderen stimuleren. Het 
is wetenschappelijk aangetoond 
dat kinderen die op jonge leef-
tijd een instrument leren bespelen 
een beter functionerend brein ont-
wikkelen. Het leren schakelen tus-
sen verschillende taken, oplossen 
van problemen en snel verwerken 
van informatie gaat zowel volwas-
senen als kinderen beter af wan-
neer hun brein muzikaal getraind 
is.” “Het is dus van belang op kin-

deren op jonge leeftijd al in aan-
raking te brengen met muziek en 
de keus voor het bespelen van een 
instrument te stimuleren. Zien en 
horen spelen doet spelen!”
U zult begrijpen dat het voortbe-
staan van de vereniging voor een 
groot deel afhankelijk van de do-
nateurs is, zij krijgen nog een extra 
korting voor het concert. U kunt 
nu donateur worden maar ook op 
het concert zelf. U ontvangt dan 
direct de korting voor het concert.
Na afloop kunt u nog evenin het 
gezellige 7 Street nagenieten of 
lekker feesten in de Heineken 
Hoek.
Meer informatie en kaarten be-
stellen: www.amusicnightout.nl 

Kaartverkoop concert 
Muziekvereniging KnA gestart
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor 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
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF

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

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

Vermist:
- Uithoorn, Tamerweg: Cypers gestreepte kater van 1 jaar oud. 
 Heet Champoo.
- De Kwakel, Past. J.van Dijklaan: Zwarte gecastreerde kater 
 met heel klein wit befje.

Gevonden:
- Wilnis, Marktschipper: Grijs-witte kater. 
 Loopt daar met geel bandje van Dierenbescherming.
- Wilnis, einde Dorpsstraat: Rood-witte kat.
-  Mijdrecht, Dr.vd. Bergenlaan: Moederpoes met kittens.
- Wilnis, Oudhuizerweg: Lapjespoes.
- Mijdrecht, Albertheijn: Blauw-witte parkiet.

Mijmeringen
ZENUWEN

Ik krijg er de zenuwen van! Het kan zowel 
positief als negatief zijn. De afgelopen 
twee zondagen hebben we met heel Ne-
derland in de zenuwen gezeten, Oranje-
zenuwen wel te verstaan. Normaliter ben 
ik geen voetbalfanaat, maar met een WK 
word zelfs de niet voetbal liefhebber meegenomen in een liefde voor 
de sport en het Nederlands elftal. Alhoewel, liefde voor de sport is 
wel wat minder, als ik zie dat het meer op rugby dan op voetbal lijkt. 
En als er dan een voetballer is die meer op een haai lijkt dan op een 
sportman, dan is dat niet goed voor de sport. Maar dat is mijn be-
scheiden mening als niet voetbal kenner. Het WK daarentegen is su-
per spannend!

Schooljaar
De zenuwen krijg ik ook van de laatste schooldagen en alle din-
gen die nog moeten gebeuren. Creatieve bijdrage voor afscheidsca-
deautjes, fi nanciële bijdragen niet vergeten voor afscheidscadeau-
tjes, kadootjes voor de laatste partijtjes van vriendjes en vriendin-
netjes, rapporten ontvangen van de kinderen en zwart op wit zien 
hoe ze nu precies hebben gescoord en ondertussen moet er op het 
werk ook van alles gebeuren en ben ik in mijn achterhoofd al be-
zig met alles wat er mee moet op vakantie. Heb ik wel alles schoon 
voor die ene logeerpartij? Zijn de paspoorten nog geldig? Hebben 
we een vignet nodig bij onze doorreis naar Kroatië? En zo volgt de 
ene vraag zich op met de andere vraag. Zenuwachtig zou je er van 
kunnen worden, mijn overlevingsstrategie in deze is een dag tege-
lijk en dan zien we weer verder.

Feest
Het weekend bestond uit een lange dag, namelijk een slaapfeestje 
voor onze oudste. Ja, we vallen met onze neus in de boter, van het 
ene feest het andere feest in. Meisjes en jongens wilde hij uitnodi-
gen en hij wilde dat iedereen het naar zijn zin zou hebben. Dus had-
den we discussies over de activiteiten, over de fi lm die hij wilde zien 
met ze en wie er bij wie op de kamer mocht slapen. Uiteindelijk was 
het heel snel duidelijk, de meiden op de meidenkamer, de jongens 
op de jongenskamer. De fi lm werd de fi lm die hij graag wilde zien en 
verder was het duimen voor mooi weer. Meneer wilde graag gaan 
zwemmen en wij hadden bedacht dat het leuk was om dat in het 
buitenwater te doen, zodat we ook gebruik konden maken van een 
bootje en het aller stoerste van het hele partijtje, een banaan achter 
die boot. Bij dat laatste vroeg hij zich af of het wel leuk was voor de 
meisjes. De zenuwen had hij voor zijn feestje. Vind iedereen het wel 
leuk? Durft iedereen op de banaan? Is het wel mooi weer of zeggen 
pap en man toch dat we iets anders gaan doen? 

Nu we het slaapfeest achter de rug hebben met alle leuke activitei-
ten, gelach, gekibbel en geplaag tussen de jongens en de meiden 
en weinig slaap kunnen we concluderen dat het geslaagd was. Ik 
vroeg me dat wel even af omdat je je eigen kind en de andere kin-
deren moe ziet worden en daardoor zich kriegelig gaan gedragen. 
Maar dat is een momentopname, wat blijft hangen is de leuke din-
gen die ze met elkaar hebben gedaan en zo hoort dat ook. 

Voetbal
En dan kom je brak aan bij de zondagavond, maar er moet natuur-
lijk wel Nederland- Mexico gekeken worden! De eerste helft was 
zenuwslopend en dat Mexicaanse eten tijdens de wedstrijd leek me 
ineens toch niet zo’n goed teken. Maar net als je denkt dat je zoon 
wel saggerijnig zal worden van 0-0 en moe zal zijn, is er dan die op-
leving. In de pauze nog even huiswerk maken zonder af te raffelen, 
en daarna de tweede helft kijken. Oranje had dezelfde opleving als 
mijn zoon en al juichend werden onze zenuwen weg geschreeuwd 
en konden we het weekend afsluiten met een prachtige zege op 
Mexico. Soms wordt het leven even niet mooier!

Vakantie
Of misschien toch wel, het is bijna zomervakantie en de komende 
tijd ga ik daar van genieten, rustig aan doen en mijn (zonne)batterij-
en opladen. De komende weken zal er dan ook geen “Mijmeringen” 
van mijn hand verschijnen. Voor het eerst sinds tijden neem ik echt 
vakantie, van alles! Ik wens u allen een fi jne zomer toe.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Prachtig toch....

Uithoorn - “Ik reed laatst door de Middenkerkerpolder en kwam de-
ze prachtige zwanenfamilie tegen. Ik zie regelmatig foto’s in de meer-
bode, dit leek me ook wel iets! 

Alexandra Zijlstra

Op de foto overhandigt ANBO voorzitter Henk Elserman de cadeaucheque 
aan vrijwilligster mevrouw Hilly Titulaer van ThamerThuis. Van L. naar R. vrijwil-
ligers van ThamerThuis Joke van Heuveln, Ab de Zeeuw, Wilma Vreugdenhil,en 
Hilly Titulaer, met bestuursleden van ANBO Uithoorn / De Kwakel Henk Elser-
man en Matthijs vd. Broek.

Jubilerend ANBO schenkt 
cadeau aan ThamerThuis
Uithoorn - ANBO afdeling Uit-
hoorn/ De Kwakel bestond kort ge-
leden 60 jaar. Als cadeau had de af-
deling een bijdrage gevraagd voor 
het bijna thuis huis ThamerThuis in 
De Kwakel. Tijdens de receptie van 
ANBO op 6 juni jl. werd door de ge-
nodigden een bedrag van 350 euro 
bijeen gebracht. Dat werd door het 
afdelingsbestuur afgerond naar 400 

euro. Op woensdag 25 juni werd dit 
bedrag door ANBO voorzitter Henk 
Elserman aan een delegatie van be-
stuur en vrijwilligers van Thamer 
Thuis overhandigd. Waarbij de me-
dewerkers van ThamerThuis aanga-
ven blij verrast te zijn met de bijdra-
ge en deze goed te kunnen gebrui-
ken voor het onderhouden van het 
huis. 

