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Vanaf heden 
Verhuren wij ook 

aanhangers

Uithoorn - Vorige week donderdag-
avond hebben de ondernemers van 
de Amsterdamseweg in Uithoorn 
heel duidelijk aan de raad en het 
college laten weten, op zijn zachtst 
gezegd ‘niet blij te zijn met de plan-
nen die er met en rond de Amster-
damseweg worden ontwikkeld’. Op 
verzoek van de VVD was dit onder-
werp op de agenda geplaatst van 
de informatieve raadsbijeenkomst. 
De heer W.J.P. Welsink van Smitsair 

BV sprak namens de ondernemers 
de raad toe en wat hij te vertellen 
had was duidelijk. De ondernemers 
willen dat het plan wordt veranderd. 
De verhoogde middenberm moet 
eruit of het hele plan moet uitge-
steld worden en herbezien. Diverse 
raadsleden begrepen de angst van 
de ondernemers, alleen de wethou-
der niet: “We weten het verzet van 
de ondernemers, maar we hebben 
een proef gedaan met het keren 

met een verhoogde middenberm en 
dat ging prima. Deze weg wordt na 
de omlegging van de N201 veel en 
veel drukker dan nu en kun je ge-
woon niet meer met een vrachtwa-
gen keren waarbij ze op de ande-
re rijbaan komen. Daarom moet die 
verhoogde middenberm”, aldus de 
wethouder. 
Zie elders in deze krant een uitge-
breid verslag over de Amsterdamse-
weg

Ondernemers Amsterdamseweg niet blij met middenberm:

‘Plan is zeer fraai maar heeft 
een onrealistisch einddoel’

Als de wethouder de plannen doorzet komt de Amsterdamseweg er zo uit te zien

Uithoorn - Vanaf 12 juli tot en met 
eind september zijn de Randweg 
Oost en de Hollandse Dijk in Uit-
hoorn (achter de Europarei) inge-
steld als eenrichtingsverkeer. Dit laat 
de provincie Noord-Holland ons we-
ten. De rijrichting is vanaf de Zijdel-
weg alleen mogelijk richting Am-
steldijk-Zuid. De omleiding wordt 
ter plaatse met borden aangege-
ven. Weggebruikers dienen met de-
ze aanpassing rekening te houden! 

Reden voor dit besluit is dat er bin-
nenkort veel bouwverkeer over de 
Randweg Oost en de Hollandse 
Dijk wordt verwacht. Voor de aan-

leg van de nieuwe N201 vinden er 
de komende maanden namelijk veel 
(zand)transporten plaats over de 
Hollandse Dijk richting het Aquaduct 
in de Amstel. De Hollandse Dijk is 
de enige aanvoerroute voor de bouw 
van het aquaduct. Deze oorspronke-
lijke veendijk is echter niet berekend 
op het zware en vele bouwverkeer, 
waardoor de weg mogelijk schade 
zal oplopen. Dit kan eventueel voor 
onveilige rijsituaties zorgen. In over-
leg met de gemeenten Amstelveen 
en Uithoorn is daarom besloten het 
eenrichtingsverkeer in te stellen om 
de veiligheid op de dijk te blijven ga-
randeren.

Omleidingsroute
De rijroute voor gemotoriseerd ver-
keer is ingesteld via de Randweg 
Oost, over de Hollandse Dijk richting 
de Amstel, tot aan de Middenweg 
Bovenkerkerpolder. Om overlast voor 
bewoners te minimaliseren, blijft op 
het laatste gedeelte van de Holland-
se Dijk wel tweerichtingsverkeer mo-
gelijk! De Amsteldijk en de Wieger-
bruinlaan vormen onderdeel van de 
omleidingsroute. Het bouwverkeer 
zal geladen over de Randweg Oost 
en de Hollandse Dijk rijden en leeg 
terugrijden via de Wiegerbruinlaan 
naar de Zijdelweg. De omleidingen 
gelden niet voor (brom)fietsers. 

Helft van de rotonde 
Wiegerbruinlaan in gebruik
Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
is nog altijd drukdoende uitvoering 
te geven aan haar Verkeer- en Ver-
voerplan. Nu de Zijdelweg vrijwel ge-
reed en in gebruik genomen is, moe-
ten de werkzaamheden met de riole-
ring bij het Zijdelwaardplein en het 
bezinkbasin ook afgerond worden en 
is men al een heel eind op weg de 
rotonde bij de kruising Wiegerbruin-
laan/Achterberglaan gestalte te ge-
ven. Dat laatste heeft de aannemer 
slim bedacht. Om het verkeer toch de 
mogelijkheid te bieden de Wieger-
bruinlaan in beide richtingen te kun-
nen gebruiken en aldus het winkel-

centrum op het Zijdelwaardplein be-
reikbaar te houden, wordt de rotonde 
in ‘helften aangelegd.  Eén deel er-
van, aan de kant van de Guido Ge-
zellelaan, is klaar, hoewel de laan 
zelf nog volop in de reconstructiefa-
se verkeert en nog niet door het ver-
keer kan worden gebruikt. De andere 
helft is samen met de aansluiting van 
de Achterberglaan nog een bouwput, 
hetgeen op bovenstaande foto (van 
vrijdag 15 juli) duidelijk is te zien. De 
Achterberglaan is om die reden tot 
aan het einde van deze maand langs 
die kant niet bereikbaar. Het verkeer 
wordt met verkeerslichten geregeld 

om beurtelings van de halve rotonde 
gebruik te kunnen maken. De kosten 
van de aanleg van de rotonde wor-
den voor vijftig procent gedekt uit het 
rijkssubsidiepotje van ‘Bon route’. Dat 
heeft wethouder Levenbach goed ge-
regeld. Voorwaarde daarbij is wel dat 
het werk op 1 september klaar is en 
de rotonde wordt opgeleverd. 
Zoals het er nu naar uitziet zal dat 
gaan lukken en wordt het een mooie 
en veilige voorziening, ook voor 
(brom)fietsers en overstekende voet-
gangers. Met de reconstructie van 
het kruispunt is op 1 juni jl. begon-
nen.

Randweg Oost en Hollandse Dij k 
tij delij k eenrichtingsverkeer

Uithoorn - Sinds begin vorig jaar re-
aliseert de provincie Noord-Holland 

in samenwerking met de gemeen-
te Uithoorn de aanleg van een vrije 

busbaan tussen Uithoorn en Aals-
meer. Het tracé loopt grotendeels 

Busbaan Uithoorn-Aalsmeer 
eind augustus operationeel

De afbouw van de busbaan in het stuk tussen de Weegbree en de Burge-
meester Kootlaan

over de oude spoorbaan en door de 
woonwijk tussen het Burgemeester 
Kootpark en de Legmeer. Waar de 
provincie zorgt voor de aanleg van 
de busbaan en de bustunnel on-
der de Zijdelweg, voert de gemeen-
te aanpassingen van de weg uit en 
legt (veilige) fiets- en voetpaden 
aan. Verder wordt gezorgd voor een 
goede toegankelijkheid van de bus-
haltes. Nu de busbaan haar voltooi-
ing nadert en volgens plan eind au-
gustus wordt opgeleverd, leek het 
ons een mooie gelegenheid alvast 
een aantal plaatsen van de busbaan 
eens onder de loep te nemen. Dat 
gebeurt in twee afleveringen van 
telkens een pagina. In deze uitga-
ve het eerste deel waar voorname-
lijk plaatsen in het ‘buitengebied’ 
worden getoond. In het tweede deel 
blijven we dichter bij huis met o.a. 
de bustunnel en de busbaan tussen 
de woonwijken. Tijdens het publice-
ren gaat de verdere afbouw van de 
busbaan en de omgeving natuur-
lijk gewoon door en zal het er weer 
anders gaan uitzien. Elders in deze 
krant leest u er meer over.

Wij zijn voor enkele wijken in Uithoorn 
nog op zoek naar

vakantiebezorgers
Heb je op de woensdagmiddag tijd 

en wil je wat extra’s verdienen?

Bel dan tijdens kantooruren  
vragen naar Rogier of Marco 0251-674433

www.verspreidnet.nl   info@verspreidnet.nl

Aalsmeer - Schiphol     є  10,-
Uithoorn - Schiphol      є 17,-
Amstelveen - Schiphol є 18,- 

Mijdrecht - Schiphol     є23,-

Introductie:

088-281 00 00
vakbekwaam • klantvriendelijk • lage prijzen

Nieuw in de regio!
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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

COLOFOn

20 JuLi 2011

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

t/m 13 aug. Expositie Kunst van Binnen Uit, werk van vrijwilligers. 
 Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50. 
 Open: do/vrij 14.00-17.00 u. en in het weekend 12.00-17.00 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
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 Multatulilaan 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 
 Bilderdijkhof, start 10.00 u., inschrijfformulier af te halen 
 in wijksteunpunt. Kosten: € 6,75 incl. lunch.
27 juli Workshop aquarelleren, 13.30-15.30 u. € 25,-. 
 Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
30 juli Workshop speksteen, 10.00-15.00 u. € 50,- 
 (incl. materiaal en lunch). Meer info: Astrid van Zelst.
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 tijdens 
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 au-
gustus en 24 augustus. Vanaf 31 augustus verschijnt de gemeentepa-
gina weer wekelijks (31 augustus, 7 september  enz.).

In Uithoorn en De Kwakel zetten veel 
inwoners zich belangeloos en vaak 
heel bescheiden in voor het maat-
schappelijk welzijn. Zij kunnen in aan-
merking komen voor een Koninklijke 
onderscheiding, net als ieder ander 
met bijzondere verdiensten voor de 
samenleving. Iemand moet hen dan 
wèl voorgedragen voor zo’n onder-
scheiding.

Hoe kunt u iemand voordragen?
Iedereen kan voor een ander een Ko-
ninklijke onderscheiding aanvragen. 
Daarbij moet sprake zijn van een of 
meer bijzondere verdiensten van de 
voor te dragen persoon. 

Criteria en aanvraagformulier
Op www.lintjes.nl staan de criteria om 
in aanmerking te komen voor een Ko-
ninklijke onderscheiding. Op diezelf-
de site staat ook een aanvraagformu-
lier.
De informatie over het aanvragen 
van een Koninklijke onderscheiding 

staat ook op de site van de gemeen-
te Uithoorn www.uithoorn.nl. Het aan-
vraagformulier kunt u eventueel ook 
opvragen bij het secretariaat van 
B&W, tel. 0297-513 111.

Doe het voor 15 augustus!
Vanwege een uitgebreide procedu-
re moeten aanvragen voor de lint-
jesregen op 27 april 2012 uiterlijk 
15 augustus 2011 bij de burgemees-
ter binnen zijn. U kunt de door u vol-
ledig ingevulde en goed onderbouw-
de aanvraag sturen naar burgemees-
ter mevr. drs. D.H. Oudshoorn, Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn.

Aanvraag voor andere 
gelegenheid dan lintjesregen
Een onderscheiding kan ook bij een 
bijzondere gelegenheid worden uit-
gereikt, zoals een jubileum van een 
organisatie. De behandeling van zo’n 
aanvraag duurt zes maanden. Houd 
u daar dus rekening mee bij het indie-
nen van een voordracht.

Kent u iemand die een lintje 
verdient?

Van 2 t/m 20 mei 2011 konden de be-
woners van De Legmeer reageren op 
de ontwerptekeningen voor de inrich-
ting van een 30 km/uur zone in Ma-
delief, Muur, In het Midden, Melde, 
Legmeerplein, Zegge, Zonnedauw, 
Zilverschoon en Aan de Zoom van-
af de kruising met Geertruidahoeve. 
De gemeente heeft tien reacties ont-
vangen.

Resultaat inspraak 
Op basis van de inspraak hebben 
B&W besloten een kleine aanpassing 
in het voorlopig ontwerp aan te bren-
gen. Uit oogpunt van veiligheid zal 
het plateau Aan de Zoom verlengd 
worden in westelijke richting en direct 
na de parkeervakken beginnen. De 
uitvoering van de werkzaamheden is 
in het najaar van 2011.

Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding ver-
dient? Zo ja, laat ons dat weten. wie weet, krijgt deze persoon dan in april 
2012 een lintje.

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

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

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

nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLiJnen VeRGADeRinG GemeenteRAAD 
uitHOORn 14 JuLi 2011

In de raadsvergadering van 14 juli 2011 heeft één inwoner ingesproken over 
de stand van zaken Dorpscentrum en heeft één inwoner ingesproken over de 
stand van zaken Amsterdamseweg. Op de website van de gemeente Uithoorn 
kunt u terugluisteren wat door de inwoners gezegd is (www.uithoorn.nl/ Bestuur 
en organisatie/ De gemeenteraad/ Raadsvergaderingen/ inzage agenda).
In het informatief beraad is uitgebreid stilgestaan bij:
- Stand van zaken ontwikkeling Dorpscentrum;
- Stand van zaken Amsterdamseweg;
- G2 Jaarrekening 2010 en begroting 2012;
- AM groep jaarrekening 2010 en begroting 2012.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- Evaluatie van het minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn;
- Herziening Reglement van Orde. 
- Verlenging zendtijd Rick FM;
- Bekrachtiging geheimhouding GPA;
- Bestemmingsplan Hélène Swarthlaan;
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2011.
Bij het onderwerp Herziening Reglement van orde hebben de fracties van 
PvdA en VVD een amendement ingediend. Dit amendement is met algemene 
stemmen aanvaard. Het eerstvolgende Informerend Debat wordt gehouden 
op donderdag 15 september 2011. De agenda voor deze vergadering staat 
vanaf vrijdag 9 september 2011 op de website van de gemeente Uithoorn. 
Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffie (e-mail: griffie@
uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Sinds 12 juli geldt op Randweg Oost 
en Hollandsedijk eenrichtingsver-
keer. Dit geldt niet voor (brom)fiet-
sers. Deze regeling duurt tot en met 
eind september. Vanaf de Zijdelweg 
kunt u alleen richting Amsteldijk Zuid 
rijden. De omleiding is met borden 
aangegeven. 

Omleidingsroute
Gemotoriseerd verkeer wordt om-
geleid via de Randweg Oost over 
de Hollandsedijk richting Amstel tot 
aan de Middenweg (Bovenkerkerpol-
der). Op het laatste gedeelte van de 
Hollandsedijk blijft tweerichtingsver-
keer mogelijk om de overlast voor de 
bewoners te verkleinen. De Amstel-
dijk en Wiegerbruinlaan zijn ook on-
derdeel van de omleidingsroute. Het 
bouwverkeer rijdt volgeladen over de 

Randweg Oost en Hollandsedijk en 
rijdt leeg terug via de Wiegerbruin-
laan naar de Zijdelweg.

Veendijk niet berekend op 
zwaar transport
Voor de aanleg van de nieuwe N201 
vinden er de komende maanden veel 
(zand)transporten plaats over de Hol-
landsedijk richting het aquaduct in de 
Amstel. Omdat deze veendijk daarop 
niet berekend is, is het zware en ve-
le verkeer schadelijk voor het weg-
dek en dat kan voor onveilige situa-
ties zorgen. De Hollandsedijk is ech-
ter de enige aanvoerroute voor de 
bouw van het aquaduct. Daarom is 
in overleg met de gemeenten Amstel-
veen en Uithoorn besloten eenrich-
tingsverkeer in stellen om zo de vei-
ligheid op de dijk te handhaven.

Randweg Oost en Hollandsedijk 
tijdelijk eenrichtingsverkeer

inspraak kwaliteitsverbetering 
busstation
Over dit plan is op 21 juli 2011 een in-
spraakbijeenkomst in het Alkwin Kol-
lege, Weegbree 55. Van 19.00 tot 
20.30 uur kunt u hier binnenlopen, 
het plan bekijken en uw reactie ge-
ven. De bewoners rond het busstati-
on hebben inmiddels een uitnodiging 
per brief ontvangen. De aanwezigen 

kunnen op deze avond reageren op 
het plan. Deskundigen zijn aanwezig 
om een toelichting te geven en vragen 
te beantwoorden. Aan de hand van de 
uitkomsten van deze avond be-
oordelen B&W of het nood-
zakelijk is de plannen 
bij te stellen.

30 km/uur zone in De Legmeer
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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 vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 

 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:
- 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. 

- Verkeersbesluit over instellen maximum snelheid 30 km/uur op Randweg Oost. 
Ter inzage van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit over instellen eenrichtingverkeer Randweg Oost tussen 11 juli 
en 30 september 2011. Ter inzage van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contact-
persoon: mw. S.I. van der Waals, 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
- Handelsweg schuin tegenover nr. 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw. Ontvangen 13 juli 2011
De Kwakel
- Boterdijk 166, aanvraag sloopmelding voor het verwijderen van asbesthouden-

de dakplaten. Ontvangen 7 juli 2011.
- Kalslagerweg 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

bestaande landbouwschuur. Ontvangen 7 juli 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhof)
- Randhoornweg 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

zijgevel d.m.v. het plaatsen van een dubbele deur. Ontvangen 11 juli 2011.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van detail-

handel in dienstverlening. Ontvangen 15 juli 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 

steiger. Ontvangen 15 juli 2011

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbalvereniging Tha-

men voor het organiseren van een Japans Baseball Camp op 16 en 17 juli 
2011.

- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan het jeugdbestuur van Hockeyver-
eniging Qui Vive voor het organiseren van het A+B Toptoernooi op 27 en 28 
augustus 2011.

- Boterdijk 166, sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende dakpla-
ten. Bezwaar: t/m 23 augustus 2011.

- Iepenlaan 40, omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande 
loods. Bezwaar: t/m 25 augustus 2011.

Dorpscentrum
- Stationsstraat 22-24, tijdelijke vergunning aan de exploitant van Chinees Res-

taurant Jade voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 13 oktober 2011;
 - een drank- en horeca vergunning t/m 13 oktober 2011;
 Bezwaar t/m 23 augustus 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8, verklaring van geen bezwaar aan R.K. Basisschool De Spring-

schans voor het gebruiken van diverse speellocaties in de wijk op 20, 21 en 22 
juli 2011.

