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Vanaf heden 
Verhuren wij ook 

aanhangers
De groenste kinderopvang
van Uithoorn en omstreken!

 

www.de-blokkendoos.nl

Wie Weet 
Waar ik 

ben? 
Deze week ontvingen wij 
deze foto van de vermiste 
witte poes. Het dier heeft 

cyperse vlekken op rug en op 
de zijkant. 

Spookie is de naam van deze 
poes, die wordt vermist vanaf 
de Churchillflat in Uithoorn. 

Wie het dier heeft gezien 
wordt verzocht contact op 

te nemen met de 
Dierenbescherming 

via tel .  0297-343618 

Uithoorn - Na de raadsvergadering 
van donderdag 7 juli jl. heeft Arjan 
Koopmans, raadslid van DUS! be-
sloten de fractie van DUS! te ver-
laten. Als eenmansfractie zal Arjan 
Koopmans na het reces terugkeren, 
om zich ongehinderd door een co-
alitieakkoord te richten op de wen-
sen en belangen van bewoners in 

Arjan Koopmans verlaat DUS! nadat 
bewoners Meerwijk in de kou zijn gezet

Uithoorn en De Kwakel. 
Arjan: “Ik kan me nog steeds vol-
ledig vinden in het verkiezingspro-
gramma van DUS!, zoals gepresen-
teerd tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen in 2010. Juist daarom 
heb ik dit ingrijpende besluit geno-
men. Ik ben volledig tegen open-
stelling van de bussluis en vóór het 
behoud van alle flats in de Europa-
rei. DUS! heeft niet duidelijk stelling 
genomen tegen openstelling van de 
bussluis in Meerwijk. Hiermee heeft 
mijn vertrouwen in een eerlijk de-
mocratisch besluit ten aanzien van 
de flats in Europarei ook een deuk 
gekregen. Ik ben gekozen door be-
woners en ik wil dan ook besluiten 
nemen in het belang van bewoners. 
Ik ben van mening dat je elk besluit 
moet nemen op basis van bewo-
nersbelangen en niet op basis van 
een vaag geformuleerd coalitieak-
koord.”

Kinderen
“De reden dat ik mij kandidaat heb 
gesteld voor de gemeenteraad is 

de verkeersveiligheid, met name 
voor fietsende kinderen. Ik kan mij 
goed verplaatsen in de zorgen van 
de ouders van schoolgaande kin-
deren in Uithoorn. Mij is opgeval-
len als nieuw raadslid, dat inspre-
ken geen effect heeft op de inhoud 
van het politiek debat. Als mens 
vind ik het heel erg dat, als betrok-
ken bewoners het lef en initiatief to-
nen om een feitelijk betoog te hou-
den, zij niet serieus worden geno-
men. Wat kun je dan nog doen als 
bewoner, als je het ergens niet mee 
eens bent? In mijn nieuwe partij zal 
ik als spreekbuis fungeren voor be-
woners, ongeacht de politieke kleur 
of stroming. Het machteloze gevoel 
van mensen, dat zij zelfs heel emoti-
oneel hebben geuit, wil ik binnen de 
mogelijkheden die ik heb als raads-
lid wegnemen. Ik wil besluiten ne-
men op basis van echte argumen-
ten, inclusief de door bewoners ge-
noemde argumenten.” 
Na het zomerreces zal Arjan Koop-
mans bekendmaken onder welke 
naam hij zijn partij opricht.

Uithoorn - De jaarlijkse diploma-
uitreiking van Opstapje en Opstap 
aan 14 kinderen vond op woens-
dag 6 juli in wijkcentrum ’t Buurt-
nest plaats. Wethouder Ria Zijlstra 
gaf elk kind een welverdiend diplo-
ma. De kinderen straalden van trots 
en de wethouder natuurlijk ook. Na 

de uitreiking genoten zij met vaders, 
moeders, broertjes en zusjes van 
meegenomen zelfgemaakte hapjes 
en drankjes. 

Opstapje en Opstap zijn stimule-
ringsprogramma’s voor ouders met 
jonge kinderen, die graag willen le-

ren hoe zij hun kinderen zo goed 
mogelijk kunnen voorbereiden op 
de basisschool. Cardanus Taal en 
Opvoedingsondersteuning organi-
seert de speelse groepsbijeenkom-
sten, waarbij veel ruimte is voor vra-
gen, kringgesprekken en het uitwis-
selen van ervaringen.

Feestelijke diploma-uitreiking

Uithoorn - Het begint alweer een 
traditie te worden. Op woensdag 20 
juli om half drie wordt het voorlees-
seizoen in ’t Buurtnest afgesloten 
met een feestelijke poppenkast. 

Gedurende het schooljaar is iede-
re week een flinke groep kinde-
ren tussen 2 en 8 jaar aanwezig op 
de woensdagmiddag om voorgele-
zen te worden. De kinderen worden 
ingedeeld naar leeftijd en de Uit-
hoornse bibliotheek zorgt ervoor dat 

er altijd leuke, spannende, boeiende 
voorleesboeken beschikbaar zijn. 
Voorlezen is een uitstekende manier 
om de taalvaardigheid van jonge 
kinderen te vergroten en te stimu-
leren. Dat geldt voor kinderen die in 
Nederland geboren zijn, maar zeker 
ook voor kinderen met een ande-
re culturele achtergrond. Het voor-
lezen gebeurt door een groep en-
thousiaste vrijwilligers van half drie 
tot half vier. Daarna kunnen de kin-
deren als ze dat willen nog een uur 

knutselen onder vakkundige bege-
leiding. Om het begin van de gro-
te vakantie in te luiden is er volgen-
de week woensdag geen voorlezen 
maar een feestelijke poppenkast. 
De kinderen die wekelijks aanwe-
zig zijn, maar ook hun vriendjes en 
vriendinnetjes die (nog) geen vaste 
klant zijn bij het voorlezen, zijn van 
harte welkom. 
Woensdagmiddag half drie: Pop-
penkast in ’t Buurtnest aan de 
Arthur van Schendellaan.

Poppenkast in ’t Buurtnest

Uithoorn - Komende zaterdag 16 
juli gebeurt het. Ons Amstelplein 
wordt voor één middag omgeto-
verd in een zandstrand met een pis-
te. Terwijl u lekker in de zon zit, ge-
nietend van een drankje, een hapje 
en de live muziek, kunnen de kinde-
ren zich al spelend vermaken in het 
zand. Natuurlijk hoopt iedereen op 
mooi weer, de parasols staan klaar. 
En voor de allerkleinsten zijn er kin-
derbadjes. Verder is er de hele mid-
dag wat te zien en te doen.
Wethouder Jeroen Verheijen geeft 
om twee uur het startschot, waar-
na KnA het feest muzikaal opent. 
In de piste vindt er van alles plaats. 
De jongeren van Circus Elleboog 
verzorgen twee keer een prachti-
ge show. U kunt genieten van een 
heerlijk Italiaans ijsje dat op een 
spectaculaire manier wordt uitge-
deeld. De jeugd van een dancestu-
dio uit ons dorp laat twee keer een 
stukje musical en dans zien. Buurt-
beheer Meerwijk kan u verklappen 
dat de eigen optredens van deze 
dancestudio uitverkocht waren. 
En bij een circusfeest horen uiter-
aard ook een clown en ballonnen... 
Op bepaalde tijden kun je bij de 
knutselkraam iets leuks maken. En 

met de gadgets van Buurtbeheer zal 
iedereen uitgedaagd worden; wie 
kan het echt goed?

Goochelaar
Maar deze middag is beslist niet al-
leen voor de kinderen. Als u lekker 
zit te praten of te luisteren naar de 
zingende gitarist, komt de gooche-
laar u verrassen. En wat later op de 
middag zal een buikdanseres haar 
kunsten vertonen; dus heren: mis 
het niet. Maar er is ook voldoende 
gelegenheid om te dansen. Er wor-
den zelfs wedstrijdjes gehouden. 
Het is gewoon te veel om op te noe-
men.
Ook de inwendige mens wordt niet 
vergeten. Aan de barbecue kunt u 
vlees kopen. Het wordt door de sla-
ger naar uw wens bereid; zo blijft de 
veiligheid en hygiëne gewaarborgd. 
De sausjes en het stokbrood krijgt u 
er gratis bij geserveerd door Buurt-
beheer. De drankjes kunt u kopen 
aan de tap van de barman die altijd 
bij de buurtfeesten aanschuift. Ook 
bij slecht weer gaat dit evenement 
door. In een tent! Dus kom ook, u 
bent van harte welkom. Buurtbe-
heer Meerwijk wenst u een hele ge-
zellige middag toe.

Buurtbeheer Meerwijk bestaat 5 jaar
Strandfeest met piste voor 
één middag op Amstelplein

Johan Enschedeweg 180

1422 DR Uithoorn

Tel 0297-521511

www. grandcafeplux. nl

juli en augustus

Uithoorn - In het vaak zo rustige 
Uithoorn was er afgelopen donder-
dag in en om het gemeentehuis heel 
wat te beleven. Dreig- en haatmails, 
een waarschuwing van de burge-
meester dat ze dit soort zaken niet 
tolereren en in het vervolg direct 
aangifte doen. Bezoekers van raads-
bijeenkomsten op de tribune mogen 
niet meer applaudisseren als een 
inspreker of een raadslid iets zegt 
waar ze achter staan en onze re-
dactie kreeg te horen van de fractie-
voorzitter van de PvdA, de heer Mol-
lema, dat wij eigenlijk geen persvrij-
heid meer hebben. 
Waar ging het allemaal over? Na-
tuurlijk, als vaste lezers van deze 
krant kunt u het bijna raden: het wel 
of niet openstellen van de bussluis 
in Meerwijk. Hier wordt al maanden 
over gesproken en over geschreven. 
Het is een emotioneel beladen on-
derwerp en afgelopen week schijnt 
een of andere dwaas dreig- en haat-
mailtjes over dit onderwerp naar 
de wethouder, c.q. het college ge-
stuurd te hebben. Rare actie, stom, 
onbegrijpelijk, kinderachtig, moet je 

niet doen en terecht dat de burge-
meester dit serieus neemt en aan-
gifte doet, maar wat we niet begrij-
pen is dat de fractievoorzitter van de 
PvdA, de heer Mollema, de schuld 
een beetje bij deze krant gaat neer-
leggen. 

Info pagina
De heer Mollema: “We hebben een 
krant in Uithoorn die steeds schittert 
door afwezigheid en die toch steeds 
tendentieuze artikelen die worden 
ingestuurd in de krant plaatst. Ar-
tikelen waarop niemand een weer-
woord kan geven. Ik kan me de 
emoties van de mensen voorstellen, 
maar dat je op een gegeven moment 
zo ver gaat dat je stelt dat er bij de 
raadsleden, of de ambtenaren of het 
college persoonlijke belangen mee-
spelen bij de openstelling van een 
bussluis, dat vind ik laagvloers. Ik 
vind dat we hier als raad iets tegen 
zouden moeten doen. Zeker van een 
krant, die ook nog de gemeentelijke 
informatiepagina heeft, mag ik toch 
verwachten dat deze meer voor ons 
raadsleden zou doen”, aldus de heer 

Mollema.

Reactie redactie
Dus volgens de heer Mollema mo-
gen de burgers niet hun mening ge-
ven in onze krant als ingezonden 
brief, want dan kan hij of een an-
der geen weerwoord geven. Hij mag 
echter wel dit soort dingen zeggen 
in een openbare vergadering.
Onze redactie volgt de gemeentelij-
ke zaken objectief en vrij van ‘o, dat 
is een klant’. Wat de heer Mollema 
nu zegt riekt een beetje naar cen-
suur. Het plaatsen van de gemeen-
telijke info pagina zal bij onze krant 
geen enkel verschil maken. Dat 
staat er los van. Persvrijheid is een 
belangrijk ding en daar moet je niet 
aan tornen.
Je mag toch hopen dat de raad hier 
niet serieus op in zal gaan, hoewel 
ze donderdagavond wel aangaven 
om hierover in overleg te gaan met 
de fracties. Het mag en kan toch niet 
zo zijn dat je als krant geen persvrij-
heid meer zou hebben, omdat de 
gemeente adverteert in je krant. 
Wij doen daar niet aan mee. 

College neemt het serieus en doet aangif te

Wethouder ontvangt dreigmails 
over openstellen van bussluis



Sinds april 2011 zijn (huis)dieren niet 
meer toegestaan in het gemeente-
huis, gemeentewerf of dependance 
Meerlaan. Deze regeling geldt niet 
voor blindengeleidehonden en hulp-
honden. Het is gebruikelijk om in voor 
publiek toegankelijke gebouwen een 
verbod in te stellen op het meene-
men van (huis)dieren. Dit vanwege 
hygiëne en mogelijke overlast die dit 

kan geven. In alle scholen en de bi-
bliotheek in Uithoorn geldt dit verbod 
al jaren. Bezoekers van gemeente-
huis, gemeentewerf en dependan-
ce Meerlaan krijgen de mogelijkheid 
hun hond buiten deze gebouwen vast 
te zetten. Wie dit verbod overtreedt, 
kan in het uiterste geval de toegang 
tot genoemde drie gebouwen worden 
ontzegd

Laat uw huisdier thuis voordat 
u naar gemeentehuis gaat

G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten 
voor de rest van het jaar op onze website www.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
13 juli Zomerbingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: 14.00-16.30, zaal 

open 13.45 u. Kaartjes: €0,50
13 + 20 juli Kleur is kracht organiseert 2 workshops boetseren. Telkens van 

13.30-15.30 u. Kosten: € 35,-. Nadere info: Astrid van Zelst: 
0297-540352

15 juli Kleur is kracht organiseert open zomerateliers op vrijdagmidda-
gen in periode 15 juli tot 26 aug. Vrijwillige bijdrage. Opgeven via: 
info@kleuriskracht.nl

16 juli Strandfeest Buurtbeheer Meerwijk op Amstelplein; 14.00-18.30 u.
19-22 juli Rolstoelvierdaagse Rode Kruis afd. Uithoorn. Start 10.00 u. en 

finish 15.30 u. telkens bij Het Hoge Heem. Info: jpjwestera@ 
caiway.nl

21 juli  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u., kos-
ten: €15,- (incl. thee en teksten)

22 juli Zinvol zingen voor en in Libellebos; 9.30-12.00 u. Kosten: €5,- 
(incl. thee, hapjes en teksten).Verzamelen: 9.00 u. bij Multatu-
lilaan 7. Aanmelden vooraf bij Carla de Brave, 0297-567773 of 
06-22608327.

