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*kans op een Ford Ka Limited bij 
iedere tankbeurt (min. 25 ltr)

tank en win
een unieke 
E-Ka*

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

maak kans 
op een 
11-tal 
Ford 
Ka’s

De Kwakel - Op de grasvelden, 
maar ook op de stoep en het fi ets-
pad rondom basisschool De Zon 
liggen veel hondendrollen. Dat is nu 
genoeg geweest! Dagelijks gebeurt 
het dat kinderen in de poep stap-

pen of, nog erger, in de poep uitglij-
den. Het is verboden om de honden 
rondom de school hun behoefte te 
laten doen. 
Op de foto is te zien hoe de Kwa-
kelse leerlingen van basisschool De 

Zon hun actie voeren! Met de ac-
tie roepen de leerlingen dan ook al-
le hondenbezitters op om hun hond 
ergens anders uit te laten. Er zijn 
genoeg gebieden waar de honden 
wel mogen poepen!

Uithoorn - Afgelopen vrijdag vier-
den de peuters van peuteropvang 
de Vuurvliegjes feest. Ze konden 
verschillende spelletjes doen, zoals 
blikgooien, koekhappen en eendjes-
hengelen. Ook werden ze mooi ge-
schminkt. Tot slot aten ze pannen-
koeken met een lekker ijsje.  Met de 
hulp van enthousiaste ouders werd 
het een zeer geslaagde ochtend.

Zomerfeest met spelletjes bij 
kinderopvang De Vuurvliegjes

Leerlingen De Zon zijn hondenpoep zat

Uithoorn - Zoals de zaken er nu 
voor staan ziet het er naar uit dat 
Uithoorn op korte termijn haar 
beeldbepalende dorpsgezicht kwijt-
raakt. De gemeenteraad ging afge-
lopen donderdagavond in meerder-
heid van stemmen akkoord met het 
voorstel van het college van B&W 
geen gebruik te maken van het aan-
bod van het parochiebestuur om de 
torens in hun huidige staat over te 
nemen. Daarnaast kreeg het col-
lege groen licht om stedenbouw-
kundige verkenningen te laten uit-
voeren naar de mogelijkheden van 
het Schansgebied (zonder kerkge-
bouw), maar wel met behoud van 
de pastorie en de bijbehorende tuin. 
Met andere woorden: einde verhaal 
voor het kerkgebouw, ook al zal de 
stichting B.O.U.D er alles aan doen 
om sloop tegen te houden. Maar 
wat als de veiligheid van omwonen-
den in het geding is als het gebouw 
steeds verder verpaupert en in-
stortingsgevaar dreigt? Wie draagt 
dan de verantwoordelijkheid? Juist, 
de gemeente en niet B.O.U.D! Dan 
heeft het gemeentebestuur al-
le recht om maatregelen te treffen 
en de eigenaar van het kerkgebouw 
(bisdom) daarvan in kennis te stel-
len.

Geen belemmeringen
Er was tussen wethouder Jeroen 
Verheijen en de raadsleden nauwe-
lijks politieke strijd om het meren-
deel van de fracties te laten inzien 
dat verder onderhandelen over het 
behoud van het kerkgebouw geen 
zin meer heeft. Ook al omdat het 
bisdom bij de gemeente inmiddels 
een sloopvergunning heeft aan-
gevraagd. Dat zal overigens eerst 
getoetst worden aan de wettelij-
ke erfgoedverordening en het oor-
deel van de monumentencommis-
sie. Dat kan even duren. Maar als 
ook daar negatieve adviezen wor-
den uitgebracht over de toekomst 

van het kerkgebouw is het gedaan 
en zijn er wettelijk gezien geen be-
lemmeringen meer de sloopvergun-
ning te honoreren. Dan kan de ei-
genaar van het kerkgebouw de slo-
per opdracht geven het gebouw af 
te breken. Tenzij er zich een partij 
met een (grote) zak geld meldt, of 
dat een collecte onder de twintig-
duizend voorstanders in Uithoorn 
voor het behoud van het kerkge-
bouw 4,5 miljoen euro oplevert om 
de kerk te ‘redden’, lijkt uitvoering 
van het sloopvonnis onontkoom-
baar. En al zou het wonder gebeu-
ren, wat wordt dan de toekomstige 
bestemming van het gebouw? En 
wie betaalt in de periode daarna het 
onderhoud?...

Pastorie blijft
Schoorvoetend werd door Menno 
van Dam van Ons Uithoorn via een 
motie nog getracht de sloopvergun-
ning tegen te houden door tot aan 
de sloop de eigenaar (bisdom) te 
verzoeken ten minste minimaal on-
derhoud aan de kerk te plegen om 
een verdere verslechtering van de 
staat van het monument tegen te 
gaan. Ook om geen stedenbouw-
kundig onderzoek te laten uitvoe-
ren zolang de kerk er nog staat. De 
fractie van Groen Uithoorn steunde 
dit. De motie haalde het bij lange na 
niet. Ook al omdat het niet logisch 
lijkt de eigenaar te vragen alsnog 
geld te investeren in onderhoud ter-
wijl deze al opteert voor sloop! Ver-
der staat er niets in de weg intus-
sen een onderzoek te starten om 
te zien wat de mogelijkheden voor 
herinrichting van het Schansgebied 
zijn. Een en ander met een knipoog 
naar het Masterplan. Enkele frac-
ties, met name die van het CDA 
en PvdA, hamerden er wel op dat, 
mochten er ideeën uit voortvloeien, 
beeldbepalende elementen in de 
omgeving daarbij moeten worden 
meegenomen. De pastorie met de 

kennelijk bijzondere tuin zou daar-
bij een leidende rol kunnen spe-
len. Maar dan moet de tuin onder-
deel worden van het totale gebieds-
plan, dus toegankelijk zijn voor ie-
dereen. Nu is de tuin achter de pas-
torie ommuurd. Ook de VVD-fractie 
bij monde van fractievoorzitter Nick 
Roosendaal kon zich erin vinden dat 
een stukje zichtbare geschiedenis 
hoort bij Uithoorn. Hij riep het col-
lege op zich te focussen op het to-
tale beeldbepalende gezicht van het 
oude dorp, waar de herinrichting 
van het Schansgebied op moet aan-
sluiten. Wethouder Jeroen Verheijen 
wees er wellicht ten overvloede op 
dat de gemeente geen eigenaar is 
van het kerkgebouw en dat je er als 
gemeentebestuur feitelijk niets over 
te vertellen hebt. “Alleen als de vei-
ligheid in het geding is kunnen wij 
ingrijpen. Daarnaast hebben wij 
er destijds alles aan gedaan om te 
proberen het cultuurhistorisch erf-
goed te behouden door met het bis-
dom en de parochie een overeen-
komst aan te gaan. Daarin zijn de 
partijen niet tot elkaar gekomen en 
toen hield het voor ons op. Als ge-
meente zijn wij dus geen partij meer 
in deze en is het aan het bisdom 
en de parochie wat zij willen. Van-
uit die hoek is een sloopvergunning 
aangevraagd. Klaar. Wat wij als ge-
meente wel kunnen is nu een ste-
denbouwkundige verkenning la-
ten uitvoeren om te zien wat er met 
de resterende beeldbepalende ele-
menten van het Schansgebied ge-
daan kan worden. Er zijn daarvoor 
op voorhand geen belemmeringen. 
Voor de pastorie is geen sloopver-
gunning aangevraagd. Daar kun-
nen we dus wel wat mee in de con-
text van het beeldbepalende karak-
ter waarmee ik tevens tegemoetkom 
aan de wensen van de verschillen-
de fracties om daar rekening mee te 
houden.” Aldus wethouder Jeroen 
Verheijen.

Doek valt voor de Schanskerk
Het college mag van de gemeenteraad een stedenbouwkundig onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van 
het Schansgebied

Uithoorn - Eva Lubbers van de At-
letiekvereniging AKU uit Uithoorn is 
maandagavond mede door burge-
meester Dagmar Oudshoorn-Tinga 
uitgezwaaid voor haar vertrek naar 
de Olympische Spelen in Londen. 
Zij deed dat in een tjokvol clubhuis 
dat gevuld was met talloze vereni-
gingsleden en bestuursleden van 
de vereniging. Van alle kanten werd 
haar veel succes en sterkte toege-
wenst bij de pogingen om een zo 
goed mogelijk sportief resultaat te 
behalen.
Junioren en pupillen van de atle-
tiekvereniging hadden op een groot 
laken allerlei aanmoedigingen en 
succesvolle kreten geschreven om 
Eva goud toe te wensen.

Echte sporters gaan voor dat edel-
metaal natuurlijk, maar je moet 
dan wel net de ultieme vorm van 
de dag hebben en het nodige ge-
luk. Iedereen hoopt dat Eva dit met 
haar sportcollega’s ten deel zal val-
len. Burgemeester Oudshoorn-Tin-
ga was bijzonder trots op ‘haar’ in-
woonster die op het ‘koningsnum-
mer’ zoals zij de 4 x 100 meter es-
tafette klasseerde, zal uitkomen. 
Zij memoreerde dat Eva een gro-
te sprong had gemaakt in het klas-
sement van de snelste estafette-
loopsters in Nederland, want zij was 
van plaats negen opgeklommen 

naar plaats drie. De burgemeester 
wenste haar samen met AKU-voor-
zitter Wim Verlaan heel veel succes 
toe en hoopte vurig dat Eva met de 
estafetteploeg in de prijzen zal val-
len.

Succesvol seizoen
Eva Lubbers is vanwege haar pres-
taties door de Atletiekunie opgeno-
men in de selectie voor de 4 x 100 
meter estafette voor de Spelen. Na 
de Nederlandse Kampioenschap-
pen heeft bondscoach Wigert Thun-
nissen de defi nitieve 6 atletes voor 
de 4 x 100 meter estafette bekend-
gemaakt. Vorige maand liep het ta-
lentvolle estafetteteam al een nieuw 
Nederlands record tijdens een in-
ternationale meeting in Genève. Ka-
dene Vassell, Jamile Samuel, Janice 
Babel en Eva Lubbers liepen een tijd 
van 42,90 seconden, waarmee ze op 
dit moment de 9e plaats op de we-
reldranglijst bezetten. Om defi nitief 
naar de Olympische Spelen uitge-
zonden te worden moet de nationa-
le ploeg een plaats binnen de top 16 
van de wereld behouden. De teams 
hadden tot 4 juli jl. de tijd om zich 
te kwalifi ceren. Naast Eva zullen ook 
Dafne Schippers, Jamile Samuel, 
Marit Dopheide, Kadene Vassell en 
Esther Akihary uitgezonden worden 
naar Londen. Eva dankt haar uitno-
diging aan een zeer succesvol sei-

zoen. De Uithoornse, die naast haar 
sport een studie geneeskunde volgt, 
verbeterde dit jaar haar persoonlijk 
record op de 100 meter tot 11,58 se-
conden. Vorig seizoen kwam Lub-
bers tot een tijd van 11,91. Ook op 
de 200 meter liet Eva een grote pro-
gressie zien door een nieuw per-
soonlijk record te lopen van 23,51 
seconden. Op beide afstanden staat 
Eva 3e op de nationale ranglijst. 
Veertien dagen geleden eindigde de 
estafetteploeg tijdens het EK in Hel-
sinki op een verdienstelijke tweede 
plaats. De komende week zullen al-
le Nederlandse atleten die in Lon-
den in actie komen naar Barcelona 
afreizen om daar een trainingsstage 
te beleggen als voorbereiding op de 
Olympische Spelen in Londen.
Atletiek Klub Uithoorn (AKU) is een 
atletiekvereniging uit Uithoorn die is 
opgericht op 1 juli 1981. De vereni-
ging beschikt op Sportpark Rand-
hoorn over een kunststofatletiek-
baan met alle voorzieningen, een 
clubgebouw ‘Het Klokhuis’ en goed 
opgeleide trainers. AKU streeft er 
naar om het beste uit de atleten te 
halen, zowel op wedstrijd- als op re-
creatief niveau. Dat is bij Eva in elk 
geval gelukt! Gezien de grote hoe-
veelheid aanwezige junioren en pu-
pillen tijdens het uitzwaaien van 
Eva, zullen zich daaronder ongetwij-
feld meer talentjes bevinden.

Eva Lubbers bekijkt het laken met aanmoedigingen. Burgemeester Oudshoorn en AKU-voorzitter Wim Verlaan zien het 
samen met de leden glimlachend aan

Uithoornse Eva Lubbers 
naar de Olympische Spelen
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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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Activiteiten binnen uithoorn/De Kwakel 
aanmelden vanaf september
Op onze evenementenkalender vindt u 
een diversiteit aan activiteiten en eve-
nementen. Heeft u activiteiten of eve-
nementen gepland voor de maand 
september? Meld deze dan nu aan. 
Evenementen of activiteiten die buiten 
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden 
worden niet geplaatst op de evene-
mentenkalender. In september begin-
nen diverse instellingen, verenigingen, 
stichtingen met een nieuw aanbod aan 
sportieve of culturele activiteiten. Team 
Communicatie ontvangt eind augus-
tus, begin september binnen een kor-
te periode een grote hoeveelheid nieu-
we aanmeldingen voor de evenemen-
tenkalender. Om elk evenement of ac-
tiviteit te kunnen beoordelen en plaat-

sen, willen wij de aanmeldingen graag 
gespreid ontvangen. Zo heeft u meer 
kans dat uw activiteit of evenement tij-
dig op de Gemeentepagina en websi-
te wordt geplaatst. Houd er bij aanmel-
ding rekening mee dat in de zomer-
maanden de Gemeentepagina twee-
wekelijks verschijnt.