- IJsbaan 8, omgevingsvergunning voor het vervangen van drie dakkapellen 
voor één dakkapel en het vergroten van de bergruimte op de eerste verdie-
ping. Bezwaar: t/m 26 augustus 2011.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelweg, ontheffi ng van het geluid aan de Provincie Noord-Holland voor werk-

zaamheden in de nachtelijke uren van 22 op 23 juli 2011. Bezwaar t/m 26 au-
gustus 2011.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhof)
- Randhoornweg 39, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de zijgevel 

d.m.v. het plaatsen van een dubbele deur. Bezwaar: t/m 25 augustus 2011.
- Mol 4, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde en achterzijde. Bezwaar: t/m 25 augustus 2011.

 VERKEERSBESLUITEN
Europarei
Randweg Oost
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een maximum 
snelheid van 30 km/uur op de Randweg Oost ten einde de verkeersveiligheid te 
waarborgen en de bruikbaarheid van de weg in stand te houden gedurende de pe-
riode waarin deze weg wordt gebruikt door bouwverkeer bij de aanleg van de nieu-
we N201 (tot medio 2013). Dit verkeersbesluit ligt t/m 31 augustus 2011 ter inza-
ge. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend. 
Randweg Oost
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op de Randweg Oost, richting 
de Amstel tussen 11 juli en 30 september 2011 eenrichtingverkeer in te stellen voor 
al het verkeer met uitzondering van (brom-)fi etsers ten einde de overlast van zwaar 
bouwverkeer te beperken en de veiligheid op de weg te verzekeren. Dit verkeers-
besluit ligt, inclusief tekeningen, t/m 31 augustus 2011 ter inzage. Daartegen kan 
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

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

BESTEL UW KAARTEN VIA
WWW.CROWNTHEATERAALSMEER.NL

Crown Theater Aalsmeer opent haar deuren.
Aalsmeer heeft een eigen theater. 
Gevestigd in het complex van de voormalige Aalsmeer studio’s.
Een schitterende zaal die plaats biedt bij grote voorstellingen aan 850 
bezoekers en bij kleinere voorstellingen aan 550 bezoekers. 
Helaas was het theater vele jaren niet toegankelijk voor het grote publiek. 
Maar daar is verandering in gebracht. 
De stichting Crown Theater Aalsmeer is opgericht.
Deze Stichting heeft vele voorstellingen geboekt die alle kunnen worden 
bezocht door de inwoners van Aalsmeer, de gehele regio en theaterliefhebbers 
uit heel Nederland.

Zowel muziekconcerten, toneel, cabaret, musical als kindervoorstellingen 
zullen het theaterseizoen 2011-2012 te bezoeken zijn voor iedereen.
Een prachtig programma wordt geboden voor jong en oud.
Vele bekende muzikanten acteurs en actrices zullen op het podium staan in het 
theater.

Alle informatie kunt u terugvinden op www.crowntheateraalsmeer.nl en u kunt 
via deze site uw kaarten bestellen. 
Graag nodigen wij u uit een keuze te maken uit ons aanbod om voorstellingen 
te bezoeken. 
Wij heten u van harte welkom.
Natuurlijk kunt u ook vrienden van het theater worden. U wordt dan regelmatig 
op de hoogte gehouden van leuke voorstellingen.
Voor meer informatie kunt u mailen naar : info@crowntheateralsmeer.nl 

CrownFlyer.indd   1 12-6-2011   20:35:55

TE HUUR:

OPSLAGBOXEN
DROOG-SCHOON-VEILIG

WWW.MAJABOX.NL

C. van den Broek
Bilderdammerweg 120 Kudelstaart

Legmeerdijk 165  Aalsmeer
Tel. 0297-360631

Vanaf 46.00 euro per maand
Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op:

VOOR AANHANGWAGENS
KOPEN
HUREN
REPAREREN +
ONDERDELEN
kunt u bij ons terecht

BEL
JOHAN:
0297-324486
www.jovar.nl

AALSMEERDERWEG 230 • 0297-324486

van Walraven
altijd gratis

advies en offerte
bel 0297-561312

Te koop:
5 Chinese dwergkwartels voor 
2,50 per  stuk
Tel. 06-53411877
Aangeboden:
Teveel gekocht 1x bus Sikkens 
grijze grondverf, Rubbol primer 
plus. Prijs 20 euro.
Tel. 0297-785048
Aangeboden:
Gratis kortingsbonnen Walibi 
en Dolfi narium
Tel. 0297-560372
 

Te koop:
Zinken vuilnisemm. 30 euro. 
Alu. melkbus 35 euro. 2x plan-
tentafel grenen 15 euro. Foto-
koffer 20 euro. Stereo 30 euro.
Tel. 0297-563894 of 
06-53547671
Te koop:
Glazen stolp 35 euro. Surfboard 
10 euro. Whiteboard nw. 30 eu-
ro. Rieten mand + deksel groot 
20 euro. Oude kaasvat 20 euro.
Tel. 0297-563894 of 
06-53547671
Te koop:
Beyerland V tent Type 350/2 bl/
gr. met ramen, rits 90 euro.  Pia-
no digital type WS 400, 80 toet-
sen ritmes 380 euro.
Tel. 06-22349283
 

Te koop:
Twinny-load fi etsendrager 
voor 2 fi etsen, compleet 55 
euro.
Tel. 0297-564747
Te koop:
Herenfi ets Giant Freerider 54 
cm. 21 Versn. Shimano. Veren-
zadel verst. stuurrollerbrak-
kies, verlichting 135 euro
Tel. 06-54775693 na 19.00 uur
 

Te koop:
Mooie Bragex jongensschoe-
nen maat 37. Z.g.a.n 10 euro
Tel. 06-24476970
Te koop:
Trekhaak op dissel caravan 
met beugels/haken voor bijv. 
fi etsenrek 17 euro. Toetsen-
bord draadloos op batterij-
en 12 euro
Tel. 0297- 892088
 

Te koop:
Samsung digitale tv ontvanger 
75 euro. Giant alrounder He-
renfi ets 21 versn. 125 euro.
Tel. 06-51762333
Te koop:
Mooi leer bankstel met chro-
me poot, kleur aubergine. 2+3 
zits. 225 lang 88 br. 195 lang 88 
cm breed. voor 200 euro
Tel. 0297- 540879
 

Aangeboden:
Mooi frans bed, mat zwart, ijzer 
spiraal bodem. Hoofd en voe-
teneinde uitlopend 120x200 
voor 100 euro.
Tel. 0297-568609
Te koop:
2 Dagrugzakken voor wandel-
tochten 25 euro. en 15 euro.
Tel. 0297- 523855 - 
06-55364865

Te koop:
Glazen salontafel, geslepen 
glas. 1 Meter vierkant. 35 euro
Tel. 0297- 565913
Te koop:
Broodmachine 10 euro. Friteu-
se 5 euro. Blik - geel - vierkant. 
Nostalgie - koffi e, thee. maat 
40-35 van Nelle voor verzame-
laar 20 euro
Tel. 0297-569219
 

Te koop:
Voor verzamelaar. Fototoestel-
len (getri, agfa) en lenzen etc. 
55 euro
Tel. 06-23983693
Te koop:
 1 Glasplaat afm. 83x106 cm 
voor de drive-inn woningen 
tussenscherm op de balkons. 
pr. 20 euro
Tel. 0297- 567514
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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

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, Churchillflat, 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

EHBO vereniging uit De 
Kwakel start nieuwe cursus
De Kwakel - Weet u wat u moet 
doen bij een ongeval? Bij klein letsel 
in en om het huis? Misschien heeft 
u (kleine) kinderen, helpt u vaak op 
school of bij de sportvereniging? 
Dan is het altijd prettig om te weten 
hoe u moet handelen in geval van 
nood! Maar... geen nood! Op maan-
dag 10 oktober start EHBO-vereni-
ging St. Vincentius een nieuw cur-
sus in De Kwakel. In 16 maandag-
avonden, van 20.00-22.00 uur, wor-
den u bij sportvereniging KDO de 
fijne kneepjes van de EHBO bijge-
bracht. 

Hierbij leert u o.a. verbandleer, re-
animeren en het toepassen van 
een AED; iets wat de laatste tijd 
steeds actueler wordt!  De kosten 
van de cursus zijn 175,-  euro in-
clusief cursusmateriaal. Heeft u een 
aanvullende ziektekostenverzeke-
ring, dan vergoedt uw verzekerings-
maatschappij vaak een deel! Lijkt 
het u zinvol en leuk om deze cur-
sus te gaan volgen? Mail dan naar:  
mariska.ehbodekwakel@gmail.com 
of naar EHBO.st.Vincentius@hot-
mail.com. Bellen kan natuurlijk ook: 
06-52333445.

De Hoef - Donderdag 21 juli is de 
feestelijke opening van de expositie 
Anders van Nico van Oosten uit De 
Hoef. De expositie toont ruim twintig 
werken van de kunstenaar, die de 
laatste jaren succesvol is met diver-
se solo-tentoonstellingen. De schil-
derijen uit deze expositie gaan over 
verschillen tussen mensen in uiter-
lijk, cultuur, gedrag, voorkeuren etc. 
Het is uitnodiging om vooral te kij-
ken naar ieders eigenschappen en 
kwaliteiten in plaats van de nadruk 
te leggen op beperkingen en afwij-
kingen. Een uitnodiging om deze 
verschillen te respecteren, te waar-
deren, te vieren en ervan te genie-
ten. De expositie wordt gehouden 
in het gemeentehuis in Diemen aan 
de D.J. Den Hartoglaan 1. In kunst-
zinnig opzicht is het een verken-
ning in acryl die Nico van Oosten 
in 2006 is begonnen en waaraan hij 
in 2010 en 2011 weer verder heeft 
gewerkt. Met behulp van spons, 
verfroller, paletmes en de klassie-
ke kwast heeft hij menselijke ge-
zichten en vormen geschilderd. Van 
laag op laag tot minimale streken. 
Zoekend naar de essentie van het 
menselijk gelaat, de uitdrukking van 
emoties en karakters. Nico over zijn 
werk en manier van werken: “Kunst 
maken is reizen. Onderweg zijn be-
langrijker dan aankomen. Daardoor 
is het eindresultaat altijd een ver-
rassing. Soms omdat het mijn ver-
wachtingen overtreft, soms omdat ik 
al werkend een andere richting ben 
ingeslagen. Ik noem het wel ‘zoe-
kend schilderen’. Ik hoop dat men-
sen genieten van mijn werk en dat 
ze via mijn werk beseffen dat het 
leven geleefd moet worden! Ik ge-
bruik daarom krachtige, sprekende 
kleuren. Hoe abstract ik ook begin, 
altijd ben ik op zoek naar herkenba-
re vormen en beelden, waar ik dan 
op doorga. Ik schilder sinds 1991 bij 

Atelier De Kromme Mijdrecht, een 
leuke vereniging van amateurkun-
stenaars in de gemeente De Ronde 
Venen. De ontwikkelingen in mijn 
werk kenmerken zich door perio-
den van ongeveer 10 jaar, waarna 
ik een nieuwe weg insla. De eerste 
tien jaar waren een zoektocht in de 
techniek en naar wat ik wilde. Daar-
na bedacht ik zelf onderwerpen en 
begon series te maken. In dezelfde 
periode kwam de overstap van olie-
verf naar acryl en werd mijn werk 
losser en abstracter. Vanaf eind vo-
rig jaar schilder ik vanuit abstrac-
te vormen naar figuratieve vormen 
en elementen. De eerste schilderij-
en die op deze manier zijn ontstaan 
laten mijn verbondenheid met men-
sen en landschap zien.
Nico van Oosten is geboren in 1957 
en woont met zijn vrouw in De Hoef. 
Zijn kinderen zijn intussen uitgevlo-
gen. Zijn dochter heeft de aanleg 
van zijn vrouw en hem meegekre-
gen en de academie voor beelden-
de vorming in Amsterdam afgerond. 
Vanaf 1991volgt Nico van Oosten 
lessen van professioneel opgeleide 
kunstenaars bij Atelier de Kromme 
Mijdrecht, een vereniging van (ama-
teur)kunstenaars, die bestaat vanaf 
1980. In de loop van de jaren heeft 
hij les gehad van onder anderen 
Karin Borgman, Tammo Schuringa, 
Mirjam Hommes, Adriaan van der 
Veer, Marijke Zwart, Ellen Meijer, 
Freddy Hentzen en Douwe Sminia.
Sinds 2002 geeft hij les aan leden 
van de vereniging in portret- en 
landschapschilderen in olieverf en 
acryl. En vanaf 2006 organiseert hij 
zelfstandig workshops o.a. met zijn 
eigen schip, De Waterlelie. Onder-
werpen zijn landschappen en koei-
en. Voor meer informatie: Nico van 
Oosten, tel.: 00-31-(0)6-18868768,  
e-mail: nicovanoosten@gmail.com, 
website: www.nicovanoosten.exto.
nl. 

Feestelijke opening donderdag 21 juli
Nico van Oosten exposeert 
zij n schilderij en ‘Anders’

Groep 2C De Kwikstaart neemt 
afscheid van de kleutertij d
Uithoorn - Bijna is de zomervakan-
tie aangebroken. Vrijdag 23 juli heb-
ben alle kinderen in Uithoorn dan 
ook eindelijk vrij van school.
De kleuters van groep 2c van de 
Kwikstaart hebben dan ook af-
scheid genomen van hun juffen In-
grid en Betty en van hun kleutertijd. 
Volgend jaar gaan ze naar groep 3 

en dan begint het echte leerwerk.
Een aantal ouders heeft er voor ge-
zorgd dat er een leuk afscheid was 
met disco, pannenkoeken en te-
keningen, afscheidsbrieven en ca-
deaus voor de juffen. Juf Ingrid 
en Juf Betty, bedankt voor een fijn 
schooljaar namens alle kindjes van 
groep 2C.

Een nieuwe website en 
cursusaanbod van CREA
Uithoorn - www.crea-uithoorn.com 
is de nieuwe website van de Stich-
ting CREA. Op deze nieuwe websi-
te van CREA kan men alle informa-
tie vinden over het cursusaanbod 
2011/2012 en ook zelf een inschrijf-
formulier downloaden. Er zijn weer 
heel wat mogelijkheden om uw cre-
ativiteit te uiten onder leiding van 
deskundige docenten, zowel voor 
volwassenen als voor kinderen.
Bijvoorbeeld voor volwassenen: 
cursussen beeldhouwen, boetse-
ren, schilderen, edelsmeden, foto-
grafie. Ook is de serie vaan 10 le-

zingen over de ontdekking van het 
heelal een bijzondere aanvulling op 
het cursusaanbod van CREA. Voor 
kinderen zijn er cursussen potten-
bakken/handdraaien op zaterdag 
en keramiek of tekenen op woens-
dagmiddag. Schroom niet en be-
zoek CREA aanstaande zondag 24 
juli van 13.00 tot 17.00 uur. U kunt 
dan zelf de sfeer proeven, inschrij-
ven voor een cursus en ook zien hoe 
sommigen creatief aan de slag zijn.
U/jij kunt CREA vinden in het Fort 
aan de Drecht, Grevelingen 56, Uit-
hoorn.

Meester Jaap van Toermalij n 
gaat met pensioen
Uithoorn - Na ruim 40 jaar werk-
zaam te zijn geweest in het basis-
onderwijs, gaat meester Jaap Tole-
naars met pensioen. Natuurlijk wil-
den de kinderen van groep 5 van 
OBS Toermalijn hem een onverge-
telijk afscheid geven. Na veel oefe-
ning was het dinsdag 12 juli zover, 
een afscheidsfeest voor de meester. 
De kinderen van zijn klas hebben 
voor hem een show neergezet met 
zang, dans, goochelacts, echte ka-
ratetrappen, en een schitterend 
dwarsfluitoptreden. Natuurlijk zong 

de hele klas bij het afscheid: ‘Dag 
meester Jaap, tot ziens en het bes-
te.’ Na de hele dag met de kinderen 
feest te hebben gevierd, kwamen 
’s middags oud-collega’s en ande-
re genodigden onder het genot van 
een hapje en een drankje afscheid 
nemen. Deze feestelijke dag werd 
afgesloten met een heerlijk buf-
fet, verzorgd door alle collega’s van 
Toermalijn. Meester Jaap heeft ge-
noten van deze dag en zal hier al-
tijd met veel plezier op terug blijven 
kijken.



Uithoorn - Afgelopen donder-
dag 14 juli werd op Hummeloord 
het schooljaar afgesloten met een 
Junglefeest. De afgelopen weken 
was het lokaal al omgetoverd tot 

een echte jungle. De kinderen had-
den hard geknutseld. Allerlei mooie 
apen, krokodillen, tijgers, slangen 
en nog veel meer andere knutsel-
werkjes zorgden voor een gezellige 

junglesfeer. Donderdag zat de sfeer 
er dan ook goed in. Veel kinderen 
kwamen verkleed. 
Zo waren er bijvoorbeeld tijgers, 
zebra’s en aapjes maar ook Mega 

Uithoorn - Het was bar en boos de 
afgelopen week. Het leek wel herfst. 
Harde, stormachtige wind, onweer, 
regenbuien en hagelstenen. 
Donderdagavond ontwortelde een 
grote boom aan de Zijdelweg in 
Uithoorn door deze harde wind en 
kwam vol op een passerende auto te-
recht. De bestuurster, mevrouw Vos 
uit Uithoorn, kwam hierdoor knel te 
zitten en moest door de brandweer 
uit haar benarde positie worden be-
vrijd, hetgeen nog niet zomaar even 
ging. Eerst moest de boom in stuk-
ken gezaagd worden en daarna het 
dak van de auto geknipt, waarna zij 
kon worden bevrijd. Wonder boven 
wonder kwam zij er met lichte ver-
wondingen vanaf. Zij heeft niets dan 
lof voor de hulpdiensten: “Langs de-
ze weg wil ik graag de hulpverleners 
bedanken, de mannen van het eer-
ste moment Bart Koster en Ronald 
Flits. Zij stelden mij gerust. Ook veel 
lof voor de mannen van de brand-
weer die het overnamen en met mij 
bleven praten en vakkundig aan de 
slag gingen en voor de mannen van 
de Ambulancedienst, zo zorgzaam. 
Gelukkig ben ik er goed vanaf geko-
men! Ik zit nog wel met de gevolgen. 
Allen heel hartelijk dank”, aldus me-
vrouw Th. Vos-Hoorweg uit Uithoorn. 
 Foto: Ronald van Doorn
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Crea aanstaande zondag open
Uithoorn - Voor dat je het weet is 
het weer september en dan begin-
nen bij Crea de nieuwe cursussen 
weer. Daarom is Crea 24 juli van 
13.00-17.00 uur open om vrij te kun-
nen komen werken en kunt u ook 
inschrijven voor het nieuwe cursus-
jaar dat weer begint in september. 