Uithoorn - Afgelopen week heeft 
basisschool de Vuurvogel actie ge-
voerd voor Voedselbank Uithoorn 
– De Kwakel. De actie is zeer voor-
spoedig verlopen en heeft 5 volle 
kratten met voedingsmiddelen én 
een bedrag van �855,- opgeleverd. 
Aan het einde van de actie werd het 
prachtige resultaat door de Vuurvo-
gel aan onze voedselbank overhan-
digd. Afgelopen weekeinde heeft 
de PKN kerk een inzamelingsac-
tie gehouden met als thema ‘Va-
kantie’. Hierbij zijn koek, snoep, kof-

fi e, thee en frisdrankpakjes ingeza-
meld. Tevens is er een fi nanciële do-
natie gedaan. Hockeyvereniging Qui 
Vive heeft de restanten beschuit en 
crackers van een toernooi gedo-
neerd. Voedselbank Uithoorn – De 
Kwakel is heel blij dat er enthousi-
ast wordt meegeholpen bij het inza-
melen van voedingsartikelen en fi -
nanciën en wil iedereen die hieraan 
meewerkt heel erg bedanken. Op 
dit moment maken 48 huishoudens 
met 136 personen gebruik van onze 
Voedselbank

Donaties aan de voedselbank

Uithoorn - In atelier De Rode Draad 
geeft Joke Zonneveld les in Spelend 
Schilderen. Zij bouwt haar lessen op 
rond het schilderproces, in plaats 
van het resultaat. Door de cur-
sist “anders” in beweging te bren-
gen, vanuit het hele lichaam, komt 
er een cadans op gang, die het den-
ken minder belangrijk maakt en 
daar profi teert creativiteit van. Want 
die loopt langs ongebaande pa-
den en komt zo bij oplossingen, die 
je niet van te voren kan bedenken. 
De beelden die verschijnen, hebben 
een persoonlijke toets: de hand van 
de “meester(es)”. Ook als je al ge-
schilderd hebt, kun je profi teren van 
deze insteek. 

Oude vaardigheden worden in 
nieuw licht gezet en kunnen door-
groeien naar nieuwe zelfontdekte 
mogelijkheden. In juli en augustus 
zijn er maandagochtend en zater-
dagmiddag workshops, die los maar 
ook gecombineerd kunnen wor-
den gevolgd. Kinderles (5-8 jaar) op 
donderdagmiddag in juli van 14.30-
16 uur.  In september beginnen de 
cursussen op ma/do ochtend en za-
middag. Kinderles op do-middag na 
school. 
Atelier adres: Prinses Margrietlaan 
86, Uithoorn. Informatie: www.joke-
zonneveld.nl, info@jokezonneveld.
nl en 020-6418680. Het atelier is te 
huur in deeltijd.

Schilderen Anders

Uithoorn/De Kwakel - Op dins-
dag 24 juni vond de 9de boottocht 
plaats van de Sociale Activiteiten 
groep van Het Rode Kruis, afd Uit-
hoorn / De Kwakel, aan boord van 
onze inmiddels vaste vervoersmid-
del, MPS Jacqueline van Rede-
rey Randmeer. Het weer heeft weer 
heel vriendelijk meegewerkt, In 
de ochtend was het nog een klein 
beetje fris, maar heel veel gasten 
hebben bijna de hele dag genoten 
van de zonneschijn op de open bo-
vendek. Er gingen dit jaar 96 gas-
ten mee, 14 meevaarende vrijwilli-
gers en coordinators hielpen mee 
de gasten te verzorgen. De reis was 
georganiseerd en begeleid door de 
coördinator van de Sociale Activitei-
ten groep, Mw Corrie Sassen. Veel 
meer vrijwilligers hebben ook mee 
gedaan met vervoer naar/van de 
boot, en kapitein Dokter (heel fees-
telijk in zijn Orange pak!) en zijn be-
manning hebben geweldig gehol-
pen met het aan en van boord gaan 
van de gasten, en voor een heel ge-
zellig reis, dit keer zelfs met twee 
kapitein Dokters aan boord. Een-
maal veilig aan boord, dit jaar vanuit 
het Amsterdamse Bos, werd onder 

het genot van koffi e met gebak de 
route en de dagindeling besproken. 
Dit jaar ging de vaarroute naar en 
door Amsterdam. Vanaf de ligplaats 
ging het tocht eerst over het Nieuwe 
Meer, en dan via de Nieuwe Meer 
sluis op de Schinkel en Kostverlo-
ren Vaart naar het centrum, langs 
om elegante woonboten, het Olym-
pische Stadion, de Haarlemmer-
poort en veel meer bezienswaardig-
heden in de stad. Bij de Oude Hout-
haven ging de tocht rechtsaf Het IJ 
op, langs Centraal Station, de Cruise 
Terminal en Zeeburg havengebied. 
We ging dan omdraaien, en na een 
drankje in de zon, werd een heer-
lijk maaltijd geserveerd tijdens het 
terugvaren op Het IJ. De reis ging 
dan verder op de Noordzeekanaal 
richting Ijmuiden, tot het keerpunt 
bij de Voorzaan. Terug via de Oude 
Houthaven, Kostverloren en Schin-
kel naar het Nieuwe Meer, bij het 
genieten van een ijstoetje en een 
laatste drankje, zijn we teruggeko-
men bij het Amsterdamse Bos. Met 
dank aan alle vrijwilligers, EHBO’ers 
en coördinatoren gingen de gasten 
rond 16.00 uur met een herinnering 
aan een fi jne dag weer van boord. 

Jaarlijks boottocht Rode 
Kruis weer gezellig

Regio - Op 6 juli is al weer de vier-
de open dag in de Tuin van Bram de 
Groote. Het is nu volop zomer en dat 
staat gelijk met heel veel kleur in de 
tuin. De tulpenboom toont weer zijn 
prachtige oranje-gele tulpvormige 
bloemen en de border met gele ka-
mille en blauwe knoop staat in vol-
le bloei. Op de oever van de pad-
denpoel bloeit de beenbreek, een 
zeldzame plant met een voorkeur 

voor een natte zurige bodem ofwel 
een veenoever. Aan de rand van de 
poel staat de grote boterbloem met 
soms wel 5 cm grote bloemen. Het 
veldje met akkerkruiden is een feest 
met rode papavers, blauwe koren-
bloemen, gele ganzenbloemen en 
paars-rode bolderik. 
U bent weer van harte welkom tus-
sen 13 en 16 uur en... er is nog 
steeds honing te koop.

Open Dag Tuin Bram de Groote
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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 
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en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
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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 ob-
jectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, 
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig 
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. 
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt 
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Reactie art fi etspaaltjes
Na het lezen van het arti-
kel  over de fi etspaaltjes nabij 
de N201 besluipt mij toch de 
vraag: Had de geachte bestuur-
der (heer of vrouw) van de am-
bulance niet ‘gewoon even‘ de 
bumper er door kunnen druk-
ken? 
M.a.w. gewoon half langs cq 

over de paal heen rijden om bij 
de patient te komen? 
Bespaart een hoop gelul en ge-
steggel over commissies en on-
derzoeken die gedaan moeten 
worden of de paaltjes er wel of 
NIET moeten blijven staan...

Pieter van Rijk

Vooraan in het orkest; 
de dwarsfl uit

In de rubriek ‘Miranda Endhoven 
interviewt’ gaat het deze week 
over de dwarsfl uit. Dit keer inter-
view ik Marinke Dormaar. Marin-
ke speelt al 15 jaar dwarsfl uit en 
3 jaar piccolo in het harmonieor-
kest van KnA. 

“Het gemakkelijke aan dwarsfl uit 
zijn de grepen”, vertelt Marinke 
mij. “De grepen zijn hetzelfde als 
op de blokfl uit.” Vandaar dat het 
aan te raden is om te beginnen 
met het bespelen van een instru-
ment op de blokfl uit. Hierbij leer 
je op een snelle manier, meestal 
een of twee jaar, noten lezen, bla-
zen en de grepen op een blokfl uit. 
Voor een dwarsfl uit heb je hier 
erg veel aan, maar ook voor al-
le andere instrumenten, op deze 
manier wordt de basis gelegd. De 
dwarsfl uit heeft iets meer klep-
pen dan de blokfl uit, deze worden 
vooral met de pink bespeeld. Ook 
heeft de dwarsfl uit extra gaten, 
maar hier hoef je zelf geen reke-
ning mee te houden. Deze gaten 
gaan dicht als jij een andere klep 
indrukt. Hierdoor zien de gaten 
en kleppen er soms ingewikkel-

der uit dan het in werkelijkheid is.
“Het moeilijke op een dwarsfl uit 
is om een mooie klank te maken, 
je moet het zien als een bierfl es-
je”, vertelt Marinke. “De helft van 
je lucht blaas je weg, de andere 
helft van de lucht gaat in het in-
strument.” De juiste verhouding 
hiertussen geeft een mooie klank. 
Het heeft dus te maken met de 
hoek van de fl uit, deze moet pre-
cies 90 graden zijn om de lucht 
goed te kunnen splijten. 
Bekende dwarsfl uitisten die wij 
zouden kunnen kennen zijn Ber-
dien Stenberg en Thijs van Leer. 
Dit zijn namen die wij even op 
kunnen zoeken om een mooi stuk 
op de dwarsfl uit te kunnen horen.
Bent u benieuwd geworden naar 
de dwarsfl uit? De dwarsfl uiten 
zitten altijd vooraan in het or-
kest, dus zij zijn niet te missen. 
Kom gezellig een keer langs bij 
Muziekvereniging KnA om te kij-
ken bij een repetitie of bij een 
optreden. U kunt contact opne-
men via onze website: www.kna-
uithoorn.nl. Volgende week in
‘Miranda Endhoven interviewt’ 
het slagwerk. 