Vergunning of melding nodig?
Heeft u eerst gecontroleerd of een ver-
gunning of melding nodig is voor het 
houden van de activiteit of het evene-
ment? Dan kunt u zich aanmelden via 
het online formulier op onze website 
www.uithoorn.nl/evenementen Hier 
kunt u alle informatie en voorwaarden 
nog eens doorlezen.

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 activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

t/m 19 aug Expositie Kunst van binnen uit -8-, Galerie Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 50. Open op vrijdag 14.00-17.00 uur en in het 
weekend 12.00-17.00 uur. Toegang gratis.

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

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

21 juli  Eye-openers: Spelend Schilderen, het labyrinth. 10 lose work-
shops. 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Mar-
grietlaan 86. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 work-
shops voor €75,-, doek €7,50 Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-
6418680; info@jokezonneveld.nl

25 juli Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen 
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730223

29 juli         CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrij-
vingen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden 
en    schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.
crea-Uithoorn.com

1 aug. Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen 
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730223

5 aug.  CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvin-
gen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schil-
deren. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uit-
hoorn.com

8 aug. Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, 
 Wilhelminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: 
 Rob Brink 06-20730233

Evenementen vanaf september 2012 staan 
op www.uithoorn.nl

informatiecentrum 
Dorpscentrum tijdelijk op 
maandag dicht
In de vakantieperiode is het Informatiecentrum Dorpscentrum op maan-
dag gesloten. Van 16 juli t/m 31 augustus is het centrum geopend op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. 

wat is in informatiecentrum Dorpscentrum te vinden?
In het Informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpsstraat 15 is uit-

gebreide informatie te vinden over de verschillende plannen met dit 
gebied. De informatie is onlangs geactualiseerd.

Vanaf 20 juli gaat de rotonde Tha-
merlaan weer helemaal open. De ro-
tonde was sinds begin juni gedeel-
telijk afgesloten in verband met rio-
leringswerkzaamheden. Het werk is 

volgens planning verlopen en de om-
leidingsroutes vervallen per 20 juli. 
De rotonde wordt eenvoudig inge-
richt in afwachting van de ontwikke-
lingen in het dorpscentrum.

Rotonde thamerlaan vrijdag 
20 juli weer open

stemmen PeR BRieF 
weGens BeROeP OF 
weRKZAAmheDen 
Buiten neDeRLAnD

De burgemeester van Uithoorn 
maakt bekend dat het stemmen per 
brief toegestaan is aan de kiesge-
rechtigde Nederlander, die op de 
dag van de stemming (12 september 
2012) wegens beroep of werkzaam-
heden (of wegens beroep of werk-
zaamheden van de echtgeno(o)t(e), 
levensgezel of ouder) buiten Neder-
land verblijft.

wat te doen?
Voor het stemmen per brief wegens 
beroep of werkzaamheden in het bui-
tenland dient de kiezer uiterlijk 15 
augustus 2012 een verzoekschrift in 
bij de burgemeester van de gemeen-
te waar de kiezer is geregistreerd. 
Het hiertoe strekkende aanvraagfor-
mulier (model M 3) is kosteloos bij 
het gemeentehuis, afdeling verkie-
zingen, verkrijgbaar. 
De kiezer kan ook, in plaats van een 
verzoekschrift in te dienen, na ont-
vangst van zijn stempas, tot en met 
de dag van de stemming, zelf een an-
dere kiezer machtigen voor hem te 
stemmen, door zijn stempas aan die 
kiezer over te dragen.
Een op deze wijze aangewezen ge-
machtigde moet op de dag van de 
kandidaatstelling (31 juli 2012) in de-
zelfde gemeente staan ingeschreven 
als de kiezer die de volmacht geeft.
De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met 
zijn eigen stem, in de gemeente waar 
hij staat ingeschreven, uitbrengen.
Een volmacht die verleend is door 
overdracht van de stempas kan tot 
het uitbrengen van een stem door de 
gemachtigde door de volmachtgever 
worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee 
aanwijzingen als gemachtigde aan-
nemen. Nadere informatie wordt ver-
strekt door de afdeling/sector Burger-
zaken van de gemeente.

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Burgerza-
ken.

stemmen Bij VOLmACht 

De burgemeester van Uithoorn maakt 
bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal een 
kiezer toegestaan is bij volmacht te 
stemmen. Daarbij gelden de volgen-
de bepalingen.

A.  machtiging op schriftelijke 
 aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze 

gemeente zijn kosteloos verkrijg-
baar de formulieren voor de ver-
zoekschriften om bij volmacht te 
mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiter-
lijk op 29 augustus 2012 door 
de kiezer worden ingediend bij de 
burgemeester van de gemeente, 
waar hij op de dag van de kandi-
daatstelling (31 juli 2012) als kie-
zer is geregistreerd.

3. Hij, die zich bereid heeft verklaard 
als gemachtigde op te treden, 
moet op de dag van de kandidaat-
stelling (31 juli 2012) als kiezer zijn 
geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ont-
vangt de gemachtigde een vol-
machtbewijs. Hij dient de vol-
machtstem tegelijk met zijn eigen 
stem uit te brengen.

5. De volmachtgever is niet bevoegd 
de volmacht in te trekken of in per-
soon aan de stemming deel te ne-
men.

 
B.  machtiging door overdracht 
 van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van 

een verzoekschrift in te dienen, na 
ontvangst van zijn stempas, tot en 
met de dag van de stemming, zelf 
een andere kiezer machtigen voor 
hem te stemmen, door zijn stem-
pas aan die kiezer over te dragen.

Verkiezingen tweede Kamer 2. Een op deze wijze aangewezen 
gemachtigde moet op de dag van 
de kandidaatstelling (31 juli 2012) 
in dezelfde gemeente staan inge-
schreven als de kiezer die de vol-
macht geeft.

3. De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met 
zijn eigen stem, in de gemeente 
waar hij staat ingeschreven, uit-
brengen.

4. Een volmacht die verleend is door 
overdracht van de stempas kan 
tot het uitbrengen van een stem 
door de gemachtigde door de vol-
machtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee 
aanwijzingen als gemachtigde aan-
nemen. 

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Burgerza-
ken.

stemmen in een AnDeRe 
Gemeente met een 
KeiZeRsPAs

De burgemeester van Uithoorn 
maakt bekend dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal een kiezer toegestaan is zijn 
stem uit te brengen in een andere ge-
meente met een kiezerspas. Daarbij 
gelden de volgende bepalingen.

A.  schriftelijk verzoek 
1. Bij het gemeentehuis van deze 

gemeente zijn kosteloos verkrijg-
baar formulieren voor verzoek-
schriften om in een andere ge-

meente met een kiezerspas aan 
de stemming te mogen deelne-
men.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 
op de veertiende dag voor de dag 
van de stemming, dus uiterlijk op 
29 augustus 2012, door de kiezer 
worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente, waar 
hij op de dag van de kandidaat-
stelling (31 juli 2012) als kiezer is 
geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd 
indien aan de verzoeker is toege-
staan bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek 
wordt de beslissing gesteld op de 
stempas, die daardoor wordt om-
gezet in een kiezerspas.

B.  mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn stempas 

kan de kiezer ook, in plaats van 
een schriftelijk verzoek te doen, 
zich onder overlegging van zijn 
stempas vervoegen bij het ge-
meentehuis van de gemeente, 
waar hij op de dag van de kandi-
daatstelling (31 juli 2012) als kie-
zer is geregistreerd, om deze te 
doen omzetten in een kiezerspas. 
Dit kan geschieden tot op de vijf-
de dag voor die van de stemming, 
dus uiterlijk op 7 september 2012.

Een kiezer, die in het bezit is van een 
kiezerspas, kan zich ter uitoefening 
van zijn kiesrecht aanmelden in elk 
stembureau in Nederland. 

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Burgerza-
ken.
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 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 arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE 
Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Verkeersbesluit inzake aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

bij de ingang van de woning Johan van Oldenbarneveldtlaan 35. Ter inzage 
van 13 juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111

- Verkeersbesluit inzake evenementen 2012 in De Kwakel. Ter inzage van 13 
juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit inzake geslotenverklaring Randweg voor alle motorvoertuigen 
tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer voor het baggerdepot en Randweg 5 . Ter inzage van 13 juni t/m 
25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Culinair Uithoorn 16 juni 2012. Ter inzage van 13 juni t/m 25 
juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Inrichtingsvisie Groenzone Meerwijk. Ter inzage van 20 juni t/m 1 augustus 
2012. Contactpersoon: de heer R.A. van de Pol, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit evenementen zomer 2012 in het Dorpscentrum van Uithoorn. 
Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit “Film aan de Amstel” 22 september 2012. Ter inzage van 4 juli 
t/m 15 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Voorontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” Ter inzage van 6 t/m 26 juli 
2012. Contactpersoon: de heer M. Blonk, 0297-513111.

- Besluit tot opheffen gereserveerde gehandicapte nparkeerplaats nabij de in-
gang naar de woning Thamerweg 61 te Uithoorn. Ter inzage van 11 juli t/m 22 
augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning 
Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel. Ter inzage van 18 juli t/m 29 augustus 
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
- Poelweg 2, omgevingsvergunningvrij voor het plaatsen van een dakkapel.

 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
- Jaagpad 6b, omgevingsvergunning voor het vervangen van een verenigings-

gebouw. Bezwaar: t/m 21 augustus 2012.
- Poelweg 2, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Be-

zwaar: t/m 22 augustus 2012.
- Poelweg 12, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van sandwichpane-

len op het dak van de voormalige kassen. Bezwaar: t/m 23 augustus 2012.
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbal vereniging 

Thamen voor het organiseren van een Japans Baseball Camp op 21 en 22 ju-
li 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Kruitschuur 2 t/m 24, omgevingsvergunning voor het oprichten van 12 appar-

tementen. Bezwaar: t/m 20 augustus 2012.
Dorpscentrum
- Amstelplein 19, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de entreepui. Be-

zwaar: t/m 20 augustus 2012.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan 

de exploitant van New Mehfi l Indiaas restaurant t/m 4 juli 2015. Bezwaar t/m 
20 augustus 2012

- Kuyperlaan 50, vergunning aan Speeltuinvereniging Thamerdal voor het orga-
niseren van een Fancy Fair op 20 juli 2012 van 14.00 tot 16.00 uur. Bezwaar 
t/m 24 augustus 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 53, verklaring van geen bezwaar aan de heer Paul 

voor het organiseren van een Vuurvogelfeest op 14 september 2012 van 17.00 
tot 20.30 uur.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Sportevenementen.nl BV voor het 

organiseren van de toertocht Gerrie Knetemann Classic op 9 september 2012.

 VERKEERSBESLUIT
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de in-
gang van de woning Mgr. Noordmanlaan 54, De Kwakel aan te wijzen als gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 29 augustus 2012 ter inzage. Daarte-
gen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING UITHOORN 2012
Op 12 juli 2012 heeft de Gemeenteraad van Uithoorn de Algemene Subsidiever-
ordening Uithoorn 2012 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking één dag 
na bekendmaking, dus op 19 juli 2012.

 PUBLICATIE VASTSTELLING GELUID(BELASTING)KAARTEN 
 EN TABELLEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat zij 
op 18 juni 2012 de geluid(belasting)kaarten en tabellen van de gemeente hebben 
vastgesteld. Het betreft regionale kaarten waarin de gemeente Uithoorn is opge-
nomen. De regio Amstelland en de Meerlanden is een samenwerkingsverband 
van de gemeenten Aalsmeer. Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In dit geval 
heeft ook de gemeente Haarlemmermeer zich hierbij aangesloten.
Ter inzage
De kaarten en tabellen liggen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, cluster Vei-
ligheid en Handhaving. Ook kunt u de kaarten en tabellen downloaden via www.
uithoorn.nl
Tegen het vaststellen van de geluidbelastingkaarten en tabellen is op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep mogelijk.
Meer info?
Voor vragen kunt u terecht bij mw. J. Kars van de afdeling Publiekszaken, cluster 
Veiligheid en Handhaving (tel. 0297-513111).
 

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “TOLHUISSLUIS”
Op 12 juli 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmings-
plan “Tolhuissluis”, als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPTolhuis-
sluis-VS01, ongewijzigd vast te stellen. 
Toelichting
De Provincie Noord-Holland gaat de Tolhuissluis restaureren. Het bedieningsge-
bouw van de sluis dateert uit de jaren ’60 en voldoet niet meer aan de moderne 
(ARBO) eisen. Er komt een nieuw bedieningsgebouw dat voldoende werkruimte 
biedt aan zowel de mensen die de sluis bedienen als alle benodigde apparatuur. 
Het geldend bestemmingsplan Landelijk gebied voorziet niet in een bestemming 
voor het bedieningsgebouw. Daarbij heeft het nieuwe gebouw een groter ruimte-
beslag dan het huidige gebouw. In opdracht van de Provincie is dit bestemmings-
plan “Tolhuissluis” opgesteld waarmee het bedieningsgebouw planologisch mo-
gelijk wordt gemaakt.
Ter inzage
Het bestemmingsplan “Tolhuissluis” en het besluit van de gemeenteraad liggen 
van 20 juli t/m 30 augustus 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, 
gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden. Beroep moet 
schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen 
tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver-
zoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 18 juli 2012

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

Zomerdienstregeling 
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de gemeentepagina tijdens de zomer-
vakantie van de scholen niet wekelijks, maar om de week gepubli-
ceerd worden. Deze regeling gaat in per 26 juli en duurt tot 3 septem-
ber 2012. De gemeentepagina verschijnt na 25 juli weer op 8 en 22 au-
gustus. En dus niet op 1, 15 en 24 augustus. Vanaf 5 september ver-
schijnt de gemeentepagina weer wekelijks (dus 5 september, 12 sep-
tember enz.).