Verder nodigt Crea geïnteresseer-
den, jong en oud, uit om deze dag 
buiten te komen schilderen. Crea 
stelt schildersezels gratis ter be-
schikking maar voor verf en ande-
re benodigdheden dient u zelf te 
zorgen. Ditzelfde geldt ook voor de 
beeldhouwbokken. Voor koffie en 
thee word gezorgd en voor de kin-
deren is er een glaasje limonade. Op 
24 juli is docent sterrenkunde Maar-
ten Breggeman met een sterrenkij-

ker aanwezig, zodat er met mooi 
weer zonnevlekken kunnen wor-
den waar genomen. Ook Crea’s do-
cente Martina Dielen is van 13.00 
tot 16.00 uur aanwezig in het pot-
tenbaklokaal om met kinderen een 
taartje van klei te maken, dit tegen 
een kleine vergoeding. Zij zal dit 
dan gaan afbakken, zodat de kin-
deren het thuis later kunnen gaan 
beschilderen. Er zijn nog plaatsen 
open voor deze cursus en ook voor 
schilderen, zilversmeden, fotografie, 
sterrenkunde en diverse kindercur-
sussen is nog plaats. Kom dus ge-
rust voor informatie en/of inschrij-
ving naar deze dag. Dit alles speelt 
zich op de vertrouwde locatie Fort 
aan de Drecht aan Grevelingen 56 
in Uithoorn.  Voor meer informatie: 
www.crea-uithoorn. com 

Zaterdag Botshol excursie
De Ronde Venen - Je ziet ze niet 
zo snel, maar hoort ze wel dege-
lijk... de rietzangers. De lepelaars zit-
ten er hopelijk ook nog, en de koe-
koek vliegt ‘koekoek’ roepend voor 
ons uit. Gidsen van het IVN zullen in 
het mooie, stille en afwisselende ge-
bied een excursie verzorgen. Zij zul-
len op zoek gaan naar kranswieren, 
orchideesoorten, kikkers en libellen. 
Wellicht vliegt er een buizerd over, of 
een andere grote roofvogel zoals de 
havik of bruine kiekendief. 

Ga mee!
Ga mee, geniet van de oogstrelende 

omgeving en laat je verrassen. In ie-
der geval is het gebied zelf al span-
nend met zijn vele sloten, het ho-
ge riet, zijn moerasbos en de Grote 
en Kleine Wije. Je kunt er verdwalen 
door het hoge riet dat van de sloten 
een doolhof maakt. Maar met een 
plattegrond en gidsen erbij hoeft dat 
niet te gebeuren. De laatste Botshol 
excursie van dit seizoen aanstaande 
zaterdag 23 juli om 10.00 uur bij boer 
Verweij aan Botshol 14, 1391 HP Ab-
coude of ruim 30 minuten eerder op 
het Kloosterplein in Vinkeveen. 
In verband met de huur van de boot-
jes is aanmelden gewenst. Dit kan 

Kerkuilen op de zorgboerderij
Regio - Zaterdag 16 juli werden op 
de zorgboerderij aan de Amstelkade 
jonge kerkuilen geringd. Ondanks 
het regenachtige weer was er veel 
belangstelling van jong en oud om 
deze unieke aangelegenheid van 
dichtbij bij te wonen.
Ton Goedemoed heette namens het 
IVN (vereniging voor natuur- en mi-
lieueducatie) iedereen van harte 
welkom en introduceerde Marc van 
Leeuwen als gecertificeerd vogel-
ringer. Marc gaf tekst en uilleg over 
het nut van het ringen om vervol-
gens halsbrekende toeren uit te ha-
len om de jonge, inmiddels van ste-
vige klauwen voorziene kerkuilen uit 
de, in de nok van de schuur gele-
gen, nestkast te vissen .Het was een 
lust voor het oog om te zien hoe de 
vijf jonkies stuk voor stuk gecontro-
leerd, gewogen en geringd werden .
De jeugd had de ervaring van hun 
leven om ze even te mogen vast-
houden  De uiltjes zaten hier en 
daar nog in het dons maar hun ka-
rakteristieke hartvormige gezichts-
sluier kwam dominant naar voren. 
Dit jaar mogen wij in Nederland erg 
tevreden zijn met de groei van de 
kerkuilpopulatie mede dankzij het 
vele vrijwilligerswerk van werkgroe-
pen en enthousiaste boeren en ei-
genaren van gebouwen die nest-
gelegenheden creëren. Zonder de-
ze gastvrijheid kan de kerkuil zich 
niet handhaven. De steenuilpopula-
tie is helaas dit jaar een stuk minder 
t.g.v. voedselgebrek in de sneeuw-
rijke winterperiode. De gemiddelde 
levensduur van de kerkuil is slechts 

3 jaar - 41% komt vroegtijdig om 
in het verkeer en wordt gevonden 
in de bermen van wegen die door 
de ingevoerde verschraling steeds 
meer soorten muizen herbergen. 

Veldmuizen
De meeste broedparen leggen in 
april en mei eieren. In goede veld-
muizen jaren kunnen ze twee soms 
drie broedsels grootbrengen. In no-
vember kunnen dan nog jongen uit-
vliegen. De eieren van de kerkuil 
zijn glansloos wit en ovaal van vorm. 
Ze leggen meestal 4-7 eieren. De 
broedduur bedraagt 30-40 dagen. 
Na het leggen van het eerste ei be-
gint het vrouwtje meteen te broeden 
Om de 2 dagen wordt een nieuw ei 
gelegd, zodat het verschil in leeftijd 
erg groot is. Bij voldoende voedsel 
komen alle jongen aan bod. In tijden 
van schaarste alleen de sterkste.
De eerste drie weken worden de 
jongen door het vrouwtje gevoerd 
met kleine stukken prooi. Daar-
na kunnen de jongen de prooi in 
zijn geheel doorslikken. Al deze tijd 
is het mannetje verantwoordelijk 
voor het aanslepen van voedsel, la-
ter gaat het vrouwtje mee op jacht. 
Na 8-9 weken zijn de jongen gereed 
om te vliegen. Na 3 maanden trek-
ken ze uit het broedterritorium van 
hun ouders weg. Deze hele cyclus 
kan via een door het IVN geïnstal-
leerde Webcam op de Zorgboerde-
rij gevolgd worden. Het uilenpro-
ject kwam mede tot stand door Pi-
ton Consultancy te Wilnis. E-mail: 
A.Goedemoed@kpnplanet.nl

Hummeloord sluit schooljaar feestelijk af

Doe de hoortest bij Ed Kriek 
en win aankoopbedrag terug
Regio - Ed Kriek Optiek, met ves-
tigingen aan de Stationsweg in 
Aalsmeer, de Einsteinstraat in Ku-
delstaart en aan het Venneperhof 
in Nieuw-Vennep heeft op dit mo-
ment een interessante actie. Altijd al 
uw gehoor willen laten testen? Dan 
bent u bij Ed Kriek en zijn team op 
het juiste adres. Want in de optiek, 
die naast brillen en lenzen uitste-
kende hoortoestellen verkoopt, kunt 
u een gratis hoortest laten afnemen 
en daarna kans maken om het aan-
koopbedrag van uw nieuwe bril of 
lenzen terug te winnen! 
Deze aantrekkelijke actie loopt van 
15 juli t/m 31 augustus. Wie de 
hoortest doet, vult haar/zijn gege-
vens in op een speciaal formulier. 
Ook de uitslag van de test wordt 
vermeld. Met dit formulier kunt u 
meedingen naar het ‘winnende lot’ 
oftewel het volledig terugontvangen 
van uw aankoopbedrag. Het kan zijn 
dat u contactlenzen heeft gekocht 
of een nieuwe bril... toch aantrek-
kelijk om dit bedrag in zijn geheel 

weer netjes terug te krijgen. Het 
enige wat u hiervoor hoeft te doen, 
is de hoortest!
De actie bij Ed Kriek is ter onder-
steuning van het promoten van 
hoortoestellen. Terwijl bekend is dat 
Ed Kriek goede (zonne-)brillen van 
‘klinkende’ merken verkoopt en te-
vens uitstekend thuis is in contact-
lenzen, zal misschien niet iedereen 
op de hoogte zijn van het kwaliteits-
aanbod van hoortoestellen. Met de-
ze actie wordt dat nu eens goed on-
der de aandacht gebracht. En denk 
niet ‘ik ben nog te jong voor een 
hoortest’. Mensen van alle leeftijden 
kunnen met gehoorvermindering te 
kampen krijgen. Je komt er alleen 
achter met een test.
Benieuwd of uw gehoor nog goed 
is? Laat het testen! Ed Kriek, Stati-
onsweg 2, telefoon 0297-320478. 
Stap ook gerust binnen op de 
adressen Einsteinstraat winkelcen-
trum Kudelstaart en op het Venne-
perhof winkelcentrum Nieuw-Ven-
nep.

Zwaar weer veroorzaakt 
veel ellende in de regio

Mijn-Taxi: nieuw in de regio
Uithoorn - “Taxi rijden kan plezierig 
zijn met een vooraf bekende prijs.” 
Aan het woord is Bas Serné, direc-
teur van Verhoef Personenvervoer. 
“Ons familiebedrijf is in Amstelveen 
groot geworden met taxivervoer. 
Meer dan 12 jaar geleden zijn we uit 
het gewone taxivervoer gestapt om-
dat ons bedrijf steeds meer groeide 
in directievervoer, leerlingenvervoer 
en touringcarvervoer. Alleen al het 
woord ‘taxi’ kreeg zo’n slechte naam 
dat wij niet langer taxivervoer aan 
onze naam wilden verbinden. Nu, 
12 jaar later, zijn er moderne mo-
gelijkheden om fatsoenlijk en eer-
lijk taxivervoer aan te bieden tegen 
een vooraf bekende lage prijs. Ge-
bruikmakend van die mogelijkhe-
den stappen we met Mijn-Taxi met 
enthousiasme weer in het taxi-vak”. 

Nieuw taxi-product
Met trots vertelt Bas Serné over 

Mijn-Taxi: de volledig geautomati-
seerde rit-aanname, de mogelijkhe-
den van internet, de veiligheid van 
passagier en chauffeur. Alle auto’s 
worden rondom de klok gemonitord 
door meerdere geavanceerde GPS-
systemen. De locatie van iedere au-
to is altijd bij het bedrijf bekend. 
De indrukwekkende investering in 
hardware en software zorgt ervoor 
dat het wagenpark (Audi, Merce-
des en Volvo) super efficiënt wordt 
ingezet.

De prijs staat vast
Voordat de passagier (Bas Ser-
né spreekt consequent over: ‘on-
ze gast’) de rit bestelt, wordt de rit-
prijs doorgegeven. Niet ongeveer, 
niet: ‘Het zou weleens zoveel kun-
nen zijn’, maar exact.
Het risico van file, drukte, omrijden 
blijft voor rekening van Mijn-Taxi. 
Tegelijkertijd garandeert Mijn-Taxi 

een beduidend lagere ritprijs dan 
gebruikelijk bij collega’s.
Lage ritprijs
Bij Mijn-Taxi heeft de passagier in-
vloed op de prijs. Ook gedurende 
spitstijden rijdt Mijn-Taxi tegen een 
lagere prijs dan gebruikelijk, maar in 
de daluren (tussen 9.00 uur en 16:00 
uur) gaat daar nog eens een ruime 
15% af. Daarnaast geeft Mijn-Taxi 
graag een extra korting van 10% 
aan de passagier die aan Mijn-Taxi.
nl een marge geeft van een kwartier 
voor- en een kwartier na de aange-
geven vertrektijd. 
“Dat heeft alles te maken met onze 
bedrijfsfilosofie. De gewone taxi is 
duur omdat taxi’s veel te lang staan 
te wachten op een ritje. In die ene 
rit moet dan de wachttijd worden 
terugverdiend. Bij Mijn-Taxi hebben 
we de zaken omgedraaid: We heb-
ben per dag zoveel auto’s en in prin-
cipe zoveel kilometers ter beschik-
king. Die auto’s en die kilometers 
willen we vullen. Als dat moet te-
gen een lagere prijs, dan doen we 
dat graag. Als de wagens maar effi-
ciënt worden gebruikt.”

Taxi-rijden zonder contant geld
Bij Mijn-Taxi kan de gast de ritprijs 
online betalen bij de reservering, 
maar ook in de auto met een pinau-
tomaat. “Voorlopig kan er nog con-
tant worden betaald, maar we stre-
ven ernaar contant geld, ja zelfs het 
afrekenen met de chauffeur, in de 
auto overbodig te maken. Dat is vei-
liger voor de gast en de chauffeur 
en het voorkomt misverstanden en 
onduidelijkheid. En niet onbelang-
rijk: het voorkomt dat de gast zich 
verplicht voelt fooi te betalen.”

De chauffeur van Mijn-Taxi
En daarmee is het ‘C’ woord geval-
len: de chauffeur. In Mijn Taxi kan 

de passagier gast zijn en hij hoeft 
zich niet afhankelijk te voelen van 
de chauffeur. Dankzij de eigen op-
leiding en de eigen werving en se-
lectie zijn de chauffeurs van Mijn-
Taxi vakbekwaam, vriendelijk en be-
hulpzaam: “Respect, daar gaat het 
om”, aldus Bas Serné. “Bij Mijn-Taxi 
geen vrije jongens. De chauffeurs 
van Mijn-Taxi krijgen hun ritten van 
de centrale met ruime tijd erom-
heen. Hard rijden, omrijden, lang stil 
blijven staan heeft voor de chauf-
feur van Mijn-Taxi geen voordeel: 
De ritprijs staat van tevoren vast. We 
selecteren de chauffeurs op vakbe-
kwaamheid en op hun motivatie 
om taxi te rijden. Als een chauffeur 
prettig wil werken en veel verschil-
lende mensen wil ontmoeten, is hij 
of zij bij Mijn-Taxi welkom”.

Mijn-Taxi geeft zekerheid
Mijn-Taxi neemt graag de verant-
woording voor elke rit. “Onze chauf-
feurs zijn een kei in hun vak, beleefd 
en schoon. Mocht een gast toch on-
tevreden zijn, dan hoeft hij niet de 
confrontatie aan met de chauf-
feur. Elke rit wordt op kantoor ge-
volgd en na een telefoontje of e-
mail naar Mijn Taxi nemen wij de af-
handeling van een klacht graag ter 
hand. Mijn-Taxi wil dat je weer on-
bezorgd in een taxi kunt stappen: 
zeker van een vriendelijke behan-
deling en met zekerheid vooraf over 
de ritprijs.”

Introductiekortingen
Tot eind augustus stelt Mijn-Taxi rit-
ten ter beschikking voor minder 
dan 50% van de prijs die tot op he-
den gebruikelijk was. Dat betekent 
dat u vanaf Amstelveen naar Schip-
hol rijdt voor 18,- euro; van Am-
stelveen naar Amsterdam-Centrum 
voor 13,50 euro. Tussen Aalsmeer 
en Schiphol rijdt Mijn-Taxi tot eind 
augustus voor Euro 10,- euro. Op 
www.mijn-taxi.nl vindt u meer in-
formatie.

bij: Marianne v.d. Bosch: 0297–
257287, Ria Waal: 0297–256089. Kos-
ten: zijn voor IVN-leden en dona-
teurs vier euro, anderen betalen vijf 

euro. Gráág gepast geld meene-
men. Het aantal deelnemers wordt 
bepaald door beschikbare boten en 
gidsen.

De Springbok opent onderlinge 
driebandencompetitie
De Hoef - Op 30 mei jl. vond er een 
bijeenkomst plaats in De Springbok 
in De Hoef. Deze bijeenkomst vond 
plaats, omdat 12 leden gehoor had-
den gegeven aan de uitnodiging om 
de mogelijkheden voor driebanden 
in competitieverband binnen te be-
spreken. Namens de Biljartfedera-
tie De Ronde Venen was de kers-
verse voorzitter Toine Doezé aanwe-
zig om – waar nodig – toelichting te 
geven. Hierbij werd vastgesteld, dat 
de belangen van de federatie voor-
op blijven staan en alom worden ge-
respecteerd. Unaniem werd op deze 
vergadering gekozen voor de optie 
om een interne onderlinge competi-
tie op individuele basis op te zetten.
Er is gekozen voor de vrijdagavond 
als speelavond met De Springbok in 
De Hoef als vaste locatie. Eens per 
14 dagen wordt er gespeeld en ie-
dereen speelt twee partijen per 

avond. Er zal worden uitgegaan van 
tien deelnemers op twee biljarts en 
vijf partijen per tafel. Als startdatum 
wordt vastgesteld vrijdag 23 sep-
tember aanstaande; aanwezig zijn 
om 19.15 uur en starten om 19.30 
uur. Gelet op het aantal deelne-
mers gaat men derhalve uit van ne-
gen speelavonden plus drie reserve-
avonden voor het eventueel inhalen 
van partijen etc. Gestreefd wordt om 
eind maart/begin april 2012 geheel 
klaar te zijn.
Het verdere speelschema zal zo 
spoedig mogelijk bekend worden 
gemaakt, zodra het programma van 
de biljartfederatie is verschenen.
Er zijn nog plaatsen open in de tus-
senliggende weken om mee te spe-
len op vrijdagavond (eens per 14 
dagen). Heeft u zin in driebanden 
meldt u zich dan aan bij de heer Van 
Eijk, tel. 0297-593395.

Mindy, K3 en prinsessen bezoch-
ten deze ochtend de jungle. Het 
was één groot feest waarbij de kin-
deren allerlei verschillende activi-
teiten konden kiezen. De ochtend 
werd afgesloten met heerlijke pan-
nenkoeken. Deze dag zal niet snel 
vergeten worden.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Het gezondheidscentrum moet bereikbaar 
zijn met openbaar vervoer

De SP wil dat de stadsregio Amsterdam de ge-
meente Uithoorn dwingt binnen twee weken het 
gezondheidscentrum en de woonwijk Legmeer-
West bereikbaar te maken met de bus. Wij hebben 
het dagelijks bestuur van de stadsregio schriftelijk 
verzocht binnen twee weken op te treden.
De SP vindt het onaanvaardbaar dat een gezond-
heidscentrum en de eerstelijnszorg in een hele ge-
meente van bijna 30.000 inwoners niet met het 
openbaar vervoer te bereiken is. Ook is het niet 
aanvaardbaar dat de gemeente Uithoorn de re-
gels over maximale loopafstanden tot een bushal-
te binnen de bebouwde kom al jarenlang aan haar 
laars lapt.