Uithoorn - Aan het einde van het 
schooljaar geven de leerlingen van 
de verschillende groepen 8 op de 
Springschans in Uithoorn een af-
scheidscadeau. Dit kan zijn een ca-
deau aan de school ( bijvoorbeeld 
een speeltoestel of verfraaiing van 
het schoolplein ) maar groep 8B 
wilde met hun geld een goed doel 
steunen. Dit goede doel was snel 
gevonden namelijk Dierenambulan-
ce de Ronde Venen / Amstelland.

Iedereen heeft wel eens direct of in-
direct te maken gehad met de Die-
renambulance die volledig draait op 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan 
dag en nacht klaar voor hulp bij ge-
wonde, zieke, gevonden, loslopende 
en helaas ook dode dieren in Uit-
hoorn en omstreken. Afgelopen vrij-
dag ( 27 juni ) hebben de kinderen 
van groep 8B een cheque van 120 
Euro overhandigt aan de vrijwilli-
gers van de Dierenambulance. Voor 

deze gelegenheid kwamen de vrij-
willigers naar het schoolplein om 
de jonge gulle gevers persoonlijk te 
bedanken. Dit geld wordt door de 
vrijwilligers van de Dierenambulan-
ce gebruikt om de Dierenambulan-
ce te onderhouden. Niet alleen aan 
de buitenkant maar ook aan de bin-
nenkant, denk bijvoorbeeld aan me-
dische apparatuur, medicijnen etc. 
Met deze donatie kan een specia-
le kooi aangeschaft worden voor 

het vervoer van vogels of konijnen. 
De Dierenambulance kan maar net 
functioneren van de subsidies van 
de gemeentes Uithoorn, Aalsmeer 
en de Ronde Venen. Donaties zo-
als deze zijn dan ook van harte wel-
kom. Wilt u de Dierenambulance 
ook steunen ? Doneren kan altijd 
op rekening nummer : NL 18 ABNA 
0575 0194 64 of ga naar de websi-
te : www.dierenambulancerva.nl en 
klik op donaties.

Dierenambulance blij met groep 8B 
van de Springschans

Uithoorn - Groep 8A van basis-
school de Springschans heeft als af-
scheids cadeau �332,95 ingezameld 
voor het kinderhospice De Biezen-
waard. De ouders hebben geld ge-
geven en de kinderen hebben fl es-
sen ingezameld. Op woensdag 25 

Juni ging de hele klas naar de Bie-
zenwaard om de cheque uit te rijken. 
Manfred Jansen vertelde over de 
hospice en over het programma van 
de dagen. De kinderen stelden veel 
vragen en vonden het erg leuk. Daar-
na mochten 6 kinderen binnen een 

kijkje nemen. De kinderen dachten 
dat de sfeer meer als een ziekenhuis 
was maar die was juist heel huiselijk, 
gezellig en kleurrijk . De kinderen en 
medewerkers waren erg blij met het 
bedrag. Het geld word besteed aan 
een leuk activiteit voor de kinderen. 

Afscheidscadeau voor 
kinderhospice De Biezenwaard

Uithoorn - 16 jongens en meisjes 
hebben vanaf februari iedere maan-
dagmiddag onder leiding van diri-
gente Ireen van Bijnen hard geoe-
fend op een aantal liedjes en vers-
jes van het thema ‘dieren’. Na een 
paar maanden oefenen wilden de 
kinderen alles wat ze geleerd had-
den wel eens aan het publiek laten 
horen! Daarom hebben de kinderen 
drie keer opgetreden; bij het Ho-
ge Heem, bij ’t Kloosterhof in Aal-
meer en bij danscentrum Colijn. Bij 
dit grote optreden zat de zaal goed 
vol en de kinderen zongen uit volle 
borst. De liedjes over dieren werden 
afgewisseld met korte optredentjes 
door kinderen van Jeugdcircus 
Acrobatico uit Badhoevedorp. De-
ze jonge artiesten konden jongleren 
en prachtig met linten zwaaien bo-
venop een grote loopbal, ze konden 
zelfs met z’n tweeën op de loopbal. 
Ook werden er knappe kunsten met 
de diabolo gedaan. Als klap op de 
vuurpijl vormden de 8 artiesten sa-
men een grote, meterslange rups, 

wat was dat een prachtig gezicht!
De kinderen van Xing kwamen goed 
aan bod in heel verschillende lied-
jes, zowel als koor als ook in kor-
te solo’s. Er waren grappige liedjes 
over een dinosaurus als huisdier of 
over een tante met olifanten in haar 
fl atje, maar ook ingetogen liedjes 
over kleine kriebelbeestjes en een 
droevig liedje over een overleden 
poes. Er waren ook 2 speciaal voor 
het koor geschreven liedjes van de 
hand van Joost Tel. Het koor besloot 
de middag met een hit van Kinde-
ren voor kinderen: Ik wil een huis-
dier. Met een dansje erbij was dit 
een mooi eind van een bijzonder af-
wisselend optreden met een razend 
enthousiast publiek!

Het project van kinderkoor Xing is 
nu afgelopen. In het nieuwe school-
jaar begint er een nieuw project van 
kinderkoor Xing, met nieuwe lied-
jes. Nieuwe kinderen zijn daarbij 
welkom! Kijk even op www.kinder-
koorxing.nl

Zeer geslaagd optreden 
”Xing houdt van dieren”

en kleppen er soms ingewikkel- het slagwerk. 

Uithoorn - Vorige week zaterdag 
was de Thamerkerk het decor van 
een jubileumfeest. Uithoorns To-
neelgroep Maskerade vierde in de-
ze mooie locatie groot feest ter 
ere van het 50 jarig bestaan. Ter-
wijl de zon de Thamerkerk prach-

tig verlichtte, werd de entree opge-
sierd door allerhande typetjes, ver-
zorgd door eigen leden. Op die ma-
nier werden de gasten theatraal 
ontvangen, passend bij een toneel-
groep. Gasten bestaande uit oud-
leden, sponsoren, donateurs, adver-

Toneelgroep Maskerade 
viert 50 jarig jubileum

teerders, oud-regisseurs en uiter-
aard de leden zelf met hun partners. 
Na ontvangst werden de aanwezige 
gasten toegesproken door de voor-
zitter die tevens erelid Nel Dubelaar 
in het zonnetje zette, aangezien zij 
al sinds de oprichting lid is van de 
vereniging en dus zelf ook haar 50 
jarig jubileum viert dit jaar. Ook wer-
den er mooie woorden gesproken 
door medeoprichter van de vereni-
ging Cees Spanbroek , wie vereni-
ging het allereerste affi che uit 1964 
aanbood. Ook gesproken werd door 
wethouder Hans Bouma, die de ver-
eniging een mooie cheque mocht 
aanbieden namens de Gemeente 
Uithoorn. Na de speeches was het 
tijd voor een veiling waar prachtige 
items werden geveild die allemaal 
waren geschonken aan de Toneel-
groep. Er werd grif geboden en de 
veiling werd snel, vakkundig en hu-
moristisch geleid door Veilingmees-
ter Michel Rahn. De opbrengst van 
de veiling is nog niet bekend maar 
zal zeker niet tegenvallen. Na ver-
schillende optredens van leden van 
de Toneelgroep werd de avond af-
gesloten met een daverend feest en 
wist de DJ de voeten van de vloer te 
krijgen. Een en ander werd verma-
kelijk aan elkaar gepraat door ce-
remoniemeester Marius Schalkwijk.
Toneelgroep Maskerade is echter 
nog niet klaar met het jubileum. Na 
een succesvolle jubileumproductie 
begin dit jaar; Shakespeare’s “Eind 
goed, al goed” zijn ze nu druk bezig 
met de repetities voor de musical 
De Jantjes. Een grote productie die 
op 16, 17 en 18 oktober op de plan-
ken staat. De Jantjes is een volks-
musical waarin bijna alle leden een 
rol vertolken. Een stuk vol met be-
kende liedjes, dat belooft wederom 
een feestje! Duidelijk is dat na 50 
jaar, Maskerade een rijke culture-
le geschiedenis vertegenwoordigd 
binnen Uithoorn. Het is een stabie-
le verenging met een gedreven vas-
te kern, maar ook met veel jonge, 
nieuwe talenten. Voorlopig kan Uit-
hoorn en omstreken nog veel dan 
deze toneelgroep verwachten.