Witte bollen
Lekkere verse zachte 
broodjes voor onderweg 
naar de vakantiebestemming

Lekker & voordelig
geldig 20 & 21 juli

www.hullemanbroodenbanket.nl
Aalsmeer Ophelialaan 111 Tel. 0297-324530
Uithoorn Zijdelwaardplein 67 Tel. 0297-565275
Amstelveen Westwijkplein 62-68 Tel. 020-4417917 
Amsterdam Hageland 104-105 Tel. 020-6176512

http://twitter.com/hullemanbakker

Appelrondo
Met verse appel, banket-
bakkersroom, bedekt met een 
dun laagje abrikozengelei. 
Daar kun je niet van afblijven!

7+3
GRATIS

3,95
5 voor

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten

• accessoires
• flightcase-materiaal

• verhuur van 
geluidsapparatuur

OPEN:
Maandag: 13.00-18.00 
Dinsdag t/m vrijdag:  10.00-18.00
Zaterdag: 11.00-17.00

Schoolstraat 7 
Aalsmeer

0297-328044

MERK FLETCHER ARROW FLIJTE

VOOR INLICHTINGEN: 06 54 93 59 25

Te koop 4-persoons Tour/speedboot
LENGTE 4.80 METER (INCLUS IEF MOTOR), BREEDTE 1,55

• 55 PK Yamaha motor 
 electrisch gestart

• Op maat gemaakt afdekzeil

• Verlichting, waterpomp, radio

• 2 Back to Back zit stoelen, 
uitklapbaar tot 2 ligbedden

INCLUS IEF:

INCLUS IEF KANTELTRAILER MET VERLICHTING

GEHEEL VAARKLAAR!! € 2400,-

Te koop:
Magnetron LG €20,-. In-
line skates mt. 45 €20,-.
Canoncamera+opl. app €25,-.
Nespressoapp nw. €100,-.
Tv €20,-. Tel. 06-18949639
Te koop:
Princess 5 delig elec. stoomap-
paraat voor snelle maaltijd be-
reiding €35,-. Tel. 023-5477216
Te koop:
Viewing apparaat voor edi-
ting super 8 fi ms €5,-. 
Tel. 023-5477216
Gevraagd:
Wie helpt me aan hotelzeepjes 
voor verzam. Tel. 0252-673658
Aangeboden:
Eenpersoons matras nw, ide-
aal voor logee, afm. 90 x 200 x 9 
cm dik, €25,-. Tel. 023-5284547

Te koop:
30 Juweliers ringen doosjes 
€8,50. 3 Tijdschriften landleven 
2012 €5,-. 1 geillustr. schoolf-
lora v. ned. 1924 door N. Heu-
kels €3,50. Tel. 023-5713509

Te koop:
Grohe 1 hendel bad/douche 
kraan met nw koppeling + ro-
set als nw. €35,-.  Grasmaai-
er Huskvarna gesl. nw rol + la-
gers €25,-. Tel. 023- 5845352

Te koop:
Zeer mooi karpet 270 x 170 
gemell. hg polig €140,-
. 2 Zilv. gr. moderne bij-
zet taf. 80 h met ovaal bl. p.st. 
€17,50.   Tel. 06-20576325

Gevraagd:
Houten of metalen traphek-
je wit. Tel. 023- 5287529
Gevraagd:
Een driewielerfi ets voor een 
volwassene. Tel. 023-5292233



Door Flavoring

TRIVIAAL
Afgelopen week was een week waarin ik niet direct een rode draad 
kon vinden om wat over te schrijven. Moest ik het hebben over de 
vreselijke zomer waar we middenin zitten? Over de vakantie en alles 
wat daarbij komt kijken? Over de crisis of de bezuinigingen? Over de 
basisschool van tegenwoordig die zo heel anders is dan school vroe-
ger was in mijn beleving (ik bedoel al een citotoets voor kleuters in 
groep 1!). 
Maar al dat soort zaken lijken triviaal als het gaat om de gezondheid 
van mensen om je heen.
Het zal vast en zeker te maken hebben met het feit dat je ouder wordt 
en dus langzamerhand meer ervaring krijgt met leeftijdsgenoten die 
ziek worden, of dat je ziet dat je ouders ook mensen om zich heen 
verliezen. Alleen in mijn directe omgeving al zie ik mensen van mijn 
leeftijd die te maken hebben met tumoren die bestreden moeten wor-
den met bestraling of chemo. En soms komt een ongeluk weer uit een 
hele andere hoek en kun je zomaar vallen, buiten bewustzijn raken en 
niet meteen hulp kunnen regelen. Het zou het scenario van een goeie 
thriller of horror kunnen zijn, maar ja, alle inspiratie zal toch ergens uit 
het echte leven vandaan komen. Dan wordt het helemaal een verhaal 
in de stijl van Robin Cook, de man die alle medische thrillers schreef. 
Stel je voor dat je op zaterdagochtend naar het ziekenhuis in Woer-
den gaat, omdat je bent gevallen. Je bent buiten bewustzijn geweest, 
hebt pijn in de nek en met ontzettend veel moeite heb je alarm kun-
nen slaan. Aldaar aangekomen worden de vitale functies gecontro-
leerd en er is even overleg over de pijn in je handen. Maar kennelijk 
vond men daar dat er niets ernstigs aan de hand is en werd de pa-
tiënt vrij laconiek weer naar huis gestuurd. Om vervolgens uren later 
middels de huisarts toch alsnog met ambulance, compleet gefixeerd, 
naar het ziekenhuis te gaan. Gelukkig een ander ziekenhuis, waar 
hopelijk niet zo geblunderd wordt. In dat andere ziekenhuis worden 
scans gemaakt en is de uitslag niet goed! 
Ik heb van horen zeggen dat de meeste ziekenhuizen een protocol 
hebben voor dit soort situaties. Een protocol dat vrij simpel luidt, ge-
vallen, nek checken!!! Kennelijk heeft het ziekenhuis in Woerden dit 
niet, of is er niet volgens protocol gewerkt. Daar heb ik geen idee en 
geen verstand van. Ik kan alleen maar hopen dat het uiteindelijk al-
lemaal mee zal vallen. Dit soort dingen doen je beseffen dat het hele 
leven maar een kwetsbaar geheel is van toeval, geluk en omstandig-
heden. Als ik in Amerika zou wonen zou ik zeggen “SUE THEM” die-
genen die een steekje hebben laten vallen. Maar ik realiseer me ook 
wel dat alles mensenwerk is en dat wij allemaal inschattingsfouten 
maken. De ene fout is alleen kostbaarder en pijnlijker dan de ander. 
Als ik vervolgens in de krant lees dat zorgverzekeraars nog steeds 
niet naar de kwaliteit kijken van de zorg die ze inkopen bij ziekenhui-
zen, maar dat het vaak nog steeds om de prijs gaat dan wordt het me 
helemaal te gortig. Waar zijn we in Nederland toch allemaal mee be-
zig? Ja, we hebben zorg en vaak ook goede zorg. Maar we hebben 
ook nog heel veel te winnen op alle niveaus. Inwoners van De Ronde 
Venen, mocht je terechtkomen in het ziekenhuis van Woerden. Je zou 
er vanuit mogen gaan dat de zorg goed is, maar een extra kritische 
blik kan geen kwaad. Het gaat immers om het enige echte dat telt in 
dit leven, je eigen gezondheid en welbevinden! 
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Bruidsmodeshow in 
verzorgingshuis Zuiderhof
Vinkeveen - Vorige week is er een 
bruidsmodeshow gehouden voor de 
familie en de bewoners van verzor-
gingshuis Zuiderhof. De zaal liep al 
snel vol met enthousiast publiek.
Fantastisch om verschillende jurken 
te zien van de medewerkers die ze 
op hun trouwdag hebben gedragen.
Groot succes waren de trouwjurken 
van de collectie 2012 en 2013 van 
bruidsmode Giovanna uit Mijdrecht. 
Niet alleen trouwjurken maar ook 
gala- en avondkleding. Ook de 
moeder van de bruid zag er prach-
tig uit. De medewerkers waren da-
gen ervoor druk met passen en me-
ten in de zaak van Joke. Wat waren 
ze enthousiast en wat zagen ze er 
mooi uit. En dat alles gesponsord 
door bruidsmode Giovanna.
Joke, eigenares van Giovanna, heeft 
enorm haar best gedaan om de 

bruiden te helpen met het aan- en 
uitkleden van de bruidskleding. Al-
les verliep heel rustig en soepel en 
bij iedere jurk waren ook de ac-
cessoires zoals sieraden en schoe-
nen aanwezig. Met behulp van twee 
vrijwillige kapsters en een schoon-
heidsspecialiste zagen de bruidjes 
er prachtig uit. Alles was compleet.
Ter afsluiting van de bruidsshow 
heeft Joppe de Ree uit Vinkeveen 
gezorgd voor gezellige live muziek. 
Bewoners en alle aanwezigen heb-
ben ontzettend genoten van de mid-
dag. De organisatie wil nogmaals 
alle collega’s, medewerkers en vrij-
willigers die een bijdrage geleverd 
hebben hartelijk bedanken voor de-
ze geslaagde middag. Ook wil zij 
Bloemenzaak Rijdes uit Wilnis har-
telijk danken voor de bruidsboeket-
ten die zij gesponsord hebben.

Feestelijke diploma 
uitreiking in ‘t Buurtnest
Uithoorn – Vorige week woens-
dag 11 juli vond in ‘t Buurtnest de 
jaarlijkse diploma uitreiking plaats 
van het programma VVE Thuis. VVE 
Thuis. Opstapje en Opstap verzorgt 
stimuleringsprogramma’s voor de 
ontwikkeling van het jonge kind en 
is onderdeel van Cardanus Taal & 
Opvoedingsondersteuning.

Na een korte toespraak ontvingen 
ongeveer acht kinderen hun diplo-
ma uit handen van wethouder Ria 
Zijstra.
Na het officiële gedeelte volgde een 
buffet met door de moeders zelf-
gemaakte en meegebrachte hap-
jes, daarna konden de kinderen nog 
even knutselen.

Hollands fabrikaat bij 
Carla de Klerk Interieur
Aalsmeer - Wanneer u deze nat-
te zomeravonden sfeervol wilt door-
brengen met een glas wijn bij de 
open haard, kom dan kijken in de 
showroom van Carla de Klerk, Zijd-
straat 9 in Aalsmeer. Daar vindt u 
een prachtige open haard, inge-
bouwd in een wandkast van het Ne-
derlandse merk Interstar. De haard 
geeft echter geen warmte omdat hij 
werkt d.m.v. waterdamp en licht. 

Dus sfeervol!
De kast wordt aangepast aan uw in-
terieur door middel van diverse ma-
ten en kleuren. Verder kunt u heer-
lijk uitrusten op de prachtige bank 

met inklapbare voetensteun ont-
worpen door Hans Daalder en van 
het merk Havee uit Culemborg. De-
sign dat zit! Dit merk blinkt uit in 
kwaliteit en duurzaamheid.
De constructie is zeer degelijk en de 
bekleding is verwisselbaar.
Uiteraard ziet u dan ook een prach-
tig gordijn van Ploegstof met warme 
kleuren. En daarbij dan de mooie en 
praktische lampen van Hala verlich-
ting! Het plaatje is bijna compleet... 
Op de glazen salontafel van het 
(Nederlandse) merk Helderr staat 
prachtige glaskunst uit Polen.
Voor meer inlichtingen zie adverten-
tie elders in dit blad.

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:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden die-

ren als uw huisdier wordt vermist.
- Wilnis, Herenweg: cypers-wit-grijs katertje gecastreerd; hij heeft 

een wit snuitje en borst met een klein bruin vlekje aan de linkerkant 
van zijn neus; hij heeft witte pootjes en zijn naam is Siepie.

- Waverveen, omgeving Nessersluis: zwarte poes met witte befje, één 
voetje is korter dan de andere drie voetjes. Kees heeft één wit voet-
je.

Gevonden:
- Uithoorn, Alexanderpoort: cyperse kat met witte snuit, bef, buik en 

pootjes.
- De Hoef, Kromme Mijdrecht: zwart-witte kat.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Mijmeringen

Speeltuinvereniging Thamerdal 
organiseert fancy fair
Uithoorn - Op 20 juli organiseert 
Speeltuinvereniging Thamerdal een 
fancy fair op het schoolplein van ba-
sisschool De Regenboog. Er is van 
alles te doen en te winnen. Daar-
naast kunnen kinderen zelf een 
plaatsje reserveren om spelletjes te 
organiseren, spulletjes te verkopen 
e.d. De fancy fair is open van 14.00 
tot 16.00 uur en alle kinderen maar 
ook volwassenen zijn welkom. 
Je mag een plaatsje reserveren van-
af 6 jaar. Omdat er maar een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar 
is moet je je van te voren inschrij-
ven door een mailtje te sturen met 

je naam, adres, telefoonnummer, e-
mailadres en leeftijd naar speeltuin-
thamerdal@xs4all.nl
Het inschrijven kan tot uiterlijk nog 
vandaag, woensdag 18 juli. Je kunt 
je gegevens ook inleveren in de ro-
de bus in de hal van De Regenboog 
of op Gerbrandylaan 6. Er zijn onge-
veer 20 plaatsen van 2 bij 1,5 meter 
beschikbaar en wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt.
Een paar dagen van te voren ont-
vang je een berichtje met je in-
schrijfnummer. Is er geen plaats 
meer, dan hoor je dat zo snel mo-
gelijk.