De eerste woningen in Legmeer-West zijn al eind 
2006 opgeleverd en de gemeente voldoet nog 
steeds niet aan de regels. Het gezondheidscen-
trum is sinds dit voorjaar open, maar is totaal on-
bereikbaar met het openbaar vervoer. De gemeen-
te heeft op de Faunalaan voor veel geld een keer-
lus en een bushalte aangelegd, maar er rijdt nog 
steeds geen bus.
Bij de gemeente Uithoorn valt volgens de SP geen 
enkele urgentie te bespeuren om dit probleem op 
te lossen. Daarom moet de stadsregio nu snel in-
grijpen.
 

Harald Bos, voorzitter SP-afdeling

Persvrijheid of censuur
De bussluis heeft al veel gemoederen in beweging 
gebracht. Het gaat mij hierna niet om de vraag wie 
er gelijk heeft. Waar het mij wel om gaat is dat 
gemeenteraadsleden zich kennelijk ongemakke-
lijk gaan voelen als er in de media kritiek is op 
hun beleid. Dat is op zich heel goed. Dat houdt 
hen scherp. 
Niet goed is dat de uitgeoefende kritiek kennelijk 
met censuur moet worden bestreden. De Nieuwe 
Meerbode van 13 juli 2011 doet op de voorpagina 
verslag van de raadsvergadering van 7 juli. Ik ga er 
vanuit dat de woorden van de heer Mollema juist 
zijn weergegeven.
De heer Mollema, fractievoorzitter van de PvdA is 
van mening dat de krant tendentieuze artikelen 
van burgers niet moet plaatsen. Ik heb heel wat in-
gezonden stukken in de Meerbode gelezen.
Ik ben het niet altijd met de stijl en inhoud eens. 
Maar er is geen argument om deze artikelen te 
verbieden. 
Voor de heer Mollema is persvrijheid kennelijk een 
handeltje: voor wat hoort wat. Hij zegt namelijk 
dat de Nieuwe Meerbode toch wel meer voor de 
raadsleden zou mogen doen, omdat de krant het 
voorrecht heeft gemeentenieuws te mogen plaat-
sen.
Hoe zo? Ik las onlangs over een gemeente in Ne-
derland die een plaatselijke krant de adverten-
ties zou ontzeggen als de krant een kritische co-
lumnist niet het zwijgen zou opleggen. Bedoelt 
Mollema dat soms? Ik mag het toch niet hopen. 
Maar toch…. de Meerbode meldt nog dat de frac-
ties over deze kwestie met elkaar in overleg zou-

den gaan. Het is te hopen dat deze hun gezonde 
democratische verstand zullen gebruiken en het 
recht op persvrijheid geen geweld zullen aandoen.

Ook zij kunnen als elke andere burger van dat 
recht gebruik maken om naar hun menig onte-
rechte kritiek te weerleggen. Vooral als men raads-
leden verwijt dat zij persoonlijke belangen nastre-
ven.
De opmerking van Mollema dat de Nieuwe Meer-
bode schittert door afwezigheid op de perstribune, 
maar toch steeds tendentieuze ingezonden artike-
len plaatst, raakt kant noch wal. De krant bepaalt 
zelf, zonder inmenging van raadsleden, hoe zij de 
nieuwsgaring regelt.
En wat zij wel of niet plaatst. Sommigen gebrui-
ken censuur om hun gang te kunnen gaan zonder 
pottenkijkers en om kwalijke praktijken te bedek-
ken. Laten de raadsleden zelfs niet de schijn daar-
van op zich laden.
Laten ze gelukkig zijn met meedenkende burgers, 
ook als deze kritische ingezonden stukken schrij-
ven. Geen haat mail of –brieven.
De burgemeester is daarover duidelijk. Persvrij-
heid, binnen de daarvoor gestelde wettelijke gren-
zen is het zout in de pap van een democratische 
samenleving.
Zij let er op dat politici, bestuurders enz. de aan 
hen opgedragen en toevertrouwde taken op inte-
gere wijze uitvoeren. Dat geldt hoop ik ook voor 
een leefgemeenschap als Uithoorn.

Jacques B. van der Steur

Eerlijke vinder bedankt!
Uithoorn - Graag wil ik via de Nieuwe Meerbode 
het volgende meedelen : Via deze weg wil ik die-
gene, die op 12 juli ‘s morgens rond 8 uur mijn mo-
bieltje heeft gevonden in de omgeving van Muur, 
bedanken. Mijn mobieltje werd door een bewoon-

ster van Muur op een paaltje gevonden. Via haar 
en haar man heb ik mijn mobieltje weer terug! 
Hartelijk bedankt !
 

Hannalie Kaplan, Uithoorn

8a

8c

8b

8d

Bijna de laatste dag voor leerlingen 
van groep 8 van de Springschans
Uithoorn - Ook voor de kinderen 
van de groepen 8 van de Spring-
schans is het na deze week echt 
voorbij met hun basisschoolperiode. 

De schoolverlaters hebben alle nog 
op schoolzittende kinderen een leuk 
afscheidscadeau gegeven, als dank 
voor alles wat ze hebben geleerd en 

de leuke tijd die ze hebben gehad. 

Kinderen op de Springschans: veel 
plezier met de basket !

Uithoorn - Een aantal weken geleden werd in de-
ze rubriek melding gemaakt van het feit dat lijn 170 
van Connexxion vaak met twee bussen op de hal-
te Amstelplein aanwezig is.
Navraag van onze fractie bij zowel de Stadsregio 
Amsterdam (de aanbesteder van het openbaar 
vervoer) als bij de vervoerder Connexxion leerde 
dat door werkzaamheden in Amsterdam lijn 170 
moet omrijden en daardoor vertraging oploopt.
Deze situatie zal tot het einde van dit jaar gaan du-
ren. Om de bussen toch op tijd te laten lopen is 
wat extra tijd ingecalculeerd, wat leidt tot de situ-
atie dat twee bussen tegelijk op het Amstelplein 
aanwezig zijn. Gevolg is dat voor het in- en uit-
stappen geen gebruik kan worden gemaakt van 
de verhoogde instap die zich in het trottoir bevindt. 
Daarnaast bleef vaak één van de bussen, al dan 
niet gedeeltelijk, op de Laan van Meerwijk staan 
wat tot gevaarlijke situaties leidde.
Op ons verzoek heeft Connexxion daar onderzoek 
naar gedaan en heeft de instructie aan alle lijn 
170 chauffeurs gegeven dat, zodra een eerste bus 
haar passagiers heeft afgezet op de reguliere (ver-

hoogde) instapplaats, deze doorrijdt tot voor het 
trappenstelsel op de hoek van het winkelcentrum 
(voor de winkel van Blok). Hierdoor kan de twee-
de bus aansluiten zonder (gedeeltelijk) op de weg 
te blijven staan. Uitstappers kunnen dus altijd van 
de verhoogde uitstap gebruikmaken. Het nadeel 
van een verhoogde instap wordt daardoor niet op-
gelost, maar passagiers die daar toch gebruik van 
willen maken en al staan te wachten op het mo-
ment dat de bus arriveert, kunnen , voordat de bus 
een stukje opschuift, alsnog gebruikmaken van de 
verhoogde instap.

We zijn blij met de opvolging van onze vraag door 
de Stadsregio Amsterdam en de actie van Con-
nexxion, om bij dit probleem de overlast zo veel 
mogelijk te voorkomen.

De fractie van Gemeentebelangen:
Klaas Bijlsma

Robert Timmers
Sjaak Verhaar

Herman Bezuijen

Positief nieuws Gemeentebelangen

Gezellig zomerfeest bij De Vuurvliegjes
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 15 ju-
li was het zover! Peuteropvang De 
Vuurvliegjes in Uithoorn vierde haar 
zomerfeest.
Basisschool De Vuurvogel vierde die 
dag ook haar feest en De Vuurvlieg-
jes sloot zich daarbij gezellig aan.
De ochtend begon met tal van acti-
viteiten, waaronder eendjes vangen, 
bellen blazen, parcourtje in de gym-
zaal, chipsketting rijgen.

De feestelijke ochtend werd afge-
sloten met alle peuters die getrak-
teerd werden op patat met knak-
worsten. Het was een geslaagde en 
gezellige ochtend!

Eerste VVV i-point nieuwe 
stijl in Uithoorn
Uithoorn - Sinds vrijdagmiddag 15 
juli heeft Uithoorn de beschikking 
over het eerste VVV i-point (infor-
matiepunt). Het is een zuil met daar-
in een beeldscherm en een toetsen-
bord waarmee men toeristische in-
formatie over Uithoorn en de regio 
aan de Amstel kan opvragen. De zuil 
is geplaatst in de winkel bij Van Hil-
ten boekhandel en kantoorinrich-
ting aan de Wilhelminakade 41-43 
en is voor iedereen vrij toegankelijk. 
De offi ciële ingebruikname werd in 
een feestelijke sfeer verricht door 
wethouder Jeroen Verheijen in sa-
menwerking met Wouter van Hil-
ten en Eduard Pieter Oud, zakelijk 
directeur Amsterdam Toerisme & 
Congres Bureau (ATCB).
Dit bureau zorgt ook via internet 
voor de (centrale) informatievoor-
ziening van het i-point. De VVV-in-
formatiezuil is de eerste van dit ty-
pe en uiterlijk in de ‘Metropool Am-
sterdam’ die volgens de nieuwe ei-
sen en huisstijl van VVV Nederland 
is ingericht. Vanaf 2012 wordt de-
ze versie verplicht voor alle agent-
schappen, serviceshops en informa-
tiepunten van de VVV. Uithoorn bijt 
het spits af met deze zuil en dat kan 
men zien als een primeur! Toen het 
ANWB-kantoor op de hoek van de 
Koningin Julianalaan en het Markt-
plein haar deuren sloot, was het Van 
Hilten die destijds bij de gemeen-
te aangaf welwillend tegenover de 
plaatsing van zo’n VVV i-point te 
staan. Die is er nu gekomen.
Bij het VVV i-point is het mogelijk 
om naast de informatie die door de 
gemeente en het ATCB wordt ver-
zorgd, ook foldermateriaal te pre-
senteren van lokale toeristische on-

dernemers. Die dienen hun folder-
materiaal daartoe rechtstreeks bij 
Van Hilten aan te leveren. Digita-
le informatie kunnen ondernemers 
ook rechtstreeks naar ATCB sturen 
en wel via het e-mail adres data-
base@atcb.nl. Het bureau zorgt er 
dan voor dat de informatie wordt 
toegevoegd en kan worden aange-
klikt bij de zuil. Het zal duidelijk zijn 
dat de informatievoorziening op de-
ze locatie momenteel nog in een be-
ginstadium verkeert. Er komt steeds 
meer informatie bij, mits dit wordt 
aangeleverd en/of aan de database 
wordt toegevoegd. Wouter van Hil-
ten vertelt dat hij in beginsel 35 be-
drijven en instanties in de lokale 
toeristenbranche heeft aangeschre-
ven om mee te (gaan) doen. Een fors 
aantal heeft hierop al positief gerea-
geerd. In detail moet een aantal za-
ken nog op de rails komen te staan. 
Zo zouden ook alle cafés, hotels en 
restaurants hun informatie (liefst) 
digitaal moeten aanleveren. Laatst-
genoemden kunnen daarbij onder 
andere hun menukaarten presen-
teren. Bezoekers die bij het i-point 
inloggen kunnen de menukaarten 
dan bekijken om hun keuze te ma-
ken. Men hoeft dan niet alle restau-
rants af te lopen om de menukaart 
te bestuderen. Dat kan dus voort-
aan op een centrale plaats, name-
lijk bij het i-point. Tevens kan men 
bij Van Hilten vanaf heden ook VVV-
bonnen kopen.

Tekstchat
Wethouder Verheijen riep het be-
drijfsleven op om – waar dit zinvol 
zou zijn – hun producten en dien-
sten op deze manier kenbaar te ma-

ken en daar zichzelf te presente-
ren in de regio en aan bezoekers/
gebruikers van het i-point. Hij zei 
bijzonder verheugd te zijn met het 
initiatief van Van Hilten en dat het 
VVV-i-point op een voor iedereen 
goed toegankelijke plaats op de be-
gane grond in de winkel heeft ge-
kregen. ATCB directeur Eduard Pie-
ter Oud gaf kort uitleg aan de geno-
digden hoe het i-point functioneert. 

Onder de aanwezigen waren verte-
genwoordigers van de verschillen-
de winkeliersverenigingen uit Uit-
hoorn en verdere belangstellenden 
die zich de uitleg graag lieten aan-
leunen. Als eerste kreeg wethou-
der Verheijen de kans via het sy-
steem toeristische informatie op te 
zoeken en dit op het beeldscherm 
te bekijken. Al spoedig werd hij ‘af-
gelost’ door andere nieuwsgierigen. 
Aldus voorzag het i-point al meteen 
in de eerste behoefte. Nieuw is ook 
dat men met behulp van de zuil via 
‘tekstchat’ gerichte vragen kan stel-
len. Deze vragen worden direct of 
anders via e-mail beantwoord.

De zuil is in velerlei opzicht niet al-
leen interessant voor bezoekers 
die Uithoorn (toeristisch) aandoen, 
maar ook voor inwoners van de ge-
meente zelf.
De informatievoorziening vindt 
plaats in de Nederlandse, Duitse en 
het Engelse taal. Klein nadeel is dat 
het VVV i-point alleen beschikbaar 
is tijdens de winkelopeningstijden.
Dus op zondag heeft men er geen 
toegang.
Maar dat was bij het ANWB-kan-
toor ook zo…

Wethouder Jeroen Verheijen krijgt uitleg van ATCB directeur Eduard Pieter Oud (re.) bij het zoeken van toeristische in-
formatie in de regio
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Feestelijke circusshow ‘Celebration’ van 
Herman Renz komt naar Uithoorn

Uithoorn - Dertig topartiesten van over de wereld én meer dan twintig bijzondere dieren: Circus Herman Renz komt eraan! Met de 
jubileumproductie CELEBRATION laat Nederlands grootste circus het hooggeëerd publiek in 2,5 uur tijd genieten van het beste op 
circusgebied; een feestelijk uitje tijdens de zomervakantie! Circus Herman Renz komt van 4 tot en met 7 augustus naar Uithoorn. Het 
circus is te vinden op het evenemententerrein aan de Randhoornweg (naast de sportvelden van de Legmeervogels). Ondermeer de 
prijswinnende act van Tom Dieck Jr. die met zijn vijf leeuwen op het befaamde circusfestival van Monte Carlo een bronzen clown - 
de Oscar van de circuswereld- won, is te zien. Een grote groep Cubaanse acrobaten, zeeleeuwen, paarden, evenwichtskunstenaars, 
krachtacrobaten, trapezeartiesten en clowns maken de show compleet. De bijzondere aankleding van de show met kleurrijke kos-
tuums, sfeervolle belichting en speciaal geschreven muziek -gespeeld door een echt live circusorkest!- maakt ‘CELEBRATION’ tot een 
waar circussprookje. Kom ook en ervaar dat betoverend circus bestaat. 

Vrijkaarten
De eerste voorstelling in Uithoorn is donderdag 4 augustus om 15.00 uur. Voor deze voorstelling heeft de redactie van de Nieuwe 
Meerbode maar liefst 150 vrijkaarten. Deze kaarten zijn GRATIS op te halen bij ons kantoor aan de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht. 
De kaarten zijn GRATIS en mogen per twee worden uitgegeven. Dus de eerste 75 hebben de kaartjes. Ook voor de voorstelling van 
donderdagavond 20.00 uur heeft de redactie 150 vrijkaarten. Ook deze zijn per setje van twee GRATIS op te halen aan ons kan-
toor in Mijdrecht. Dat kan donderdagochtend 21 juli tussen 9.00 en 12.00 uur en indien nog voorradig vrijdagochtend tussen 9.00 
en 12.00 uur. Maar OP = OP.

Kortingsbon
Er zijn in totaal 7 voorstellingen. Ook ziet u op deze pagina een kortingsbon. Is het u niet gelukt GRATIS vrijkaarten te bemachtigen 
kunt u met deze bon terecht bij het circus. Voor meer informatie kunt u terecht op www.renz.nl



Uithoorn - De Welpen van Scouting 
Admiralengroep komen elke zater-
dagochtend bij elkaar om de leuk-
ste avonturen te beleven. Op zater-
dag 16 juli gingen de Welpen een 
kijkje nemen bij Clara Maria. Clara 
Maria is een oude boerderij net bui-
ten Uithoorn. Daar laten ze zien hoe 
kaas en klompen gemaakt worden. 
De Welpen zouden met zijn allen 
op de fiets naar Clara Maria gaan. 
Maar helaas kon dat vanwege het 
weer niet. Zodoende gingen de Wel-
pen naar Clara Maria met de auto. 
Bij de ingang werden ze opgewacht 
door een zwart-witte kat, die graag 
geaaid wilde worden. Na het nemen 
van een groepsfoto kon de dag echt 
beginnen. Eerst mochten de Wel-
pen een kijkje nemen in de koeien-
stal. Iedereen kon hooi pakken om 
de koeien te voeren. ‘Er likt een koe 
aan mijn hand’, riep een Welp. Toen 
de koeien genoeg hadden gegeten, 
gingen de Welpen verder. In de vol-
gende ruimte, waar de kalfjes ston-
den en kippen rondliepen, probeer-
den de bezoekers de kippen te van-
gen. Dit lukte niet. Er hing ook een 
schommel. Iedereen moest in de rij 
gaan staan en om de beurt mochten 
de Welpen schommelen. Iemand van 
Clara Maria duwde wel zo hard dat 
sommige Welpen het dak aanraak-
ten met hun schoenen. Toen ieder-
een geweest was, gingen ze met de 
klompenmaker mee. Yara, een van 
de Welpen, mocht de klompenma-
ker helpen, omdat de tante van Ya-
ra jarig was. De Welpen die vooraan-
stonden moesten een veiligheidsbril 
op. Maar alle Welpen moesten hun 
vingers in hun oren stoppen vanwe-
ge het lawaai van de machines. Ver-
volgens moest iedereen een plas-
tic schort om en een mutsje op. Ze 
gingen namelijk kaas maken. Eerst 
moest iedereen zijn handen wassen. 
Op de boerderij hadden ze de koei-
enmelk al bewerkt, zodat de koei-
enmelk was veranderd in wrongel. 
Wrongel is de massa van samen-
geklonterde eiwitten van de koei-
enmelk. Vervolgens moest de wron-
gel in een mal geduwd worden. De 
mal werd daarna onder een pers ge-
zet, zodat er zoveel mogelijk water 

uit gaat. Wel jammer dat het tien da-
gen duurt voordat hun kaas klaar is. 
Van al dat werken kregen de Welpen 
wel een beetje dorst. Daarom werd 
er even een pauze ingelast en kreeg 
iedereen een bekertje limonade met 
wat lekkers. Nadat de limonade op 
was, werden ze in een kar achter de 
trekker door het weiland gereden. 
Aan het eind van het weiland stop-
te de trekker en mocht iedereen een 
rondje lopen door het weiland. Maar 
de Welpen moesten wel oppas-
sen voor de koeienvlaaien. Eenmaal 
weer terug bij de trekker stapten zij 
weer in de kar en werden teruggere-
den naar de boerderij. Daar moch-

ten ze nog in de hooiberg spelen.  
Helaas ging de ochtend snel voor-
bij en moesten de Welpen weer te-
rug naar het clubhuis. Gelukkig be-
tekent dit wel dat zij zich goed heb-
ben vermaakt. Op zaterdagmorgen 
van 10.00 uur tot 12.00 uur komen 
de Welpen van Scouting Admiralen-
groep samen. Dan beleven zij allerlei 
avonturen in het verhaal van Jungle 
Book. De Welpen zijn de leden van 6 
tot 12 jaar. Wilt u meer weten over de 
Welpen of over de speltakken voor 
alle andere leeftijden? Kijk dan op  
www.admiralengroep.nl. Scouting 
Admiralengroep heeft voor elke leef-
tijd wel iets te doen.