23 juli Kleur is kracht organiseert workshop speksteen. 10.00-15.00 u. 
Kosten €50,-. Nadere info: Astrid van Zelst: 0297-540352

24 juli  Harley Weekend in Dorpscentrum,  12.00-19.00 u. 
24 juli  Inschrijfdag voor de cursussen van volgend jaar, CREA Uithoorn, 

Grevelingen 56. 13.00-17.00 u.
25 juli Wijkwandeling (anderhalf uur), omgeving wijksteunpunt Bilder-

dijkhof, start 10.00 u., inschrijfformulier af te halen in wijksteun-
punt. Kosten : €6,75 incl. lunch.

30 juli  Braderie op Amstelplein
evenementen vanaf augustus 2011 staan op www.uithoorn.nl

Zomerdienstregeling 
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de Uithoornse gemeentepagina tij-
dens de zomervakantie van de scholen alhier niet wekelijks, maar om 
de week gepubliceerd worden. Deze dienstregeling gaat in per 20 juli 
en duurt tot 31 augustus. De gemeentepagina verschijnt na 20 juli weer 
op 3 augustus, 17 augustus en 31 augustus. En dus niet op 27 juli, 
10 augustus en 24 augustus. Vanaf 31 augustus verschijnt de gemeen-
tepagina weer wekelijks (31 augustus, 7 september  enz.).

B&W hebben op 5 juli 2011 inge-
stemd met het voorlopig ontwerp 
voor het busstation aan het Cort van 
der Lindenplein. In het kader van het 
UVVP (Uithoorns Verkeer- en Ver-
voerplan) en het functioneel Pro-
gramma van Eisen en het toetsings-
kader voor busstations van de Stads-
regio Amsterdam, is met een bewo-
nerswerkgroep een plan gemaakt om 
de kwaliteit van de buitenruimte op 
het busstation te verbeteren.

Ontwerpplan inzien
Het concept ontwerpplan is in te zien 
via www.uithoorn.nl Verder ligt het 
plan tot donderdag 21 juli 2011 ook 
ter inzage in de hal van het gemeen-
tehuis en in de openbare bibliotheek 
aan de Alfons Ariënslaan.

inspraak
Op 21 juli 2011 is een inspraakbijeen-
komst over het project in het Alkwin 
Kollege, Weegbree 55. Tussen 19.00 

en 20.30 uur kunt u hier binnenlopen, 
het plan bekijken en uw reactie ge-
ven. De bewoners rond het bussta-
tion hebben een uitnodiging per brief 
ontvangen. Bezoekers van de bijeen-
komst kunnen dan meteen reageren 
op het plan. Deskundigen zijn aanwe-
zig om toelichting te geven en vragen 
te beantwoorden. Aan de hand van 
de uitkomsten van deze avond beoor-
delen B&W of het noodzakelijk is de 
plannen bij te stellen.Wie verhinderd 
is, kan voor suggesties en vragen tot 
en met 21 juli 2011 contact opnemen 
met de heer P.M. Louwerse van de af-
deling Leefomgeving. Dit kan telefo-
nisch via 0297-513111 of per e-mail 
aan gemeente@uithoorn.nl ter atten-
tie van de heer P.M. Louwerse.

Vervolg
Na de inzagetermijn verwerkt de ge-
meente de reacties in een definitief 
ontwerpplan. Hierover nemen B&W 
een besluit.

Kwaliteitsverbetering 
busstation uithoorn Cort van 
der Lindenplein

B&W hebben besloten 5 leilinden in 
de tuin van de aan Drechtdijk 49 ge-
legen boerderij op de waardevolle bo-
menlijst te plaatsen. Deze linden vor-
men een karakteristieke groep en zijn 
tevens medebepalend voor de monu-
mentale omgeving. 
De bomen zijn minimaal 40 jaar oud, 
verkeren niet in een onomkeerbaar 
slechte conditie, hebben een karak-
teristiek voorkomen en vormen geen 

onafwendbaar risico voor de omge-
ving. Hoewel de 5 bomen aan deze 
criteria voldoen, is plaatsing op de 
waardevolle bomenlijst nog niet de-
finitief. Van 14 juli t/m 25 augustus 
2011 hebben belanghebbenden de 
mogelijkheid hiertegen bezwaar in 
te dienen. Komen er geen bezwaren 
dan is plaatsing definitief en heeft Uit-
hoorn er een groep waardevolle bo-
men bij.

Leilinden op waardevolle 
bomenlijst

eerste VVV i-point nieuwe 
stijl staat in uithoorn
Vanaf 15 juli is het VVV i-point in Uithoorn officieel in gebruik. Deze zuil 
met toeristische informatie over Uithoorn en de regio staat in het dorps-
centrum bij boekhandel Van Hilten aan de Wilhelminakade 41-43.  
De informatievoorziening wordt verzorgd door Amsterdam Toerisme 
& Congres Bureau (ATCB).Het VVV i-point in Uithoorn is de eerste 
in de Metropool Amsterdam die volgens de nieuwe eisen en huisstijl 
van VVV Nederland is ingericht. Vanaf 2012 wordt dit verplicht voor al-
le agentschappen, serviceshops en informatiepunten van de VVV. De 
gemeente Uithoorn heeft dus de primeur in de Metropool Amsterdam 
en mag hierop best trots zijn! 

wat kunt u met het i-point? 
Bij het VVV i-point is het mogelijk om naast de informatie die de 

gemeente en het ATCB verzorgen ook foldermateriaal te pre-
senteren van toeristisch recreatieve ondernemers. Onderne-

mers dienen hun foldermateriaal rechtstreeks bij boekhan-
del Van Hilten aan te leveren. Via de zuil kunt u ook via 

‘tekstchat’ gerichte vragen stellen. Deze vragen wor-
den direct of anders via e-mail beantwoord. Niet 

alleen interessant voor bezoekers, maar ook 
voor de inwoners van de gemeente Uit-

hoorn. De informatievoorziening 
vindt plaats in het Nederlands, 

Duits en Engels.

Dienstverlening aan de burgers staat 
voorop, daarbij probeert de gemeen-
te de burgers zo goed mogelijk te hel-
pen. Echter, er zijn grenzen als bur-
gers agressief gedrag vertonen. Ook 
burgers horen algemene normen in 
acht te nemen. Deze normen zijn op-
gesteld in landelijke huisregels naar 
aanleiding van agressie-incidenten 
tegen publieke dienstverleners. Ook 
de gemeente Uithoorn hanteert de-
ze normen.

Het bestuur en ambtenaren van de 
gemeente Uithoorn krijgen steeds va-
ker te maken met agressie. Hierbij 
worden zij door boze cliënten uitge-
scholden en bedreigd. Het is daarom 
belangrijk dat bestuur en ambtenaren 
altijd melding maken van ongewenst 
gedrag en/of aangifte doen. Dit heeft 
er dit jaar toe geleid dat al vier keer 
aangifte is gedaan.
Het gemeentebestuur wil duidelijk 
maken dat agressie in het gemeente-
huis en via de telefoon of e-mail niet 
wordt getolereerd en brengt daarom 
de huisregels onder de aandacht bij 
iedereen die het gemeentehuis be-
zoekt en/of op een andere manier 
contact met de gemeente heeft.

Huisregels van de gemeente
1. Medewerkers en bezoekers/klan-

ten van de gemeente Uithoorn be-
handelen elkaar met respect en 

houden zich aan algemeen erken-
de omgangsvormen.

2.  Het is niet toegestaan om in het 
bezit van een gevaarlijk voorwerp 
zoals een slag-, steek en/of vuur-
wapen het gebouw te betreden.

3. Discriminatie, handtastelijkhe-
den, verbaal en/of lichamelijk ge-
weld worden niet persoonlijk en 
ook niet telefonisch getolereerd. U 
wordt niet meer te woord gestaan 
en er zal aangifte worden gedaan 
bij de politie.

4. Het is niet toegestaan te roken, 
alcohol te nuttigen of verdoven-
de middelen te gebruiken en/of te 
verhandelen in de publieksruimte. 
Ook is het niet toegestaan onder 
kennelijke invloed hiervan het ge-
bouw te betreden.

5. Het is niet toegestaan huisdieren 
mee te nemen in het gebouw, be-
houdens geleide- of hulphonden.

6. Indien u wilt filmen, fotograferen 
en/of geluidsopnamen maken, 
dient u hiervoor vooraf toestem-
ming te vragen.

7. Wij vragen u uw mobiele telefoons 
niet te gebruiken wanneer u aan 
de balie wordt geholpen.

Indien u zich niet aan de regels houdt, 
zult u worden verzocht het gebouw te 
verlaten of - indien nodig - worden 
verwijderd uit het gebouw. Bij overtre-
ding van de regels, wordt aangifte ge-
daan bij de politie.

Agressie wordt niet getolereerd

De gemeente heeft samen met de be-
wonerswerkgroep een ontwerp ge-
maakt voor de herinrichting van Noor-
se Lijster. Over dit plan is op 7 septem-
ber 2011 een inloopavond gepland. U 
kunt dan tussen 19.00–21.00 uur bin-
nenlopen in basisschool “De Spring-
schans”, Eendracht 8. Daar kunt u het 
plan bekijken en uw reactie geven. Er 
zijn deskundigen aanwezig om een 
toelichting te geven en uw vragen te 
beantwoorden. Aan de hand van de 
uitkomsten van deze avond beoorde-
len wij of het noodzakelijk is de plan-
nen bij te stellen.

ter inzage
Het ontwerp ligt van 13 juli tot 7 sep-
tember 2011 ter inzage in het ge-

meentehuis, in de bibliotheek aan 
de A. Arienslaan en in Dorpshuis 
De Quakel, tijdens de openingstij-
den van deze gebouwen. De stuk-
ken liggen ook digitaal ter inzage op 
www.uithoorn.nl of www.buurtbeheer. 
uithoorn.nl/meerwijk. 

meer info?
Wilt u meer informatie of heeft u vra-
gen? Dan kunt u vanaf 5 augustus 
contact opnemen met de heer E.J. 
Warmerdam. Hij is telefonisch te be-
reiken op nummer 0297-513111 van 
maandag tot en met donderdag van 
8.00 uur tot 16.30 uur en op vrij-
dag van 8.00 tot 11.30 uur.

inloopavond over herinrichting 
noorse Lijster
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadsvergadering .

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN VERGADERING GEMEENTERAAD 
UITHOORN 7 JULI 2011

In de raadsvergadering van 7 juli 2011 heeft één inwoner ingesproken over 
het bestemmingsplan Meerwijk en hebben twee inwoners ingesproken over 
het bestemmingsplan Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o. 
Op de website van de gemeente Uithoorn kunt u terugluisteren wat door de 
inwoners gezegd is (www.uithoorn.nl/ Bestuur en organisatie/ De gemeente-
raad/ Raadsvergaderingen/ inzage agenda).
In het informatief beraad is uitgebreid stilgestaan bij:
- de Benchmark riolering;
- bestemmingsplan Hélène Swarthlaan;
- verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2011;
- evaluatie van het minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn;
- herziening Reglement van Orde.
De fractie van de PvdA heeft mondelinge vragen gesteld over de werking van 
de sirene bij het Legmeerplein.

ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN 
UITVOERING

WEEKENDAFSLUITING 
ZIJDELWEG TUSSEN 
WIEGERBRUINLAAN 
EN CHRISTINALAAN

Van vrijdag 15 juli (20.00 uur) t/m 
maandag 18 juli (05.00 uur) 2011 

is de Zijdelweg tussen Wieger-
bruinlaan en Prinses Christina-
laan afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Deze afsluiting is van-
wege het asfalteren van de Zijdel-
weg ter hoogte van de bustunnel 
en het uitvoeren van werkzaam-
heden aan de bovenkant van de-
ze tunnel. De huizen van de aan-
wonenden, de Renault garage 
en het tankstation blijven tijdens 
de afsluiting bereikbaar. Er is tij-
dens de afsluitingsperiode een 
door borden aangegeven omlei-
dingsroute via Wiegerbruinlaan, 
Alfons Ariënslaan, Boerlagelaan 
en Prinses Christinalaan.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- Bestemmingsplan Meerwijk;
- Bestemmingsplan Thamerdal/ Burgemeester Kootpark e.o.;
- Energiek op weg! Duurzaamheidsbeleid Uithoorn;
- Benoeming griffi er en raadsadviseur/ plaatsvervangend griffi er.
Bij het onderwerp over bestemmingsplan Meerwijk heeft de fractie van DUS! 
een motie ingediend. Deze motie is met 4 stemmen voor (DUS!, Ons Uit-
hoorn) en 14 stemmen tegen (VVD, Gemeentebelangen, CDA en PvdA) 
verworpen. Bij het onderwerp bestemmingsplan Thamerdal/ Burgemeester 
Kootpark is het door de fracties van DUS, CDA en PvdA ingediende amende-
ment met algemene stemmen aanvaard. Ook de door VVD, DUS! en PvdA in-
gediende motie is met algemene stemmen aanvaard.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
14 juli 2011. De agenda voor deze raadsvergadering treft u elders op deze pa-
gina aan. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffi e (e-mail: 
griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 14 juli 2011 in het gemeentehuis. De bij-
eenkomst begint met het Informatief Beraad om 19.30 uur. Na een kor-
te schorsing volgt de Raadsvergadering om 21.15 uur of zoveel eerder 
of later als het Informatief Beraad is geëindigd.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 14 JULI 2011

Informatief Beraad
Voorzitter: J.P.G. Hazen

1 Opening - Agenda Informatief Beraad 19.30 uur
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.
1.3 Stand van zaken ontwikkeling dorpscentrum 19.40 uur
 Het college van b&w informeert de raad door middel 
 van een presentatie over de stand van zaken van de 
 ontwikkeling van het dorpscentrum.
 Doel: Informatie aan de raad.
1.4 Stand van zaken Amsterdamseweg 20.10 uur
 Op verzoek van de fractie van de VVD informeert het 
 college van b&w de raad over de stand van zaken van 
 de ontwikkeling van de Amsterdamseweg.
 Doel: Informatie aan de raad.
1.5 Jaarrekening 2010 en begroting 2012 G2 (RV11.32) 20.30 uur
 Het college van b&w stelt voor kennis te nemen van de 
 jaarrekening 2010 en het ontwerp van de fi nanciële begro-
 ting 2012 van de gemeenschappelijke regeling G2 en als 
 zienswijze mee te geven de taakstelling van WOZ-taken 
 zodanig op te pakken dat de realisering van € 179.000 
 uiterlijk op 1 januari 2013 gerealiseerd kan worden.
 Doel: informatieve bespreking in de raad en met het 

 college van b&w ter voorbereiding op het politiek 
 debat en de besluitvorming.
1.6 Jaarrekening 2010 en begroting 2012 AM-Groep 20.50 uur
 (RV11.33) 
 Het college van b&w stelt voor de jaarstukken 2010 en 
 concept primaire begroting 2012 van de AM-Groep voor 
 kennisgeving aan te nemen en geen gebruik te maken van 
 de wettelijke mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
 bij het algemeen bestuur van de AM-Groep.
 Doel: informatieve bespreking in de raad en met het 
 college van b&w ter voorbereiding op het politiek 
 debat en de besluitvorming.
 Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing 21.10 uur

Raadsvergadering
Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2 Opening - stilte - primus 21.15 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 14 juli 2011
2.2 Mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 30 juni 2011
2.4 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

Politiek Debat

3 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college 21.20 uur
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording  
 door college.
3.1 Evaluatie van het minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn  21.30 uur
 (RV11.34)
 Het college van b&w stelt voor de nota Evaluatie 
 minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn; Evaluatie van het 
 beleid over de periode 2007-2010, Conclusies en aan
 bevelingen voor de jaren 2011-2014, vast te stellen.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.2 Herziening Reglement van Orde (RI11.03) 21.50 uur
 De fractievoorzitters stellen voor een herzien Reglement 
 van Orde vast te stellen.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
 Einde beraadslagingen - schorsing - politiek 22.10 uur 
 beraad fracties

Stemmingen

4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat  22.15 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
 1. Verlenging zendtijd Rick FM (RV11.29)
 2. Bekrachtiging geheimhouding jaarstukken 
  GPA (RV11.37)
 3. Bestemmingsplan Hélène Swarthlaan (RV11.31)
 4. Verordening maatschappelijke ondersteuning 
  gemeente Uithoorn 2011 (RV11.35)
 Sluiting openbare vergadering 22.30 uur

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de of-
fi 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 bibli-
otheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden 
in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 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 vergun-

ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van 

de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: 
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een 

voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor 
het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door 

de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep

Wij maken u erop attent dat u op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes weken 

na verzending van onze beslissing in be-
roep kunt gaan bij de sector bestuurs-

recht van de Rechtbank, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. 

Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden 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.

 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008. 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. 

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” ligt ter 

inzage van 3 juni t/m 14 juli 2011. Contactpersoon: mw. J. Filippo , 0297-
513111.

- Het ontwerpbestemmingsplan Beleef Buitendijks ligt van 10 juni 2011 t/m 22 
juli 2011 ter inzage. Informatie: mw. L. Meijers, 0297-513111. 

- Voorgenomen verlening omgevingsvergunning voor in gebruik nemen hotel Zij-
delveld 54. Genoemd plan ligt van 10 juni 2011 t/m 21 juli 2011 ter inzage.

- Legger regionale keringen Hoogheemraadschap van Rijnland. Ter inzage van 
13 juni 2011 t/m 7 september 2011. Beroepsperiode 13 juni t/m 27 juli 2011. In-
formatie: Hoogheemraadschap van Rijnland: mw. M. Kruitwagen 071-3063988 
of marieke.kruitwagen@rijnland.net. Gemeente Uithoorn: dhr. R. van Buuren 
0297-513111. De leggerkaarten en aanvullende stukken zijn ook raadpleeg-
baar via de website van Hoogheemraadschap van Rijnland: www.rijnland.net. 

- Verkeersbesluit aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning 
Roodhalsgans 135. Ter inzage van 29 juni t/m 10 augustus 2011. Contactper-
soon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit braderie 10 september 2011. Ter inzage van 29 juni-10 augus-
tus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 

- Legger Primaire wateren en daarin aanwezige werken. Ter inzage van 4 juli 
t/m 16 augustus 2011. Verantwoordelijke instantie Hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht, tel. 0900-9394. Contactpersoon gemeente: de heer R. van 
Buuren, tel. 0297-513111. 

- Inspraakvoorstel kwaliteitsverbetering buitenruimte busstation Cort van der 
Lindenplein. Ter inzage van 7 t/m 21 juli 2011. Contactpersoon: de heer P.M. 
Louwerse, tel. 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 

gevelkozijnen. Ontvangen 4 juli 2011.
De Kwakel
- De Kwakel Zuid (De Oker), aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van 84 woningen. Ontvangen 1 juli 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Ontvangen 5 juli 2011.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van kade-

muren. Ontvangen 1 juli 2011.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING 
 OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1f (het slopen, verstoren, verplaatsen 
of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, ge-
bruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor 
het wordt ontsierd of in gevaar gebracht) van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het hierna te noemen plan:
Thamerdal
- Amsteldijk-Noord 1, het intern verbouwen van de Thamerkerk. Genoemd plan 

ligt van 15 juli t/m 25 augustus 2011 ter inzage in de hal van het gemeente-
huis. Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen tegen het voornemen 
van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Willem de Feschweg 6, omgevingsvergunning voor het veranderen van een ga-

ragedeur in een vast kozijn. Bezwaar: t/m 18 augustus 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gooimeer 11, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid ter-

ras. Bezwaar t/m 18 augustus 2011.
- Amstelplein, vergunning aan AH Jos van den Berg voor het organiseren van 

een straatvoetbaltoernooi op 9 juli 2011 van 09.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m 
17 augustus 2011

De Kwakel
- Kwakelsepad 22, melding ontvangen met betrekking tot het realiseren van een 

uitweg van het perceel Kwakelsepad 22 naar het Kwakelsepad.
Dorpscentrum
- Julianalaan 16, vergunning aan de exploitant van Café Het Dorp voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 30 juni 2014;
 - een drank- en horeca vergunning;
 Bezwaar t/m 11 augustus 2011.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Kazemat 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

carport, berging en tuinmuur. Bezwaar: t/m 16 augustus 
2011.



pagina 4 Nieuwe Meerbode  - 13 juli 2011

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

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

brAnDweer 
& PoLitie

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl, 
nES A/D AmSTEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

124e jaargang

OPlAgE: 14.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.mEErBODE.nl

sinds 1888

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 297-563813

Kranswier en kroon-
eend in Botshol

Eerste unieke versie Fiat 
500 Giugno de weg op
Regio - Op maandag 4 juli jl. is de 
eerste unieke versie van de Fiat 500 
Giugno afgeleverd.
Deze eerste Giungo is gekocht door 
de heer Vreeken als cadeau voor 
zijn echtgenote. “Het is een cadeau 
voor mijn vrouw. Ze weet er tot op 
heden nog niks van, maar ze zal er 
zeer blij mee zijn. Wie wil er immers 
niet rijden in een unieke, gelimiteer-
de auto?” De Fiat 500 Giugno is een 
actiemodel bedacht door de me-
dewerkers van Fiat Vermeij in Uit-

hoorn. Giugno betekent ‘juni’ in het 
Italiaans en daarmee maakte Ver-
meij deze 500 tot een echt zomer-
model. Omdat er bij een zomerse 
actie uiteraard airco hoort, ontving 
de heer Vreeken gratis airco op de 
Giugno ter waarde van 800,- euro. 
Verder is de Giugno uitgerust met 
de prijswinnende Twinair motor, half 
stof/lederen bekleding en een ra-
dio/cd/mp3. Met deze speciale Fiat 
500 Giugno kan mevrouw Vreeken 
heerlijk de zomer doorkomen!

Als een natuurgids opgeto-
gen roept ‘een krooneend, 
een mannetje, zie je z’n 
oranje kop?’, dan weet je 
dat deze mooie vogel zeld-
zaam is in Nederland. Bij 
navraag en na onderzoek 
blijkt dat krooneenden op 
de rode lijst van bedreigde 
diersoorten staan en dat 
ze vooral voorkomen op 
de Vinkeveense Plassen en 
het Botshol. Daar bouwen 
ze hun nest in de riet- en 
kruidenrijke oevers. In Ne-
derland zijn maar weinig 
broedparen. De schattin-
gen lopen uiteen van 50 tot 
170. Behoorlijk zeldzaam 
dus. Nu ik zelf natuurgids 
ben en regelmatig met een 

roeiboot in de sloten en 
plassen van Botshol kom, 
zie ik weleens een kroon-
eend. Het is een duikeend 
die vooral vegetarisch is en 
graag kranswier eet. Is er 
geen kranswier in de Bots-
holse wateren, dan is er 
geen krooneend.

Hij gaat dan bijvoorbeeld 
naar de Reeuwijkse Plas-
sen, waar waterpest en 
aarvederkruid op z’n menu 
staan. Als er in het ondie-

pe water langs de oevers 
massaal draadwier groeit, 
eet hij dat ook. Slakjes en 
insecten zijn aanvulling op 
het menu. Af en toe zie ik 
een enkele krooneend, en 
vorig jaar op de Grote Wije 
van het Botshol zomaar een 
hele groep. Een vogeltel-
ler had het over 40 stuks. 
De krooneend is terug van 
weggeweest. Conclusie is 
dat de onderwatervegeta-
tie van het Botshol goed is 
en dat er weer kranswier 
groeit.
Dit jaar heb ik op de Grote 
Wije maar vier krooneenden 
waargenomen. Er is welis-
waar genoeg te zien daar 
aan lepelaars met jongen 

en rondcirkelende buizerds. 
Maar ik vraag me dan toch 
af waar de krooneenden 
zich verstopt hebben. Of zijn 
ze vanwege een slechtere 
waterkwaliteit naar Reewijk 
gegaan? Dan hoop ik maar 
dat ze evengoed Botshol of 
de Vinkeveense Plassen als 
verblijfplaats blijven kiezen. 
Want zo’n mooi duikeendje 
wil ik graag in het gebied 
tegenkomen.

Ria Waal

Gezellig samen eten in 
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Uithoorn - Het is vakantietijd, mis-
schien wordt het wat stiller om u 
heen? Lijkt het u leuk om eens ge-
zellig met anderen te eten? Of heeft 
u geen zin om te koken? Iedere 
dinsdag van 11.45 tot13.00 uur kunt 
u bij Wijksteunpunt Bilderdijkhof te-
recht voor een warme maaltijd. Voor 

6.50 euro krijgt u een kopje soep, 
een hoofdmaaltijd en een toetje. U 
kunt zich hiervoor opgeven tot dins-
dagochtend 10.00 uur. U bent tot 
niets verplicht, u kunt zich opgeven 
wanneer u dit wilt! Heeft u belang-
stelling, neem dan contact op: tele-
foon 0297-567209

Fleur van bso Meerwijk 
toont trots haar reuzenradijs
Uithoorn - Bij bso Meerwijk, een 
van de locaties van de Uithoorn-
se Kinderopvang, startte pedago-
gisch medewerker Angela een tuin-
tjesproject. Ouders en kinderen wa-
ren zeer enthousiast over het kwe-

ken van eigen groenten. Kinderen 
kregen plantjes mee naar huis, om 
daar verder naar de ontwikkeling te 
kijken. Fleur kwam terug van vakan-
tie en zag toen dat haar ‘radijsje’ een 
reuzenradijs geworden was.

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

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

 

Vermist 
- Uithoorn, Zijdelveld, gecastreerde lapjeskater van 19 jaar oud met 

witte bef. Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproble-
men.

- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht, rode kater met witte voetjes en wit 
tussen zijn poten. DJ is 2 jaar oud en heeft een witte streep onder 
zijn buik. 

- Vinkeveen, Wilgenlaan. Kater met witte buik, poten en neus. De 
rug en staart zijn cypersgrijs met een wit puntje aan de staart. 
Dikkie Dik is 71/2 jaar.

- Wilnis, Margrietstraat, grijs-witte ongecastreerde kater. Witte po-
tjes en witte buik, rest muisgrijs. Heeft wit puntje aan zijn staart. 
Is 3 jaar oud. Heeft vrij korte pootjes.

- Wilnis, Willemse Plantsoen. Lapjespoes, buik en poten helemaal 
wit. Zij heeft thuis een nest kittens zitten. 

- Uithoorn, Churchillfl at, witte poes. Haar naam is Spookie. Spookie 
heeft cyperse vlekken op rug en zijkant. Geen halsband.

- Vinkeveen, Achterbos bij Veensteker. Valkparkiet geel met grijs.
- Uithoorn, Fokkemast, schildpadpoes met witte pootjes en witte 

buik. Ze is 1 jaar oud en heet Saar.
- Uithoorn, Grauwe Gans, rode kater. Zijn naam is Sal. Hij is daar op 

vakantie. 

Gevonden
- Vinkeveen, Vinkenkade, licht- en donkergrijs gevlekte kat. 
- Abcoude. Grijs cypers gestreepte kat.
- Uithoorn, Leopoldlaan, zwarte ongecastreerde kater.
- Vinkeveen bij N201. Zwart-witte kater. Rug zwart en buik wit.
- Uithoorn, Legmeer, tegenover de Shell, grijs cyperse poes met 

grijze voetjes. Fors postuur.

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren zouden graag meer ruimte 

hebben, wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Abesijn van 7 jaar oud en een halve Abesijn van 11 jaar oud zoe-

ken samen een goed tehuis in verband met allergie kind. Zij kun-
nen heel goed bij kinderen geplaatst worden. 

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

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

BOXSPRINGS, 
MATRASSEN, 

SLAAPKAMERS, 
LINNENKASTEN, 

DEKBEDOVERTREKKEN,
DEKBEDDEN, 

HOESLAKENS EN 
KUSSENS 

MET KORTING!

VERBOUWINGS
OPRUIMING

94*98_verbouwing_11_01.indd   1 27-06-11   10:42

Gert Stronkhorst genomineerd 
voor ‘Slagerij van het Jaar 2011’
Uithoorn - Net als veel collega’s 
verspreid over heel Nederland 
schreef Keurslager Gert Stronk-
horst zijn bedrijf in voor de ver-
kiezing ‘Slagerij van het jaar 
2011’. En met succes! In dit be-
langrijke evenement in de sla-
gersbranche heeft hij de halve fi -
naleronde bereikt.

Genomineerd voor Slagerij 
van het Jaar 2011
Keurslager Gert Stronkhorst is 
er bijzonder trots op dat zij ge-
nomineerd zijn voor ‘Slagerij van 
het jaar 2011’ en de eerste ron-
de succesvol hebben doorlopen. 
Keurslagerij Stronkhorst gaat nu 
samen met 16 andere slagerijen 
door naar de halve fi naleronde. 

De wedstrijd ‘Slagerij van het Jaar 
2011’ is de vakwedstrijd waarvan 

elke slager de titel ooit hoopt te 
halen. De wedstrijd bestaat uit 
3 rondes en een vakjury bepaalt 
wie de beste slagerij van Neder-
land wordt. Het accent van de 
eerste ronde lag op het aanko-
pen van een product en het ad-
vies dat daarbij gegeven wordt. 
In de tweede ronde worden de 
winkel en de werkplaats van de 
Keurslagerij gekeurd. 

Bekendmaking winnaar
Het team van Keurslagerij Gert 
Stronkhorst gaat vol enthou-
siasme de tweede ronde in en 
hoopt eind september te weten 
of zij door mogen naar de fi nale-
ronde! Wilt u meer over de wed-
strijd of over de Keurslagerij we-
ten? De medewerkers van Keur-
slagerij Gert Stronkhorst vertellen 
u graag meer.



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen

Wist u dat?
Ouderen en personen met een beperking 
wonend in Uithoorn en Aalsmeer gebruik 
kunnen maken van de C1000 bood-
schappenservice (Ophelialaan in Aals-
meer). Voor inwoners van Aalsmeer kost 
deze service € 5,- per levering. Voor inwo-
ners van Uithoorn zijn de kosten € 6,-. Op 
maandag wordt het boodschappenlijstje 
(in de vorm van een soort schriftje) opge-
haald. Op woensdag worden de bood-
schappen bezorgd. Inwoners kunnen 
zelf contact opnemen met C1000 op tel.  
(0297) 38 12 50. Deze service is alleen 
beschikbaar voor inwoners die werkelijk 
een probleem ervaren met het doen van 
boodschappen. Heeft u in uw sociale net-
werk (vriend, vriendin, broer, zus, buurman 
of buurvrouw) iemand die de boodschap-
pen voor u kan doen? Dan gaan wij er van 
uit dat u dit aan hen vraagt.

Voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs 
(VAVo)
VAVO betekent Voortgezet Algemeen Vol-
wassenenonderwijs. Bent u 18 jaar of ouder 
en heeft u in het verleden via het reguliere 
onderwijs onvoldoende kans gekregen om 
een diploma of startkwalificatie te halen, dan 
bestaat de mogelijkheid om dit alsnog te doen. 
Het gaat daarbij om de leerroutes: 

 VMBO-t (de vroegere Mavo)
 Havo en 
 VWO 

U kunt de lessen zowel overdag als ’s avonds 
volgen. Het kan gaan om een volledig diploma 
of losse vakken. 
Het VAVO wordt gefinancierd door de gemeente 
en wordt uitgevoerd door het ROC Nova Col-
lege. De locaties waar les gegeven wordt zijn 
Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem en Beverwijk. 
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u con-
tact opnemen met het ROC Nova College, tel. 
(023) 530 20 10.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of 
met moeite betalen in verband met uw inko-
men? Dan kunt u mogelijk kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen aanvragen. Of u 
in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt 
onder ander af van de waarde van uw auto, 
uw vermogen (waaronder bank- en girosaldi 
maar ook de waarde van levensverzekeringen, 
antiek, vorderingen en overige bezittingen en 
dergelijke), uw netto besteedbare inkomen en 
uw leefsituatie. 

gemeente Aalsmeer 
Bent u inwoner van Aalsmeer en denkt u in aan-
merking te komen voor kwijtschelding gemeen-
telijke belastingen. Vraag een verzoekformulier 
aan bij de afdeling Financiën. U kunt ook telefo-
nisch contact opnemen met de afdeling Finan-
ciën (0297) 38 75 33 of (0297) 38 75 27 of de 
afdeling Burgerzaken (0297) 38 75 75. Heeft u 
vorig jaar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding 
toegekend gekregen. Dan krijgt u het verzoek-
formulier automatisch, ongeveer gelijktijdig met 
de aanslagen gemeentelijke belastingen, toe-
gezonden. De gemeente Aalsmeer verleent 

geen kwijtschelding verleend voor rioolrechten 
(opgenomen in de verordening rioolrechten).

gemeente Uithoorn
Inwoners van Uithoorn kunnen alleen kwijt-
schelding aanvragen voor de onroerende zaak-
belastingen, afvalstoffenheffing en rioolrech-
ten. De gemeente Uithoorn verleent geen kwijt-
schelding voor hondenbelasting. Indien u geen 
bijstandsuitkering ontvangt en toch denkt recht 
te hebben op kwijtschelding. Neem dan con-
tact op met afdeling Publiekszaken (0297)  
51 31 11 of de afdeling Financiën (0297) 51 31 82  
of (0297) 51 39 54.

In de media is momenteel veel te horen en te 
lezen over de huidige ontwikkelingen betreft 
de wijziging van de AWBZ functie Begeleiding 
naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), die door de gemeenten wordt uitge-
voerd. Vanaf 1 januari 2013 vallen nieuwe cli-
enten die de functie Begeleiding aanvragen 
onder de gemeente. Mogelijk zorgt deze wij-
ziging voor onrust. Deze onrust kunnen wij 
nog niet wegnemen. De reden is dat wij niet 
weten wat deze wijziging precies met zich 

meebrengt. Door de overheid is toegezegd 
dat de gemeenten dit najaar bestanden ont-
vangen van het Centrum indicatiestelling zorg 
en het Zorgkantoor bestanden. Deze bestan-
den geven ons meer inzicht over het aantal 
cliënten, de soort en omvang van de functie 
Begeleiding die vanuit de AWBZ naar de Wmo 
gaat. Ontvangt u momenteel al Begeleiding 
op grond van de AWBZ en is dit in natura of 
in de vorm van een Persoonsgebonden bud-
get (PGB) van het Zorgkantoor? Dan bent u 

een zogenoemde overgangscliënt. Dat bete-
kent, wanneer u een indicatie heeft die geldig 
is tot na 1 januari 2014, u tot 1 januari 2014 de 
rechten behoudt die u nu heeft. Het Zorgkan-
toor laat u tijdig weten wat dit voor u betekent. 
Zodra wij weten wat het voor de gemeenten 
betekent, zullen wij u hier over informeren. 
Houdt u de G2 pagina goed in de gaten. Deze 
verschijnt driewekelijks in De Nieuwe Meer-
bode. Wij vermelden daarin zaken met betrek-
king tot de Wmo etc.

De functie Begeleiding van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de gemeente

Bekendmaking 
De Gemeenteraad heeft tijdens de open-
bare vergadering van 23 juni 2011 de vol-
gende verordeningen vastgesteld: 

 de Wijzigingsverordening Werk en 
inkomen Uithoorn 2010

 de Afstemmingsverordening loaw en 
loaz Uithoorn 2010. 

De Wijzigingsverordening treedt in werking 
op de eerste dag van de maand, na de dag-
tekening van de gemeentepagina waarin 
zij wordt geplaatst. De Afstemmingsveror-
dening loaw en loaz is met terugwerkende 
kracht vanaf 1 juli 2010 in werking getre-
den. De verordeningen liggen ter inzage bij 
de receptie van het gemeentehuis.



Uithoorn - Van alle lieve giften 
die de Ontmoetingsgroep Uithoorn 
heeft gekregen naar aanleiding van 
haar 10-jarig bestaan heeft de Ont-
moetingsgroep een televisie kunnen 
kopen. Rob Hassing van Expert Has-
sing heeft een prachtige televisie 
voor de Ontmoetingsgroep Uithoorn 
uitgezocht en daarbij ook nog een 
geweldige gift gegeven in de vorm 
van korting. Namens deelnemers en 
mantelzorgers heel erg bedankt. De 
ontmoetingsgroep voor vergeetach-
tigen is bedoeld voor mensen waar 
meer aan de hand is dan gewo-
ne vergeetachtigheid. Deelnemers 
kunnen maximaal drie dagen in de 
week (maandag, woensdag en vrij-
dag) gebruikmaken van een dags-
ociëteit. In groepsverband wordt er 
deelgenomen aan allerlei activitei-
ten die het geheugen prikkelen en 
stimuleren, zoals samen de krant le-
zen, bewegen en andere creatieve 
bezigheden maar ook televisie kij-
ken zoals een mooie natuurdocu-
mentaire etc. Voor informatie over 
de ontmoetingsgroep kunt u con-
tact opnemen met de coördinator, 
Caroline Vrijbergen of activiteiten-
begeleidster Monica van der Laan–
Krayvanger. Zij zijn te bereiken op 
maandag, woensdag en vrijdag op 
telefoonnummer 0297-533540. Bij 
de bijeenkomsten van het Alzhei-
mer Café is ook altijd iemand van de 
ontmoetingsgroep aanwezig.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak 
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. 
Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mede-
delingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het 
openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke 
vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in 
onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n 
bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, 
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft 
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Openstelling bussluis 
Meerwijk moet!

Uithoorn - De afgelopen we-
ken heeft het comité dat tegen 
de openstelling van de bussluis 
in Meerwijk is eens weer veel-
vuldig via de media van zich la-
ten horen. Bij de hoorzitting 
was men in groten getale aan-
wezig. Dat er alleen maar te-
genstanders van de openstel-
ling bij deze bijeenkomst waren 
komen opdagen en geen voor-
standers, is logisch. De talloze 
voorstanders laten in dit soort 
zaken nu eenmaal niet van zich 
horen en gaan er terecht vanuit 
dat de gemeente voor hun be-
langen opkomt. Wederom werd 
door het comité de suggestie 
gewekt dat heel Meerwijk tegen 
de openstelling zou zijn. Ik waag 
dat ernstig te betwijfelen. In te-
gendeel. Ik denk dat het aantal 
voorstanders vele malen groter 
is dan het aantal tegenstanders.

Voor Meerwijk is het belangrijk 
dat de bereikbaarheid optimaal 
is en dat is nu niet het geval. Er 
is voor bewoners van met name 
Meerwijk-West slechts één ont-
sluitingsroute beschikbaar, na-
melijk via de Watsonweg. Als 
straks de woonwijk op het voor-
malige IBM-terrein klaar is zal 
de verkeersdruk op de Watson-
weg alleen maar toenemen. 