 

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

125e jaargang

oplagE: 14.300

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

gEzONDHEIDs-
zORgPsyCHOLOOg

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

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

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

bRANDwEER 
& POLITIE

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Tropisch zomerfeest bij 
kinderdagverblijf Baloe
Uithoorn - Afgelopen vrijdag was 
het weer tijd voor het jaarlijkse zo-
merfeest bij kinderdagverblijf Baloe, 
onderdeel van kinderopvang Soli-
doe. Alles stond deze dag in het the-
ma ‘Tropical’. Helaas begon de dag 
erg regenachtig, dus kon er niet ge-
sproken worden over een tropische 
dag. Gelukkig begon rond vier uur 
de zon te schijnen en dit was pre-
cies de start van het zomerfeest. 
Alle ouders en kinderen van Baloe 

waren welkom om langs te komen. 
Er stond een springkussen voor de 
kinderen, je kon geschminkt wor-
den, chips rijgen en gewoon lekker 
buiten spelen.
Ouders hadden allemaal iets lek-
kers meegenomen en de leidsters 
van Baloe zorgden voor iets te drin-
ken. Het was weer een zeer ge-
slaagde dag voor de kinderen, ou-
ders en leidsters van kinderdagver-
blijf Baloe.

Zeventig jaar met elkaar 
getrouwd: platina!
De Kwakel - Waar gouden (50) en 
diamanten huwelijken (60) al iets 
bijzonder zijn in de tegenwoordige 
samenleving – want wie zal het van-
daag de dag nog halen – is 70 jaar 
met elkaar zijn getrouwd toch hele-
maal een ultieme gebeurtenis. Stelt 
u zich voor: Gerardus de Jong en 
Aplonia van Dam, sinds 2008 wo-
nend aan de Traverse in De Kwa-
kel, werden in de Eerste Wereldoor-
log geboren en traden in de Tweede 
Wereldoorlog op 10 juli 1942 met el-
kaar voor de wet in het huwelijk en 
op 16 juli voor de kerk. Deze laat-
ste dag houden zij aan voor de vie-
ring. Een deel van de oudere inwo-
ners van Uithoorn en De Kwakel 
waren toen nog peuters! De jonge-
re generatie was niet eens geboren! 
Wat moet het een belevenis zijn om 
zoveel te hebben meegemaakt in je 
leven... 
Gerardus de Jong werd op 28 mei 
1915 geboren in de Zuiderlegmeer-
polder, Aplonia zag in dat zelfde jaar 
op 17 maart het levenslicht in Ter 
Aar. Uit het huwelijk werden acht 
kinderen geboren, drie jongens en 
vijf meisjes. Het echtpaar heeft nu 
veertien kleinkinderen en 21 ach-
terkleinkinderen. Gerard en Aplo-
nia zijn de oudste inwoners van De 
Kwakel en tevens het oudste echt-
paar!

Grote gezinnen
De kinderen van het echtpaar ha-
len herinneringen op van hun ou-
ders. ‘Vader is een echte Kwake-
laar. Geboren in de Zuiderlegmeer-
polder. Hij stamt uit een gezin met 
zeven kinderen. Dat verhuisde la-
ter naar de Drechtdijk (waar nu ca-
fé Bolle Pouw staat) en vervolgens 
naar het Kwakelsepad (op de plaats 
van slagerij Van Eijk). Hij doorliep 
de lagere school en hielp als jonge 
jongen al mee om het huishouden 
rond te krijgen. Hij werkte voorna-
melijk in de tuinbouw en landbouw. 
Gerard hield van dansen en tijdens 

een avondje uit kwam hij onze moe-
der Aplonia tegen die ook dol was 
op dansen. Dat draaide uit op een 
aantal jaren verkering waarna zij op 
27-jarige leeftijd besloten om met 
elkaar te trouwen.
Moeder groeide op als oudste in 
een gezin van vijftien kinderen. Ze 
ging naar school in Langeraar waar 
zij een gedeelte van haar jeugd 
heeft doorgebracht. Later verhuisde 
het gezin naar de Amstel, het Jaag-
pad. Omdat in die tijd niet elk kind 
een fiets had betekende dat veelal 
van huis naar school lopen! Als oud-
ste kind moest zij veel doen in het 
huishouden. Het grote gezin moest 
het vaak zonder moeder (onze oma 
dus) stellen want die was vaak ziek 
en overleed veel te vroeg op 50 ja-
rige leeftijd. Opgroeien in een groot 
gezin zonder moeder is niet eenvou-
dig. Aan de andere kant geeft het 
ook vaak gezelligheid; het was al-
tijd een drukte van jewelste in huis. 
Toen Aplonia wat ouder werd kwa-
men er ook mogelijkheden voor ver-
tier, zoals dansavonden in een boer-
derij met accordeonmuziek. En als 
er wat geld verdiend was mocht ze 
met vader een keer winkelen. De 
avonden werden ook gevuld met het 
luisteren naar de radio, want TV was 
er nog niet. Aplonia ging dus ook 
wel eens uit en op een van die ke-
ren kwam zij Gerard tegen, wat het 
begin was van een langdurige ro-
mance.’

KDO-familie
Gerard begon zijn werkend leven 
in 1935 bij boer Gerrit Kooyman en 
stapte na een paar jaar over naar 
een andere boer, namelijk Lambalk 
aan de Legmeerdijk in Aalsmeer. 
Maar een nieuwe uitdaging dien-
de zich aan en in 1955 trad hij in 
dienst bij het vleesverwerkend be-
drijf Bacon in Uithoorn. Daar ging 
hij in 1980 op 65 jarige leeftijd met 
pensioen. Gerard is nu 32 jaar dage-
lijks samen met zijn Aplonia. Zij zijn 

‘een dure voor de AOW,’ zo merkt 
een van de kinderen op. Het gezin 
was sportief aangelegd. Zo is Han, 
een van de zonen, doelverdedi-
ger geweest in het eerste van KDO 
en zijn broer Evert voetbalde even-
eens in het eerste elftal. Gerard zelf 
heeft zich 50 (!) jaar verdienstelijk 
gemaakt bij KDO, onder meer door 
het maken van doelnetten, het lij-
nentrekken, kleedkamers schoon-
maken, kantinedienst, clubblad ma-
ken, enzovoort. Op zondag als het 
eerste moest voetballen runde hij 
de kleine kantine met snoep en bij 
koud weer was er erwtensoep met 
worst. Bij Sport en Spel werden er 
slaatjes gemaakt voor de jeugd. Als 
dank voor zijn vele verdiensten ont-
ving Gerard de Speld van Verdien-
ste bij KDO. In 2009 behoorde hij 
samen met Aplonia en Jan Noten-
boom met diens echtgenote tot de 
eregasten bij het slaan van de eer-
ste paal voor het nieuwe sportcom-
plex. Al met al was het een (h)echte 
KDO-familie.
Maar Gerard had volgens zijn kin-
deren nog meer hobby’s. Zoals vis-
sen, waaronder snoeken en vooral 
fietsen, waarbij hij 20 keer de Dor-
pentocht heeft gereden. Fietsen 
deed hij veelvuldig met zijn Aplonia 
en ook met de kinderen. Daaronder 
ook tien jaar lang naar hun dochter 
in Leusden, zo’n 80 kilometer. Ge-
rard en Aplonia gingen samen voor 
het eerst tijdens een lang weekend 
‘op vakantie’. Later ging een van de 
kinderen mee met een auto. Jaren-
lang zijn zij met vakantie naar Oos-
tenrijk geweest omdat een van de 
kinderen daar een huis heeft. Sa-
men hebben ze intens genoten van 
de bergen. Toen Gerard stopte met 
werken kreeg hij van zijn kinderen 
een hobbykas met een opkweekta-
fel en schermdoek om te tuinieren. 
Voor hem en zijn vrouw was het hun 
lust en leven om perkplantjes en ge-
raniums te kweken en groenten om 
in te maken voor de kinderen. De 

grootste hobby was wel het kweken 
van fuchsia’s en het inrichten en bij-
houden van de tuin. Aplonia hielp 
hem vaak daarbij. Samen hadden ze 
ook nog een mooie volkstuin! Toch 
maar knap om dat allemaal te rea-
liseren met tegelijkertijd de opvoe-
ding van acht kinderen plus een 
huishouding te runnen.

Supermoeder
‘Aplonia was een supermoeder die 
veel gedaan heeft in haar leven om 
het goed met elkaar te hebben. Daar 
hoort ook een woordje over de bu-
ren bij’, laat een van de andere kin-
deren weten. ‘Met name de gezel-
lige bewoners (buren) aan de Bo-
terdijk mogen genoemd worden. Zij 
had veel contact met onder ande-
re Riet Bartels, Cees de Horde, van 
Oostwaard, Lauwers, ‘buuf’ Voorn 
en anderen. ‘Ploon’ zei altijd dat 
ze veel vrienden had. Ze ging wel 
eens een avond naar het toneel en 
liet zich zien op de Kwakelse Ker-
mis. Dan kwamen Marie de Brink en 
Trui Hoogervorst oppassen. Ze ge-
noot van haar gezin en zorgde er-
voor dat dit bij elkaar bleef. Ook had 
ze een goed contact met de ande-
re familieleden. Zelfs ging ze er wel 
eens een week mee op vakantie, zo-
als kamperen met ‘tante’ Corrie van 
Dam. Moeder hield altijd van mooie 
kleren en dat ze er altijd verzorgd 
uitzag. Ze ging ook altijd graag win-
kelen met haar dochters en samen 
met de jongste is zij een keer per 
vliegtuig naar Spanje geweest. Dat 
was een hele belevenis. Volksdan-
sen was haar grootste hobby. Zij 
heeft dat dertig jaar gedaan en is 
daarmee tevens de oudste deelne-
mer. Voor dat lange lidmaatschap 
werd zij op de laatste avond van het 
volksdansen in juni van dit jaar ge-
huldigd. De verjaardagen van de 
kinderen sloeg zij nooit over. Er was 
altijd een envelop met inhoud. Zelfs 
nu nog wordt die traditie in ere ge-
houden voor de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Inmiddels is 
dat al 67 jaar lang zo! Een compli-
ment waard!’ Aldus de inbreng van 
de kinderen.
Nog voor de vakantietijd is er op 23 
juni jl. in het bijzijn van kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinde-
ren en verdere familie ter gelegen-
heid van deze mijlpaal een gezellige 
middag geweest in het Wapen van 
Aalsmeer. Het restaurant waar Ge-
rard en Aplonia al talrijke feestjes 
hebben gevierd. Dochter Ria heeft 
dit helaas niet kunnen meemaken; 
zij is in 2008 overleden, maar zal dit 
ongetwijfeld vanaf een wolk glimla-
chend hebben aangezien.
Op 16 juli vond in de huiselijke kring 
de echte viering plaats, waar ook 
burgemeester Dagmar Oudshoorn-
Tinga acte de présence gaf en een 
leuk cadeautje meebracht, naast de 
bloemen die namens de gemeente 
al waren bezorgd. Er waren felicita-
ties en een bloemstuk van Hare Ma-
jesteit Koningin Beatrix en de Com-
missaris van de Koningin in Noord-
Holland, Johan Remkes.
Bruidspaar, namens de Nieuwe 
Meerbode van harte gelukgewenst 
met deze toch wel bijzondere ge-
beurtenis in uw leven. Het zij u ge-
geven om er samen met uw kinde-
ren en familie nog lange tijd van te 
kunnen (na)genieten!

Dorpscentrum Uithoorn 
weer bereikbaar
Uithoorn - Het was geen pretje 
voor de winkeliers en ook niet voor 
de bewoners van Uithoorn, de af-
sluiting van de rotonde bij Prins 
Bernhardlaan. Maar vanaf morgen, 
donderdag 19 juli. is de grootste el-
lende voorbij. Het centrum van Uit-
hoorn is dan om 18.00 uur weer be-
reikbaar vanuit alle rijrichtingen. Al-
leen de Prins Bernhardlaan blijft 

nog gesloten voor alle verkeer daar 
de komende maanden aan de ri-
olering nog verder gewerkt moet 
gaan worden. De inwoners van het 
Dorpscentrum en de winkeliers sa-
men met de Horeca zijn blij dat het 
er op zit. “Hopelijk zullen onze trou-
we klanten ons weer gaan bezoe-
ken. Van omrijden is geen sprake 
meer”, aldus de ondernemers.

Zomerbridgedrive Mijdrecht
Mijdrecht - De zevende en laatste 
ronde van het succesvolle zomer-
seizoen was drukbezocht, 54 paren 
bij Bridgevereniging Mijdrecht in de 
Meijert aan de Dr. J. van der Haar-
laan. De winnaars van de avond, er 
werd gespeeld in drie lijnen, en de 
overallwinnaars zijn hieronder ver-
meld. Voor degenen die alle keren 
waren geweest was er een attentie. 
Wim Koevermans dankte namens 
het bestuur en de deelnemrs het or-
ganiserende team, Caro Toebosch, 
Hennie en Ineke Hollaardt, Bea van 
den Heuvel, Hermien de Jong en 
Hans Leeuwerik met een mooi boe-
ket bloemen. Ook Floor, Gerard en 
Yvonne werden bedankt voor hun 
support. De uitslag is als volgt:

Lijn A:
1.  Piet Homan en
  Jaap Schutte  60,16%
2.  Gerard van Beek en
 Aurie Block 59,90%

3. Chris en
 Corrie van der Wilt 59,38%

Lijn B:
1.  Auwert en
  Margriet Dekker  61,61%
2.  Boukje Dieleman en
  Wim Koevermans  58,04%
3.  Lice Lucchiari en
  Ans de Ruiter  57,74%

Lijn C:
1.  Gerard van der Meer en
  Gré Kennedy  67,08%
2.  Ineke van Diemen en
  Ria Verkerk 62,31%
3.  Rene de Jong en
 Ineke Schreurs  60,60%
De toernooiwinnaars zijn Auwert en 
Margreet Dekker met op de derde 
plaats Rob Bakker.
Het bestuur bedankte de deelne-
mers voor hun deelname aan de 
drive en hoopt op een zelfde op-
komst volgend jaar.