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
16 juli hebben de bewoners van 
de Cyclamenlaan een zeer gezelli-
ge middag en avond gehad. Afge-
lopen voorjaar hebben Jacqueli-
ne en Marga, beiden bewoners van 
de Cyclamenlaan, gepolst of er vol-
doende animo was om een straat-
barbecue te organiseren. Nou, dat 
was er! Er werd heel enthousiast 
gereageerd door de mensen uit de 
straat en met maar liefst 75 aanmel-
dingen konden ze los. Mede door-
dat de beide organisatoren uit het 
slagersvak komen was de catering 
van de hoogste kwaliteit. De Kwa-
kelse detailhandel zorgde ervoor 
dat alle bestelde spullen klaarston-
den. Zo blijkt maar weer dat je voor 
al je boodschappen prima terecht 
kan in De Kwakel! Zaterdagochtend 
kon met de opbouw worden begon-
nen, maar wat een regen werd er 
voorspeld….Al snel kwam het idee 
om uit te wijken naar een binnen-
locatie. Kees & Coby Lek snapten 
het probleem en stelden al snel hun 
bloemenschuur  beschikbaar, waar 
de buurtbewoners erg blij mee wa-
ren. Via een financiële bijdrage van 
buurtbeheer ‘De Quackel’ was er de 

mogelijkheid voor het plaatsen van 
een leuk springkasteel voor de kin-
deren. Er is wat afgesprongen die 
middag! Het bleek heel leuk dat je 
de buren die je vaak alleen van ge-
zicht kent nu eens beter leert ken-
nen. Zanger Roland zorgde de-
ze middag/avond voor de muzikale 
omlijsting. Hij wist, natuurlijk samen 
met de barman, de bewoners van de 
anders altijd zo rustige Cyclamen-

laan, naar hogere sferen te bren-
gen. Er blijkt veel zang- en dansta-
lent in de straat aanwezig! Om on-
geveer 23.00 uur klonk het lied ‘de 
laatste ronde’, waarna iedereen vol-
daan huiswaarts keerde. Jacqueline 
en Marga: het was TOP. Overigens 
ook dank aan alle bewoners van de 
Cyclamenlaan die hebben meege-
holpen en voor deze gezellige dag 
hebben gezorgd.
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Van boerenbruiloft tot 
hedendaagse dans op 
de Toermalijn
Uithoorn - Dansend de tijd door. 
Wie wil dat nou niet? In prachti-
ge klederdracht een folkloristische 
dans doen bij een belangrijk ritu-
eel? Je verbeelden dat je een edel-
vrouwe op een bal van Lodewijk de 
veertiende bent en gracieus zwie-
ren op een hofdans? Elvis’ Rock & 
Roll imiteren? In Indiase sferen een 
prachtige Bollywood dans ten uit-
voer brengen?
Met het project ‘Dansend door de 
tijd’ maakten de kinderen van obs 
Toermalijn donderdag 14 juli ken-
nis met dans, waarbij de nadruk 
lag op de geschiedenis van de dans 
wereldwijd. Aan de hand van dan-

sen als Nederlandse folklore, Hof-
ballet, Figuurdans, Lindyhop, Disco, 
Bollywood en Streetdance ervoe-
ren de leerlingen de ontwikkeling 
van boerenbruiloftdans tot moderne 
dans uit de huidige jeugdcultuur. El-
ke dansstijl die aan bod kwam werd 
geïntroduceerd met informatie over 
de tijdsperiode. 
Iedere klas had van tevoren een 
dansstijl uitgekozen. Voorafgaande 
aan deze dansdag werd in de klas-
sen alvast aandacht besteed aan 
de tijdsperiode waarin de gekozen 
dansstijl zich had ontwikkeld. Op 
deze manier waren de leerlingen tij-
dens de dag zelf erg betrokken en 

hadden ze een beter idee over de 
tijdsperiode waarin de dans zich af-
speelde.
Tijdens de dag zelf kreeg iedere klas 
tweemaal een workshop van een 
dansdocent van Dans In School. 
In de resterende tijd werd door de 
leerkrachten met de kinderen ge-
werkt aan een perkamentrol. Op de 
perkamentrol kwamen de kenmer-
ken van de tijdsperiode van de be-
treffende dansstijl. Tijdens de eind-
presentatie werden de perkament-
rollen opgehangen aan een tijdslijn. 
De dag werd afgesloten met een 
feestelijke eindpresentatie voor ou-
ders, grootouders en familie.

Straatbarbecue bewoners 
Cyclamenlaan groot succes

Welpen Scouting bezoeken 
kaas- en klompenboerderij



Raad bijgepraat: hoever zijn de plannen in en rond dorpscentrum Uithoorn
Wethouder Jeroen Verheijen: “ We kunnen het maar een keer goed doen”

Dorpscentrum Uithoorn

Uithoorn - Afgelopen donderdagavond werd de raad van Uithoorn ‘bijgepraat’ over de plannen rond 
de grootse plannen inzake de ontwikkeling in en rond het dorpscentrum. Wethouder Verheijen deed 
dit door middel van een presentatie naar de raad toe en de directe bewoners/omwonenden ontvan-
gen een nieuwsbrief. Echter, hetgeen in de planning staat is belangrijk voor iedere inwoner van Uit-
hoorn en omgeving. Er gaan heel wat wegen op de schop en er zullen heel wat wijzigingen gaan 
plaatsvinden die voor heel wat meer mensen dan alleen de directe bewoners van belang zijn. Van-
daar dat wij dit op deze manier kenbaar maken: 

In het dorpscentrum staat de komende jaren veel te gebeuren. Door de omlegging van de huidige 
N201 krijgt Uithoorn een prachtige kans om de twee helften van het centrum met elkaar te verbin-
den. Daarnaast spelen in dit gebied verschillende andere ontwikkelingen. Ontwikkelingen die gedeel-
telijk voortkomen uit het masterplan Dorpscentrum en gedeeltelijk uit ander beleid. Omdat veel deel-
projecten met elkaar samenhangen is er over al die projecten één nieuwsbrief gemaakt. Ook op de 
gemeentelijke website www.uithoorn.nl is de informatie over alle deelprojecten te vinden onder Ac-
tueel/Nieuwbouw en herinrichting/Dorpscentrum.
 
Het gebied van het masterplan Dorpscentrum omvat grofweg het gebied tussen de Thamerkerk en 
Meerwijk, de Thamerlaan/Thamerweg en de Amstel. In het masterplan is ruimte voor meer winkels 
en woningen, watersport- en horecabedrijven, een cultuurcluster en ruimte voor zakelijke dienstver-
lening. Het met elkaar verbinden van openbare ruimten zoals straten en pleinen hoort daar onlosma-
kelijk bij, evenals het benutten van de Amstel. Het masterplan biedt kaders voor initiatieven van zo-
wel overheid als particulieren.

De deelprojecten
In deze nieuwsbrief vindt u algemene informatie over de stand 

van zaken in de deelprojecten. De ontwikkeling van Thamen aan 

de Amstel en de Busbaanzone is nog niet gestart of gepland en is 

mede afhankelijk van particulier initiatief. Per deelgebied wordt 

steeds gekeken hoe bewoners, ondernemers, buurtbeheer en an-

dere belanghebbenden daarbij kunnen worden betrokken. 

De volgende deelprojecten 
vallen onder het Dorpscentrum

 De Schans, inclusief de kerk 

 Amstelplein/Oude dorp 

 Cultuurcluster/Marktplein e.o. 

 De Waterlijn 

 De Vinckebuurt 

 Hoofdontsluiting Oude dorp

 Oranjebuurt 

 Busbaanzone 

 Thamen aan de Amstel 

Wethouder Jeroen Verheijen

“We kunnen het maar één keer goed doen”
“Het Dorpscentrum is in beweging”, zegt wethou-
der Jeroen Verheijen enthousiast. “Waar tot een 
paar maanden geleden steeds meer winkels leeg 
kwamen te staan, worden de panden nu weer ver-
huurd. We hebben een nieuwe taartenwinkel en 
bloemisterij, de verbouwing voor een cadeaushop 
is in volle gang en EKZ makelaars opent over niet 
al te lange tijd een filiaal in de Dorpsstraat. Om re-
creanten beter te kunnen bedienen, komt er een 
informatiezuil van de VVV bij boekhandel Van 
Hilten. En vergeet niet dat AH Jos van den Berg is 
uitgeroepen tot de beste supermarktondernemer 
van Nederland. Ook als gemeente willen we bij-
dragen aan de levendigheid in het centrum. Wij 
krijgen regelmatig vragen wanneer de gemeente 
nu eens iets doet aan de leegstand en de verpaupe-
ring. We kunnen zelf natuurlijk geen winkel be-
ginnen, maar een informatiecentrum is wel een 
mogelijkheid. Ons plan is om na de zomer zo’n 
voorziening te openen met informatie over alle 
plannen voor het Dorpscentrum. En als onderne-
mers iets willen starten in het centrum, doen wij 
ons uiterste best om hen daarbij te helpen, ook als 
dat betekent dat het bestemmingsplan moet wor-
den aangepast. Daarmee proberen we het Dorps-
centrum levendig te houden in afwachting van al-
le ontwikkelingen die ons te wachten staan.” 

Op de opmerking dat er weinig lijkt te gebeuren 
sinds het masterplan Dorpscentrum is vastge-
steld, heeft Verheijen direct een antwoord: “Voor 
de buitenwacht lijkt het misschien alsof er niets 
gebeurt, maar dat is absoluut niet waar. Er wor-
den gesprekken gevoerd met eigenaren, ontwik-
kelaars, beleggers en ook met ontwerpers. Er moet 
van alles en nog wat uitgezocht en berekend wor-
den voordat we de uitwerking van de deelplannen 
kunnen maken. Bij die uitwerking zullen we ook 
bewoners en ondernemers betrekken en daarvoor 
is een goede voorbereiding nodig. We willen een 
nieuw centrum maken waar we minstens 30 jaar 
mee vooruit kunnen en dat kun je maar één keer 
goed doen. En als het aan ons ligt, kan de schop de 
grond in zodra de N201 is omgelegd.”

Schansgebied en Schanskerk
Eind 2007 heeft het bestuur van de Rooms Ka-
tholieke Parochie Emmaüs op last van de verze-
keringsmaatschappij besloten om de kerk buiten 
gebruik te stellen vanwege de slechte bouwkun-
dige staat. Het gebouw is later ook ‘ingepakt’. In 
2009 heeft de gemeenteraad, na diverse oproepen 
uit de bevolking, besloten zich in te spannen om 
delen van het kerkgebouw voor Uithoorn te be-
houden vanwege het beeldbepalende karakter. 

Daarnaast heeft de gemeente plannen voor de 
bouw van onder meer woningen in het gebied 
rond de Schanskerk, passend bij het monumen-
tale karakter van de kerk en het dorpse karakter 
van het gebied. In het Masterplan Dorpscentrum 
is hiervoor de basis gelegd. Na de zomer wordt be-
gonnen met de plannen hiervoor. Daarbij worden 
ook de bewoners, ondernemers, buurtbeheer en 
belangenorganisaties van het Schansgebied be-
trokken.

De gemeente en het parochiebestuur laten geza-
menlijk twee onderzoeken uitvoeren die bepa-
lend zijn voor de keuzes voor de toekomst van 
het kerkgebouw en zijn mogelijke functies. Een 
onderzoek naar de fundering van de Schanskerk 
moet uitwijzen of de huidige fundering voor de 
komende veertig jaar voldoende draagkracht 
heeft en stabiliteit geeft om het gebouw te hand-
haven. Daarnaast moet het onderzoek antwoord 

geven op de vraag of de huidige fundering vol-
doende sterk is om één of meerdere verdiepings-
vloeren in de kerk aan te brengen. Geotechnisch 
onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre 
bouwactiviteiten in het gebied rond de kerk (bo-
ven- en ondergronds) van invloed zijn op de fun-
dering en stabiliteit van het kerkgebouw. Het on-
derzoek zal ook uitwijzen welke kansen en beper-
kingen er zijn voor de hoeveelheid bebouwing. 

Vinckebuurt
Op 20 april is voor de Vinckebuurt tijdens een fees-
telijke bijeenkomst in de Thamerkerk de laatste in 
de rij noodzakelijke overeenkomsten getekend tus-
sen gemeente en ontwikkelaars. Met het in de lucht 
gaan van de website www.vinckebuurt.nl is het start-
sein gegeven voor de ontwikkeling van 288 wonin-
gen op het voormalige Campinaterrein en het Vlee-
schhoekterrein. De ontwikkeling is in handen van 
respectievelijk Bouwfonds Ontwikkeling en Zeeman 
Vastgoed.

Op het nu nog braakliggende terrein aan de Amstel 
verrijzen de komende jaren eengezinswoningen en 
appartementen in de nieuwe Vinckebuurt. De ver-
schillende soorten eengezinswoningen staan aan 
groene hofjes en pleintjes. De appartementen langs 
de Amstel kennen veel variatie in bebouwing. Als al-

les volgens plan verloopt, kan eind dit jaar begonnen 
worden met de eerste fase van het bouwrijp maken 
van het terrein. Op www.vinckebuurt.nl vindt u meer 
informatie over de planning van de verkoop van de 
woningen. 
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In het masterplan wordt ingezet op een cultuur-
cluster aan de Amstel (Marktplein). Het cluster 
kan mogelijk de volgende functies bevatten: de 
bibliotheek voor educatie en cultuur, ruimte voor 
wijkcentrum, een kunstencentrum voor muziek, 

dans en toneel, een grand café, kleine theater- en 
filmzaal, de VVV en expositieruimtes. Voor de 
daadwerkelijke ontwikkeling van het cultuur-
cluster zijn vooral ook particuliere initiatieven 
van belang. 

Raad bijgepraat: hoever zijn de plannen in en rond dorpscentrum Uithoorn
Wethouder Jeroen Verheijen: “ We kunnen het maar een keer goed doen”

Waterlijn

Amstelplein/Oude Dorp

De waterlijn langs de Amstel is 
één van de belangrijkste recrea-
tieve routes van Uithoorn. Lopen 
langs het water en flaneren on-
der de bomen van het Marktplein 
maken straks de beleving van het 
dorp aan de Amstel tastbaar. Voor 
de waterlijn is een plan in ontwik-
keling.
 
In de vorige nieuwsbrief is een on-
derzoek aangekondigd onder wa-
terrecreanten die Uithoorn bezoe-
ken. Dat onderzoek is inmiddels 
uitgevoerd. Een belangrijke con-
clusie van de Kamer van Koop-
handel is dat 80% van de water-

recreanten al eerder in Uithoorn 
was, 95% is van plan terug te ko-
men. Want Uithoorn is een leuke 
en gezellige plaats, ligt op de vaar-
route en de voorzieningen om 
te overnachten worden goed ge-
bruikt. Door verbetering van de 
watersportvoorzieningen kan Uit-
hoorn meer profijt halen uit het 
bezoek van waterrecreanten. 

Een ander onderzoek is gedaan 
naar de mogelijkheid om het cen-
trum van Uithoorn te verklaren 
tot toeristisch gebied. In dat ge-
val kan afgeweken worden van 
de wettelijke winkelsluitingstij-

den en kunnen winkels vaker op 
zondag open zijn. Het onderzoek 
heeft uitgewezen dat de meeste 
ondernemers geen behoefte heb-
ben aan extra zondagsopenstel-
ling aangezien het meer kost dan 
het naar verwachting oplevert. 
Daarnaast is de huidige toeristi-
sche functie in Uithoorn nog on-
voldoende groot om een beroep te 
kunnen doen op de toerismebepa-
ling in de Winkeltijdenwet. In de 
toekomst, als een deel van de plan-
nen voor het Dorpscentrum is uit-
gevoerd, zal opnieuw worden ge-
keken of een ruimere zondag-
openstelling zinvol is.

Als de N201 is omgelegd, krijgt Uithoorn een prach-
tige kans om de twee centrumdelen (Amstelplein en 
Oude Dorp) met elkaar te verbinden en het dorpscen-
trum te vernieuwen. De nadruk ligt daarbij op win-
kels, maar ook komen er nieuwe woningen. Rond 
een nieuw plein, bijvoorbeeld voor de markt en op-
tredens of evenementen, liggen winkels met daarbo-
ven woningen. 