Overzicht van de feestavond

Nel Dubbelaar 50 jaar lid

Gemeente schenkt een fi nanciele bijdragen
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Regio - Afgelopen zaterdagmiddag 
vond er in het Veenweidebad een 
uitgebreide afzwemmiddag plaats. 
Door de grote toestroom van nieu-
we leden in de afgelopen maan-
den bij het diplomazwemmen werd 
het seizoen afgesloten met het af-
zwemmen voor het Amstel-diploma 
voor de beginnertjes en de offi cië-
le zwemvaardigheidsdiploma’s van 

de NPZ-NRZ voor de gevorderden. 
In een -ook voor alle aanwezige 
ouders en grootouders- ontspan-
nen en gezellige omgeving zwom-
men maar liefst 32 zwemmers af en 
slaagden ook allemaal voor hun di-
ploma’s. Hierbij feliciteren wij voor 
het behalen van het Amstel-diplo-
ma: Marijn de Groot, Shenna van der 
Helm, Féline Boidin, Okke Kielstra, 

Cato Kielstra, Jordi Schüller, Ani-
que  Boots, Emily  Alden, Danique 
Schuurman en Luciano Schuurman. 
Voor het Zwemvaardigheidsdiplo-
ma-1: Ellemijn Dubbeldam, Jessi-
ca Kop, Rick Driehuis, Smilla Steen-
poorte, Rory Butterworth, Daphne 
Bruggink, Twan Oliemans, Juliet-
te Vis, Amelie van Bruggen, Anna 
Steenpoorte, Lilly Steenpoorte, Lie-

ve de Wispelaere, Linde Zomer, Nik-
ki van Raaij, Sam de Jong en Met-
te de Wit. Voor Zwemvaardigheid-2: 
Duncan Butterworth, Iris Pappot, 
Ivo Driehuis en Jikke Kielstra. En tot 
slot voor Zwemvaardigheid-3: Ma-
delon Klaver en Jikke ten Cate. Al-
lemaal gefeliciteerd en alle vrijwilli-
gers die hieraan meegewerkt heb-
ben: Bedankt!

Groots afzwemfestijn bij De Amstel

Regio - Het jaarlijkse zomerfeest op 
De Zwaluw was een groot succes. 
Deze feestelijke dag stond dit keer 
geheel in het teken van het circus! 
Samen met circus Kristal hebben 
de kinderen een compleet verzorg-
de circusdag gevierd met spannen-
de spelletjes en uitdagend materiaal 
voor jong en oud. Van grote hilariteit 
en verbazing bij de goocheltrucs tot 
opperste concentratie op de een-
wielers. Groot succes was het staan 
in een levensgrote zeepbel! Het cir-
cusspel was erop gericht iedereen 
zo veel mogelijk tot zijn/haar recht 
te laten komen en dat is zeker ge-

lukt. Gelukkig deed het mooie weer 
de naam Zomerfeest eer aan, zo-
dat een groot gedeelte van de feest-
vreugde zich buiten afspeelde. 

Tevens werd op deze dag de cheque 
uitgedeeld met het ingezamelde 
geld van het Indiaproject. Hiermee 
steunt De Zwaluw het kinderhuis 
Tulip Garden in India. Stichting Der-
de Wereld Hulp was dolblij met het 
opgehaalde bedrag van maar liefst 
3.580,70! euro. Een prachtige afslui-
ting van een mooie dag voor zowel 
de kinderen in Nes aan de Amstel 
als in India. 

Geslaagd zomerfeest op 
basisschool De Zwaluw

Uithoorn - Op vrijdag 27 juni was 
het zomerfeest van Peuterspeelzaal 
Hummeloord gepland, met als the-
ma ridders en prinsessen. De dag 
begon met een poppenkast ver-
haal gevolgd door een echte rid-
der en prinsessendans met bijpas-
sende muziek. Daarna was het tijd 
om creatief aan de gang te gaan. Er 
kon een zwaard of een toverstaf ge-
maakt worden en de peuters kon-
den van wafels en cake, torens en 
kastelen maken. Gelukkig werd het 
daarna droog en was het tijd om 
naar buiten te gaan. Daar waren on-
dertussen 3 shetlanders van shet-
landerij de Syphoeve gearriveerd 
waar de kinderen op konden rijden 
of aaien. De peuters konden ook 
ringsteken en blikgooien of gewoon 
lekker spelen. Kortom het was een 
zeer geslaagde dag mede door de 
hulp van een aantal lieve moeders.

Zomerfeest Peuterspeelzaal Hummeloord 
‘Ridders en Prinsessen’Uithoorn - “Tijdens de poule wed-

strijden van het nederlands elf-
tal zijn bij Bruna op het Amstel-
plein een drietal gesigneerde Nike 
ballen verloot. Klanten van de Bru-
na konden raden of nederland zou 

winnen, verliezen of gelijk zou spe-
len bij de poulewedstrijden. Uit de 
deelnemers met de juiste voorspel-
ling zijn de volgende winnaars ge-
trokken: de heer Verkaik, Isa Stok-
kel en de heer Troff.

Winnaars Bruna 
prijsvraag bekend



De Kwakel - Iets nieuws organise-
ren in de Kwakel is niet gemakke-
lijk, maar het is toch gelukt! Van-
af 12 uur stelde op het dorp van De 
Kwakel tien kwakelse ondernemin-
gen zichzelf en hun bedrijf voor of 
lieten het publiek kennis maken met 
hen nieuwe producten. Iedereen 
was toch wel een beetje gespannen 
wat er aan publiek op af zou komen. 
Mede door het mooie weer liepen 
er direct mensen over het centrum 
waar de activiteiten plaatsvonden 
om even een kijkje te nemen. Vanaf 
15.00 uur, begonnen ook alle muzi-
kale aciviteiten, tijdens het optreden 
van Popkoor Soundsation liep het 
plein dan ook gezellig vol. Nieuws-
gierig bezochten mensen de pavil-
joens met verschillende bedrijven; 
Zeilmakerij Burggraaf introduceerde 
een geheel nieuwe Waterdijk, waar-
op nog maar enkele weken geleden 
patent is aangevraagd, maar een 
uitstekende aanvulling had tijdens 
het Midzomer Beach Festival. Ook 
bekende bedrijven zoals Kandelaar 
met zonnepanelen en Marco Smit 
die nog maar net zijn eigen bedrijf A 
& M gestart is in de reklame wereld, 
Rick Hoogenboom als binnenhuisar-
chitect en Tom Wesselingh als Auto-
makelaar aan Huis hadden veel aan-
loop en serieuze aanvragen. Voor 
anderen zoals Norbert van Schep-
pingen met smeedijzer, Huub van 
Vliet met nieuwe sta op stoelen, Kit-
ty Nieuwendijk met schilderijen en 
Frans Catsman met auto´s was het 
meer het onderhouden van de reeds 
bestaande relaties. Nieuw waren 
Péterra Massagepraktijk van Marjan 
Visser en Stampei-wonen beide van 
de Vrouwenakker. Ook zij stelde na 
afl oop tevreden te zijn over de con-
tacten die gemaakt waren. Dankzij 
Kwaliteitslagerij Eijk en Veld, Cafeta-
ria `t Trefpunt en Cafe De Bolle Pouw 
werden de Paveljoens voorzien van 
hapjes en drankjes, hetgeen P. Kas 
uitserveerde.

Levend voetbalspel
Ook het levende voetbalspel en het 
springkussen, geregeld voor de kin-
deren werd goed bezocht. Speci-
aal voor de allerkleinsten had het 
Oranjecomite het spel goudzoeken 
en eendjes vangen ter beschikking 
gesteld. Albert Blommestijn en zijn 
team willen we hiervoor bedan-
ken. E-Markt de Kwakel verzorg-
de de drankjes voor de jeugd. Me-
de door het mooie weer zat de sfeer 
er al snel goed in en was het tijdens 
het optreden van Popkoor Soundsa-
tion zat de sfeer er gelijk goed in. 
De dirigente en haar koor lieten be-
kende liederen horen, waardoor ook 
nieuwsgierige voorbijgangers en 
fi etsers bleven hangen op het plein. 
De dirigente was zo enthousiast, 
zij vergat dat ze op een verhoging 
stond, haar zere enkel werd door de 
E.H.BO. v.d. Kwakel nagezien. Ook 
E.H.B.O. bedankt en altijd belang-
rijk dat jullie er zijn. Opgevolgd door 
Dweilorkerst “Dorst” uit Mijdrecht, 
die de feestsfeer in gang zette en 
waardoor bij Bolle Pouw de stoppen 
van zijn taps door sloegen. Na het 
optreden van “Dorst”, zonder pau-
ze, hetgeen laat zien dat ook zij het 
goed naar hun zin hadden volgde 
er een woordje van uitleg door de 
Heer W. Van Scheppingen, v.d. On-
dernemersvereniging van de Kwa-
kel, die deze eerste nieuwe Midzo-
mer Beach Festival fi nancieel onder-
steunde. Tevens deelde hij de prij-
zen uit van het jeu de boules en be-
dankte Andre de Jong voor zijn inzet 
om de nieuwe baan en het tournooi 
te realiseren. Hierna traden er diver-
sen artiesten op, die er voor zorgde, 
dat tot 21.00 uur het gezellig was 
op het plein. De fi rma Spelt veeg-
de iedereen naar huis en het plein 
schoon. Ook de samenwerking met 
Tavenue was top, wij bedanken hun 
voor het gebruik van de tent. Ty-
pisch Kwakels zoals je steun en hulp 
krijgt van de kwakelaars om ergens 
feest van te maken en zo toch een 
nieuw evenement op te kunnen zet-
ten. Een mooie en gelaagde eerste 
festival voor jong en oud, dat vol-
gend jaar gedragen moet gaan wor-
den door de lokale ondernemers en 
horeca.