Multi Mondo Bootcamp
Mijdrecht - De Bootcamp training 
van Multi Mondo afgelopen seizoen 
is afgesloten. Bij de wekelijkse trai-
ning op maandagavond van zes we-
ken hebben acht vrouwen hard ge-
werkt aan hun conditie. Volgend 
seizoen start mogelijk weer een 
Bootcamp groep als er voldoende 
belangstelling is.

Vrouwen die willen meedoen, kun-
nen voor meer informatie contact 
opnemen via info@multimondo.nl, 
of via stichting de Baat: tel. 0297-
230280 (ma. t/m do. 9.00-15.30 uur) 
of via 06-26999395 (vrijdag). Snel 
opgeven, luidt het advies, want vol = 
vol als anderen zich al hebben aan-
gesloten bij de groep.

De deelnemers van deze groep heb-
ben er enorm van genoten om in de 
buitenlucht te trainen en afwisse-
lend allerlei verschillende oefenin-
gen te doen.
De ervaren trainer Carla van Nieuw-
kerk zorgde ervoor dat ze elke week 
een ander programma had samen-
gesteld op verschillende locaties. 
“We hebben de ruimte benut van 
enkele parken. De ene keer gingen 
we aan de slag met gewichtjes en 
een andere keer met een elastiek. 
Zo was het elke week weer een ver-
rassing. Zelf vond ik het heerlijk om 
te beleven hoe de dames genoten 
van de training. Ik vind ook dat ze 

heel goed bezig waren.” Carla van 
Nieuwkerk speelde steeds in op de 
wensen van de groep als geheel en 
ze houdt rekening met het niveau 
van de individuele deelnemers. Van-
wege haar achtergrond als fysio-
therapeut kan ze ook goede advie-
zen geven over wat wel en niet ver-
standig is qua beweging voor men-
sen met bepaalde fysieke klachten. 
Na de zomervakantie wil de groep 
doorgaan en zijn er enkele plaat-
sen open voor nieuwe deelnemers. 
Wie interesse heeft: meld je snel 
aan! Maandag vanaf 19.30 uur is de 
vaste avond en tijd voor deze Boot 
Camp training.

Megan van Bruggen en Pauline Oudijk 
clubkampioen 2012 van LR&PC Willis
Regio - Vrijdag 13 en zaterdag 14 
juli werden de jaarlijkse clubkam-
pioenschappen verreden bij LR&PC 
Willis. Clubkampioen wordt de com-
binatie die het meest allround pres-
teert in zowel het springen als de 
dressuur. Naast de titel clubkampi-
oen wordt er ook gestreden om de 
titels spring- en dressuurkampioen 
zowel bij de pony’s als bij de paar-
den. Ondanks de slechtere weers-
voorspellingen heeft iedereen op 
beide dagen droog kunnen rijden 
en goede resultaten kunnen neer-
zetten. Vrijdagavond werd er, zo-
als ieder jaar, gestart met het sprin-
gen. Bij de pony’s reed Valerie van 
der Werf met haar pony Stracciatel-
la een foutloos basisparcours en in 
de barrage vier strafpunten. Hier-
mee eindigde deze combinatie op 
een mooie derde plaats. Ayleen Min 
met Ragazzio en Megan van Brug-
gen met Wilgenhaar’s Samba reden 
beiden twee keurige rondjes. Zowel 
in het basisparcours als in de bar-
rage waren ze beiden foutloos. Me-
gan was met haar Samba in de bar-
rage net iets sneller waardoor de-
ze combinatie de titel springkam-
pioen 2012 en bijbehorende prij-
zen in ontvangst mocht nemen. Ay-
leen werd met haar nog jonge pony 
knap tweede. Bij de paarden is Hel-
ma van den Heuvel met haar paard 
U be Nanta op de derde plaats ge-
eindigd. Zij reed 4 strafpunten in 
het basisparcours in een snelle tijd, 
waardoor ze haar zusje Ilona net 
voor bleef. Pauline Oudijk bleek de-
ze avond goed in vorm te zijn, want 
ze eiste zowel de eerste als de twee-

de plaats op. Met haar beide paar-
den Chicago L en Beijing Nu Lan 
reed ze een foutloos basisparcours. 
Met Chicago maakte ze in de barra-
ge helaas een springfout waardoor 
ze tweede werden. Met Beijing bleef 
Pauline in de barrage ook knap fout-
loos waardoor deze combinatie zeer 
verdiend springkampioen is gewor-
den. Zaterdagochtend begonnen 
de paarden met hun dressuurproe-
ven. Het werd een spannende strijd, 
want de punten lagen niet ver uit el-
kaar. Voor het eerst in twee jaar ver-
scheen Juliette Stam-de Haan weer 
in de wedstrijdring en dit deed ze 
zeker niet onverdienstelijk. Ze reed 
met het paard Redford een nette 
L1 proef. Met 190+ punten eindig-
den ze op de vierde plaats. Pauli-
ne Oudijk bleek ook tijdens de dres-
suur haar beide paarden goed voor 
elkaar te hebben. Ze bezette zo-
wel de tweede als de derde plaats. 
De paarden hadden alleen dit keer 
stuivertje gewisseld al scheelde het 
qua punten bijna niets. Met Beijing 
Nu Lan werd ze derde. Voor hun M1 
proef scoorden ze 191 punten. Met 
Chicago L reed Pauline een L2 proef 
welke werd beloond met 191+ pun-
ten waardoor deze combinatie het 
rode lint en bijbehorende beker in 
ontvangst mocht nemen. Elisa Pel 
had met haar Audi T op de vrijdag-
avond tijdens het springen nog een 
paar foutjes, maar revancheerde 
zich op de zaterdag. Met een mooie 
M1 proef waar de jury 193 punten 
voor kwijt kon werden ze dressuur-
kampioen bij de paarden. Ook bij de 
pony’s werden er mooie dressuur-

proeven aan de jury getoond. Antoi-
net Peek reed met haar jonge po-
ny Dalenoord’s Alexander een net-
te proef welke werd beloond met 
185 punten en de vierde plaats. In 
de top van het klassement meldden 
zich dezelfde combinaties als bij het 
springen.
Op de derde plaats met 187 punten 
eindigde dit keer Ayleen Min met 
Ragazzio. Megan van Bruggen reed 

zich met Wilgenhaar’s Samba naar 
een knappe tweede plaats. Voor 
hun L2 proef kregen ze 193 pun-
ten. Dressuurkampioen bij de po-
ny’s werd met 194 punten Valerie 
van der Werf met Stracciatella. 
De zaterdag werd afgesloten met 
de jongste combinaties. Meina Peek 
met Kaszichts Ashly en Lynn Peek 
met Estalla’s Micha reden vrijdag-
avond heel knap in de rondte over 
het springparcours.
Zaterdag stuurden ze hun pony’s 
netjes door de zogenaamde bixie-
proeven heen. Hiermee verdienden 
ze beiden een welverdiend applaus, 
twee linten en een mooi cadeau



De Kwakel - De koninklijke Leen-
ders vierde afgelopen vrijdag sa-
men met de burgemeester en enke-
le tientallen eigenaren van bedrijven 
ouder dan 100 jaar haar jubileum; 
haar 125 jarige bestaan en het pre-
dicaat ‘Koninklijke’. De burgemees-
ter was anders dan op de eigenlijke 
datum, 26 maart, zeer fi t en vrolijk. 
Ze genoot zichtbaar, met familiele-
den, media en enkele tientallen zeer 
ervaren ondernemers, van een ‘high 
profi le walking dinner’. Maar eerst 
was er dan de zeer bekende gast-
vrije ontvangst en het offi ciële ge-
deelte. Met een heerlijk glas cham-
pagne in de hand gingen de gas-
ten naar buiten om de onthulling te 
zien van de versierselen die bij de-
ze onderscheiding horen: het ‘Ko-
ninklijke Schild’. Dat werd door de 
burgemeester onthuld terwijl radio 
Aalsmeer en RTV Amstelveen dit ju-
bileum ‘vereeuwigden’.

Speech
De burgemeester gaf tijdens haar 

speech uitgebreid aandacht aan de 
geweldige prestatie die Ad en Joke 
Bocxe samen met hun ouders , Piet 
Bocxe en Nel Bocxe – Leenders ge-
leverd hebben. Natuurlijk moet je 
een uitmuntend product en service 
leveren.

Maar daarbovenop moet je aan-
toonbaar goed zijn in de omgang 
met je medewerkers, de omgang 
en keuze van de culinaire ingredi-
enten. Om nog maar niet te spre-
ken van de wet- en regelgeving. De 
burgemeester was dan ook zeer blij 
met het initiatief van dochter Step-
hanie en de grote hoeveelheid pa-
pierwerk die Anja Bakker van de 
gemeente hebben geleverd om de 
aandacht van Hare Majesteit de Ko-
ningin te krijgen. Ze genoot daar-
mee ook zichtbaar van de aandacht 
die De Kwakel en daarmee ook Uit-
hoorn krijgt. Ad Bocxe dankte ieder-
een die aan hun succes hebben bij-
gedragen. Maar opnieuw bleek dat 
Ad en Joke toekomst visie hebben. 

Zijn speech ging vooral over de toe-
komst. Om bij de tijd te blijven zal 
het bedrijf zich moeten vernieu-
wen: betere faciliteiten, betere ar-
beidsomstandigheden, uitvoeren 
van nieuwe en veeleisende wette-
lijke eisen, de bedrijfsvoering duur-
zaam maken en de culinaire kwali-
teit alsmaar te verhogen. Een nieu-
we bedrijfslocatie is daarbij abso-
luut nodig. Ad en Joke keken de 
burgemeester aan en hopen en ver-
trouwen erop dat ze na 8 jaar on-
derhandelen over locaties, condi-
ties en bestemmingplannen dit bin-
nenkort succesvol kunnen afsluiten. 
Dan hopen ze de basis te leggen 
voor de continuïteit voor Leenders 
Catering en Party Centrum. Maar op 
deze dag en het komende weekend 
zal men toch zelf terugkijken en ge-
nieten van deze mijlpaal. Voor de-
ze gelegenheid is Jasper’s ‘Zomer-
café’ geopend met klasse menu’s. 
Alle gasten worden op een heerlijk 
glas bubbels van het huis getrak-
teerd! Reserveren kan via j.bocxe@
leenders.com of 0297-561204

Feiten en cijfers
Op 26 maart 1887 werd het café-
bakkerij annex stalhouderij gestart 
door Jasper Leenders. In 1987 ne-
men Ad, zijn zuster, zwager en zijn 
vrouw Joke het restaurant over. Van-
af 1991 zijn Ad en Joke de eigena-
ren en vormden het om tot het hui-
dige kwalitatief hoogstaande Leen-
ders Catering en Party Centrum. 

125 jaar Koninklijke Leenders
Op 26 maart 1887 drankvergunning 
verleend aan Jasper Leenders, va-
der van Jan Leenders. De lokale be-
volking stalt er met regelmaat en te-
vredenheid hun paarden en drinkt 
er zijn borrel na de kerkgang. Piet 
Bocxe, bakkersknecht, leert in 1947 
de familie Leenders in De Kwakel 
kennen. Piet Bocxe trouwt in 1955 
met de dochter van Jan Leenders, 
Nel. 1956 Piet en Nel nemen de zaak 
van Jan Leenders over: café, feest-
zaal, toneelzaal. Zoon Ad werd in 
1957 geboren. In 1974 gaat Ad naar 
de Middelbare Hotelschool in Til-
burg. In 1975 start Joke horecaop-
leiding in Zwitserland en loopt di-
verse stages in buitenland. In 1981 
ontmoet Ad zijn vrouw Joke in ho-
tel-restaurant De Keizerskroon in 
Apeldoorn. Einde toneelzaal in 1987. 
Ad en Joke nemen samen met zus 
en zwager restaurant Leenders over 
in 1987. Vanaf 1991 gaan Ad (exter-
ne catering) en Joke (interne partij-
en) verder met uitbreiding en speci-
alisatie van de catering en zalenver-
huur. In 1994 opening van restau-
rant Jasper’s.