Eerder is besloten doorgaand verkeer uit het centrum 
van Uithoorn te weren en de Prinses Irenebrug uit te 
laten komen in een nieuwe parkeergarage, de zoge-
heten garagevariant. De provincie Noord-Holland 

en de gemeente Uithoorn hebben nader onderzoek 
gedaan naar de verkeersgevolgen van dit besluit op 
de nieuwe N201. Naar aanleiding van dit onderzoek 
heeft de provincie aangegeven geen bezwaren te zien 
in de garagevariant. 
Om tot een goed plan te komen voor het gebied Am-
stelplein/Oude Dorp wordt een aantal zaken nader 
onderzocht: de gewenste hoeveelheid winkelopper-
vlak, het winkelconcept en het volume (o.a. hoogte) 
van de nieuwe bebouwing, de mogelijkheden en in-
passing van de parkeergarage en uiteraard de financi-
ele haalbaarheid. Naar verwachting zijn deze onder-
zoeken in het najaar van 2011 afgerond. 

Rioolinspecties hebben uitgewe-
zen dat in een aantal straten in de 
Oranjebuurt het riool moet wor-
den gerepareerd of vervangen. Re-
paratie en reiniging zijn noodza-
kelijk in de Prins Hendriklaan, 
Oranjelaan, Dorpsstraat, Wil-
helminakade en Emmalaan. In 
een aantal straten moet de riole-
ring geheel of gedeeltelijk wor-

den vervangen. Het gaat hier-
bij om de Prins Bernhardlaan, 
Willem Alexanderpoort, Prinses 
Beatrixlaan, Koningin Juliana-
laan en Prinses Christinalaan. On-
derzoek moet uitwijzen of het ri-
ool vervangen kan worden zon-
der de straat open te breken. De 
werkzaamheden aan de riolering 
worden gefaseerd over diverse ja-

ren uitgevoerd. Hierbij zal afstem-
ming plaatsvinden tussen de ge-
meentelijke deelprojecten en de 
werkzaamheden van woning-
stichting Eigen Haard.
Na de bouwvakantie start een aan-
tal van bovengenoemde werk-
zaamheden, de betreffende bewo-
ners worden daar nader over geïn-
formeerd. 

Oranjebuurt

In het Uithoorns Verkeer en Vervoerplan (UVVP) staat dat zowel de Zijdelweg als de Amsterdamseweg 
na de omlegging van de N201 op deze nieuwe provinciale weg worden aangesloten. Daarmee zijn ze 
dan de twee belangrijkste hoofdontsluitingswegen van Uithoorn. De Amsterdamseweg wordt een be-
langrijke ontsluitingsroute voor het Dorpscentrum. Op dit moment loopt een onderzoek naar verschil-
lende varianten voor deze route. Over de uitkomsten en het vervolg van het onderzoek krijgt u op een 
later moment informatie. 

Hoofdontsluiting Oude Dorp

Cultuurcluster

Dorpscentrum
UitHOOrn
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Alweer het twaalfde 
Harley weekend 

Uithoorn a/d Amstel!
Hoe het begon.
De tijd vliegt! Dit gaat alweer het 12e Harley weekend worden. We zijn in 2000 gestart 
met de 1ste Harley dag in Uithoorn. Het begon 1999 café Drinken & Zo: 
Ron ST. Truien kwam daar als stamgast, en had zijn hart gegeven aan een Harley 
Davidson. Hij praatte eigenlijk nergens anders over. Gelukkig had hij ’n vrouw ge-
troffen (Marianne) die er hetzelfde over dacht, dus reed dit stel elk treffen in binnen 
en buitenland af. Ze namen vrienden mee naar Drinken & Zo, en avonden werd er 
onder het genot van een biertje over motoren, muziek en motor evenementen ge-
praat. En toen kwam het idee: zou het niet mogelijk zijn om in Uithoorn een Harley 
Davidson dag te organiseren? Tja waarom ook niet! Iedereen in café Drinken & 
Zo zag het wel zitten. Medewerkers en klanten, waren dol enthousiast. Een echte 
Harley dag in Uithoorn, dit moest gaan gebeuren! De vergunning werd aange-
vraagd en iedereen had ideeën over hoe het e.a. zou moeten gebeuren. Maar... 
Ron was ernstig ziek. Maakt niet uit zei hij. Als ik maar van het balkon van ons 
appartement kan kijken, dan ben ik tevreden. We hebben Ron nog kunnen ver-
tellen dat de vergunning binnen was, daar was hij dolblij mee, maar, hij heeft 
de 1e Harley Davidson dag niet mee mogen maken.

Nu 12 jaar later.
Nu 12 jaar later is er veel gebeurd. Het 1ste jaar regende het een beetje, en de 
1ste Harley biker was er al vroeg. Een geweldig mooie Harley parkeerde hij. 
Ik kom uit de buurt zei hij, Hoofddorp. Beroep: chirurg! De volgende moto-
ren kwamen binnen rijden, en ondanks de motregen, bleef het redelijk bin-
nenkomen met de Harley’s. Gewoon goed volk. Van chirurg tot vuilnisman, 
en allemaal met een goed humeur en... ’n Harley! De bikermarkt die er ook 
vanaf dag één bij waren deden goeie zaken. Er zijn er bij die alle jaren op 
de Harley dag gestaan hebben. De band die door Café Drinken & Zo was 
ingehuurd (The Little Boogie Boy Blues band) speelde de sterren van de 
hemel! Iedereen was dol enthousiast, wat een geweldige happening! Om 
15 uur startte iedereen zijn Harley ter nagedachtenis aan Ron ST. Truien. 
Dit moet hij gehoord hebben!

Uithoorn had er een geweldig evenement bij! 11 Jaar lang is het iedere keer 
een heel leuk en gezellig evenement, geweest. Stoere bikers, maar geen 
onvertogen woord. Imposante motoren, uit de 1e wereld oorlog en de al-
lernieuwste modellen. Vooral de ouderen, voor hun is ’t nostalgie! Ma-
chines die een druppel olie lekten, tot brand nieuwe modellen met veel 
pk’s. Liefhebber of niet, dit doet ieders hart sneller kloppen. Het specia-
le geluid van een vette Harley, het chroom, het rubber, eigenbouw, ga 
zo maar door. In 2009 telden we bijna 1400 Harley’s, op de Harley dag! 
Niet één Harley was het zelfde! 

The Day Before,
Sinds 9 jaar hebben we ook The Day Before. Om 12 uur s’middags 
wordt er bij café Drinken & Zo ingeschreven voor een Ride Out. Om 
13.00 uur vertrek! Geen speciale merken, elke motor rijder kan mee. 
Dit jaar gaat de rit naar Scheveningen helemaal binnendoor. Terug 
komst ca. 17.00 uur en dan om 19.00 uur B.B.Q. Iedereen kan daar 
aan mee doen biker of niet. Wel even inschrijven van tevoren! 
De Band: Black Top speelt de hele avond tot in de late uurtjes. 
Ook deze avond is bere gezellig. Een goeie voorbereiding op 
de volgende dag. De 12e Harley dag, van Uithoorn a/d Amstel.
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Vervolg van de voorpagina

De heer Welsink, als woordvoerder van de ondernemers was heel duidelijk: 
“Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het ontwerp was 
al klaar, alle deskundigen al geraadpleegd, een fraaie allee zou het 
moeten worden. En een aan te vragen HIRB subsidie, wat staat voor 
Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen, zou 
ervoor zorgen dat bedrijven, die daarin als belanghebbenden worden 
gekwalifi ceerd, ook nog gaan meebetalen aan de herinrichting van de 
Amsterdamseweg. Alleen die (verdeelde) ondernemers nog even duidelijk 
maken dat dit alles een voldongen feit is!”, zo begon hij zijn betoog.

Onzalig idee
“Lof voor de wijze waarop de wethouder en zijn ambtenaren alsnog de 
dialoog met vertegenwoordigers van belanghebbende bedrijven, zijn 
aangegaan. Als ik het goed heb begrepen is het College van B&W tot 
het inzicht gekomen dat ‘Het onzalige idee (mijn woorden) van een 
metersbrede middenberm’ (de zogenaamde fase 2) ‘niet eerder aan de 
orde kan zijn wanneer door de revitalisering van het bedrijventerrein geen 
inritten meer zijn waar vrachtwagens achteruit moeten rijden.” Zijn de 
plannen door de gemeente daarmee voldoende aangepast om de groei, 
bloei en continuïteit van de gevestigde ondernemers te bevorderen en te 
waarborgen?”

Inspraakresultaat Amsterdamseweg. 
Het vermeende voordeel van de zichtlocatie: Gemeente stelt als voordeel 
voor de ondernemers ‘het gevestigd zijn aan een zichtlocatie’. Heeft de 
gemeente gevraagd aan de ondernemers of zij dit een voordeel vinden? 
Voor autobedrijf Maas kunnen we het ons voorstellen. Voor de reeds 
tientallen jaren gevestigde ondernemers zal dit nooit een rol hebben 
gespeeld. Wat destijds wel een rol speelde, was dat het bestemmingsplan 
de zwaarste categorie metaal en chemische bedrijven, categorie V en 
VI toestond. En dit zijn over het algemeen bedrijven waarbij sprake is 
van zwaar en groot transport. Ook bij recenter gevestigde bedrijven, die 
tot de lichtere milieucategorieën behoren en toch aan- en afvoer met 
groot transport kennen, lijkt het erop dat het begrip zichtlocatie’ geen 
overweging is geweest. Verder merk ik op dat met uitzondering van 
de locatie ‘Snuffelmarkt’ er nauwelijks mogelijkheden zijn dat nieuwe 
bedrijven zich kunnen vestigen vanwege het begrip ‘zichtlocatie’. Het 
argument ‘zichtlocatie’ is misschien strikt genomen niet onjuist maar 
feitelijk niet van toepassing. Het is een non argument. Tenzij u van alle 
huidige bedrijven en werkgelegenheid aan de Amsterdamseweg af wilt en 
deze denkt te kunnen vervangen door bedrijven die u wel bevallig zijn.

Het nadeel van een verhoogde middenberm
Uit alle reacties blijkt dat de ondernemers veel problemen verwachten 
van een verhoogde middenberm om met vrachtwagencombinaties snel 
en veilig het eigen erf en de weg op te draaien. De gemeente stelt dat de 
praktijkproef bewijst dat de computermodellen kloppen. En wat zeiden die 
computermodellen volgens de gemeente? Dat het kan. Het kan technisch 
gezien. Maar kan het ook vlot, kan het ook veilig, blijven fi etspad en 
stoep heel door het wringen van drie-assige opleggers? De stelling van 
de wethouder en zijn ambtenaren ‘dat het kan’, is misschien niet onjuist 
maar op zijn minst onvolledig. De 2de praktijkproef bevestigde opnieuw 
onze vrees. Ja, het kan. Maar zelfs een zeer ervaren chauffeur moet 10 
keer steken met een trekker oplegger combinatie en heeft daar gauw 5-10 
minuten voor nodig. Voor de fi etser, de meest kwetsbare weggebruiker, zal 
het verkeersveiligheidsrisico het grootst zijn. Dit vanwege de dode hoek 
waarin de fi etser zich bevindt. Al die tijd zal de rijbaan geblokkeerd zijn. 
Als de chauffeur gebruik kan maken van beide rijbanen zal de blokkade in 
de regel niet langer dan 1-2 minuten zijn en zijn de fi etser en voetganger 
veel beter in het zicht van de chauffeur.

Fraai
Een fraaie toegangsweg met grandeur en sterk verhoogd 
verkeerstoename! De Amsterdamseweg moet grandeur gaan uitstralen 
omdat het, nadat de N201 is omgelegd, naast de Zijdelweg één van de 
twee toegangswegen van Uithoorn wordt. Dit veelvuldig aangehaalde 
argument lijkt mij een verkeerd doel nastreven. Functionaliteit, de 
gebruiksmogelijkheden van de weg is voor ondernemers vele malen 
belangrijker dan grandeur. De Amsterdamseweg hoeft geen boulevard 
te worden. Het Amstelfront daarentegen kan wel een boulevard 
gebruiken. Gemeente investeer a.u.b. uw/ons geld daar in. In welke 
mate de gehele Amsterdamseweg als ontsluitingsweg gebruikt gaat 
worden hangt naar mijn mening ook af van de beslissing of het viaduct 
op de Petrus Steenkampweg wordt opengesteld voor personenauto’s. 
Zonder toevoer (van verkeer) vanuit de achterliggende wijken ontstaat 
geen extra doorvoer (van verkeer) luidt mijn stelling. Toename van 
verkeersintensiteit wordt door de gemeente als argument aangevoerd 
om vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen tot herinrichting van de 
Amsterdamseweg over te gaan. De gemeente heeft de verwachte 
verkeerstoename en de herinrichting van de Amsterdamseweg onder meer 
gebaseerd op openstelling van het viaduct bij de Petrus Steenkampweg.

Grondverwerving
Voor zover ik ben geïnformeerd staan bedrijven aan de Amsterdamseweg 
niet bepaald te trappelen om grond aan de gemeente te verkopen t.b.v. 
de aanleg van rotondes. Dat ligt ook voor de hand. Meewerken aan een 
herinrichting met verhoogde middenberm waardoor je geschaad wordt in 
de eigen bedrijfsvoering is ook niet echt logisch. Beter ten halve gekeerd 
dan ten hele gedwaald. Met het voorliggende besluit heeft het college 
ten opzichte van het beoogde zeer fraaie maar onrealistische einddoel 
een denkbeeldige rotonde voor een kwart genomen. Om de omkering 
goed af te ronden vraag ik aan B&W en aan de raad van Uithoorn in 
hoofdlijnen het volgende: Een HIRB subsidie niet te gebruiken voor de 
Amsterdamseweg omdat herinrichting van de Amsterdamseweg geen 
onderdeel is van revitalisering van het bedrijventerrein. Een beslissing 
over de volledige herinrichting van de Amsterdamseweg uit te stellen. De 
situatie opnieuw te bezien nadat de aansluiting op de omgelegde N201 
een feit is. En er een beslissing is genomen over al dan niet openstelling 
van doorgang onder het viaduct Petrus Steenkampweg. Nu een beperkte 
herinrichting door te voeren met de aanleg van rotondes met het oog op 
de gewenste snelheidsbeperking. Een verhoogde middenberm achterwege 
te laten waardoor vrachtwagens vlot de erven op en af kunnen met 
de beste veiligheid voor de fi etsers. En hulpdiensten en auto’s altijd 
kunnen passeren. En dus een vlotte afwikkeling van al het verkeer wordt 
gewaarborgd”, aldus de heer Welsink.

Komt nog terug
De raad begreep de problemen van de ondernemers heel goed. Alle 
fracties vroegen de wethouder: ‘waarom die verhoogde middenberm als 
dat zoveel weerstand oproept’. De wethouder bleef erbij dat hij goede 
contacten had met de ondernemers en dat het allemaal wel zal meevallen. 
Ook het gevaar voor de fi etsers op het naastgelegen fi etspad, zag de 
wethouder niet: “Moeten de fi etsers gewoon beter opletten”, zo zei hij. 
Het CDA begreep het niet meer: “Het betoog van de wethouder is totaal 
anders dan wat de wethouder nu zegt. Het lijkt erop dat het college 
gewoon star aan hun plan vast willen houden.” 
Het plan is nog een plan en zal zeker nog terugkomen in de raad, dus ook 
bij deze geldt: wordt vervolgd.

‘Plan is zeer fraai maar heeft 
een onrealistisch einddoel’

Ondernemers Amsterdamseweg niet blij met verhoogde middenberm
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Uithoorn - Vorige week zaterdag was 
het feest bij Buurtbeheer Meerwijk. 
Buurtbeheer Meerwijk viert het vijfja-
rig bestaan en had een pracht feest 
bedacht: een strandfeest op het Am-
stelplein. Het is midden zomer, dus 
dat zou mogelijk moeten zijn. Maar 
helaas, het weer werkte zeker niet 
mee. Met bakken kwam de regen nu 
en dan uit de hemel vallen. Maar de 
organisatie is niet snel uit het lood 
geslagen, al snel hadden ze iemand 
gevonden, die bereid was een gro-
te tent te leveren, waardoor bijna al-
le geplande  activiteiten door konden 
gaan. Vrijdag 15 juli waren de voorbe-
reidingen al getroffen. Alles werd met 
roodwitte linten afgezet en de afme-
tingen van de tent op de grond gezet. 
Zaterdagmorgen om 07.00 uur was 
het wachten op het zand. Een gro-
te wagen met 25 kuub zand kwam al 
aanrijden. Later werd het zand  mooi 

verspreid over het plein, terwijl ook 
de tent  opgebouwd moest worden. 
De hooibalen werden afgeleverd en 
de pret met ballonnen opblazen kon 
beginnen. Gelukkig kregen de orga-
nisatoren hulp van actieve bewoners, 
partners, familie en buren om nog 
een partytentje op te zetten en alle 
tafels enz. te plaatsen. Al het speel-
goed voor de wedstrijdjes werd klaar-
gezet, maar helaas konden deze wed-
strijdjes door de regenval niet door-
gaan. Wat was iedereen blij met een 
dak boven zijn/haar hoofd!. De sla-
ger zette een prachtige tent neer en 
de knutselkraam was ook mooi aan-
gekleed. Het feest kon beginnen. Al-
les zou plaatsvinden in de piste die af-
gezet was door de strobalen en er was 
een heuse stalmeester Michiel.

Opening
Wethouder Jeroen Verheijen open-

de met een leuke speech de feeste-
lijke dag en het dweilorkest van KnA 
gaf de aftrap met bekende melodie-
en. Al snel werd er meegeklapt en ge-
zongen. Circus Elleboog stond al klaar 
om haar kunsten te vertonen en wat 
waren ze lenig. Onder het Circus Elle-
boog gezelschap was een aantal zie-
ken waardoor o.a. de eenwielers niet 
vertoond konden worden. Er stroom-
den steeds meer mensen binnen en 
het werd gezellig druk.  De gemeen-
te was ook goed vertegenwoordigd 
met wethouders en ook de burge-
meester kwam een kijkje nemen. De 
hele middag bleef het gezellig druk. 
De dansschool van Shanna Elleswijck 
liet mooie dansuitvoeringen zien en 
de kinderen hadden er  echt plezier 
in om te dansen. Dat straalden ze uit. 
Ze lieten dansen zien op o.a.: Money 
makes the World go round. Alice in 
wonderland en de Adamsfamily. 