MIDZOMER BEACH FESTIVAL 2014
Typisch

Kwakels!
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Uithoorn - Op donderdag 12 ju-
ni kwamen de uitslagen binnen en 
konden de zenuwachtige leerlingen 
gebeld worden. Was het slagings-
percentage van het VWO aanvanke-
lijk lager dan de afgelopen jaren, na 
de herkansingen bleek heel verheu-
gend dat de uitslagen weer gunstig 
waren: Op het HAVO een slagings-
percentage van 90,1% en op het 
VWO van 92,2%. 10 VWO leerlingen 
en 4 HAVO leerlingen ontvingen de 
oorkonde van de Socrates Honour 
Society: een landelijk netwerk van 
getalenteerde studenten en scho-
lieren. Deze 14 leerlingen behoren 
tot de 10% scholieren met de beste 
landelijke resultaten. Alle reden dus 
voor een feestje en dat is gevierd op 
25 en 26 juni.

De 106 geslaagden 
van het VWO
Querijn Alderden; Jason Biemond; 
Mike Bisschop; Stef Bloem; Manon 
Blonk; Demi Bon; Herre de Bondt; 
Roald de Bruijn; Dennis Bunscho-
ten; Sten Burgers; Maxime van Die-
men; Jesse Dijkstra; Daniël Dijkstra; 
Marloes Doeswijk; Jet Doeswijk; 
Quirine Dols; Stella Dorrestein; Jel-
le Draper; Tim den Duijf; Angela van 
derEnde; Thomas Endhoven; Em-
maly van Ettikhoven; Nina van Gas-
telen; Emiel van derGeest; Amy Go-
mersbach; AnneSophide Groot; Mo-
nica Haak; Stan Heijnen; Emanu-
el Heinsbroek; Max van denHemel; 
Onno Hendriks; Daan Herben; Vin-
cent Heusinkveld; Kevin Hijne; Jac-
co Hoekman; Claire van ‘t Hof; Ke-
vin Hogeveen; Ulijn Hopman; Robert 
van derHorst; Marieke van Houte; 
Iris Houtkamp; Kwint Jansen; Egon 
Janssen; Yvonne de Jong; Wessel 

de Jongh; Yannick Jongsma; Arte-
mis Kalemis; Mathijs Kappetijn; Ni-
cole van derKeemel; Iselin Keune; 
Daan Klijn; RowanAnne Koeleman; 
Thijs Koeleman; Jitske Koeleman; 
Veerle Kranenburg; Boris Kreec-
ke; Casper Kuijpers; Dennis Langel-
aan; Roosmarijn Langeveld; Jennifer 
Lesmeister; Marise van derLinden; 
Lotte Lubbers; Maria Meijer; Mark 
Meijhuis; Elles Minten; Corrie van 
Moorsel; Jesper Neeleman; Daphne 
Nesenberend; Sophie Olij; Laura Pie-
tersen; Leon Pijning; Juliëtte Plijnaar; 
Martijn Pons; Kirsten Pronk; Luuk 
Renne; Renzo Rodrigues; Nick Ruhe; 
David van Schie; Felicia van Schie; 
Sascha Scholte; Guido Scholten; Em-
ma Schrama; Manon Schriever; Luuk 
Schroen; Dominique Selviyan; Dirk 
Smeele; Lotte Smit; Dana Smit; Else-
mieke Spaargaren; Femke Spitteler; 
Niek van derSteeg; Floris van der-
Steen; Patrick Strijker; Marthe Tijs-
terman; Wouter van derValk; Ismay 
Verbeek; Martijn Vermeulen; Max de 
Vries; Remco Vrinzen; Kirsten Wage-
naar; Danique Westerbeek; Sanne 
Westerhuis; Robin Westra; Vincent 
Wilhelm; Jasper Wolff; Kristel Zaal.

De 146 geslaagden 
van het HAVO
Esmée Antonucci; Zoï Argiroúlis; 
Martijn Balm; Nathalie el Bazi Paz; 
Mike van der Beek; Bram van den-
Berg; Matthew Beringel; Inge Ber-
toen; Naomi Bertolino; Jessie Blom-
maart; Nienke Böhm; Suzanne Bon; 
Gwendolyn Bonarius; Mariëlle Bor; 
Shanna Bornstein; Justin Bouter; Ja-
ri Brand; Dani Brandsema; Kimber-
ly Bras; Jesse Breet; Nico Broersen; 
Charlotte Brugge; Frank Brugman; 
Dennis Brugman; Anouk Bruine de 

Eindexamenresultaten 
Alkwin Kollege prima!

MAVO Vinkeveen
Ruben van Asselen, Denisa Beci-
rovic, David van den Berg, Kevin 
Bijl, Lotte Bouwman, Faye Braban-
der, Amber van den Brink, Charlot-
te Casander, Isabelle Colman, Deli 
Donselaar, Lonny Doornenbal, Ma-
riëlle Douven, Mike Duikersloot, 
Rose Eggers, Daisy Fernhout, An-
niek Fokker, Luus Freriks, Dani-

tsja de Goede, Niels Griffioen, Thi-
mo Haarman, Emily Hamer, Renee 
den Hartog, Sophie Haveman, Luuk 
Hendriks, Martijn Hurkens, Kim 
IJkema, Tessa de Jager, Kick Jan-
maat, Anouscha de Jong, Nina Kar-
te, Alysha Kat, Nurian Klaver, Zinath 
Koornwinder, Tom de Lange, Kel-
ly Leeflang, Tren van der Mars, Lau-
ra Mostert, Lisa Niessen, Mike Nus-

se, Natalie Paalman, Jimboy Pinxte-
ren, Dave van der Plaat, Ali Rastega-
rian, Lesley Roos, Whitney Samson, 
Jasmijn Segboer, Bo Siereveld, De-
mi Smith, Patrick Staal, Nina Talsma, 
Jesse Taphoorn, Dave Thomas, Rof-
fa Verbruggen, Dennis Verwey, Dave 
Vis, Melissa van Vliet, Nina van Vliet, 
Roy de Vries, Tom van Weerdenburg, 
Luc van Zalen, Roy Zuidervaart

Weer veel geslaagden bij Veenlanden 
College Mijdrecht en Vinkeveen
Mijdrecht/Vinkeveen - Aan het Veenlanden Coll;ege zijn ook dit jaar weer heel veel leerlingen met een diploma 
naar huis gegaan. Hieronder de lijst van alle gelukkige: 

MAVO
Joëlle Bakker, Jennifer Baltus, Romee 
Balvert, Cheryl Bastemeijer, Christop-
her ten Berge, Rachel Bijl, Mara 
Blauw, Damon Boon, Jet Bots, Nik-
ki van den Brand, Romy Brands, Lars 
Breuren, Tessa Brink, Stefano Broek-
huizen, Kayo Burmanje, Jacco Dom-
burg, Olaf Driessen, Mirai van Dun, 
Lichel Farmer, Nick Geerlof, Timo de 
Graaff, Marloes de Graaff, Rick Groen, 
Daniëlle Groenewegen, Julien de 

Haan, Tim Hoevenaar, Kjell Holt, Jelle 
Hoogervorst, Koen van der Horst, We-
sley Jia, Nina Jongerling, Rory Klijn, 
Sharon van ‘t Klooster, Ivanka Kooi-
stra, Benjamin Kool, Lotte Kramer, 
Akeo Kuipers, Remi Lam, Esmée van 
Leeuwen, Diede Lek, Ivo Lindhout, 
Stefan Lingeman, Dennis Looij, Milou 
Margaroli, Daniel Meijer, Madde Me-
ijs, Willemieke Meints, Marit Neele-
man, Rik Nijhuis, Vince van Noorden, 
Emma Onderwater, Wessel Pieter-

se, Ricardo Pruijssers, Jamie Rienks, 
Anne Rijllart, Melissa Roeleveld, Da-
nique Roelofs, Amy Röling, Donovan 
Roubos, Leticia De Sa, Miranda van 
Schaick, Ivo van Scheppingen, Cas-
per Smits, Jazz Smits, Jasper Spaar-
garen, Richard van der Spoel, Stefan 
Sterk, Bart Stevens, Sebastian Thei-
sen, Mark Thijssen, Bibian Verhage, 
Johney Versteeg, Bo van Vliet, Yvet-
te van Vliet, Justine van der Weijden, 
Annemarie Zaal, Esther Zandbergen

HAVO
Aniek Aarsman, Adela Ajdinovic, 
Dave Akkermans, Nikki den Ambt-
man, Erva Aydogdu, Ruben den Bak, 
Maarten Bakker, Walter Beekman, 
Lizzy Beer, Jihane Benali, Koen de 
Best, Susan Blaauw, Bonnie de Boer, 
Aniek Bolwerk, Charley Bosman, 
Manon Brabander, Lotte Bras, Romy 
Bras, Robin de Bree, Emma Brink-
man, Danny Brockhoff, Minthe van 
Bunningen, Veerle van Buuren, Deir-
dre Chaigneau, Mara Lynn van Dam, 
Dion Dings, Dana Dollee, Patrick 
Donker, Rick Doornbos, Françoi-
se van Dort, Maaike van Driessche, 
Daphne Ebbinge, Marlies Eelman, 
Annabel Egbers, Mohammed El Ab-
bouch, Abdelhak El Ouhdani, Tashja 
Farmer, Joost Flick, Jill Fontijn, Sté-
fanie Fransen, Wouter van de Geer, 
Justin Gering, Mandy Groen in ‘t 
Wout, Roselie de Groot, Louis Groo-
ten, Laura Gruis, Thijmen Gunther, 
Frits de Haan, Heleen Haspels, Boyd 
Heemskerk, Casper Helmer, Marleen 