Natuurlijk mag een eventuele 
toename van het verkeer door 
de openstelling niet leiden tot 
onveilige situaties. Men moet 
het echter ook niet overdrijven. 
Het zal voornamelijk om lokaal 
verkeer gaan. Bovendien kan 
men ter hoogte van de bussluis 
door de bestaande wegversmal-
lingen en obstakels nauwelijks 
hard rijden, zo hebben wij on-

langs zelf ervaren toen de bus-
sluis wegens asfalteringswerk-
zaamheden aan de Watsonweg 
in het weekeinde tijdelijk open-
gesteld was.

Het meest onzinnige argument 
van de tegenstanders is wel dat 
er gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan wanneer er verkeer via 
de bussluis rijdt op het moment 
dat ouders hun kinderen met de 
auto bij de scholen komen af-
zetten of ophalen.
Het moet niet gekker worden. 
Wie zorgt er hier nu voor een 
gevaarlijke situatie? Dat zijn 
toch zeker die ouders die zo no-
dig hun kinderen met de au-
to naar school moeten brengen, 
lijkt me.

Ik begrijp de starre houding van 
de tegenstanders ook niet. Men 
is totaal niet bereid om over op-
lossingen na te denken of om 
zich over een compromisvoor-
stel te buigen. Zelfs meewerken 
aan een proefopenstelling is uit 
den boze. Ik begrijp dat wel, 
want de meeste argumenten te-
gen de openstelling zullen dan 
niet waar blijken te zijn.
Zelfs een weekendopenstel-
ling blijkt voor het comité onbe-
spreekbaar te zijn.  

Welk besluit de gemeente ook 
zal nemen, er zullen mensen te-
leurgesteld worden. Maar ver-
geet niet dat er talloze wijken 
in Nederland zijn met wegen 
en (auto)verkeer langs scholen, 
waar dit nooit enig probleem 
heeft opgeleverd.

M. Hoeve
Uithoorn (Meerwijk West)

Bestemmingsplan 
Meerwijk: de bussluis

Het bestemmingsplan Meerwijk 
heeft al veel commotie teweeg-
gebracht. En dat voor een over-
wegend conserverend bestem-
mingsplan. Het mogelijk open-
stellen van de bussluis zal ge-
beuren ten behoeve van de in-
woners van Meerwijk zo gaf de 
wethouder aan in het Informa-
tief Beraad. Volgens de inge-
diende zienswijzen kijken de in-
woners er anders tegenaan. 
Deze zienswijzen, van inwoners 
van zowel Meerwijk Oost als van 
Meerwijk West, laten zien dat er 
vele bezwaren kleven aan de 
mogelijke openstelling en ook 
wordt de noodzaak van open-
stelling van de bussluis niet in-
gezien. Ontegenzeggelijk zal de 
bereikbaarheid van Meerwijk, 
zowel in- als uitgaand, als van 
West naar Amstelplein en om-
gekeerd, door de omlegging van 
de N201 al in grote mate toene-
men. 
Alvorens een goede afweging te 
kunnen maken zijn de uitkom-
sten van diverse onderzoeken 
nodig, akoestisch onderzoek, 
luchtkwaliteit, trillingsonder-
zoek, onderzoek of de veiligheid 
voldoende gegarandeerd kan 
worden en een verkeersonder-
zoek. Aan de hand van die on-

derzoeken kan bepaald worden 
welke maatregelen nodig zijn en 
welke financiële consequenties 
daaraan verbonden zijn. In een 
goed participatietraject met de 
inwoners, middels een klank-
bordgroep, zal het college die te 
nemen maatregelen vaststellen. 
Wat naar de mening van DUS! 
nog ontbreekt is een onderzoek 
naar de flora en fauna in het na-
tuurgebied. In het gebied ko-
men vele bijzondere en ook be-
schermde beesten voor en DUS! 
wil dan weten welke gevolgen 
daarvoor te verwachten zijn. De 
ecologische groenzone is voor 
Meerwijk kenmerkend zo staat 
in het bestemmingsplan. Dat 
moet het dan ook blijven!
Het vaststellen en wijzigen van 
een bestemmingsplan is een 
bevoegdheid van de raad. Wan-
neer de onderzoeken gereed 
zijn, en de te nemen maatrege-
len in een goed participatietra-
ject zijn vastgesteld, dan moet 
naar de mening van DUS! dit in 
z’n geheel aan de raad worden 
aangeboden opdat de raad zich 
daarover kan uitspreken. 

Peter Timmer,
Fractievoorzitter DUS!

Een nieuwe tv voor Ontmoetingsgroep 
Uithoorn van Vita welzijn en advies

College neemt het serieus en doet aangif te

Wethouder ontvangt dreigmails 
over openstellen van bussluis
vervolg van de voorpagina

Afwezig zijn
Ook vindt de heer Mollema dat on-
ze krant altijd schittert door afwe-
zigheid. Wel, we missen nu en dan 
een vergadering, maar die volgen 
we dan altijd via internet. Bij an-
dere evenementen, openingen, be-
stemmingsplannen enz. zijn wij al-
tijd van de partij. Heel vaak vinden 
onze lezers ook de gesprekken die 
we hebben met diverse wethouders, 
die uitleg geven over bepaalde be-
langrijke onderwerpen in Uithoorn, 
interessant. En ingezonden brie-
ven van burgers blijven we plaatsen. 
Ook in de ingezonden brief van vo-
rige week staat niets wat je in een 
vrij land niet zou mogen zeggen. De 
naam van de schrijfster staat eron-
der en iedereen die deze beschre-

ven bijeenkomst beluistert op in-
ternet hoort dat er niets gelogen is. 
Helaas zijn er nog geen beelden bij, 
maar bij navraag bij vele verschillen-
de aanwezigen, en zeker niet alleen 
bewoners uit Meerwijk, klopt alles 
wat er in de brief staat. Ingezonden 
brieven plaatsen wij vaak, ook diver-
se raadsfracties en/of raadsleden 
maken er regelmatig gebruik van. 
We houden het er maar op dat de 
heer Mollema wat emotioneel was, 
gezien de dreig- en haatmailtjes die 
‘zijn’ wethouder had ontvangen. De 
verantwoordelijk wethouder van die 
plannen in Meerwijk is namelijk een 
PvdA wethouder. 

Ernstig
Weer terug naar de vergadering van 
donderdagavond. De burgemeester 
begon met een mededeling over de 

dreig- en haatmails: “Ik doe dit niet 
zomaar”, zo begon de burgemees-
ter. “ Ik doe dit omdat ik dit een ern-
stige situatie vind. Sommige onder-
werpen geven veel emoties, roepen 
veel op. Mensen zijn niet altijd blij 
met politiek bestuur. Dat is een ie-
ders goed recht. U komt op voor uw 
belangen. U spreekt in, men spreekt 
in en men kan het niet eens zijn met 
het bestuur van een gemeente. Dat 
kan zijn de gemeenteraad, het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders of de ambtenaren.
Op het moment echter dat irritaties 
omslaan in boosheid die uitmondt in 
dreig - en haatmails, vind ik dat de 
grens wel is bereikt. Deze week heb-
ben wij naar aanleiding van het be-
stemmingsplan Meerwijk een aan-
tal haat- en dreigmails ontvangen. 
Ik keur dit ernstig af. We kunnen het 

niet met elkaar eens zijn, maar drei-
gen met “je moet opgehangen wor-
den”, of andere onwelvoeglijke din-
gen die ik hoor, veroordeel ik sterk”, 
aldus de burgemeester 

Aangifte
“Het college van burgemeester en 
wethouders hebben dan ook beslo-
ten”, zo vervolgde zij, “om sowieso, 
ongeacht over welk onderwerp het 
gaat, op het moment dat er gedreigd 
wordt of er haatmails binnenkomen, 
direct aangifte te doen. Ik vind het 
van belang dit hier nu te zeggen en 
mee te geven aan de raad en eer-
lijkheidshalve ook aan de toehoor-
ders. Het is van belang. Je kan van 
mening verschillen, maar dat doen 
we op basis van nette woorden en 
niet via dreigementen en scheldpar-
tijen”, aldus de burgemeester. Al-
le fracties waren het daarmee eens.
Hierna werd het onderwerp bus 
sluis behandeld. De raad besloot in 
meerderheid dat de bussluis medio 
2013 wordt opengesteld, zodra de 
omlegging van N201 een feit is. 
Wel werd meegenomen, dat de ge-
meente deze openstelling in overleg 
met de bewoners zal doen om het 
zo veilig mogelijk te doen.

Koopmans toch uit 
fractie DUS!
Uithoorn - De heer Koopmans heeft 
na een maand bezinning de keuze 
gemaakt alleen door te gaan en de 
fractie van DUS! te verlaten. Wij be-
treuren dat. Fractie en bestuur zijn 
van mening dat de zetel toekomt aan 
DUS!, de heer Koopmans is immers 
niet op persoonlijke titel gekozen. Wij 
betreuren zowel zijn vertrek als het 
bezet houden van de zetel. Tijdens de 
raadsvergadering van 26 mei kwa-
men verschillen van inzicht naar vo-
ren waar het ging over bezuinigingen 
en nieuw beleid. DUS! wil belangrijke 
items uit het verkiezingsprogramma 
realiseren en daar is geld voor nodig. 
DUS! blijft zich nu met 3 fractieleden 
en een fractieassistent sterk maken 
voor een duurzaam en solidair Uit-
hoorn en De Kwakel.” Fractie en be-
stuur DUS!
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Geslaagden bij Scholen-
gemeenschap Thamen
Officiële naam Woonplaats  Leerweg
Fedor Loos De Kwakel VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Robin van Alphen Kudelstaart  VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Martijn de Haan Uithoorn  VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Stanley Moolhuijsen Kudelstaart  VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
André Piet Aalsmeer VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Mike Reekers Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Robin van Rijn De Kwakel VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Marc de Vries Zevenhoven VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Martijn Bosman Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Shane Drenth Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Alain Erkamp Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Mike Kloppenburg Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Jamy Kuipers Nieuwveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Daan Susholz Aalsmeer VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Daan Wiering Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Cees Borgman Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Jeffrey Eickhoff Kudelstaart VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Dylan Eindhoven Mijdrecht VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Remco de Hartog Kudelstaart VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Adam Idris Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Jessine Kissami Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Jimmy Maassen Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Dennis Moorman Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Kevin van Nifterick Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Fousie Orrech Mijdrecht VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Ilias Oulahsen Mijdrecht VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Jonathan Solomon Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Jordy van der Wals Mijdrecht VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Bram Wouters Mijdrecht VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Joeri Dikkeboom Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg metaaltechniek

Van Kouwen gecertificeerd als 
Erkend Opel Schadeherstelbedrijf
Regio - Opel Erkend Reparateur 
Van Kouwen in Mijdrecht is door 
Opel Nederland gecertificeerd als 
Opel Erkend Schadeherstelbedrijf 
(OES). Ook Schadenet Kranenburg 
waar Van Kouwen nauw mee sa-
menwerkt, is door Opel gecertifi-
ceerd. De combinatie van een gro-
te expertise op het gebied van scha-
deherstel en zeer specifieke Opel-
kennis stelt Van Kouwen in staat de 
klant een perfecte dienstverlening 
aan te bieden.
Opel-rijders die er zeker van willen 
zijn dat schade aan hun auto vak-
kundig en met het beste resultaat 
wordt gerepareerd, zijn bij Van Kou-
wen aan het juiste adres. OES-be-

drijven garanderen namelijk dat een 
beschadigde Opel wordt hersteld 
met behulp van originele Opel-on-
derdelen. Het grote voordeel van 
een reparatie door een Opel Erkend 
Schadeherstelbedrijf is de zeker-
heid van een vertrouwd en vakkun-
dig herstel.

Strenge kwaliteitseisen
Van Kouwen is aangesloten bij Opel 
Erkend Schadeherstel (OES). Bedrij-
ven die deel uitmaken van dit net-
werk, staan garant voor deskundig 
schadeherstel.
Omdat elke reparatie volgens de fa-
brieksvoorschriften en met de voor-
geschreven apparatuur wordt uit-

Speeltuinvereniging 
Thamerdal geeft een feestje
Uithoorn - Speeltuinvereniging 
Thamerdal is vol in ontwikkeling. 
Na een succesvol bewonersover-
leg zijn er vijf dames actief betrok-
ken en samen met notariskantoor 
Amstelhoorn wordt gewerkt aan 
de notariële akte om de vereniging 
rechtsgeldigheid te geven. Om het 
doel van de vereniging in oprich-
ting alvast duidelijk te maken wordt 
er een gezellige zeskamp georgani-

seerd. De zeskamp wordt gehouden 
op 22 juli, de eerste dag van de zo-
mervakantie en wordt mede moge-
lijk gemaakt door Buurtbeheer Tha-
merdal en Stichting Cardanus. De-
ze zeskamp is bedoeld voor alle kin-
deren van 4 t/m 8 jaar, maar ook ie-
dereen jonger én ouder is van har-
te welkom. Na afloop kan iedereen 
nog tot 18.00 uur blijven voor een 
drankje. 