Natuurlijk kwamen ouders en familie-
leden van de kinderen  ook kijken, zo-
dat de tent overvol was. Er kon nie-
mand meer bij. Jammer was het dat 
de grote tent op een gegeven mo-
ment voor de regen rondom moest 
worden afgesloten, zodat de slager 
buiten werd gesloten. 

Maar de bezoekers wisten deson-
danks de bbq goed te vinden: de sa-
té, broodjes, hamburgers en worstjes 
smaakten heerlijk. Sausjes en brood 
van Buurtbeheer erbij en smullen 
maar. De handige knutselkraam werd 
naar binnengehaald en daar konden 
de kinderen deurhangers maken in 
het teken van strand. De zingende 
ijscoman gaf een mooi recital weg en 
deelde de hele middag ijsjes uit.

Goochelaar
Een geheimzinnige goochelaar hield 

het publiek bezig met o.a. het laten 
verdwijnen van horloges. Zelfs bij 
een collega-goochelaar lukte het om 
diens horloge en dat van zijn vrouw 
te ontfutselen. Natuurlijk was er ook 
een gezellige bar waar een lekker 
drankje kon worden gekocht. En la-
ten we de clown niet vergeten. Een 
bijzonder lange clown in een streep-
jespak, die grappige figuren kon ma-
ken van ballonnen. De kinderen von-
den het prachtig. Gitaarmuziek en 
zang van Armando zorgden voor een 
muzikale omlijsting. De kinderen en 
sommige ouders werden blij gemaakt 
met een jojo van Buurtbeheer. De be-
doeling was om daar nog wedstrijden 
mee te doen. De buikdanseres kwam 
haar afspraak niet na. Maar ook dit 
was geen probleem voor de organi-
satie: ze organiseerde  zelf de buik-
dans met zang van Armando. Ieder-
een had plezier, zelfs de buschauf-

feurs. De eerste kreeg een bak kof-
fie, de tweede had lekker wat te eten 
en nam een kijkje in de tent. De laat-
ste ging spontaan meedansen met 
de buikdans. Het publiek  schroom-
de ook niet om een dans in te zetten. 
Rond half negen ging de laatste gast 
naar huis. De organisatie kan terug-
kijken op een geslaagde dag met 
veel plezier en felicitaties. Namens 
de organisatie: "We vonden het ge-
weldig dat u met zoveel mensen naar 
ons festijn bent gekomen  en dank u 
wel voor alle gezelligheid. 

Buurtbeheer bestaat volgend jaar 
maar uit 2 personen. U begrijpt dat 
we haastig op zoek zijn naar meer 
personen. Zeker nu misschien Hal-
loween op stapel staat kunnen we 
extra mensen gebruiken. Wilt u meer 
weten, stuur dan een mailtje naar  
Buurtbeheermeerwijk@hotmail.com".

Lustrum voor buurtbeheer Meerwijk

Ondanks het slechte weer: 
strandfeest op Amstelplein geweldig succes



Uithoorn - Vrijdag 15 juli was de dag dat Albert Heijn Jos van den Berg  op stap ging met de 
Zonnebloem Uithoorn. Om 9.30 uur verzamelen op het Potgietersplein om daarom 9.45 uur af 
te reizen naar Leiderdorp waar ze aan boord  gaan van de boot om een prachtige vaartocht te 
maken over de Kagerplassen. Na een aantal dagen van heftige regenval met veel wind was deze 
dag iedereen goed gezind. Werkelijk een prachtige dag om een boottocht te maken.
Nadat iedereen in de bus geholpen was, de busreis aangevangen alwaar door Mies, Henny en 
Marja, hoofdbegeleiders en organisators, aan iedereen verteld werd waar de reis naar toe 
zou gaan en hoe de dag indeling en verder uit zou zien. Naast de 80 ouderen die zich hiervoor 
aangemeld hadden gingen er ook nog 25 vrijwilligers en een verpleegkundige mee. Het is echt 
geweldig om te zien hoe deze vrijwilligers met deze mensen omgaan maar ook om te zien dat ze 
echt niet gemist kunnen worden om voor onze ouderen zo’n dag onvergetelijk te maken.

Gebakje
Met de bussen in Leiderdorp bij de boot aangekomen werd iedereen uit de bussen geholpen 
en aan boord gestationeerd om zo om 11.00 uit te kunnen varen. Iedereen voorzien van een 
kopje ko�  e of thee en een heerlijk gebakje. Al snel ging men over naar wat “sterkers” en kwam 
het advocaatje met slagroom en glaasje jenever voorbij. Prachtig weer, schitterend uitzicht 
en mooie omgeving; iedereen zat zichtbaar te genieten. Om 12.30 uur werd er aan de lunch 
begonnen met een heerlijk kopje groetensoep, brood met beleg en een kroketje waarna de 
lunch afgesloten werd met een heerlijk toetje.  Daarna was er een kleine toespraak van Diana 
en Jos waarin als verrassing  mededeelde voortaan elk jaar een dagje met de Zonnebloem op 
stap te gaan.

Snel
Dat de tijd ook op de boot voorbij vloog was wel te merken aan het feit dat de lunch nog maar net 

afgeruimd was en de boot alweer aan meerde. Toch was het toen alweer 14.50 uur. Iedereen werd van 
boord geholpen om weer in de bus te komen om de terug reis te maken naar Uithoorn. Met de bus 
aangekomen in Uithoorn had Albert Heijn Jos van den Berg nog een kleine verrassing voor iedereen. 
Alle reizigers kregen nog een prachtige rode roos aangereikt. Alle vrijwilligers, verpleegkundigen, 
Henny,  Mies, Marja enorm bedankt voor jullie inzet want zonder jullie kunnen deze mensen niet 
zomaar even een dagje weg. Geweldig!
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Albert Heijn Jos van den Berg 
ging een dagje op stap met

Zonnebloem Uithoorn
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zomaar even een dagje weg. Geweldig!



Uithoorn - Waar de omlegging van de N201 al een belangrijke schakel is in de verkeer- en 
vervoerplannen van Aalsmeer en met name Uithoorn, mag daarbij ook de nieuwe busbaan 
niet onvermeld blijven. Ook die heeft daarin een belangrijke functie gekregen. Uit recente 
verkeersberekeningen blijkt dat de bestaande N201, ook na de ingebruikneming van de 
omgelegde versie, verkeerstechnisch gezien toch nog relatief zwaar belast wordt. Door 
een grote spreiding in rijtijden van de bussen en de toch nog steeds drukke (ontsluitings)
weg, blijkt een betrouwbare dienstregeling niet mogelijke en is derhalve gekozen voor 
een aparte busbaan. De aanleg van de busbaan is dus noodzakelijk om een goede 
afwikkeling van het busverkeer te garanderen, ook in de toekomst. Zelfs was er sprake 
van vrij liggende busbanen aan weerskanten van de bestaande N201, waar er nu slechts 
één is. Reden is het ontbreken van voldoende ruimte, tenzij gronden onteigend zouden 
worden. Dat kostte echter zoveel meer tijd dat de aanleg niet alleen jaren vertraging zou 
hebben opgelopen maar bovendien een nog hogere kostenpost met zich zou meebrengen.

OUDE SPOORBANEN
De gronden die nu worden gebruikt voor de busbaan, waren in het verleden onderdeel van 
de Haarlemmermeer spoorlijnen. Tussen 1925 en 1950 waren een aantal tracés in gebruik als 
spoorlijn voor onder meer de lijn Bovenkerk-Uithoorn en Uithoorn Alphen a/d Rijn.
Deze spoorlijnen werden geëxploiteerd door de Hollandsche Electrische Spoorweg 
Maatschappij (HESM). Het spoorhuis in Uithoorn wat in die tijd met platform als station 
werd gebruikt, bestaat nog steeds en staat aan de Stationsstraat, vlak bij (tegenwoordig) 
de busbrug over de Amstel. Er is nu Café Het Oude Spoorhuis in gevestigd. Ook op de hoek 
van de Noorddammerweg staat een oud Spoorhuis, waarnaast nu een bushalte langs de 
busbaan is aangelegd. Het fungeert nu als woonhuis.

KRUISINGEN MET KAR-SYSTEEM
Het traject tussen de Legmeerdijk en de Poelweg wordt enkelbaans. Dit is alleen bestemd 
voor bussen die van oost naar west rijden. Komende vanuit de richting Aalsmeer en 
rijdend op de N201, gaat de bus er bij de Poelweg af naar de splitsing ter hoogte van 
Kooyman Sierbestrating. Daar wordt de busbaan tweebaans met een breedte van ruim
7 meter. Slagbomen sluiten de toegangen bij de kruisingen af zodat het overige verkeer 
de busbaan niet als sluiproute kan benutten. De gelijkvloerse kruisingen, waaronder ook 
die bij Buitenhof/Faunalaan, zijn voorzien van nieuwe openbare verlichting voor de sociale 
veilgheid. Tevens worden die optimaal beveiligd met verkeerslichten die zijn voorzien van 
het zogeheten ‘KAR-systeem’. Dat staat voor Korte Afstands Radio. Het systeem beïnvloedt 
de verkeerslichten op de kruisingen zodat de bussen een vrije doorgang hebben. Over het 
kruispunt bij de Faunalaan (Buitenhof) rijdt ook bus 147 die van en naar De Kwakel rijdt.

UTRECHT-HOOFDDORP
De busbaan is eveneens een belangrijke verbinding tussen de provincie Utrecht (over de vrije 
busbaan langs de N201 vanaf Mijdrecht) en het NS-station Hoofddorp. Dit deel van de busbaan 
sluit via de busbrug aan op het busstation in Uithoorn. Het gedeelte van de busbaan vanaf dit 
busstation tot aan de Legmeerdijk is ongeveer 6 kilometer lang en verkeert momenteel nog in 
een (af )bouwfase, hoewel grote delen al klaar zijn. De verwachting is dat dit traject komende 
maand augustus zal worden opgeleverd. Inmiddels loopt het overleg met de Stadsregio 
Amsterdam om vast te stellen wanneer de bussen er daadwerkelijk op gaan rijden.

Uithoorn - Waar de omlegging van de N201 al een belangrijke schakel is in de verkeer- en 
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In de vorige eeuw lag er
een spoorlijn op het tracé

met een spoorbrug over de Amstel

(Foto: collectie Martijn Smits)

De busbaan ter hoogte van Noorddammerweg achter 
het Oude Spoorhuis De Kwakel. Er is een nieuw voetpad 
aangelegd naar de halte uiterst links op de foto

De dubbele busbaan ter hoogte van de Faunalaan
achterlangs Buitenhof (links) en nieuwbouwwijk

van Legmeer-West die er (rechts) nog moet komen

De busbaan gezien in de richting van het
busstation Uithoorn met links het Oude Spoorhuis

Slagbomen op de kruisingen verhinderen dat de busbaan 
als sluiproute voor overige verkeer wordt gebruikt

Tegenwoordig is
dat een busbaan
met een busbrug

Vanaf de Poelweg richting Legmeerdijk is de
busbaan enkelbaans, uitsluitend voor

HOV-busbewegingen van Uithoorn naar Aalsmeer

De gemeente heeft plannen om huidige busstation aan
het Cort van der Lindenplein binnen afzienbare tijd te
(laten) renoveren. Daar is het wel aan toe…

Bij de Poelweg is een nieuwe kruising gemaakt. Hier wordt de HOV-bus uit richting 

Aalsmeer vanaf de N201 weer naar de (dubbele) busbaan geleid. Oversteekplaatsen 

voor � etsers & voetgangers zijn beveiligd met verkeerslichten. Rechts de nieuwe halte.

HOV
De busbaan behoort tot het Zuidtangent, wat staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV). Het gaat om een busverbinding tussen het station Haarlem via Schiphol naar 
Amsterdam-Zuidoost (lijn 300). Er zijn twee aftakkingen, te weten de Zuidtak naar Hoofddorp-
Nieuw-Vennep. Hier vandaan rijdt een bus (lijn 310) naar Amsterdam-Zuid WTC. Voorts is er een 
Oosttak naar Hoofddorp-Uithoorn. Het gaat hierbij om snelle busverbindingen, veelal via een 
vrije busbaan. Jaarlijks maken zo’n 12 miljoen reizigers gebruik van dit type openbaar vervoer 
en dat aantal groeit nog steeds. De HOV-verbindingen rijden meerdere keren per uur, bieden 
een groot comfort, hebben een hoge betrouwbaarheid en rijden met relatief hoge snelheid.

RENOVATIE BUSSTATION
De busbaan sluit vanuit westelijke en oostelijke richting aan op het busstation aan het Cort 

van der Lindenplein in Uithoorn. De gemeente is voornemens dis busstation op korte termijn 

te willen renoveren en aanpassen aan de huidige eisen. De belangrijkste aanpassingen is het 

toegankelijker maken van de haltes. Zo wordt de opstap verhoogd net zoals de hoogte van 

de bushaltes langs de busbaan, Verder worden er nieuwe typen wachtruimtes geplaatst en er 

komen meer stallingplaatsen voor ¤ etsen. Vanaf het busstation in de richting van Mijdrecht in 

de provincie Utrecht gebruiken de bussen de vrij liggende busbaan tot aan de kruising met 

de Tienboerenweg. Vandaar gaat het over de N201 naar Mijdrecht. Vanuit die richting rijden 

de bussen over de (tot aan de Tienboerenweg) enkelbaans uitgevoerde vrije busbaan naar 

Uithoorn. (wordt vervolgd)
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Feest op 
peuter-

speelzaal 
BijdeHandjes

Uithoorn - Afgelopen vrijdagochtend 

15 juli was het dan zover, het jaarlijkse 

peuterfeest op de BijdeHandjes. Om 

09.00 uur waren alle kindjes aanwezig, 

waarna het heerlijke feest kon 

beginnen. De kindjes konden allemaal 

spelletjes doen, van blikken gooien 

tot glijbaan glijden. De ju� en maakten 

de kindjes mooi met schmink en er 

werden cakejes versierd en natuurlijk 

direct daarna opgegeten. Met een 

beker limonade erbij smaakte het 

heerlijk. Als verrassing was er een 

poppenkast met Jan Klaassen en 

Katrijn die pannenkoeken gingen 

bakken. Maar oh oh de egel had alle 

pannenkoeken opgegeten. Gelukkig, 

toen ze in de klas waren stonden er 

weer nieuwe pannenkoeken die dan 

ook heerlijk werden opgegeten. Al 

met al een zeer gezellige ochtend.

.

 Goed geschoten... In deze column kunt u ook ko-
men met uw foto en tekstje. 
Ziet u iets leuks, zieligs, aar-
digs, opvallends, geks of ge-
vaarlijks, 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 - Een paar 
foto’s van een jon-
ge koolmees die op 
woensdag 13 juli in 
de Meerwijk-West 
voor het eerst zijn 
jonge vleugeltjes uit-
sloeg.

Anjo van der Made
Uithoorn

Koolmeesje vliegt uit

De Kwakel - In de tuin van oma Note-
boom aan de Kerklaan in De Kwakel 
staat een mooi stel stokrozen.
Ze zijn wel 3 meter & 75 cm hoog. Dat 
is volgens mij uitzonderlijk. Op de foto 
staat een trotse oma Joke met klein-
dochter Lynn voor haar stokrozen.

Een heel grote 
stokroos in de 

Kerklaan

Kan ook gewoon bij de gemeente worden 
afgegeven

Deze week ontvingen we van Harry Egberts uit Uithoorn bovenstaande foto met de volgende tekst: 
“Deze foto is  genomen op zaterdagmiddag 16 juli jl. omstreeks 14.00 uur langs de Hollandse Dijk in Uithoorn.
Wel een heel asociale manier om van je overbodige bankstel af te komen!” Helemaal mee eens. In elke gemeente 
is toch wel een gemeentewerf waar je dit gratis kan afgeven of anders bij de Kringkoop.
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Boule Union Thamen 
goed gestart
Uithoorn - Boule Union Thamen 
Uithoorn) en Les Boules Fleuries 
(Lisse) organiseren een petanque-
cyclus van vier toernooien, die op 
vier vrijdagavonden gespeeld wor-
den.
Na een tweede plaats van de BUT-
equipe Ina Hoekstra/Henk van 
Rekum in het eerste toernooi in Lis-
se, werd er nu gespeeld op de ac-
commodatie aan de Vuurlijn in Uit-
hoorn.
Achtentwintig doubletten hadden 
zich ingeschreven, waarvan er vijf 
een thuiswedstrijd speelden.
Wedstrijdleider Jan Depping zorg-
de voor een vlekkeloos verloop van 
het toernooi onder het toeziende 
oog van scheidsrechter Ton van den 
Haak. Na de eerste ronde speelden 
de veertien winnaars tegen elkaar 
en de verliezers uiteraard tegen een 
andere verliezer. Er bleven er dus na 
de tweede ronde zeven met twee-
maal winst over. De beste verlie-
zer uit de tweede ronde werd opge-
waardeerd om in de derde ronde te-
gen één van de equipes met twee 

gewonnen partijen te spelen. Te-
gen middernacht was de strijd ge-
streden en kon tot de prijsuitrei-
king worden overgegaan. Er waren 
vier equipes met viermaal winst, dus 
bepaalde het puntensaldo de eind-
stand:
Arno Saes/Jeroen Bouwmeester 
(Les Pointeurs) 3 +21
Alfonso Atanes/Günther Jacobs 
(Boule Union Thamen) 3 +20
Andries Wijand/Dorien Matron 
(Bulderbaan) 3 +19
Italo Pialorsi/
Kees Koogje (Mix) 3 +13
De overige spelers van BUT eindig-
den 9e (Bas de Haan), 13e (Hans vd 
Wal/Ria van Beek), 15e (Bert en Ina 
Hoekstra), 19e (Mike en Joan van 
Rekum), 20e (Jeroen Stiekema en 
Henk van Rekum) en 27e (Jaco de 
Haan).
Aanstaande vrijdag is het tweede 
toernooi op de BUT-accommodatie 
aan de Vuurlijn. De eerste partij be-
gint om 19.30 uur.
De cyclus wordt afgesloten in Lisse 
op 12 augustus.