Hendriksma, Bart-Jan Hilbrands, 
Quinten Hogenes, Julia Hogenhout, 
Robin Hoogervorst, Sico van der 
Horst, Lani Hoyer, Nick Hu, Olivier 
Huizeling, Immee Jager, Jasper van 
der Jagt, Jill Janmaat, Daan de Jong, 
Tijmen de Jong, Nina de Jong, Jamie 
Keizer, Sander Klicks, Rianne Klink-
hamer, Tamara Kok, Mandy Kok, Lot-
te Koning, Niels Koning, Timo Krag-
twijk, Daphne Kramer, Nicole Kuijf, 
Lars Kuijlenburg, Laila Kuiper, Jorg 
van der Laan, Benjamin Lakerveld, 
Joppe Lammers, Damian van Leeu-
wen, Mitch van de Logt, Bernard van 
Maanen, Karen Mansourov, Daniël-
le Martin, Amber Martos, Marcia-
no Mascini, Chiel van der Meer, Ay-
leen Min, Eva Moll, Tessa Mossin-
koff, Femma Neehus, Charlotte van 
Neutegem, Susan Nieuwenhuis, De-
my van Offerden, Denise Offerman, 
Manoek Ottevanger, Daniëlle Ouds-
hoorn, Lars Pietersen, Glenn van der 
Plaat, Eline Pomstra, Tim van Put-
ten, Amber Riechelman, Ruben Rij-

laarsdam, Kristie Rijneveld, Joy-
ce Rodenburg, Tom Roeleveld, Jet 
Röling, Bas Ruizendaal, Giovan-
ni Santangelo, Thirza Schalij, An-
nette van Scheppingen, Jim Sche-
ren, Michelle Schoenmakers, Romy 
Smit, Erik de Snoo, Jasper Steen-
brink, Jorn Strating, Anouk Straver, 
Richard Strubbe, Ilham Tawfik, Thijs 
Tiemens, Remco Timmermans, Ma-
rit Valé, Jochem Vennegoor, Amber 
Verbeek, Nadine van der Vis, Den-
nis van Vliet, Robin van der Vliet, Ca-
sper van Vliet, Tessa Voorbij, Anouk 
Voorneveld, Kaz van de Voort, Yacin-
tha de Vries, Dennis de Vries, Jasmi-
ne van Vugt, Jelle van Wermesker-
ken, Koen van Wermeskerken, Niels 
Wesseling, Paul Wienk, Danny van 
Wijk, Remy van Wijk, Esther Wilke 
de Souza, Motilayo Williams, Brian 
Winters, Charlotte Woelders, Liene-
ke van der Wulp, Esmée van Yperen, 
Bonny Zaal, Maurice Zandbergen, 
Nicole van Zijl, Inge van Zijl, Anne-
Rose Zonneveld

ATHENEUM
Karel Bakkeren, Wies van Beek, 
Joost Berger, Declan Blom, Robbert 
Boelhouwer, Aaron Boogaard, Rut-
ger Bos, Alissa Buskermolen, Jorn 
Claassen, Bas van Diemen, Lisan-
ne van Dijck, Eveline van Dijk, Jon-
ne Frankena, Sherrin Groenendijk, 
Inge van Haaften, Jurriaan Hessel-

man, Steven Hoekstra, Daan Ho-
genboom, Lisanne Immerzeel, Deb-
by Janmaat, Nino Jouby, Justin 
Koek, Daan Kok, Bart Kompier, San-
der Kooiman, Wouter van Kootwijk, 
Maud Kouwenberg, Eline van Kreu-
ningen, Vivian Kuijper, Marjolein 
Lemkes, Karima van Maanen, Jelle 
Mul, Sophie van Rijk, Huib van Rijt, 

Thijmen Sangers, Gerben van der 
Schaaf, Lisa Schaaphuizen, Nienke 
Scheenaart, Roan van Scheppingen, 
Menno Schijf, Rink Stiekema, Ma-
rijn van Stokhem, Samira Teeri, Mat-
thijs Uytewaal, Denise van der Vaart, 
Robin Vijfhuizen, Merel Visser, Kevin 
van Vliet, Eva van der Vlugt, Mark de 
Wit, Mieke van Zijl

Regio - Scholengemeenschap Tha-
men organiseert jaarlijks een werk-
dag ten behoeve van een goed doel. 
Leerlingen leren daarbij iets voor een 
ander over te hebben, zich in elk ge-
val één keer per jaar in te spannen 
voor een goed doel en het gekozen 
goede doel is er uiteraard mee ge-
baat. De werkdag bestaat al meer 
dan 20 jaar en enkele doelen zijn ge-
weest: Stichting Kind en Brandwond 
uit Beverwijk, VU Kinderstad, Villa 
Pardoes en Kinderdagcentrum De 
Lotusbloem in Aalsmeer. Dit jaar is 
de keuze gevallen op: ‘Sportclub On-

ly Friends’ Only Friends is een sport-
club speciaal voor kinderen en jon-
geren met een beperking. Deze 
sportclub biedt hen de mogelijkheid 
om georganiseerd te sporten in een 
eigen, veilige en vertrouwde omge-
ving. De bedoeling is dat de kwali-
teit van leven van kinderen met een 
beperking aanmerkelijk wordt ver-
hoogd. Only Friends drijft op de 
kracht van vrijwilligers en dankt haar 
bestaan aan gulle sponsors. Door 
een bijdrage te leveren krijgen kin-
deren en jongeren met een fysieke 
of verstandelijke beperking of chro-

Scholengemeenschap Thamen 
organiseerde werkdag voor goed doel

nisch ziekte de mogelijkheid om 
zonder zorgen aangepast te kun-
nen sporten.  En het mooie van On-
ly Friends is dat zij zelf geen beper-
king kennen: “Iedereen speelt mee 
en je bent goed zoals je bent!” Spon-
sorgelden komen op dit moment nog 
steeds binnen, maar dat het resul-
taat overweldigend is, staat vast. Om 
meer te weten komen over “Sport-
club Only Friends”, kunt op kijken 
op www.onlyfriends.nl  Treffend voor 
deze tocht en de inspanningen van 
iedereen die er bij betrokken is ge-
weest, is deze ontroerende uitspraak 
van een van de  leerlingen: “Meneer, 
ik weiger om in de bezemwagen te 
gaan zitten, want dan kan ik tenmin-
ste zelf de pijn ervaren, die de kin-
deren waarvoor wij lopen, ook dage-
lijks voelen”. RKSG Thamen kijkt vol 
trots terug op deze geslaagde Spon-
sorloop.  Hierbij wil de organisa-
tie ook de betrokken sponsoren on-
gelooflijk bedanken, zij hebben ge-
zorgd dat de deelnemers gedurende 
de tocht, voorzien zijn van genoeg 
eten en drinken. Hun dank gaat ook 
uit naar Verkeersgroep AAA, die tij-
dens deze tocht op een voortreffelij-
ke wijze de veiligheid heeft gewaar-
borgd. Deze Sponsorloop werd op 
gepaste manier afgesloten op school 
met een gezamenlijk ontbijt voor al-
le deelnemers.

Bruin; Désirée Brussel; Amy Buck; 
Vincent Burger; Joost Buskermolen; 
Emma le Cointre; Simone Comman-
deur; Daisy Cools; Merel Domen; 
Renzo Elias; Jade Emmerson; Benja-
min Engelschman; Leon Filius; Dian 
Fles; Mandy Fontaine; Daniek Fran-
sen; Robin Frugte; Ilja de Gans; Jyt-
te Goesten; Davy van Gompel Plin-
senga; Guido Groot; Ruben Groot; 
Bram de Groot; Juliette Guyon; Li-
sanne Haak; Juliette Haemelijnck; 
Anouk Haremaker; Kenneth Hoek-
man; Marco Hoogenboom; Jur Hors-
man; Fabian Horstmanshoff; Deirdre 
Jaarsma; Matthew de Jong; Chan-
tal Joren; Alex Kamisakis; Kia Karan-
ko; Thom Ketelaar; Mylaine Klijn; Mi-
lou Koenen; Nick Köhne; Lisa Könst; 
Kevin Kramer; Marco Kuhlmeijer; Li-
sa van derLaan; Kirsten van derLans; 
Rik van Leeuwen; Noa van Leuf-
fen; Femke van Lingen; Amy van 
Maarseveen; Félice van Mackelen-
berg; Isabella Månsson; Frederick 
van derMeulen; Kim Millarson; Ro-
wana Moenis; Danny Mozes; Yla-
na Mul; Martijn Nap; Djaro Nieberg; 
Shannon van Oosten; Emmie Over-
beek; Valérie Overwater; Roderik Pe-
ters; Shiri Peters; Danique Piet; Jas-
per Pluijter; Jelmer Pol; Noa Post-
ma; Leonieke Raket; Rosalie Rege-
link; Lisanne Riechelman; Judith de 
Rijk; Inge Riley; Lisanne Roldaan; Li-
sa Ruessink; Louca Ruhe; Misaki Sa-
raya; Quincy van ‘t Schip; Ziggy Sch-
nek; Philip Scholten; Daan van der-
Schot; Imke Schreuder; Fleur Schuf-
felen; Sander ter Schure; Patrick Sin-
delka; Lindsey Smit; Nicole van Soe-
len; Brian Spaargaren; Tycho Span-
jer; Chiara Spee; Lars Stieva; Isabella 
Swijnenburg; Stag Tas; Mitch Theu-
venet; Daphne van Tiel; Kevin Treur; 
Jeroen Trommel; Sandra Ubink; Kel-
ly van derVeen; Mike van Velden; Ca-
sper Verberg; Amber Verduin; Robin 
Verhoog; Davio Verlinden; Lisa Ver-
weij; Jelle Vogelaar; Chantal de Vos; 
Shona de Vries; Mathijs Wagema-
ker; Robin van Wees; Koen Wen-
del; Lisette Westra; Felix Westveer; 
Jamy Wezenberg; Anna White; Re-
mie Wijkstra; Eline van derWolf; Ry-
an Zammit; Robin van derZee; Rico 
Zethof; Evita Zethof; Lisan Zoethout; 
Eveline van der Zwaan.
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Bowlen met ITK Uithoorn