Heden: catering in topsegment, ver-
huur zalen en weekendopening van 
restaurant Jasper’s.
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Aanstaande vrijdagavond 20 juli:

Zomerpodium in het Zwanenpark
Vinkeveen - ‘BinnensteBuiten’-ver-
halen organiseert tijdens de zomer-
maanden in het Zwanenpark ach-
ter het winkelcentrum aan de Ple-
vierenlaan een klein en intiem zo-
merpodium met verhalenvertellers 
en musici.
Het junipodium is inmiddels ge-
weest. Het was een mooie avond 
met boeiende verhalen uit Afri-
kaanse culturen, maar ook verha-
len van deze tijd. Op 20 juli en 17 
augustus kunt u opnieuw van on-
geveer 20.15 uur tot 21.45 uur ge-

nieten van het zomerpodium ‘Onder 
de Linden’. Het is de bedoeling dat u 
zelf uw zitplaats meeneemt, evenals 
uw drankje, koffi e of sapje. De Linde 
is zowat uitgebloeid maar de plek in 
de schaduw van deze boom met z’n 
lichtgroene blad is nog steeds inspi-
rerend. Er kan zomaar een zomer-
briesje de bladeren doen ritselen en 
u meenemen naar verre en onbe-
kende oorden en lang vervlogen tij-
den. U kunt in uw gedachten daar 
nog blijven onder de klanken van 
de musici, die de verhalen afwisse-

Culinair feest bij 125 jarig Koninklijke 
Leenders Catering en Party Centrum

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft geen begrip voor zomersluiting

Veenweidebad deze 
zomer wederom dicht!
De Ronde Venen - Zolang het 
Veenweidebad bestaat is het al zo. 
Zomers is het zwembad dicht. Maar 
dat niet alleen, op veel meer uren 
per dag, als je zelf of met je kinde-
ren zou willen gaan zwemmen, is 
het zwembad gewoon gesloten. Za-
terdag dicht, zondag na twee uur 
dicht. Dat noemen ze een familie-
bad! Ook dit jaar is het zwembad 
een groot deel van de grote vakan-
tie geheel gesloten. Nu is er een po-
litieke partij die er op reageert en 
wel de PvdA-GroenLinks-LokaalSo-
ciaal. Zij stuurde ons het volgende 
persbericht: ‘Je hebt vakantie en je 
wilt gaan zwemmen. Het weer valt 

tegen, maar in Mijdrecht staat een 
bijna gloednieuw zwembad, inclu-
sief ligweide. Je pakt je zwemspul-
len en je fi etst snel naar het Veen-
weideBad.
Helaas... “Wegens Vakantie Geslo-
ten” meldt exploitant OptiSport en 
wel van maandag 16 juli tot en met 
zondag 12 augustus. De raadsfrac-
tie van PvdA-GroenLinks-Lokaal 
Sociaal vindt het onverteerbaar, dat 
een zwembad juist in de grote va-
kantie de deuren sluit. Het Veenwei-
debad kostte de gemeente uitein-
delijk ruim 15 miljoen euro. PvdA-
GroenLinks-LokaalSociaal gaat er 
vanuit dat verantwoordelijk (CDA) 
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de le-
zers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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.

Staat van Schanskerk niet van 
vandaag of gisteren 

Afgelopen donderdag heeft de raad een debat 
gevoerd over het standpunt dat het college heeft 
ontwikkeld op verzoek van de eigenaren van de 
Schanskerk. In dit debat heeft gemeentebelangen 
het onderstaande al mondeling naar voren ge-
bracht.
Het sluiten of de sloop van een kerkgebouw, 
gaat altijd gepaard met veel emoties. Hier bij de 
Schanskerk is het niet anders. Daar komt hier nog 
eens bij dat de sluiting erg snel is gegaan en er 
geen tijd geweest is om aan het idee te winnen. 
Vanaf het begin hebben hier de emoties de bo-
ventoon gevoerd. 
Maar hoe je het ook wend of keert , alles wat met 
de Schanskerk te maken heeft is in eerste instan-
tie een zaak van de parochie en het parochiebe-
stuur en niet van de gemeentelijke overheid.
Wij hebben in Nederland een scheiding tussen 
staat en kerk, dat betekent dat de staat en de kerk 
zich op het organisatorisch en bestuurlijk vlak niet 
met elkaars zaken bemoeien. 
Parochianen die het niet eens zijn met de beslui-
ten van het parochiebestuur zullen toch moeten 
proberen om met het bestuur tot een vergelijk te 
komen, want formeel kan de gemeentelijke over-
heid daar geen rol in spelen. Dat geldt ook voor lo-
kale monumenten.

De gemeente kan zich hooguit inspannen om te 
proberen een bemiddelende rol te spelen. De ge-
meente kan niet bepalen wat de parochie met hun 
gebouwen moeten doen of hoe zij hun geld moe-
ten besteden. 

In 2009 heeft deze raad een viertal moties aange-
nomen met het verzoek aan het college om zich 
in te spannen om de beeld bepalende kerk, of ge-
deelten daarvan, in een of andere vorm te behou-
den. Gemeentebelangen heeft wat dit betreft erg 
weinig resultaat gezien. Voor ons is het nooit dui-
delijk geweest wat de inspanning van het colle-
ge precies is geweest, welk doel men nu precies 
na streefde. 

Als raad hebben we heel lang geen informatie ge-
kregen, maar erkennen tegelijkertijd dat het colle-
ge niet de vrijheid had om meer te doen dan wat 
ze gedaan heeft. Het had misschien wel beter en/
of sneller gekund. 

Deze manier van werken, dit gebrek aan snelheid, 
duidelijkheid en transparantie, heeft er voor ge-
zorgd dat men jaren lang bezig is geweest zon-
der zichtbaar resultaat te boeken. Dit geeft duide-
lijk aan hoe dit college opereert als het een beet-
je moeilijk word. 
 
Op dit moment is wel duidelijk dat het college de 
verschillende partijen niet bij
elkaar heeft kunnen brengen. 
Het is duidelijk dat de gebouwen aan de Schans in 
zeer slechte staat verkeren. Ook is duidelijk dat dit 
niet iets is van de laatste jaren. Daar is de staat van 
de Schanskerk te slecht voor. Met name de voor-
gangers van het huidige parochiebestuur moeten 
zich dat aantrekken, zij zijn als eerste verantwoor-

delijk voor dit gebrek aan onderhoud. Dit uitslui-
tend op het huidige bestuur afschuiven is te ge-
makkelijk en onterecht. 

Restauratie van de torens en/of resterend gedeel-
te van de kerk vraagt erg veel geld. 
De eigenaar zegt niet alleen dit geld niet te heb-
ben maar zegt ook geen belangstelling te hebben 
in de gebouwen om deze nog te (her)gebruiken. 
Het parochiebestuur geeft er de voorkeur aan de 
Burght voor hun kerkbijeenkomsten te gebruiken. 
Met het teruglopen van het aantal parochianen is 
de capaciteit hiervan ruimschoots voldoende. 

Dan blijft er nog maar een mogelijkheid over. Is 
er iemand anders die er brood in ziet iets met de 
gebouwen te doen. Iets wat voldoende geld ople-
vert om de restauratie kosten te betalen en de ge-
bouwen rendabel te beheren. Voor zover wij we-
ten heeft niemand, die daar ook de middelen voor 
heeft, zich hiervoor gemeld en wij hebben ook niet 
de indruk dat de, volgens sommigen, vele inwo-
ners van Uithoorn die de kerk willen behouden, 
hun woord in daden willen omzetten en de beno-
digde fondsen bijeen te brengen.
Dit zou dan vele honderden euro’s per persoon 
moeten zijn, nog afgezien van de exploitatie na de 
opknapbeurt.
Dit allemaal nog los van het feit dat het dan nog 
altijd het parochiebestuur en het Bisdom is waar 
men dan nog overeenstemming mee moet zien te 
bereiken. 

Als we even voorbij gaan aan de onduidelijkheid 
en de lange tijd die het al geduurd heeft, dan den-
ken wij toch dat de gemeente gedaan heeft wat ze 
kon, nu is het tijd om knopen door te hakken. Ge-
zien de staat van het gebouw, het feit dat de paro-
chie het geld niet heeft om de noodakelijke werk-
zaamheden te verrichten en inmiddels al een sloop 
vergunning heeft aangevraagd, is onze suggestie: 
niet nog meer geld in deze bodemloze put te stop-
pen en zo snel mogelijk de sloopvergunningen af 
te geven. 
Hoezeer het gemeentebelangen ook spijt dat een 
beeldbepalend gezicht, zoals dat van de kerkto-
rens, verdwijnt, we vinden niet dat het aanwen-
den van gemeenschapsgeld voor dit doeleinde on-
ze voorkeur geniet.
Dan kan ook een zinvol stedenbouwkundig onder-
zoek gedaan worden en kunnen er plannen ge-
maakt worden om het gebied aantrekkelijk in te 
richten. 
We zijn dan ook blij dat er nu een stuk duide-
lijkheid is gekomen, ofschoon we ons realiseren 
dat dit niet betekent dat er morgen gesloopt kan 
gaan worden. Daar gaan nog een aantal procedu-
res overheen die, terecht, waken over een zorgvul-
dig besluit dat van alle invalshoeken bekeken is en 
gerechtvaardigd genomen kan worden.

Fractie Gemeentebelangen:
Klaas Bijlsma
Sjaak Verhaar

Robert Timmers
Herman Bezuijen

wethouder Moolenburgh snel or-
de op zaken stelt. Het kan niet zo 
zijn dat alleen de particuliere ex-
ploitant profi teert van een miljoe-
neninvestering aan gemeenschaps-
geld. Zwemmen kunnen de De Ron-
de Veners nog wel in het Meerbad 
(Abcoude) en in omliggende dor-
pen. De zwembaden in Breukelen, 
Uithoorn en Woerden blijven deze 
zomer namelijk wel open.

Omdat het vermoeden bestaat dat 
er meer klachten zijn over het Veen-
weideBad, heeft PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal een meldpunt inge-
richt, zie www.lokaalsociaal.info.

len en ondersteunen. De zomerpo-
dia zijn vrij toegankelijk en er is ge-
legenheid een bijdrage te geven om 
de kosten te dekken van deze unie-
ke optredens.
Komende vrijdag 20 juli zijn er gast-
vertellers en Elza van ‘Binnenste-
Buiten’-verhalen vertelt zelf. Eén van 
de gastvertellers, Marieke van den 
Houten zal haar verhalen onder-
steunen en begeleiden met eigen 
harpmuziek. Kom genieten! Info: 
elza@binnenste-buitenverhalen.nl 
tel. 0297-261316 of 06-23150498.
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Heel warm zomerfeest bij 
peuteropvang De Quakel
De Kwakel - Afgelopen maandag 
was het feest bij peuteropvang So-
lidoe, afdeling De Quakel. Het the-
ma van het jaarlijks terugkerende 
zomerfeest was dit jaar: ‘Oef, wat 
is het warm!’ De peuters hebben ’s 
ochtends allerlei spelletjes gedaan 

zoals schatzoeken in de zandbak, 
circuit, schminken, cakeje versieren, 
knutselen en blikgooien.
Als afsluiting kregen ze van cafeta-
ria ’t Trefpunt een heerlijk ijsje aan-
geboden! Het was een superleuke 
ochtend!

Leerlingen van 
De Trekvogel vliegen uit
Mijdrecht - Dinsdag 3 juli stond 
geheel in het teken van het afscheid 
van de leerlingen van groep 8 van 
basisschool De Trekvogel. ’s Mor-
gens was de generale van de mu-
sical Confetti. De kinderen van de 
andere groepen zagen de oudsten 
schitteren in de diverse rollen en 
genoten met volle teugen van de 
optredens. Vooral het duo Connie 
en Fetti en de magiër Astropalis en 
Blondine werkten regelmatig op de 
lachspieren van de kinderen. Ook 
het verrassende optreden van Ri-
nus en Ramona met hun hit ‘Ramo-
na op de scooter’ zette de zaal vol-
ledig op zijn kop. ’s Middags gingen 
de kinderen met een aantal leer-
krachten een uurtje bowlen in Bow-
ling Mijdrecht. Na dit sportieve ge-
deelte was het tijd om te gaan eten. 
De kinderen hadden het buffet zelf 
verzorgd. Pannenkoeken, gevulde 
eieren, kippenboutjes, pizza’s, wor-
stenbroodjes, salades, fruithapjes 
en gehaktballetjes in satésaus sier-
den de buffettafel. Wat hebben ze 
gesmuld met zijn allen! Daarna was 
het tijd voor de musical Confetti. De 
vaders en moeders, opa’s en oma’s 
en vrienden en vriendinnen stonden 
al voor de deur te dringen en waren 
misschien nog wel nerveuzer dan de 
kinderen. Het werd een geweldige 
uitvoering. De generale ’s morgens 

was al een succes, maar de kinde-
ren deden er nog eens een schep-
je bovenop en schitterden voor hun 
trotse familieleden.

Applaus
Onder een luid applaus en onder 
een regen van confetti zongen de 
kinderen tot slot nog een keer de 
musicalhit ‘Confetti’. Daarna wer-
den de kinderen door hun leer-
kracht nog even allemaal persoon-
lijk toegesproken en ontvingen zij 
uit handen van de directeur hun 
rapport en de inmiddels legendari-
sche ‘Trekvogeltas’ met de handte-
keningen van alle leerkrachten. Van 
de Ouderraad ontvingen de kinde-
ren een USB stick met een hele-
boel foto’s van de diverse activitei-
ten van het afgelopen jaar. De musi-
cal, het schoolkamp en het klassen-
feest aan het einde van het school-
jaar zorgden voor een gezellige en 
feestelijke afsluiting van 8 jaren ba-
sisschool. Voor Akrem, Jaimee, Stijn, 
Tom, Tessa, Patrick, Enes, Sander, 
Leonie, Valentino, Tommy, Denise, 
Ugur en Mitchell is het nu tijd om 
‘uit te vliegen’.

Het team van de school wenst hen 
natuurlijk alle succes van de wereld, 
maar eerst een zonnige, plezierige 
en welverdiende vakantie, toe. 