Afsluiting koersbalseizoen 
in ‘t Buurtnest gezellig
Uithoorn - Dinsdag 12 juli, was de 
laatste middag koersbal in ‘t Buurt-
nest voor dit seizoen. De twee en-
thousiaste vrijwilligers Theo en Ge-
rard hadden er een klein ‘feest-
je’ van gemaakt. Zoals gewoon-
lijk waren de tien sportieve en trou-
we deelnemers op tijd aanwezig. De 
sfeer in deze groep is altijd erg ge-
zellig. In de pauze werd er koffie ge-
dronken, met een heerlijk puntje 
vlaai. Om de sfeer nog wat kracht bij 
te zetten deden Theo en Gerard nog 
een leuke sketch en namen zij de 
deelnemers een beetje op de hak. 

Er is een competitie en aan het ein-
de van dit seizoen bleek Elly toch 
echt de beste te zijn! Om beurten 
konden alle deelnemers een klein 
prijsje uitkiezen en werd het spel 
nog afgemaakt. Met aansluitend 
een borreltje.
 De eerste koersbalmiddag na de 
zomerstop is dinsdag 6 septem-
ber aanstaande. Monique Sintenie 
wil via de Meerbode alle koersbal-
deelnemers namens VitaWelzijnen-
Advies een fijne vakantie toewen-
sen en ‘t Buurtnest bedanken voor 
de prettige samenwerking. 

Kwakelse Tourhome wordt 
bezet door krakers
De Kwakel - Om de teleurstellende 
voorspellingen maar zo snel moge-
lijk te vergeten, gingen enkele deel-
nemers aan het tourspel zaterdag-
middag maar een potje kaarten. Zij 
speelden een afgeleide van klaver-
jassen, kraken. Zal de ME er straks 
aan te pas moeten komen als het 
Tourhome binnenkort gesloopt gaat 
worden? Als het gesloopt gaat wor-
den, nog zo’n week met regen en 
het Tourhome drijft vanzelf van er-
ve Vlasman.
De verzorger op de donderdag-
avond stond met laarzen aan de 
kletsnatte renners op te vangen. 
Ook Mira moest de voorspellingen 
eerst door de wringer halen. On-
danks het slechte weer wordt er 
hoog gescoord, de koploper heeft 
al bijna honderd punten! Debutant 
Jim Voorn voert al dik een week 
de ranglijst aan, Jim vergrootte zijn 
voorsprong op de nummer twee 
Bertil Verhoef. De rest van het pe-
loton lijkt al te ver weg van de ge-
le trui te staan, maar Parijs is nog 
ver. Dat er zo hoog gescoord wordt 
heeft waarschijnlijk te maken met 
het internet, daar haalt de jeugd 
het laatste nieuws en de progno-
ses vandaan. Van de renners die het 
van de krant moeten hebben staat 
niet verwonderlijk nestor Co Vlas-
man bovenaan. Co staat inmiddels 
bij de kopmannen, dit haalt broer 
Ton niet. Maar Ton moet zijn laatste 
nieuws vanuit Frankrijk dan ook via 
zijn postduiven verkrijgen. Ria Ver-
hoef is inmiddels de snelste dame, 
zij leest de uitslag in de sterren.

Laatste lap
Bij de ploegen gaan de renners 
van ‘De laatste lap’ fier aan de lei-
ding, gevolg door ‘Het laatste rond-
je’ en ‘Het laatste avondmaal’. Heel 
toepasselijk zal de afsluitende bar-
becue, op de Alpe d’ Huez-dag, in 
het teken staan van deze laatstge-
noemde ploeg. In de strijd om de 
rode lantaarn baarde Hans Hoger-
werf opzien met een dagprijs, Hans 
droeg daarmee de lantaarn over aan 
Marc van Wees die vol aan de bak 
zal moeten. Zo zal elke renner aan 
dit Kwakelse tourspel wel een reden 
hebben om in de laatste week toe 
te slaan. Misschien is de gele of ro-
de trui, het kopmanschap, de Piet-
je Verhoef-prijs of ploegenprijs in 
de afsluitende week nog haalbaar. 
Volop spanning en gezelligheid in 
het verschiet, daar doet het slech-
te weer niets aan af.

Blijft de vraag met dit weer:
“Waar zal het Tourhome volgende 
week liggen?” Een behouden vaart 
gewenst voor de ark van Co, ach!
Gele trui:
1 Jim Voorn 97 pnt
2 Bertil Verhoef 93 pnt
3 Wery Koeleman 89 pnt
100 Marc van Wees 50 pnt
Rode trui:
1 Jim Voorn 22 pnt
2 Vincent Bartels 20 pnt
3 Eric Zethof 20 pnt
Ploegen:
1 De laatste lap 290 pnt
2 Het laatste rondje 279 pnt
3 Het laatste avondmaal 275 pnt

IVN organiseert woensdag 27 juli:
Zomeravondfietstocht
Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert de 
tweede zomeravondfietstocht op 27 
juli en de derde fietstocht op 24 au-
gustus. De deelnemers vertrekken 
om 19.15 uur vanaf het Raadhuis-
plein in Mijdrecht. Elke avond is er 
een andere route in de omgeving 
van ons mooie veenweidegebied. 

Ontdek samen de bijzonderheden 
van dit unieke landschap o.l.v. IVN-
natuurgidsen. Er is een pauze on-
derweg waar u uw zelfgebrachte 
koffie/ thee e.d. kunt nuttigen. Denk 
om fietsplakspullen en regenkle-
ding. Opgave is niet nodig. Afstand: 
circa 25 kilometer. Voor meer infor-
matie: Anja de Kruijf, 0297-261628.

Regio - Vrijdag 15 juli was net die 
ene dag in de week dat het erg 
mooi weer was. Voor atletiekwed-
strijden waren de omstandigheden 
zelfs ideaal. Er werd dan ook goed 
gepresteerd in op de Vechtse banen 
in Overvecht, waar het aantal deel-
nemers als vanouds zeer groot was. 
AKU-atlete Linda van Rossum (B-
juniore) kwam uit op de 100 meter 
en benaderde haar PR met een tijd 
van 12,85 sec. Githa de Wildt en Lot-
te Krause, beiden A-juniores en lid 
van AKU en het Steenbok Running-
Team, kwamen uit op de 800 me-
ter. Githa kwam tot 2.33,17 en had 
gehoopt op een snellere tijd. Lot-
te startte haar race erg snel en liet 
het tempo na de eerste 200 meter 
wat zakken. Desondanks kwam zij 
tot een mooie tijd van 2.27,23. Eve-
lien Hooijman (B-juniore) kwam op 
de 400 meter aan de start en liet een 
tijd noteren van 68,19 hetgeen een 
PR voor haar betekende. 
De lange afstanden werden heel 
laat op de avond gelopen. Sjoerd 
Heemskerk en John van Dijk start-
ten op de 3000 meter. Voor B-junior 
Sjoerd was dit de eerste keer op die 
afstand en hij liep een keurige, vlak-
ke race. Hij eindige in een mooie tijd 
van 9.44,51. John van Dijk kwam uit 
in de categorie Master 40+ en ook 
hij was tevreden met zijn 9.35,78. 
Tenslotte kwamen Marcel Pool, Jo-
landa ten Brinke en Anouk Claes-
sens aan de start op de 5000 me-
ter. Inmiddels gaf de klok al bijna 
‘middernacht’ aan, maar dat kon de 
atleten niet weerhouden om goe-
de prestaties neer te zetten. Mar-
cel Pool beet het spits af in de eer-
ste serie op de 5000 meter en wist 

een gelijkmatig tempo aan te hou-
den. Met zijn eindtijd van 16.13,36 
was hij dan ook zeer tevreden. Jo-
landa ten Brinke (Master 40+) liep 
in haar race steeds 10 meter achter 
Anouk. Tot de laatste meters. Door 
een versnelling kon Jolanda nog 
bij Anouk komen en, hoewel ogen-
schijnlijk Anouk nog net gepasseerd 
werd, kregen beide dames een tijd 
van 18.20,10 toegekend, hetgeen 
voor beiden ook een PR betekende 
met bijna 10 seconden.

Mooie prestaties van AKU 
en Steenbok RunningTeam

Zomertoer langs mooie 
plekjes met TTC De Merel
Regio - TTC De Merel fietst aan-
staande zondag 24 juli de Zomer-
toer. In groepsverband rijden de 
deelnemers langs de mooiste plek-
jes van het Gooi en de Vechtstreek. 
De afstand is 100 kilometer. Er zal 
om 8.30 uur bij Café De Schans in 
Vinkeveen worden gestart.
Genieten in het Gooi en de Vecht-
streek. Een heerlijk gebied om lek-
ker te fietsen. De fietsers rijden over 
rustige binnenwegen, langs water 
en weilanden en door mooie dorp-
jes.
De route voert via Botshol, langs de 
Waver en door de polder De Ronde 
Hoep naar Ouderkerk a/d Amstel. 
Vervolgens fietsen ze naar Abcoude 
en gaan langs de Gein, de Gaasper-
plas en het Amsterdam-Rijnkanaal 
naar de stop in Muiden.
Na de pauze fietsen de deelnemers 
langs het IJmeer naar Muiderberg, 
via het Naarderbos naar Naarden en 

langs het Naardermeer naar Weesp. 
Vervolgens over smalle weggetjes 
langs de Vecht via Nigtevecht, Ne-
derhorst den Berg, Vreeland en Loe-
nen naar Breukelen en terug naar 
Vinkeveen.
De Zomertoer is een toertocht ach-
ter voorrijders. De tocht wordt in 
twee groepen gereden. Groep A 
rijdt met een snelheid van ongeveer 
30 km/uur, groep B rijdt een paar 
kilometer minder snel. Iedereen kan 
dus mee met deze prachtige tocht.
TTC De Merel stelt vanwege de vei-
ligheid een valhelm verplicht. 
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. 
Leden van NTFU-fietsverenigingen 
krijgen 1 euro korting.

Wil je het Gooi en de Vechtstreek 
eens goed bekijken? Fiets dan mee 
met deze tocht.
Meer informatie:
www.ttcdemerel.nl.

Postduivenvereniging Rond de Amstel
Henk Snoek,  Ton Duivenvoorde 
en Ginkel & Berg winnaars
Regio - Een Meerdaagse fond 
(Overnacht)vlucht vanuit het Fran-
se Mont de Marsan met een gemid-
delde afstand van 1006 km, Mid-
fond (middenafstand), vlucht vanuit 
het Franse Breuil le Verte/Clermont 
met een gemiddelde afstand van 
361 km en een jonge duivenvlucht 
vanuit het Belgische Strombeek met 
een gemiddelde afstand van 152 
km stonden afgelopen zaterdag op 
het programma voor de leden van 
P.V. Rond de Amstel. De Overnacht 
fondvlucht werd een vlucht waarvan 
de duiven op de kortste afstanden 
‘s avonds het hok al bereikten, maar 
ook midden in de nacht. De duiven 
van Mont de Marsan werden vrijdag 
om 10.30 uur gelost, en Ginkel & 

Berg uit De Kwakel wisten om 03.00 
57 uur de eerste duif van de vereni-
ging binnen te halen, deze maak-
te een snelheid van 1408,960 meter 
per minuut (ruim 84½ km per uur). 
Paul Baas uit Uithoorn werd tweede 
en Verweij-Castricum uit Mijdrecht 
3e. In de afdeling met 1194 duiven 
in concours werd Ginkel & Berg 7e, 
Paul 37e Verweij-Castricum 38e en 
Rob v.d. Wal uit Mijdrecht 43e. In 
Rayon F met 250 duiven in concours 
werd Ginkel & Berg 3e, Paul 11e, 
Verweij-Castricum 12e en Rob 14e. 
Ton Duivenvoorde uit De Hoef wist 
met de Jonge duiven op Strombeek 
de winst te pakken. De duiven wer-
den om 10.15 uur gelost, en hij klok-
te de eerste duif van de vereniging 
om 11.54.39 uur, en deze maakte 
1509,130 meter per minuut (90½ km 
per uur). Hans Half uit Amstelhoek 
werd 2e en Martien v.d. Hoort 3e en 
1e in de B-Groep. In Rayon F werd 
Ton 52e, Hans 85e en Martien 93e. 
Als sponsor voor de jonge duiven-
vluchten is slagerij Heemskerk be-
reid gevonden dit op zich te nemen, 
waarvoor hun welgemeende dank, 
Deze prijs werd gewonnen door W. 
Wijfje. Om 07.30 uur werden de dui-
ven voor de laatste Midfondvlucht 
in Breuil le Verte/Clermont gelost, 
en het was Henk Snoek uit De Kwa-
kel die de eerste duif van de vereni-
ging klokte, en dat was om 11.04.40 
uur, en deze maakte 1674,140 me-
ter per minuut (bijna (100½ km per 
uur). Theo Kuijlenburg uit Amstel-
hoek werd 2e en Leo v.d. Sluis 3e 
en 1e in de B-Groep. In de afdeling 

Noord-Holland met 5774 duiven in 
concours werd Henk 86e, in Rayon 
F met 1298 duiven in concours werd 
hij 6e, Theo 27e, Leo 46e, Wim Könst 
uit Uithoorn 76e, Ron den Boer uit 
Uithoorn 84e en Hans Half uit Am-
stelhoek 99e. Henk werd Onaange-
wezen en Aangewezen Kampioen 
Midfond en had ook de beste duif 
op dit onderdeel. De uitslagen zijn 
als volgt:

Mont de Marsan
 61 duiven en 5 deelnemers
Ginkel & Berg
P. Baas
Verweij-Castricum
R. v.d. Wal
Th. Kuijlenburg

Strombeek 
572 duiven en 17 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
H. Half
M. v.d. Hoort
Bosse & Zn
W. Wijfje
Breuil le Verte/Clermont
146 duiven en 13 deelnemers.
H.P. Snoek
Th. Kuijlenburg
L. v.d. Sluis
W. Könst
R. den Boer
Eindstand 
Midfond
Onaangewezen
1. H.P. Snoek 
2. Bosse & Zn 
3. C. Pothuizen 
4. R. den Boer 
5. H. Half
Aangewezen
1. H.P. Snoek
2. C. Pothuizen
3.Bosse & Zn 
4. R. den Boer
5. Ginkel & Berg

B-Groep
1. L. v.d. Sluis 
2. M. v.d. Hoort
3. M. Bosse
4. Verweij-Castricum 
5..Th. Vlasman

1. M. v.d. Hoort
2. L. v.d. Sluis
3. M. Bosse
4. Verweij-Castricum
5. Th. Vlasman
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GVM sluit het turnseizoen af 
met gezellige lessen

Mijdrecht - Alle wedstrijden van 
het seizoen 2010/2011 zijn geturnd 
en GVM kan daar met volle tevre-
denheid op terugkijken. Ook de laat-
ste lessen waren afgelopen week 
een succes. Tijdens deze laatste les-
sen konden de kinderen ook de op-
brengst van de sponsoractie, die tij-
dens de clubkampioenschappen ge-
houden is, inleveren. GVM spaart 
voor een nieuwe spanbrug en voor 
nieuwe wisselbekers voor de club-
kampioenschappen. Op maandag 4 
juli was er voor de selectieturnsters 
ouder&kind-turnen. Ouders konden 
zich opgeven middels een deelne-
mersformulier om ook een keer op 
het rek, de balk of tumbling te ko-
men turnen. Voor deze ouders was 
er speciale oefenstof geschreven en 
de kinderen begeleidden hun ouders 
tijdens deze les. Ook keken de kin-
deren als volleerde juryleden naar de 
door hun ouders uitgevoerde oefe-
ningen en deze werden door hen be-
oordeeld. Grenzen werden door ou-
ders verlegd en er werd fanatiek ge-
turnd, aan voldoende inzet geen ge-
brek bij de ouders. Aan het eind van 
de les ontvingen zij dan ook een di-
ploma, met de behaalde score hier-
op vermeld, geschreven en uitgereikt 
door hun eigen dochter.

Tumblingen
Op woensdagmiddag was er de he-
le middag tumblingen voor de recre-
anten-turnsters van GVM. Normaal 
trainen zij in sporthal De Eendracht, 
maar daar is geen tumblingbaan, dus 
voor deze gelegenheid waren de les-
sen verplaatst naar sporthal De Brug.
Als eerste waren de meisjes van 6/7 
jaar aan de beurt. De meeste van de-
ze meisjes hadden nog nooit op een 
tumbling gestaan en vonden het 
helemaal te gek. Al snel werden er 
mooie sprongen en koprollen ge-
maakt. Ook werd er op een hoogvlak 

met trampoline voor de salto geoe-
fend. Nadat deze meisjes ruim een 
uur geturnd hadden waren zij hard 
toe aan limonade met wat lekkers er-
bij. De groep na de meisjes 6/7 jaar 
waren de meisjes van 8, 9, 10, 11 en 
12 jaar. Deze meisjes zitten al wat 
langer op turnen en zijn al vaardiger 
in het turnen op een tumblingbaan. 
In deze groep waren dan ook turn-
sters die al mooie salto’s lieten zien, 
op het verhoogde vlak maar ook al 
op de tumbling. Ook voor deze groep 
was er limonade en wat lekkers aan 
het einde van de les. Als laatste 
groep waren de turnsters uit het re-
creanten plus uur aan de beurt. 

Niveau
Dit is qua leeftijd een gemengde 
groep, maar het turnniveau ligt in 
deze groep wat hoger en dat lieten 
deze meisjes zien. Radslagen, ara-
bieren, overslagen, zweefrollen en 
prachtige salto’s werden er op de 
tumbling door deze dames geturnd.
Ook voor deze meisjes was er limo-
nade en iets lekkers. Nadat alle ma-
terialen weer opgeruimd waren kon 
de trainster naar huis met een goed 
gevoel over de turnsters die zij het 
afgelopen jaar les mocht geven én 
met een mooie opbrengst van de ge-
houden sponsoractie. Nog niet al-
le brieven met sponsorgeld zijn bin-
nen, maar zodra dit het geval is zal 
het eindbedrag bekendgemaakt 
worden. Ook wil GVM de winkeliers 
die deze actie gesponsord hebben 
bedanken: DA drogist Nap, boek-
handel Mondria, Berge/Active Lei-
sure en Intersport. Wilt uw dochter 
ook gaan turnen na de zomervakan-
tie? Kijk dan voor meer informatie op 
www.gvm79.nl of kom langs op dins-
dag tussen 16.00 uur en 18.00 uur of 
op woensdag tussen 13.30 uur tot 
18.00 uur in sporthal De Eendracht 
aan Eendracht 1 in Mijdrecht. 
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