Uithoorn - Afgelopen vrijdag heeft 
de Internationale Taalklas (ITK) Uit-
hoorn haar eerste lesjaar afgesloten 

met een middag bowlen in De Ke-
gel te Amstelveen. Alle kinderen die 
afgelopen schooljaar in de ITK za-

ten, waren uitgenodigd voor het ui-
tje, dus ook de kinderen die inmid-
dels alweer naar een andere school 

Stormloop op Zomerbridge
Uithoorn - Maar liefst acht en der-
tig paren kozen in plaats van voet-
bal voor het bridgen, wekelijks ge-
organiseerd door Bridgeclub De 
Legmeer. En ook voor de winnaars 
in zowel de A als B- lijn werd de lat 
hoog gelegd. Er waren zelfs scores 
van boven de zeventig procent ver-
eist om je als eerste te kunnen la-
ten huldigen.

In de A-lijn viel deze eer toe aan Ada 
Keur & Bep Schumacher die op een 
torenhoge 71,61% uit kwamen. Her-

man Limurg & Jaap Teunen volgden 
wel is waar op afstand, maar 64,81% 
komt toch ook niet wekelijks voor.
Ook de derde en vierde plaatsen 
kwamen in de zestig procenten. Kit-
ty & Huub van Been en Ruud Les-
meister & Cora de Vroom eindigden 
respectievelijk op 61,92 en 61,46%. 
Gerda Schavemaker & Jan Egbers 
bleven daar als vijfde met 59,90% 
eigenlijk maar een heel klein beet-
je onder.
Kortom, het niveau lag deze avond 
bijzonder hoog. Het eerste paar van 

“Ute Hoirne Open”
zeer geslaagd
Uithoorn - Uithoorn voor de 33 ste 
keer het open tennis toernooi geor-
ganiseerd. Het toernooi heeft een 
heel goede naam in de omgeving 
en de toernooicommissie had er al-
les aan gedaan om deze goede uit-
straling te behouden. Zo was er bij 
voorbeeld bewust voor gekozen om 
wat minder partijen te plannen, zo-
dat er niet getennist behoefde te 
worden tijdens de WK voetbalwed-
strijden van het Nederlands elftal. 
Wel waren alle voetbalwedstrijden 
op een groot scherm in het clubhuis 
te volgen. Naast het tennis was er 
een mogelijkheid gebruik te maken 
van een gratis stoelmassage. En tra-
ditiegetrouw was er op donderdag-
avond de wijnproeverij waar heel 
veel belangstelling voor bestond. El-
ke avond stond de keukenbrigade 
klaar en kon men genieten van een 
heerlijke maaltijd. Een tweede tradi-
tie die in ere werd gehouden was de 
voor de deelnemers “gratis’ Chinese 
maaltijd op vrijdag. Een kleine hon-
derd deelnemers hebben weer ou-
derwets genoten van onze Chinees.

Gepland
Afgelopen zondag stonden alle fina-
les gepland en werden derhalve de 
kampioenen bekend. Op de finale-

dag waren er nog een aantal mooie 
en spannende partijen. Wat te den-
ken van de partij in de HD 5.Een op 
en neergaande partij waar Van der 
Meer2x tegen Ronald Egberts en 
Marco Hooiveld de eerste set met 
4-0 voorstaan en dan nog verliezen. 
De tweede set werd wel door de Van 
der Meertjes gewonnen en de der-
de set kregen zij toch waar ze voor 
aan de partij waren begonnen. De 
overwinning en dus de eerste prijs 
in jaren. In de hoogste categorie 
de heren Enkel 4 was het bijzonder 
spannend. Uiteindelijk won Youri de 
Vries met 6-3 6-7 en 7-5 van Marco 
Koppelman en werd hierdoor toer-
nooiwinnaar 2014.Ruim voor 18.00 
uur voor de klapper Nederland 
Mexico waren de laatste partijen 
gespeeld en kon men op het grote 
scherm deze wedstrijd gaan volgen.
De nieuwe toernooicommissie, die 
soms nog werd gesouffleerd door 
de door de wol geverfde oude com-
missieleden, kunnen terugkijken op 
een geslaagd debuut.
Aan het einde van de finaledag wa-
ren zij al zo ver ingeburgerd dat zij 
direct met de 34 ste versie wilde be-
ginnen. Een goed teken voor het 
komende jaar, maar natuurlijk wel 
enigszins overdreven.

Zonnige Noord-Holland Cup 
BMX wedstrijd in Schagen
Regio - De weersvoorspellingen 
beloofden wat koeler weer en re-
gen maar niets was minder waar! 
In een zonovergoten Schagen werd 
afgelopen zondag de derde wed-
strijd in de Noord-Holland Cup ge-
reden. Een groot aantal UWTC fiet-
ser verschenen in het parc-fermé en 
precies 11.00 uur werd begonnen 
met het rijden van de eerste man-
ches. Miriam Soede start als eerste 
van de UWTC rijders, rijdend in de 
cruisers klasse. Alec van der Mast 
en Joel Rijneker rijden in de eerste 
manche mooi samen op kop en we-
ten de afstand tot de rest van de rij-
ders steeds groter te maken.Ze fini-
shen met grote afstand op de rest 
van de groep. Rijder 662, Zoë Ver-
hage en Scarlet Paap moeten flink 

hun best doen om bij het rijdersveld 
te blijven. In de B finale rijdt Scar-
let samen met Liza Bouwmeester en 
eindigen de UWTC dames op een 
verdiende derde en vierde plaats. 
In de 2e manche gaat Jochem van 
de Wijngaard mooi van start maar 
wordt halverwege de baan door zijn 
tegenstander ingehaald en eindigt 
hierdoor als tweede. Ook Thor Hart-
man weet prima bij de koprijders te 
blijven en verzekert zich hierdoor 
van een plek in de A finale.
Bordnummer 601, Gino Soede, hoeft 
niet bang te zijn als laatste te eindi-
gen. Zijn tegenstander van FC Wij-
keroog rijdt alle manches zittend 
op zijn fiets waardoor de manche 
boys06/girls07 net iets langer duurt 
dan de andere manches. In ieder 

Gezellige drukte bij 
opening Jeu de Boulesbaan
De Kwakel - Gezellige drukte bij de 
opening van de nieuwe Jeu de Bou-
les baan bij de Jeu de Boules Club 
“’Het Wilgenhofje “’ De Kwakel. Tij-
dens het midzomer Beach festival 
zaterdag. Was de Officiële opening. 
Met het eerste toernooi de open 

Kwakelse Kampioenschappen. En 
zondag tijdens de festiviteiten van de 
Kwakelse onderneming vereniging 
is de nieuwe baan in gebruik geno-
men. Het toernooi vernoemd naar 
De Kwakelse onderneming vereni-
ging. Zaterdag middag om 1700uur 

werd onder grote belangstelling 
van genodigden,oa sponsors ,Ra-
bo bank regio Schiphol, Kwakelse 
Ondernemings Vereniging, Eigen-
haard, Kooyman grondwerken,E&b 
belettering,buurtbeheer en Petra 
van Leeuwen de baan geopend. Dit 

Kwakelse Tourrenners 
duiken in de lappenmand
De Kwakel - De tijd voor de Tour de 
France voorspellingen breekt weer 
aan, dit doen al 59 jaar lang hon-
derd wielerliefhebbers in het Tour-
home op erve Vlasman. Om zich 
voor te bereiden kijken zij eerst hun 
oude briefjes na, in tourjargon ‘lap-
pen’ genaamd. De eerste nieuwe lap 
zal op vrijdagavond 4 juli in de daar-
voor bestemde bus moeten worden 
gedaan. Het belooft een moeilijk 
te voorspellen Tour te worden, ve-
le konijnenritten, dit zijn ritten niet 
speciaal voor sprinters of berggei-
ten. In Engeland wordt in de tweede 
etappe al een soort Luik-Bastena-
ken-Luik verreden en een paar da-
gen later een etappe die te vergelij-
ken is met Parijs-Roubaix. Er is ook 
maar één tijdrit. Wat voor de tijdrit-
prijs van Tour de Kwakel, vernoemd 
naar de legendarische voorspel-
ler Pietje Verhoef, een extra moei-
lijkheid oplevert. Om tot maar een 
winnaar te komen zal ook de eind-
tijd van de tijdritwinnaar voorspeld 
moeten worden.