Borus Kinderopvang neemt 
naschoolse opvang over
De Hoef - Met ingang van het nieu-
we schooljaar neemt Borus Kinder-
opvang uit Uithoorn de naschoolse 
opvang op RK basisschool Sint An-
tonius in De Hoef over. Het school-
bestuur heeft hiertoe contact ge-
zocht met Borus Kinderopvang na-
dat kinderopvangorganisatie De 
Klimboom zich had teruggetrokken.
Onno Stokhof, directielid van de An-
toniusschool, vertelt: ”Goede na-
schoolse opvang is voor onze ou-
ders en leerlingen van groot belang. 
We zijn met Borus een programma 
overeengekomen waarbij onze leer-
lingen gedurende het gehele jaar op 
de schoollocatie worden opgevan-

gen. Dit betekent rust en stabiliteit 
voor onze leerlingen en gemak voor 
onze ouders. Wij zijn erg blij met de 
samenwerking met Borus.”
Borus Kinderopvang is in De Ronde 
Venen een bekende aanbieder van 
kinderopvang. Zo opent Borus in 
september een nieuw kinderdagver-
blijf in Abcoude. Directeur Stephan 
van den Oetelaar: “Wij danken de 
ouders en de directie van de Antoni-
usschool in De Hoef voor het in Bo-
rus gestelde vertrouwen. Voor Bo-
rus betekent de naschoolse opvang 
op de Antoniusschool een prachtige 
toevoeging aan haar kinderopvang 
aanbod in de regio.

Bedrijvendag bij Thamen 
een groot succes
Regio - Vrijdag 6 juli jl. vond op 
Thamen de bedrijvendag plaats. De 
derde klas leerlingen van de afde-
ling Techniek en Dienstverlening 
hebben deze dag zelf georgani-
seerd. Tijdens deze dag hebben zij 
aan de stagebedrijven maar ook aan 
de familie laten zien wat zij het af-
gelopen schooljaar hebben geleerd. 
Voor deze gelegenheid was het CDA 
Tweede Kamerlid Mevrouw Van der 
Werf aanwezig om het woord te 
richten tot alle bedrijven, familiele-
den en leerlingen. Hierin gaf ze o.a. 
aan dat het opleiden van ‘goede 
vakmensen’ heel belangrijk is voor 
de maatschappij en dat het VMBO 
zoals Thamen hier een belangrijke 
rol in speelt. 

De stagebedrijven waren uitgeno-
digd op Thamen om zo te kunnen 
zien wat er binnen de school alle-
maal gebeurt. De leerlingen konden 
speeddaten met de stagebedrijven 
om zo vast een stage voor het vol-
gende schooljaar te regelen. Ook 
was er de verkiezing voor stagiair 
van het jaar voor de afdeling Han-

del en Verkoop. Dit is Moussa Asa-
fiati geworden. Hij heeft een uitste-
kende goede stage gelopen bij su-
permarkt Deen in Uithoorn. 

Op Thamen wordt onderwijs aan-
geboden in een betekenisvolle en 
praktijkgerichte leeromgeving. Het 
stagelopen bij een bedrijf past hier 
uitstekend bij. Leerlingen kunnen op 
deze manier kijken of een bepaalde 
richting goed bij ze past. Stage lo-
pen is een belangrijk onderdeel van 
de beroepsgerichte vakken waarbij 
de levensechte leerervaringen een 
absolute meerwaarde zijn voor het 
vak en de leerlingen. Op deze ma-
nier wordt er zowel binnen als bui-
ten de school geleerd en kan iede-
re leerling zichzelf zo goed mogelijk 
ontwikkelen. 

Thamen is dan ook blij dat het sta-
gelopen binnen team Techniek en 
Dienstverlening goed verloopt. De 
samenwerking met de bedrijven is 
uitstekend. Dit was ook te merken 
aan de grote opkomst van de bedrij-
ven tijdens de open teamdag.

Snelle kunst
in bibliotheek
Vinkeveen
Vinkeveen – In de bibliotheek aan 
het Tuinderslaantje 4 zijn van 11 ju-
li t/m 10 oktober schilderijen te zien 
van Vinkevener Wim Pauw.

In zijn huidige werk komt duidelijk 
zijn interesse in de auto – en motor-
sport naar voren. Dit heeft hem ge-
inspireerd tot het maken van schil-
derijen over dit onderwerp.

Afbeeldingen van bekende coureurs 
uitgevoerd in acryl op canvas. Kom 
kijken en laat u verrassen! Voor ge-
wijzigde openingstijden bibliotheek 
tijdens vakantieperiode kijk op 
www.bibliotheekavv.nl

Start inschrijving atelier 
De Penseelstreek
Uithoorn - In september begint ate-
lier De Penseelstreek aan de Potgie-
terlaan 16 aan zijn 20e (!) jaargang. 
Vele cursisten uit Uithoorn en om-
streken hebben door de jaren heen 
de weg naar dit atelier gevonden en 
volgden een of meer cursussen. Er 
zijn ook enkelen die meer dan tien 
jaar bij Corrie Eeltink les hebben ge-
had.
In het nieuwe seizoen, in septem-
ber, starten de nieuwe cursussen 
weer voor volwassenen en kinde-
ren. Er worden ook workshops, ver-

jaarspartijtjes en familie-uitjes geor-
ganiseerd.
Vanaf heden kan men alvast in-
schrijven via internet voor een cur-
sus van 10 lessen aquarelleren of 
acrylschilderen. Je bent dan in ieder 
geval van een plek verzekerd.
De kindercursussen bestaan uit drie 
lessen waar zowel getekend als ge-
schilderd kan worden.
Voor meer informatie: info@atelier-
penseelstreek-uithoorn.nl
Zie ook: www.atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl

Kerkuilen op de zorgboerderij
Wilnis - Woensdag 11 juli werden 
op de zorgboerderij aan de Amstel-
kade 61 in Wilnis jonge kerkuilen 
geringd. Ondanks het regenachtige 
weer was er veel belangstelling van 
jong en oud om deze unieke aange-
legenheid van dichtbij bij te wonen.
Ton Goedemoed heette namens het 
IVN, vereniging voor natuur- en mi-
lieueducatie, iedereen van har-
te welkom en introduceerde Marc 
van Leeuwen als gecertificeerd vo-
gelringer. Marc gaf tekst en uitleg 
over het nut van het ringen om ver-
volgens halsbrekende toeren uit te 
halen om de jonge, inmiddels van 
stevige 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, waaronder de Veenmol-
len uit Uithoorn en De Ronde Venen, 
had de ervaring van hun leven om 
ze even te mogen vasthouden . De 
uiltjes zaten hier en daar nog in het 
dons maar hun karakteristieke hart-
vormige gezichtssluier kwam domi-
nant naar voren. 

Tevreden
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 nestge-
legenheden creëren. Zonder deze 
gastvrijheid kan de kerkuil zich niet 
handhaven. De steenuilpopulatie is 
helaas dit jaar een stuk minder ten 
gevolge van voedselgebrek in de 
sneeuwrijke winterperiode. De ge-

middelde levensduur van de kerkuil 
is slechts 3 jaar - 61% komt vroeg-
tijdig om in het verkeer en wordt 
gevonden in de bermen van wegen 
die door de ingevoerde verschraling 
steeds meer soorten muizen her-
bergen. De meeste broedparen leg-
gen in april en mei eieren. In goe-
de veldmuizenjaren kunnen ze twee, 
soms drie, broedsels grootbrengen. 
In november kunnen dan nog jon-
gen uitvliegen. De eieren van de 
kerkuil zijn glansloos wit en ovaal 
van vorm. Ze leggen meestal 4-7 ei-
eren. De broedduur bedraagt 30-40 
dagen. Na het leggen van het eer-
ste ei begint het vrouwtje meteen te 
broeden Om de twee dagen wordt 
een nieuw ei gelegd, zodat het ver-
schil in leeftijd erg groot is. Bij vol-
doende voedsel komen alle jongen 
aan bod. In tijden van schaarste al-
leen de sterkste.

Jacht
De eerste drie weken worden de 
jongen door het vrouwtje gevoerd 
met kleine stukken prooi. Daarna 
kunnen de jongen de prooi in zijn 
geheel doorslikken. Al deze tijd is 
het mannetje verantwoordelijk voor 
het aanslepen van voedsel. Later 
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 Zorgboerderij 
gevolgd worden.
Het uilenproject kwam mede tot 
stand door Piton Consultancy te 
Wilnis. E-mail: A.Goedemoed@kpn-
planet.nl

Wereldwinkel Uithoorn 
voor ziekenhuizen in India
Aalsmeer - Uithoorn – ‘Voor zie-
kenhuizen in India’ staat er op de 
poster in de Wereldwinkel Uithoorn, 
waar commercie en idealen hand in 
hand gaan. India, een land waar veel 
mensen erg arm zijn en hard werken 
om te overleven. Waar er ziekenhui-
zen zijn met gratis medische zorg. 
Waar net 25 pakketjes zelfgemaak-
te babykleertjes uit Nederland per-
soonlijk in een regionaal ziekenhuis 
in Puttaparthi, Zuid India, voor de 
allerarmste moeders en baby’s zijn 
gebracht door een Amstellandse 
werkgroep. Dat is leuk: het zieken-
huis op de Wereldwinkelposter is 
het ziekenhuis in Puttaparthi, waar 
zelfs openhartoperaties plaatsvin-
den. De werkgroep ontmoette er 
ook een hardwerkende boer die op 

het platteland woonde, en zijn jon-
ge zoon, die met hulp van Neder-
land zich uitstekend bekwaamt op 
de Universiteit tot Ingenieur Wegen-
bouw. De blijdschap van deze men-
sen in India maakt heel stil. 

Eerlijke handel is de gouden draad 
voor wereldwinkels en de economie. 
Eerlijke gezondheidszorg is de gou-
den draad voor gemeenschapsle-
ven. Eerlijk onderwijs is de toekomst 
van onze samenleving. Menswaar-
dige omstandigheden en gelijke be-
handeling wereldwijd willen zien 
is het uitgangspunt. De gemeen-
schappelijke vijand genaamd: ‘Ar-
moede’ bestrijden verbindt wereld-
wijd. Wereldwinkel Uithoorn is een 
mooie kraal aan deze ketting!
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Vorige week dinsdag10 juli was het precies 40 jaar geleden dat Zuiderhof haar eerste bewoners kon verwelkomen. Reden voldoende om een groot feest te organiseren. Na maanden van voorberei-ding door bewoners, medewerkers en vrijwilligers ging de feestweek afgelopen dinsdag van start.
Vrijdag 6 juli was er een speciale dienst onder leiding van Ds. Aarnoutse en dinsdag 10 juli werd de o�  -ciële feestweek geopend door een welkomstwoord van Marian Sprecher, directeur van de zonnehuis-groep Amstelveen. Herman Schuurman verzorgde een presentatie over het ontstaan en wel en wee van Zuiderhof. De presentatie is verwerkt in een boek dat door Marian Sprecher werd overhandigd aan mevrouw Verkley van de cliëntenraad. Er werd een 

heus Zuiderho� ied gezongen en de schilderijenex-positie werd onthuld. Vervolgens gingen allen naar buiten om ballonnen op te laten. Woensdag was er een grootse playbackshow, die gepresenteerd werd door de medewerkers. Wat hebben de bewoners, me-dewerkers en vrijwilligers een plezier gehad. Donder-dagavond een barbecuefeest voor medewerkers en vrijwilligers waarbij Bram Bam velen op gekarikatu-riseerde wijze op papier zette en waar de voetjes van de vloer gingen.
Als afsluiting op vrijdag de feestavond voor de bewo-ners en familie en ook zij konden genieten van een goed verzorgd bu� et en een barbecue. Voorafgaand konden ook zij net als op de medewerkersavond op de foto in een lijst. Iedereen kan terugkijken op een zeer geslaagde week.

GROOT FEEST
ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van zorgcentrum Zuiderhof



Uithoorn - Deze week worden de 
voormalige IBM kantoortoren in 
Park Krayenhoff na een volledi-
ge verbouwing als luxe wooneen-
heid met drie woonlagen opgeleverd 
door UBA-bouw uit Uithoorn. 