De organisatie is voor deze middag 
ook nog op zoek naar vrijwilligers, 
dus als je 11 jaar of ouder bent dan 
kan dat worden doorgegeven via 
onderstaand e-mailadres.
Dus vrijdag 22 juli op het Speelplein 
bij Ponderosa aan de Plesmanlaan 
27 in Uithoorn van 14.00 tot 16.00 
uur. De kosten bedragen één euro. 
Opgeven kan via de e-mail: speel-
tuinthamerdal@xs4all.nl

Gezellig op de koffie bij de 
commissaris van de koningin
Uithoorn - Vorige week donderdag 
7 juli zijn Jos van den Berg en zijn 
vrouw gezellig op de koffie geweest 
bij de commissaris van de koningin, 
Johan Remkes. Dit was het tweede 
bezoek van Jos en Dianne.
Hun eerste bezoekje brachten zij in 
het kader van de strijd naar de titel 
Beste Ondernemer van Noord-Hol-

land. De heer Remkes had toen ge-
zegd: “Als jullie eerste worden no-
dig ik jullie uit voor de koffie met iets 
lekkers erbij”. 
De titel werd behaald en niet alleen 
de beste van Noord Holland, maar 
hij werd zelfs de beste van Neder-
land. Twee weken geleden kwam 
het telefoontje met de uitnodiging 

van het beloofde kopje koffie. Don-
derdag was het zover. 
Na een gezellig praatje overhandig-
de de heer Remkes het echtpaar 
van den Berg het boek van Noord-
Holland.
Met de toezegging dat ze over twee 
jaar weer meedoen werd het gezel-
lige uurtje afgesloten.

Hoogste punt bereikt van 
het nieuwe Troephuis
De Kwakel - Bij Scouting vereni-
ging St.Joannes uit De Kwakel is af-
gelopen weken hard gewerkt aan 
het nieuwe clubhuis, ook wel Troep-
huis genoemd.
Afgelopen dinsdag 5 juli werd het 
hoogste punt al bereikt, nog één 
week en dan moet het gebouw 
wind- en waterdicht zijn. Dan is 
het bouwbedrijf Jansen Blokhuizen 

klaar en moeten de Kwakelse scouts 
en andere vrijwilligers die de scouts 
een warm hart toedragen hard aan 
de slag om alles op orde te maken. 
Het streven is om begin septem-
ber bij aanvang van het nieuwe sei-
zoen klaar te zijn zodat alle speltak-
ken weer op het eigen terrein hun 
opkomsten kunnen houden. Van-
af begin april hebben de Kwakelse 

scouts elders hun onderkomen ge-
vonden. Eerst in hetTourhome op de 
Boterdijk en daarna op het evene-
mententerrein in De Kuil.
Veel dankbaarheid gaat uit naar 
de sponsors en gulle gevers uit De 
Kwakel want dankzij hun bijdrage 
en medewerking is het een financi-
eel haalbaar project geworden voor 
Scouting vereniging St. Joannes.

.

 Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje.
Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat,
maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 
Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. 
Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: 
redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 
3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s.

Uithoorn is op 7 juli een stukje duur-
zamer geworden door het plaatsen 
van 10 zonnepanelen op een woning 
aan Bruine Lijster in Meerwijk West 
door energiemaatschappij Green-
choice. Het is een mooi gezicht de 
energiemeter te zien terugdraaien!

 Peter Timmer

Plaatsing 
zonnepanelen

gevoerd, blijven de originele veilig-
heidsaspecten van de auto behou-
den.

Bovendien voldoen Opel Erkend 
Schadeherstelbedrijven aan de 
strenge kwaliteitseisen die Opel 
stelt op het gebied van vakman-
schap, kwaliteit en milieuwetgeving.

“In het geval van schade aan zijn 
auto belt een Opel-rijder ons bedrijf 
op 0297-272 272 en dan wordt alles 
vlekkeloos geregeld zoals de afhan-
deling met de verzekeringsmaat-
schappij en hulp bij het invullen van 
het schadeformulier”, aldus Johan 
van Asch van Van Kouwen.



Uithoorn - Na een succesvolle 
week met het Ute Hoirne Toernooi 

vorige week bij TCU, wordt er de-
ze week opnieuw gestreden op het 
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Zomeravondbridge populair
Uithoorn - Twee en dertig pa-
ren bonden op deze zesde zomer-
bridgeavond van dit seizoen de 
strijd aan met elkaar. Verdeeld over 
twee lijnen van ieder zestien vielen 
er voor de eerste twee plaatsen per 
lijn flessen wijn te winnen.
In de A-lijn konden Cora de Vroom 
& Ruud Lesmeister als eersten met 
elkaar toasten met een afgeteken-
de 65,48%. Ook Jannie Streng & 
Francis Terra konden aan het drui-
vennat met alcohol door tweede te 
worden met 57,74%. Ank Reems & 
Tineke van de Sluis moesten zich 
alleen met de eer tevreden stellen, 
maar met 55,65% konden ze voor 
de dag komen. Jaap Verhoef had 

Anneke Karlas, na haar succesvol-
le optreden met Cor, teruggehaald 
en scoorde zo een prima vierde plek 
met 55,36%. De transfersom bleef 
schimmig, maar wordt zeker ‘geu-
pload’ als ze zo door blijft gaan. De 
vijfde plaats was deze maal wegge-
legd voor Ada van Maarseveen & 
Cobie Bruine de Bruin met 52,98%, 
waarmee ze heel wat sterrenkop-
pels achter zich lieten.

B lijn
In de B-lijn weten Ko Bijlsma & 
Mees van der Roest van geen op-
houden. Weer een eerste plaats bij-
geschreven op hun lijst van eer met 
nu zelfs 68,15%.

Uniek hoge score van Wery Koeleman
De Kwakel - In de Tour de Kwa-
kel voorspelde Wery bijna de ul-
tieme ‘Gouden Lap’ van 21 punten. 
In de ploegentijdrit wist ‘het lange 
wonder ‘ al de tien ploegen te voor-
spellen, waarvan zes op de goe-
de plaats. Onder hen winnaar Gar-
min, zodat zijn totaal van een enke-
le lap tot 17 punten opliep. De ge-
le trui was de beloning voor Wery 
en de Pietje Verhoef-prijs voor de 
beste tijdrijder al bijna zijn deel. Al 
snel kwam de gele trui om ande-
re schouders te hangen, een hal-
ve week mocht Dre Verhoef zich in 
dit kleinood tooien. Op de vrijdag-
avond, de knobbelavond, zou be-
kend worden wie het weekend het 
geel zou dragen. De vele aanwezi-
gen in het Tourhome keken verlan-
gend uit naar Mira Wahlen die na 
het uitzoeken van de honderd voor-
spellingen met de tussenstand zou 
komen. Verrassend stond debutant 
Jim Voorn bovenaan, met drie pun-
ten voorsprong zelfs. De rest van 
het peloton zit dicht bij elkaar en 
Jim op de hielen. “Parijs is nog ver” 
is een bekend citaat van oud tour-
winnaar Joop Zoetemelk, met an-
dere woorden, er kan nog veel ge-
beuren. 

Volle borst
Even voor en na het middernach-
telijk uur van deze vrijdagavond 
zongen de renners van het Kwa-
kelse tourspel uit volle borst voor 
de jarigen Jeroen Meijer en Berry 
Schalkwijk. Het Tourhome trilde in 
haar voegen. Vele jongere renners 
luisterden deze avond op, goed voor 
de toekomst van dit unieke spel. Zij 
toonden daarbij het nodige respect 
voor de oudere renners door bij de 
hapjes van Gerda ‘de oudjes’ voor 
te laten gaan. In het ploegenklasse-
ment rijden de renners van ‘De laat-

Renners aan de bevoorrading in het Tourhome

Clubkampioenschappen 
Gemengd Dubbel bij TCU

Rolf Sanders nieuwe trainer 
van Qui Vive hockeydames 1
De Kwakel - Met ingang van het 
hockeyseizoen 2011/2012 is Rolf 
Sanders de nieuwe trainer/coach 
van Qui Vive dames 1. Sinds lan-
ge tijd is Sanders actief als trainer/
coach in de hockeywereld. Zo was 
hij de laatste jaren actief bij Pinoké 

senioren en jeugd, HIC D1 en Over-
bos D1. In 2007 werd het landskam-
pioenschap behaald met Pinoké 
dames 2 en het afgelopen seizoen 
werd de landstitel behaald met Pi-
noké MB1. 
Bij SportWays hockeykampen is 

Sanders actief als Technisch Direc-
teur en in het dagelijks leven is hij 
docent lichamelijke opvoeding.

Qui Vive en Sanders hebben veel 
vertrouwen in de samenwerking op 
weg naar een stabiele toekomst.

ste lap’ op kop. Deze ploeg wordt 
aangevoerd door kopman Ber-
til Verhoef met in zijn kielzog Leo 
Hoogervorst, Jean Paul Verbruggen, 
Berry Groen en Jim Voorn. Zij wor-
den op hun hielen gereden door de 
renners van ‘De laatste lap’ en ‘De 
laatste ronde’, het laatste oordeel is 
hierover dus ook nog niet geveld. 
Bij de dames zijn Ria Harks en Ria 
Verhoef in een felle strijd verwik-
keld om hun hoogste eer. Achter in 
het peloton rijdt bijna niet zichtbaar 
Hans Hogerwerf mee, zijn lichtpunt-
je is de rode lantaarn. Hans heeft 
Sylvia Boxe en Marc van Wees in 
het vage schijnsel. De rode trui voor 
de grootste mazzelaar in deze Tour 
is in het bezit van Ton Onderwater, 
beter bekend onder de zijn arties-
tennaam Dopper. Of zal het Dom-
per worden als de renners niet meer 
op de plaatsen eindigen die Ton ze 

heeft toebedeeld? De komende we-
ken moeten daar uitsluitsel over ge-
ven, weken volop komen en gaan 
over erve Vlasman. Als de kara-
vaan van de Tour de France de Alpe 
d’ Huez aandoet zal er bij het Tour-
home een barbecue georganiseerd 
worden. Voor het laatst op deze lo-
catie, een smakelijk galgenmaal! 

Gele trui:
1 Jim Voorn 56 pnt
2 Bertil Verhoef 53 pnt 
3 Jacques v.d. Hulst
0 Hans Hogerwerf 29 pnt
Rode trui:
1 Ton Onderwater 15 pnt
2 Jim Voorn 15 pnt
 3 Vincent Bartels 14 pnt
Ploegen:
1 De laatste lap 166 pnt
2 De laatste erve 162 pnt
3 Het laatste rondje 162 pnt

KDO D2 naar fun forest
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
gingen de spelers van KDO D2 naar 
Fun Forest in het Amsterdamse bos.
De jongens hadden dit verdiend 
door AKETIKAS te scoren over het 
gehele seizoen. In totaal hadden 
ze 72 punten verdiend. De punten 
kwamen door middel van het win-
nen van wedstrijden en het aan-

tal gescoorde doelpunten. Ook de 
prestatie over de gehele wedstrijd 
leverde punten op. Een mooie moti-
vatie om er voor elke wedstrijd voor 
te gaan. De spelers vertrokken om 
14.00 uur richting Fun Forest waar 
daar uitleg werd gegeven over het 
te nemen parcours. De spelers had-
den 2 uur de tijd om het parcours 

te doen. Al snel bleek dat het voor 
de jongens een makkie was, zodat 
sommige spelers het parcours 3x 
deden. Daarna werd er nog een pa-
tatje gegeten met een xxl frikadel. 
Dit allemaal gesponsord door Hol-
la installatie techniek. De spelers en 
leiders willen nogmaals Willem be-
danken voor deze middag.

Ria Wezenberg & Greet van de Bo-
venkamp smaakten het genoegen 
van de erewijn door plaats twee op 
te eisen met een prima 61,31%. Ze 
konden proosten met Klaas Verrips 
& Truus Overmars die knap precies 
dezelfde score binnenhaalden.
Plaatsen vier en vijf werden ook ge-
deeld en wel door Rie Bezuijen & 
Gerbrand Nigtevecht en Lous Bak-
ker & Debora van Zantwijk met 
voor allen 55,36%. Dorst gekregen 
door dit verslag, kom die dan les-
sen op de volgende zomerbridge-
avond, elke woensdagavond in de 
barzaal van sporthal De Scheg, 
aanmelden bij voorkeur per e-mail:  
gerdaschavemaker@live.nl, per te-
lefoon 0617240344 of tussen 19.15 
en 19.30 uur aan de zaal. Kosten per 
paar 5 euro en aanvang 19.45 uur.

Aanvulling gezocht voor 
kanopolojeugdteam KVDRV
De Ronde Venen - Binnen de ka-
novereniging De Ronde Venen 
draait al een paar jaar het kanopolo 
en heeft de club met één team deel-
genomen in de competitie. Sinds dit 
jaar is daar bij gekomen een jeugd-
team. Dat doet voor het eerst mee! 
Omdat de spelers nu over twee 
teams worden verdeeld kan de club 
best nog aanvulling gebruiken. Dit 
kunnen zowel jongens als meisjes 
zijn. Zij spelen gewoon in hetzelf-
de team. 

Meetrainen in de schoolvakantie
Jongelui in de leeftijd tussen de 
twaalf en zestien jaar zijn welkom en 

kunnen in de zomermaand gewoon 
langskomen en een keer meetrai-
nen. De trainingen zijn donderdag-
avond om 19.15 uur en zaterdag om 
10.30 uur vanaf de Herenweg 196. 
De club heeft voldoende materiaal 
om kinderen kennis te laten maken 
met deze tak van kanosport. 