Ploegloting
Woensdagavond de 2e juli zal de 
ploegenloting om 20.30 uur in het 

Tourhome plaatsvinden, deze ploe-
gen zullen weer ouderwets gaan 
strijden om de gele petten. Ook zul-
len de koplopers van de verschillen-
de klassementen zich weer moe-
ten tooien in de gele-,rode- of wit-
te trui. Deze ‘juichpakken’ komen dit 
jaar op naam van Jos van de Berg 
te staan. Gehamsterd is er ook bij 
Henk Kooiman, de renners zullen 
voor zijn schut komen te staan bij 
de dopingcontroles. De tourdirectie 
is nog volop bezig met het op orde 
brengen van het Tourhome, de koe-
ling is nog een probleem, houden zij 
hun hoofd koel? Houden de deelne-
mers hun hoofd drie weken koel? 
Drie weken lang elke avond over er-
ve Vlasman ploeteren om het fel be-
geerde geel te veroveren en naam 
in De Kwakel te maken. Bij de start 
van deze tour mag de winnaar van 
verleden jaar, Wim Verlaan, zich in 
het eerste geel hullen. Zal hij dit jaar 
weer zoveel kennis hebben of heeft 
Wim weer een gouden brik?

Met veel plezier wordt er naar dit 
unieke spel uitgekeken, nog even 
voetbal en dan gaan de remmen 
weer los.

gebeurde door het oudste lid Mien 
Schelling zij gooide het butje op de 
baan,en Monique Visser van de Ge-
meente Uithoorn,en Petra van leeu-
wen van Buurt beheer De Kwakel 
,gooide de eerste Jeu de Boules bal-
len op de nieuwe baan . Onder grote 
belangstelling, 21 deelnemers(sters) 
werd er gestreden om de Kwakelse 
eer. Winnaar dit jaar, en kampioen 
van De Kwakel, Mien de Jong 3+21, 
2Jan Bartels 3+20, en derde werd 
Rie Hoogerwerf 3+19.
Zondag werd het toernooi om de 
Kwakelse Ondernemings Vereniging 
gehouden 21 deelnemers(sters) 
,daar werd eerste Jaap Panjer 2+25, 
2 Andre de Jong 2+19 en 3 Mien 
Breuren 2+14. Al met al een zeer 
geslaagd weekend,met goed weer, 
en veel Jeu de Boules plezier,waar 
we op terug kunnen kijken.

zijn uitgestroomd. Voor sommigen 
kinderen was het een 1e kennisma-
king met het fenomeen bowlen; al-
le –zware!- ballen werden uitgepro-
beerd en dankzij de hekjes aan de 
zijkant van de baan, werd er door ie-
dereen punten gescoord. 
Nadat de kinderen een uur ge-
bowld hadden, is de middag afge-
sloten met een patatje. Het was een 
zeer geslaagde middag waarop al-
le kinderen elkaar nog eens konden 
weerzien.

De ITK Uithoorn is een gezamenlijk 
project van alle Uithoornse basis-
scholen en de Gemeente Uithoorn. 
Het is in augustus 2013 opgericht 
om kinderen vanuit het buitenland, 
die de Nederlandse taal nog niet 
machtig zijn, binnen gemiddeld een 
jaar klaar te stomen voor het regu-
liere basisonderwijs. De leerlingen 
zijn tussen de 6-12 jaar. 12 leerlin-
gen, afkomstig uit China, Roemenië, 
Syrië, Irak, Turkije en Afghanistan, 
hebben afgelopen schooljaar ge-
bruik gemaakt van deze nieuwe on-
derwijsfaciliteit, die gesitueerd is op 
Basisschool De Regenboog. Na de 
zomervakantie is de ITK weer volle-
dig gevuld met 11 leerlingen.

geval leuk voor het publiek! Jes-
sey-Joe van Dam en Kick Schippers 
sluiten in de derde manche geza-
menlijk de rij en plaatsen zich voor 
de B finale. Jayden Bregita rijdt in 
de derde manche op een verdien-
de vierde plaats en weet deze ook 
te behouden. Weinig valpartijen dus 
het is al snel tijd voor de halve fina-
le in Schagen. Jessey Soede en Jens 
van Diemen weten in de halve finale 
als eerste te finishen en verzekeren 
zich hierdoor van een finaleplaats. 
Een kleine valpartij in de halve finale 
waar nummer 307, Jordi den Hartog 
last van heeft maar hij weet de fi-
nish te behalen en komt daarom uit 
in de B finale. Julian Schepers rijdt 
in de klasse boys08-girls09 in de B 
finale en weet een hele mooie 3e 
plaats te behalen. Jur de Beij rijdt 
in dezelfde klasse, maar dan in de 
A finale en rijdt royaal voorop ge-
volgd door een heel peloton fietsers 
van De Boscrossers. Geen partij 
voor Jur, hij finisht als eerste. Jasper 
van Diemen rijdt in de finale op kop 
maar net voor de finish lijkt het er-
op of hij toch ingehaald wordt door 
zijn tegenstander van FC Schagen. 
Het is later even nakijken in de lijs-
ten, maar hij staat op plek num-
mer 1. De wedstrijd is op tijd afge-
lopen waardoor iedereen lekker op 
tijd naar huis kan om later te genie-

ten van de voetbalwedstrijd Neder-
land-Mexico.

De volgende plaatsen zijn 
door onze UWTC rijders 
in Schagen behaald:
Cruisers: Miriam Soede 3e
Boys06/girls07: Gino Soede 6e 
Boys07/girls08: Misja Baron 9e, 
Jessey-Joe van Dam 13e en Kick 
Schippers 15e.
Boys8/girls9: Jur de Beij 1e, Jayden 
Bregita 6e, Julian Schepers 11e en 
Charlie van Grondelle 12e. 
Boys09/girls10: Jessy Soede 1e, 
Alec van der Mast 2e, Joel Rijneker 
3e, Daan Corts 5e, Govanni de Haan 
7e, Luuk van Diemen 9e, Jasper van 
Diemen 16e, Mika van Kerkwijk en 
Joost Burgers 18e, Finley Baron 21e. 
Boys10/girls11: Rens Grömmel 3e, 
Max Kroon 6e, Sander van den Bosch 
7e en Joa van den Berg 16e 
Boys11/girls12: Jens van Diemen 
1e, Sem Knook 3e, Jochem van der 
Wijngaard 5e, Sem Verhage 11e, Jelle 
van Amerongen en Daan Mantel 17e.
Boys12/girls13: Max de Beij 1e, 
Thor Hartman 7e, Jordi den Hartog 
9e, Jesse Versteeg 13e, Wiebe 
Koomen en Zoë Verhage 17e.
Boys13/girls14: Fllip van Walraven 
3e, Jesse van Hattem 6e, Joeri Nap 
7e en Jeffrey Koeleman 11e.
Boys14/girls15: Sjors Samsom 4e.
Boys15-16/girls16: Thomas van 
der Wijngaard 3e, Jordi Twaalfhoven 
10e, Roy Schouten 12e, Max Bouw-
meester 13e, Mike Treur 14e, Teije 
Dolman 
Boys 17+/girls17+: Michael Schek-
kerman 1e, Scarlett Paap en Lisa 
Bouwmeester 8e.

de B- lijn wilde er duidelijk niet veel 
voor onder doen. Ineke van der Lee 
& Joke van Koert konden zich met 
een schitterende 71,06% zeer ver-
diend met de A top meten en aan 
het applaus van de verslagenen la-
ven. Toch wel wat verrassend ac-
teerden Maria Baas & Klaas Verrips, 
die een prima tweede plek verover-
den met 58,33%. Die konden dus 
met opgeheven hoofden terug over 
de Amstel, of er onder door.

Atie de Jong & Hetty Houtman wa-
ren ook op dreef en werden keu-
rig derde met 57,64%, gevolgd door 
Bep Verleun & Ria van Zuylen die als 

vierde op 56,94% uit kwamen. Truus 
Overmars & Nard Wiegmans kwa-
men daarvoor met 56,48% net iets 
te kort, maar met hun vijfde plaats 
hielden ze wel nog vijftien paren 
knap achter zich. Ook enthousiast 
geworden door dit spektakel, haast 
u dan in te schrijven voor de vijf-
de zomerbridge avond. De zaal van 
Dans & Party Centrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 in Uithoorn is wel 
groot, maar ook die kan vol!
Aanmelden kan met e- mail: gerda-
schavemaker@live.nl , telefoon 0297 
567458 of tussen 19.15 en 19.30 uur 
in de zaal. Aanvang 19.45 uur en de 
kosten zijn 6 euro per paar.
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