Wat is kanopolo? – een 
korte introductie
Kanopolo is een dynamische bal-
sport in teamverband. De sport oogt 
als een kruising van waterpolo, rug-
by en basketbal, maar dan in kano’s. 
Op een veld van 20 bij 30 meter spe-
len twee teams tegen elkaar. Beide 

teams mogen met vijf spelers in het 
veld liggen, en maximaal drie wis-
sels achter de hand houden. Doel 
is om de waterpolobal, met de ken-
merkende gele kleur, in het doel van 
de tegenstander te gooien. Dit doel 
is één bij anderhalve meter groot en 
hangt exact twee meter boven het 
water. De vliegende keeper houdt 
zijn doel schoon met zijn peddel. 
Kanopolo is een zeer spectaculaire 
sport; spelers dienen alle facetten 
van topsport te combineren. Kracht, 
uithoudingsvermogen, techniek en 
tactisch inzicht. De toppers in deze 
sport beschikken over een perfec-
te controle over de boot en kunnen 
op volle snelheid varend de bal met 
de peddel meenemen. Met een ver-
woestend schot belandt de bal ver-
volgens in het doel. De dynamische 
balsport werd populair over de he-
le wereld. De sport combineert fa-
cetten van diverse sporten met el-
kaar; snelheid, technische beheer-
sing van de boot, kracht, tactisch in-
zicht, en teambuilding. Vele kanoërs 
spreekt dit aan en maken de over-
stap naar het kanopolo.  
 
Polo binnen KVDRV
Om mee te kunnen doen is enige lef 
nodig en ook uithoudingsvermogen 
en kracht om de uitdaging aan te 
gaan. Het vinden van de juiste ba-
lans in de kajak speelt daarbij een 
belangrijke rol. Een zwemdiploma is 
voldoende al is enige ervaring met 
kanoën natuurlijk een voordeel. Het 
is niet echt moeilijk om kanopolo 
aan te leren. Meestal duurt het een 
paar trainingen om de beginselen 
van het spel door te krijgen en kan 
er al aan wedstrijden worden mee-
gedaan. Daarna duurt het wat lan-
ger om de techniek en tactiek aan 
te leren. Het A-team dat in hoofd-
zaak ook nog uit middelbare scho-
lieren bestaat speelt in de 3e klasse 
en doet het uitstekend in de compe-
titie. Het jeugdteam bevindt zich in 
de leer en opbouwfase en de spe-
lers zijn in de leeftijd vanaf 12 jaar. 
Inlichtingen: Zie www.kvdrv.nl

park. Ditmaal voor de Clubkampi-
oenschappen Gemengd Dubbel. Er 
zijn vele aanmeldingen in de ver-
schillende categorieën, met dit jaar 
een recordaantal inschrijvingen in 
de hoogste categorie 3-4-5! Mixed 
partners die al jaren met elkaar ten-
nissen gaan voor het kampioen-
schap, maar het zou ze wel eens 
moeilijk gemaakt kunnen wor-
den door de nieuwe gelegenheids-
duo’s die spontaan ontstaan zijn. 
Het belooft een zonnige en spor-
tieve week te worden met veel ge-
zelligheid en mooie tennispartijen. 
Welk duo zal zich dit jaar Clubkam-
pioen mogen noemen? Op zondag 
zullen we het weten, die dag wor-
den vanaf het middaguur de finales 
gespeeld. Kom gerust langs bij Ten-
nis Club Uithoorn aan de Hollandse 
Dijk 3. www.tcuithoorn.nl
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Uithoorn - Vrijdag 8 juli was het groot feest op de Vuurvogel, 
want ze vierden een succesvol schooljaar! ’s Morgens werd er 
gewoon lesgegeven maar om half elf verzamelden groepjes 
kinderen zich om de rest van de schooldag te genieten van een 
groot doe-spel-leercircuit door de hele school. De kinderen 
genoten van een levensgroot ‘Twister’-spel in groep 8 waar-
bij ze moesten zorgen niet helemaal ‘in de knoop’ te komen... 
Tot groot genoegen was er een bordspellenklas, er wordt fa-
natiek gestreden om de eerste plaats bij ‘Slagschip’, cijfercom-
binaties worden gemaakt met ‘Triominos’ en wie is beste ‘Jen-
ga- Mikado- of Rummikubspeler’? Stel je voor, zelfs het aloude 
‘Memory’ is een succes. Wat zo leuk is, is dat de school wordt 
opgesierd door zelfgemaakte slingers die de school nog fees-
telijker maken. De Vuurvliegjes spelen mee in de speelzaal. De 
sfeer in de hal siddert van sportiviteit bij de tafeltennistafels en 
we zien zelfs de kleuters een ‘rondje om de tafel’ doen, zo leuk! 
Tussendoor lunchen de leerlingen gezellig met de leerkrachten 
in de klas, net als elke dag. In een klas is thee gezet en ieder-
een zit bij de juf om de tafel thee te drinken en de lunch te ver-
orberen. Daarna wordt er weer heerlijk gespeeld tot twee uur, 
dan gaan alle kinderen naar huis en stropen de leerkrachten 
de mouwen op om het feest van die avond op te bouwen, want 
gefeest wordt er op de Vuurvogel! Een groot podium wordt 
opgezet waar ’s avonds kinderen optreden. Een levensgroot 
springkussen verschijnt op het schoolplein en er staan pick-
nicktafels op het plein, zodat iedereen heerlijk aan tafel kan 
eten van het lopend buffet dat gemaakt is door veel ouders 
van de Vuurvogel en de Vuurvliegjes. Een enorme variëteit aan 
gerechten worden geserveerd en het smaakt uitermate goed! 
Popcorn, disco, hotdogs, en ten slotte nog een tombola. De di-
recteuren speechen en memoreren een fantastisch jaar voor 
de Vuurvogel en geven het team van de Vuurvogel een gro-
te pluim voor hun harde werken want het resultaat is om trots 
op te zijn: een groei van 34 % en uit de ouderenquête blijkt dat 
ouders zeer tevreden zijn over de nieuwe school! En dan... tot 
ieders grote verrassing vertellen de directeuren dat hun school 
een spiksplinternieuw schoolplein krijgt!! In september onder-
gaat het schoolplein een metamorfose en wordt het plein voor-
zien van nieuwe speeltoestellen, een voetbalveld en een echt 
verkeersplein!
De directie bedankt het team, ouders, leerlingen, oudervereni-
ging, bestuur, MR, de gemeente Uithoorn voor een succesvol 
‘Vuurvogeljaar’ en wenst iedereen een hele fijne vakantie en 
graag tot volgend schooljaar op de Vuurvogel, een school waar 
iedereen zich thuis voelt.

VuurVogeldag 
een feest en verrassing 
om over na te praten
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Uithoorn - Op zaterdag 9 juli was 
het dan zover. Het eerste Albert 
Heijn Jos van den Berg Straatvoet-
baltoernooi ging om 11.30 uur van 
start. In samenwerking met voet-
balvereniging Legmeervogels zijn 
alle deelnemende ploegen inge-
deeld in leeftijdscategorieën. In to-
taal 18 ploegen hadden zich inge-
schreven wat betekende dat ruim 
120 talenten in 4 poules hebben 
gestreden voor de wisselbekers. 
De aftrap werd verricht door Rob-
bert Komkamp, directeur van ING, 
Aalsmeer, Uithoorn, Ouderkerk a/d 
Amstel en Amstelveen. ING heeft 
het voetbalveld gesponsord en ook 
nog eens 5 leren ballen beschikbar 
gesteld. Intersport Duo heeft 20 
ballen gesponsord voor de jeugd 
en Lipton Ice had nog blikjes Nes-
café Ice tea beschikbaar gesteld 
voor alle talenten. De muziek werd 
de gehele dag verzorgd door Avisat 
uit Aalsmeer.
Om 11.30 uur startten de eerste 
twee poules uit de leeftijdsgroepen 
van 2002 en 2003. Nog steeds be-
wolkt maar met een heerlijk voet-
baltemperatuurtje werd er fel ge-
streden om die felbegeerde wissel-
beker. Uiteindelijk om 13.30 uur le-

verde dat de winnaars op die door 
Jos van den Berg gehuldigd wer-
den. Elk winnend team kreeg daar-
naast ook nog een kleine wisselbe-
ker mee voor thuis en een medail-
le. Uiteraard kregen alle deelne-
mende talenten een aandenken in 
de vorm van een medaille. De gro-
te wisselbekers komen gegraveerd 
en wel in de prijzenkast in de su-
permarkt Albert Heijn Jos van den 
Berg te staan.

Na de huldiging van de eerste twee 
poules kwam ook de zon er door-
heen, zodat het ook nog een aan-
genaam temperatuurtje werd voor 
de vele vaders en moeders die 
kwamen kijken naar de verrichtin-
gen van hun kleine talenten. Ook 
in de leeftijdscategorie van 1999-
2000 en 2001 werd er zeer fel ge-
streden om de zo begeerde wissel-
beker. Uiteindelijk om 17.15 uur 
waren hier ook de winnaars be-
kend en werd de dag met de hul-
diging van deze talenten succesvol 
afgesloten.
Een heerlijke dag met fantastische 
leuke en spontane reacties. Noteer 
alvast de datum voor volgend jaar 
in uw/jouw agenda: 7 juli 2012.
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UWTC’er Guus Zantingh 
net naast podium NK
Regio - Op zondag 3 juli werd in het 
Noord-Hollandse Volendam het Ne-
derlands Kampioenschap voor vete-
ranen verreden. Vanuit geheel Neder-
land waren de sterkste renners naar 
Volendam afgereisd. De organisatie 
had een omloop van ruim 5 km uit-
gezet. Bij de 60+ veteranen stonden 
de UWTC renners Leen Blom en Guus 
Zantingh aan het vertrek. De renners 
moesten 60 km afleggen, vanaf de 
start werd er een hoog tempo onder-
houden.

Door de gunstige weersomstandig-
heden was het moeilijk om uit het pe-
loton te ontsnappen, op enkele klei-
ne pogingen na bleef het peloton bij 
elkaar. Met nog anderhalve ronde te 
gaan wist toch nog een renner te ont-
snappen en op de streep had hij nog 
een voorsprong van 2 seconden over. 
Het kampioenschap werd hiermee 
gewonnen door Gerard Albrink. Guus 
Zantingh spurtte zich naar een mooie 
4e plaats, helaas net naast het podi-
um. Leen Blom eindigde in dezelfde 

categorie als 37e. Bij de 40+ behaal-
de UWTC’er John Oudshoorn een 19e 
plaats.

Leidsche Rijn
Op zondag 26 juni namen UWTC 
renners Theo Oudshoorn en Guus 
Zantingh deel aan een 60+ vetera-
nen wedstrijd in Leidsche Rijn, pro-
vincie Utrecht. Men had een circuit 
uitgezet in het hartje van Leidsche 
Rijn. Er stonden veel renners aan 
het vertrek en al direct na het start-
schot ontsnapte een renner uit het 
peloton. Deze renner werd na 5 ron-
de teruggepakt en enige ronden la-
ter ontstond er een kopgroep van 8 
renners, deze namen direct een rui-
me voorsprong. Vier renners, met 
daarbij Guus Zantingh, zetten de 
achtervolging in en wisten na en-
kele ronden de 8 man te achter-
halen. Met nog 6 ronden te gaan 
ontsnapten 3 renners uit de kop-
groep van 12 renners en deze wer-
den niet meer achterhaald. De wed-
strijd werd gewonnen door Fred de 

Kinkelder, Guus Zantingh behaal-
de een 7e plaats in deze wedstrijd. 
Theo Oudshoorn eindigde netjes in 
het peloton.
 
Maassluis
Op zondag 12 juni stonden de 
UWTC renners Leen Blom, Theo 
Oudshoorn en Guus Zantingh aan 
de start van de 60+ veteranen wed-
strijd in Maassluis. Vanaf het vertrek 
werd er een hoog tempo onderhou-
den en hierdoor was het moeilijk 
om uit het peloton te ontsnappen. 
Maar na 15 ronden wisten er dan 
toch 3 renners te ontsnappen, maar 
ze kregen weinig ruimte en 5 ron-
de later werden ze weer ingerekend. 
Een van de renners vergiste zich in 
de nog te verrijden ronden en deze 
spurtte een ronde te vroeg af. 
Hierdoor viel het peloton uiteen en 
werd het een overzichtelijke eind-
sprint die werd gewonnen door Ka-
rel Teeuwen, Guus Zantingh  eindig-
de op een 2e plaats. Leen Blom ein-
digde netjes in het peloton.

Doe mee aan Jacques’ Saloon Fietstocht!
Regio - Wilt u een schitteren-
de tocht fietsen in De Ronde Ve-
nen en omgeving? Dat kan komen-
de zondag 17 juli. Dan organiseert 
Jacques’ Saloon in samenwerking 
met Fietsvereniging TTC De Merel 
tochten van 35 en 65 kilometer. Op 
een gewone-, sport- of racefiets, ie-
dereen kan meedoen. Er kan gestart 
worden bij Jacques’ Saloon aan de 
Oostzijde in De Hoef, maar ook bij 
Café De Schans in Vinkeveen. Op 
beide locaties is de inschrijving en 
het zijn ook de stopplaatsen voor 
onderweg. Deelnemers die in Vin-
keveen starten, pauzeren in De 
Hoef. De starters uit De Hoef doen 
dat in Vinkeveen. 
Het is bij Jacques’ Saloon goed 
vertoeven in de tuin of op het ter-
ras. Koffie, thee of fris wordt u gra-
tis aangeboden. Kim van Restau-
rant Golden House geeft een Chi-
nees gelukskoekje, de Groene Hart 
Landwinkel van Jan Nieuwenhuizen 
zorgt voor fruit en de rijdende win-
kel van Ton van Veen zorgt voor lek-
kers voor de kleintjes. Jacques heeft 
daarnaast voor iedereen nog een 
presentje in petto. Genoeg redenen 
dus om met familie, buren en ken-
nissen mee te doen aan deze gezel-
lige, sportieve dag! 

De route
Beide routes gaan hoofdzakelijk 
door De Ronde Venen. De route van 
65 kilometer maakt een extra lusje 
door Ouderkerk, Breukelen en Koc-
kengen. 
U rijdt vooral over mooie, rusti-
ge wegen en de route is duide-
lijk met bordjes aangegeven. Volg 
de geelzwarte Merel-pijlen! Voor 
de zekerheid krijgt u ook een rou-
tebeschrijving mee met een kaart-
je op de achterkant. Wilt u de rou-

Al weer het twaalfde 
harley Davidson weekend!
Uithoorn - Hopelijk zijn de weer-
goden de Harley Davidson-aanhan-
gers gunstig gestemd! Alle voorbe-
reidingen voor een geweldig week-
end zijn nagenoeg afgerond, en als 
het maar droog blijft zal dit weer een 
geweldig evenement gaan worden. 
Er zijn alweer telefoontjes en mail-
tjes uit Duitsland, België en Frank-
rijk gekomen, van Harley liefheb-
bers die graag naar dit evenement 
in Uithoorn willen komen. 

The Day Before
Zaterdag 23 juli zal er weer een ‘ri-
de out’ gereden worden, belangrij-
ke noot: elk merk motor is welkom! 
De ride out start met de inschrijving 
vanaf 12.00 uur bij café Drinken & 
Zo en het vertrek is weer om 13.00 
uur. De toer gaat door het ‘Groene 
Hart’ over binnenwegen en provin-
ciale wegen naar de ‘Boulevard’ van 
Scheveningen. Op de Boulevard is 

er gelegenheid om op één van de 
vele strandpaviljoens wat te drinken. 
Terug gaat de toer via Leiden, Lei-
muiden en Westeinderplassen weer 
naar Uithoorn. De verwachte aan-
komsttijd in Uithoorn is 16.30 uur. 
De afstand van de 2011 Ride Out is 
ca. 115 km. Om 19.00 uur een BBQ 
voor de liefhebbers. Iedereen kan 
daar aan meedoen, wel van tevoren 
opgeven graag: tel. 0297-561073. 
Vanaf ongeveer 19.00 uur zal ook in 
Drinken & Zo de band Black Top be-
ginnen, een lekker swingende rock 
bluesband. Zoals elk jaar zal dit 
weer een heel leuke drukke avond 
gaan worden, iedereen is van harte 
welkom, Biker of niet! 

Harley-dag
Zondag de 24e de 12e Harley Da-
vidsondag! Aanvang 12.00 uur. Uit 
het hele land komen Harley David-
son liefhebbers naar Uithoorn, (vo-

rig jaar zelfs uit Finland en Noor-
wegen), waar zij hun bikes par-
keren langs de Wilhelminakade, 
Dorpsstraat en Julianalaan. Er zal 
een markt zijn met diverse kraam-
pjes met bikerswear en barretjes 
en eettentjes. De fameuze Twelve 
Bar Bluesband treedt op, (uitgeroe-
pen tot beste bluesband van Neder-
land), die weer dampende blues ten 
gehore zal brengen, en ook verzorgt 
Martin Bank een roofvogelpresen-
tatie vanuit een stand/marktkraam, 
waarbij bezoekers een echte roofvo-
gel op de handschoen mogen vast-
houden voor een mooie foto, en de 
gehele middag zal een presentatie 
plaatsvinden waarbij wordt verteld 
over de Valkerij in heden en verle-
den. Dit past natuurlijk prima bij het 
“bikers” gevoel ‘Free like ‘n eagle’!

Kortom: Good food, drinks, music & 
bikes!

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Ron, Wim en harry 
winnen de duivenvluchten
Regio - Vrijdag 8 en zaterdag 9 ju-
li jl. stonden vier duivenvluchten op 
het programma, een Internationa-
le vlucht vanuit Barcelona met een 
gemiddelde afstand van 1225 km, 
een Nationale/Sector overnacht 
fondvlucht vanuit Montpellier (9 als 
eerste 61 km), een Fond (lange af-
stand) vlucht vanuit Tours (615 km) 
en de eerste jonge duivenvlucht 
vanuit het Belgische Meer (83 km). 
Barcelona werd vrijdag om 10.00 
uur gelost, en daar deden twee le-
den van Rond de Amstel mee en 
zij klokten hun duiven tussen half 
twaalf en twaalf uur. Vrijdag om 
13.30 uur werden de duiven van 
Montpellier gelost, en weer kwa-
men de vroegste duiven midden in 
de nacht thuis, en klokten leden van 

Rond de Amstel vroeg. Harry Hen-
driks uit Vinkeveen klokte de eerste 
duif van de vereniging om 05.42.11 
uur, en deze duif maakte een snel-
heid van 1650,280 meter per mi-
nuut, dat is ruim 99 km per uur. Gin-
kel & Berg uit De Kwakel werd 2e en 
Verweij-Castricum uit Mijdrecht 3e. 
Harry werd in de Nationaal/Sector 
waar 5188 duiven in concours wa-
ren 32e, Ginkel & Berg 32e, Verweij-
Castricum 101e en Paul Baas uit Uit-
hoorn 131e. In Noord-Holland met 
1507 duiven in concours werd Har-
ry 8e, Ginkel & Berg 11e, Verweij-
Castricum 30e en Paul 79e. In Ray-
on F werd Harry 3e, Ginkel en Berg 
4e, Verweij-Castricum 10e Paul 26e 
en Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek 
86e. De duiven in Tours werden om 

08.15 uur gelost, en om 14.48.22 
klokte Wim Wijfje uit De Kwakel de 
eerste duif, deze maakte een snel-
heid van 1563,221 meter per mi-
nuut, bijna 94 km per uur. Bosse & 
Zn uit Uithoorn werd 2e en Hans 
Half uit Amstelhoek 3e. Martien v.d. 
Hoort werd 1e in de B-Groep. In de 
afdeling Noord-Holland met 3891 
duiven in concours werd Wim 29e. 
In Rayon F met 1149 duiven in con-
cours werd hij 18e, Bosse & Zn 42e, 
Hans 47e, Cor Stevens uit Vrouwen-
akker met een duif mee 86e, Hennie 
Pothuizen uit Vinkeveen 89e en Ron 
den Boer uit Uithoorn 97e. De eerste 
jonge duivenvlucht werd een prooi 
voor Ron den Boer, de duiven wer-
den om 14.45 in het Belgische Meer 
gelost, en Ron klokte om 15.37.42 
uur de eerste duif van de vereni-
ging. Bosse & Zn werd 2e en Martin 
Bosse uit Uithoorn 3e, tevens 1e in 
de B-Groep. Een mooie opsteker is 
dat Piet van Schaik weer kan deel-
nemen aan de vluchten met de jon-
ge duiven, dankzij de hulp van de 
buurvrouw die vroeger ook duiven 
heeft gehad, zij doet de duiven in 
de mand en Henk Snoek brengt de 
duiven naar de club. Hopelijk weet 
hij ondanks zijn handicap nog een 
paar keer van zich te laten horen. 

Uitslagen:
Montpellier 
 52 duiven - 7 deelnemers
H. Hendriks
Ginkel & Berg
Verweij-Castricum
P. Baas
Th. Kuijlenburg
R. v.d. Wal
W. Wijfje
Meer 
683 duiven - 18 deelnemers
R. den Boer
Bosse & Zn
M. Bosse
H.P. Snoek
H. Half
W. Wijfje
L. v.d. Sluis
Tours 
135 duiven en 14 deelnemers
W. Wijfje
Bosse & Zn
H. Half
C. Stevens
Ginkel & Berg
C. Pothuizen
R. den Boer
Barcelona 
5 duiven en 2 deelnemers
H. Hendriks
2 R. v.d. Wal

Qui Vive Tenniskamp 2011
Uithoorn - Afgelopen weekend 
hebben de jeugdleden van Qui Vi-
ve Tennis genoten van een zeer ge-
slaagd tenniskamp. Het was een 
gezellige boel met samen spelle-
tjes doen, eten, chillen, knutselen, 
watergevechten houden, conditie-

trainingen, maar vooral heel veel 
tennis! Het hele weekend verzorg-
de DJ Axel Colijn voor passende en 
zeer gezellige muziek. Ballon-artiest 
Marjolein maakte samen met de 
kinderen de mooiste creaties bal-
lonnen. Bij het zwembad stond zelfs 

een heuse palmboom gemaakt van 
ballonnen. Ook konden alle kinde-
ren zich laten verfraaien met gete-
kende tatoeages. Nadat de kinderen 
de trainers hadden ingepeperd met 
waterballonnen werd het weekend 
afgesloten met een heerlijke BBQ!

Beginnerswildwatercursus voor 
ouder en kind bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Na het geweldige suc-
ces van vorig jaar organiseert MdR 
opnieuw een spectaculaire Ouder 
en Kind wildwatercursus. In 2010 or-
ganiseerde MdR voor het eerst de-
ze unieke cursus en dat was met-
een een groot succes. Zeven ouders 
en acht kinderen leerden in korte 
tijd de basis van het wildwaterkay-
akken en ervoeren wat een fantas-
tische verenging Michiel de Ruyter 
is. Er werd gevaren in NL, Duitsland 
en België. Getuige de positieve reac-
ties van vorig jaar waar menig ouder 
echte quality time met z’n kind door-
bracht blijkt deze cursus een uniek 
concept te zijn.
Een van de unieke kenmerken van 
wildwaterkanoën is dat volwasse-
nen en kinderen dit even goed kun-
nen. De snelheid die gevaren wordt, 
wordt in belangrijke mate bepaald 
door de stroming van de rivier, zo-
dat kinderen en volwassenen dezelf-
de snelheid hebben. Vanuit dit ge-
geven organiseert MdR deze cursus 
wat een spannende ervaring is voor 
zowel kinderen (vanaf 11 jaar) als 
volwassenen. Het is een unieke ge-
legenheid voor papa, mama en kind 
om op gelijk niveau te sporten.
De cursus start op de Amstel om 
de basisvaardigheden te leren die 
nodig zijn voor stromend water. Zo 

wordt een goede vaartechniek als-
ook veiligheidssteunen geoefend. 
Eén les wordt deels gewijd aan de 
theorie van het wildwatervaren zo-
dat deelnemers goed voorbereid 
de rivier opgaan. Tijdens de cursus 
wordt er ook uitgeweken naar stro-
mend water in Duitsland. De cursus 
wordt eind oktober afgesloten met 
een weekend in de Ardennen waar 
op wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus 
is geen kano-ervaring vereist, wel 
moeten deelnemers goed kunnen 

zwemmen. Boot , peddel en zwem-
vest kunnen van de vereniging wor-
den gebruikt. Het aantal deelnemers 
is beperkt tot 14. De begeleiding 
wordt verzorgd door goed opgelei-
de instructeurs van MdR. De cur-
sus start zaterdag 10 september en 
duurt tot eind oktober. De instructie 
is op zaterdagochtend van 9.00 tot 
11.00 uur. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.mdr.nu. U kunt zich opgeven 
door een mail te sturen naar voor-
zitter@mdr.nu

te liever op gps fietsen? Vraag 
dan de gps-track vooraf aan via  
info@ttcdemerel.nl.

Nog even alles op een rijtje
Starttijden: 35 km 9.00-12.00 uur; 
65 km 9.00-11.00 uur. De eindcon-
trole sluit om 16.00 uur. Startloca-
ties: Jacques’ Saloon, Oostzijde 15, 
De Hoef; Café De Schans, Uitweg 1, 
Vinkeveen Info: www.ttcdemerel.nl
e-mail: info@ttcdemerel.nl, tel: 06-
21831714.
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Bijenvolkje streek neer op
Uithoornse speeltoestellen:

Bijtjes zonder bloemetjes
Uithoorn - De bewoners van de Fokkemast in Uithoorn tro� en dinsdagmiddag 5 ju-
li een bijzonder schouwspel aan. In het speeltuintje van dit ho� e had zich opeens een 
heus bijenvolk genesteld. Op een speeltouw vormden duizenden vervaarlijk zoemen-
de bijen een grote, bewegende kluwen. Kennelijk was het volkje opgeschrikt en aan 
het zwermen geslagen. Erg interessant om te zien maar natuurlijk ook gevaarlijk voor 
spelende kleintjes. De politie kwam gelukkig met afzetlint om nieuwsgierige kinderen 
op een afstandje te houden. Medewerkers van de Gemeente Uithoorn kwamen ook 
razendsnel in actie en trommelden een imker uit Wilnis op. Bijen zijn beschermde die-
ren, daarom besteedde men extra zorg aan het verhuizen van de groep zwervende 
gestreepte beestjes. Inmiddels vormde zich op veilige afstand een grote groep geïn-
teresseerde buurtbewoners. Het gebeurt immers niet iedere dag dat er een heus bij-
envolk van dichtbij te bewonderen valt. De imker veegde met een zachte borstel een 
grote kluit bijen in een rieten korf. Als bij toverslag verdwenen alle bijen in de mand: 
als de koningin ‘inpandig’ is, volgt de rest van haar volk vanzelf. En zo eindigde de na-
middag zeer positief: niemand werd gestoken en iedereen kreeg een gratis natuurles 
over de bijtjes... zonder bloemetjes.    Foto’s: Wilma Bossen-Terpstra