Maandag jl. waren de algemene 
ruimten, waaronder de parkeerga-
rage, bergruimten, dakterras, lift-
schacht en het trappenhuis klaar 
en in de dagen erna wordt het cas-
co van de woonlagen schoon op-
geleverd. Die hebben als bestem-
ming ‘luxe appartement’ gekregen. 
“Twee appartementen, de boven-
ste en middelste woonlaag zijn ver-
kocht die in de loop van de komen-
de weken door de bewoners zullen 
worden ingericht. Op de beneden-
ste woonlaag, die toch altijd nog op 
7 meter hoogte boven het maaiveld 
ligt, is een optie genomen”, laat Jan-
Paul Buis van UBA Projectontwikke-
ling weten. “Het inrichten gebeurt 
veelal met hulp van een binnenhuis-
architect. Die zal vorm geven aan 
het 200 vierkante meter woonopper-
vlak rondom de centrale liftschacht 
met ingebouwd (nood)trappenhuis. 
Want om het geheel zelf te doen is 
toch wel een klus. Immers het carré-
vormige woonoppervlak heeft rond-
om glas met uitzicht naar de vier 

windstreken. Daar zullen tussen-
wanden moeten worden geplaatst 
om kamers te creëren, waar komen 
het keukenblok en de sanitaire ruim-
ten? Hoe deel je het in? Om maar 
wat te noemen. Maar dat is allemaal 
in een plezierig overleg met de eige-
naren, architect en UBA-Bouw be-
sproken en wordt in fasen uitge-
voerd.” In dat opzicht is men bij UBA 
Bouw helemaal meegaand in dat-
gene wat de toekomstige eigenaren 
wensen, tenzij het bouwkundig niet 
kan of sprake is van een architecto-
nische onmogelijkheid. Aan de an-
dere kant mag het oorspronkelijke 
karakter niet verloren gaan en daar 
heeft de architect dan weer voor ge-
zorgd. Overigens is het architecten-
bureau Van Tilburg, Ibelings en Von 
Behr uit Rotterdam verantwoordelijk 
voor het ontwerp van het apparte-
mentencomplex. De ene na de an-
dere woonlaag bekijkend blijken op 
de tweede woonlaag de badkamer 
en enkele andere sanitaire ruimten 
al te zijn ingebouwd. Tevens is de lo-
catie van de keuken zichtbaar. Meer 
is er nu nog niet. Om een indruk van 
een stukje inrichting te krijgen kan 
je dit momenteel alleen via een artist 
impression laten zien. Per woonlaag, 
komende vanuit de lift, betreedt men 
een smalle ruimte – een soort gang, 

waar behalve de voordeur van het 
appartement, ook de toegangen tot 
de berging en die van de techni-
sche ruimte voor het wamtepomp-
systeem (warmtekoude opslag), wa-
ter- en elektriciteitsverzorging op uit 
komen. Elk appartement heeft zijn 
eigen warmtepomp inclusief bo-
demwarmtewisselaars. Het systeem 
zorgt ’s winters voor verwarming en 
’s zomers voor koeling. Alle woonla-
gen zijn voorzien van vloerverwar-
ming en beschikken over kantelra-
men en (grote) schuiframen. De ku-
busvormige gevel is opgetrokken uit 
aluminium. De raampartijen bestaan 
uit zonwerend glas en zijn voorzien 
van sunscreens. Aan een kant van 
de toren wordt in de groenstrook 
nog een extra verharding gereali-
seerd. Dit is om verhuisbedrijven de 
kans te bieden vanaf die plaats (gro-
te) meubelstukken met een hoog-
werker via open ramen op elke 
woonlaag te kunnen afl everen. De 
liftruimte biedt daartoe namelijk on-
voldoende soelaas.

Icoon
Het dakterras, dat ligt op 17 me-
ter hoogte, is keurig in drieën ver-
deeld. Je kunt er met de lift vanuit 
de parkeerkelder en alle drie woon-
lagen komen. Elke bewoner heeft er 
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

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

Reactie op ingezonden 
brief over ‘Aanrijding niet 
de schuld van Rianne’ 
Naar aanleiding van de inge-
zonden brief van de ouders 
van Rianne van vorige week, 
kunnen wij ons niet inhouden 
om hier niet op te reageren.
 
Door de ingezonden brief van 
de ouders, wordt de chauffeur 
wel erg duidelijk de schuld in 
de schoenen geschoven.
Het is heel makkelijk te zeg-
gen dat de chauffeur haar had 
moeten zien aankomen, maar 
geldt datzelfde niet voor het 
slachtoffer?
Natuurlijk had hij goed moeten 
kijken, maar is het ook niet zo 
dat je als fi etser je op de weg 
moet concentreren? Waar-
om heeft ze dan een telefoon 
in haar hand of ze daar nu wel 
of niet mee aan het bellen of 
sms’en was, die hoort gewoon 
in je zak of tas te zitten in het 
verkeer!
Niemand kan oordelen over de 
situatie als je er niet bij bent 
geweest, maar je kunt ons 

niet vertellen dat de chauffeur 
hiervoor gekozen heeft.
Niet alleen is dit voor de ou-
ders het meest erge wat je 
kunt overkomen, maar ook de 
chauffeur is voor de rest van 
zijn leven getekend en moet 
dit maar een plek zien te ge-
ven.
We weten dat hij contact heeft 
gezocht met de ouders, maar 
dat die daar niet op hebben 
gereageerd.

Eigenlijk vinden wij het dan 
ook heel erg dat je wel de me-
dia inschakelt om je onge-
noegen naar hem te uiten. In 
plaats van zelf contact met 
hem op te nemen. Hij kan zich 
nu niet verweren. Ook hij had 
dit liever niet gehad.
Ook zijn leven staat op zijn kop 
en ook hij moet verder hoe 
moeilijk ook!
 

Petra Nijhuis en
Yolande Bakker

Senna wordt vermist!
Regio – Senna, een rood-witte ka-
ter, is als vermist opgegeven door 
zijn baas.
Het dier heeft korte snorharen en is 
1 jaar oud. Senna wordt vermist van-

af de Molenkade in Vinkeveen. Wie 
het dier heeft gezien wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming Amstel- & Veenlanden 
via tel. 0297-343618.

Kids genieten van leerzame 
excursie in het speelbos
Uithoorn - De peuters van peuter-
opvang BijdeHandjes en kinderdag-
verblijf Dribbel, de kleuters van Bui-
tenschoolse opvang de Waterratjes 
en de Zeesterren, allen van Kinder-
opvang Solidoe, zijn naar het speel-
bos geweest voor een heel leer-
zaam natuuruitje onder leiding van 
Bart Koning. De kinderen hebben 

met de speciale beestjesvanger ge-
zocht naar allerlei hele kleine krie-
belbeestjes in het bos! Bart heeft de 
kids heel veel laten zien. 

De kinderen hebben erg genoten 
van het zoeken naar de hommels, 
de grote roze bloemen en de klei-
ne spinnetjes!

Cadeaubonnen fancyfair basisschool De Zon goed besteed
De Kwakel - Tijdens de fancy fair 
op basisschool De Zon waren on-
dere andere 10 cadeaubonnen, elk 
voor twee personen, te winnen. De-
ze cadeaubonnen werden aange-
boden door Bloemsierkunst Chris-
ta Snoek. Ook de Hofl andschool 
uit Mijdrecht kreeg 5 cadeaubon-
nen voor haar actie ‘Kinderen voor 
Kinderen’. Zaterdagmiddag 7 ju-
li konden de prijswinnaars hun ca-
deaubon inruilen voor een heerlijke 
High Tea en een workshop Bloem-
stuk maken met zelfgeplukte bloe-
men uit de bloemrijke pluktuin. Het 
werd een heel gezellige middag. De 
zon scheen ook nog, zodat iedereen 
lekker buiten in het zonnetje van de 
thee met versgeplukte munt kon 
genieten.

Van IBM kantoortoren 
naar luxe wooneenheid

zijn eigen besloten gedeelte inclu-
sief buitenkeuken en berging waarin 
o.a. een koelkast kan staan zodat je 
hapjes en drankjes bij de hand hebt 
en niet telkens naar je appartement 
hoeft om wat op te halen als je met 
gasten op het terras bent. De gevel 
is naar boven toe enigszins ‘door-
getrokken’ bij het terras. Daardoor 
zit je er bij mooi weer lekker uit de 
wind. Rondom is aan de binnenkant 
van de gevel op het terras een sta-
len buizenstelsel gemonteerd. Dat 
dient als geleiding voor het bakje 
van de ramenwasser die aan de bui-
tenkant op gezette tijden de ramen 
aan de vier zijden schoonhoudt. Het 
fraai afgewerkte gebouw kan zon-
der meer als een icoon in de nieuwe 
woonwijk worden gezien. Het voor-
malige karakteristieke IBM kantoor-
pand heeft de uitstraling van weleer 
behouden, maar kent nu een woon-
functie. Het uitzicht naar alle kan-
ten is zonder meer fantastisch, he-
lemaal vanaf de bovenste woonlaag. 
Jan Paul: “Onder de woontoren be-
vindt zich de parkeerkelder. Die was 
er al in de IBM-tijd, maar dat was 
de helft van wat hij nu is. Omdat wij 
de ruimte te klein vonden is die uit-
gebreid. Voorts is er een onderhei-
de hellingbaan naar de kelder aan-
gelegd. De bewoners van de appar-
tementen hebben in de kelder ie-
der de beschikking over drie par-
keerplaatsen, in totaal dus negen 
plus ieder nog een berging. Dit is de 
verdieping ‘min één’, want je zit on-
der de begane grond. Omdat de to-
ren midden in een waterpartij staat 
bevindt de parkeerkelder zich dus 
voor de helft onder water. Het bo-
venste stuk steekt boven water 
uit en is van een laag grond voor-
zien waarop groen is aangeplant 
als een soort daktuin. Er omheen is 
een fraaie transparante wand met 
een toegangsdeur geplaatst die 
als afscheiding dient.” De woonto-
ren kent veel veiligheidsvoorzienin-
gen. De parkeerkelder is afgesloten 
met een op afstand bestuurbare rol-
deur. Aan het begin van de helling is 
nog een stalen hek aangebracht dat 
eerst geopend moet worden om toe-
gang tot de hellingbaan te krijgen. 
Voorts kan niet iedereen zo maar 
het trappenhuis betreden en/of met 
de penthouselift zoals die wordt ge-
noemd, naar boven of beneden. El-
ke bewoner heeft een sleutel die uit-
sluitend past in de liftslot schake-
laar van zijn eigen verdieping. “En 
dan te weten dat de toren in 2003 
niet eens in het stedenbouwkundi-
ge plan was opgenomen toen UBA 
Projectontwikkeling B.V. samen met 
Eigen Haard (toen nog Woongroep 
Holland. Red.) de IBM-locatie met 
de opstallen kocht om dit verder te 
ontwikkelen”, vertelt Jan-Paul Buis. 
“Ongeveer zeven jaar geleden kwam 
de toren in beeld omdat wij meen-
den dat die toch wel gezichtsbepa-
lend was. Het fundament bleek goed 
te zijn en in 2010 is begonnen het 
bouwwerk te strippen. Vervolgens is 
de toren nieuw opgebouwd om er 
een woonfunctie aan te geven. Dat 
is nu op details na afgerond. Van-
zelfsprekend wordt ook de omge-
ving, zoals de groenvoorziening, nog 
aangepakt. Tevens gaat de geasfal-
teerde bouwweg naar de liniewo-
ningen er mettertijd uit als daar de 
bouwwerkzaamheden zijn afgerond. 
Er komt dan een bij de wijk passen-
de bestrating in. Al met al wordt het 
dan een prachtige woonlocatie voor 
zowel de bewoners van de woon-
toren als de bewoners van de hui-
zen rondom. Niet alleen de karakte-
ristieke woontoren, maar heel Park 
Krayenhoff is voor ons als UBA een 
uniek project.”

Leuk poppenkastfeest bij 
kinderdagverblijf Solidoe
Uithoorn – De peuters van Bijde-
Handjes en BijdeVoetjes, de peuter-
opvang van kinderopvang Solidoe in 
Uithoorn, hebben hun jaarlijkse zo-
merfeest gevierd.
Dit keer werden de kinderen ver-
rast met een leuke poppenkast over 

de koning en een hele stoute egel. 
Daarna konden de kinderen en ou-
ders genieten van een geheel door 
de ouders verzorgde High Tea.

Het was een heel mooie afsluiting 
van een leuk ‘schooljaar’.
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Inschrijving voor boarding 
bedrijven-footbaltoernooi
Uithoorn - Wegens het succes van 
vorig jaar, waaraan 27 verschillen-
de bedrijven uit onze regio deelna-
men, is er dit jaar weer een nieuwe 
editie van het Boarding footbaltoer-
nooi. Dit toernooi is bedoeld om be-
drijven uit de regio een sportieve en 

gezellige avond te geven, maximaal 
kunnen er per evenement 10 teams 
deelnemen. 
Wilt u deelnemen? Stuur dan snel 
een e-mail naar voetbal@amstelhof.
com en u ontvangt een inschrijffor-
mulier.

Honkbalteam uit Japan geeft clinic 
bij Thamen voor de jeugd!
Uithoorn/De Kwakel - Het Ja-
panse honkbalteam dat op dit mo-
ment deelneemt aan de Haarlem-
se Honkbalweek (van 13 t/m 22 ju-
li) gaf zondag 15 juli een clinic voor 
alle Thamen jeugd. Het Japanse 
team was zondag een dagje vrij, na-
dat zij vrijdag al tegen Chinese Tai-
pei en zaterdag tegen de USA had-
den mogen spelen, en was het nu 

tijd voor een klein beetje ontspan-
ning en training op het complex van 
Thamen. De Thamen spelers wa-
ren bijzonder onder de indruk van 
het team maar ook de Japanse spe-
lers waren heel enthousiast. Na 
een goede gezamenlijke warming-
up had iedere speler een eigen Ja-
panse speler om mee los te gooien. 
Daarna werden de spelers op leef-

tijd en spelniveau met een aantal 
Japanners aan het werk gezet en 
kon iedereen gewoon nog even lek-
ker honkballen. Na de clinic was er 
natuurlijk de kans op een fotomo-
ment en konden de Thamen spe-
lers allemaal een bal laten signeren 
door alle Japanse spelers. De Ja-
panse spelers kregen van de jeug-
dige spelers allemaal een vaan van 

de vereniging. En na nog wat per-
soonlijke foto’s was het tijd voor een 
echte Japanse lunch voor de spelers 
van het Japans team. Het was een 
mooie ochtend voor alle spelers van 
zowel Japans als Thamen die samen 
heerlijk hebben kunnen werken. Dit 
alles was mogelijk gemaakt door de 
behoorlijke groep Japanse leden die 
bij Thamen actief zijn.

Happen en Trappen bij 
badmintonners Kwinkslag
Vinkeveen - Het was weer zo ver. 
Het seizoen van BV Kwinkslag werd 
afgesloten met het jaarlijkse evene-
ment. Dit jaar was dit Happen en 
Trappen hetgeen werd georgani-
seerd door Corensa Rijders en Mar-
co van Putten. Het zou deze keer 
korter zijn dan het afgelopen jaar en 
inderdaad dit klopte!! Was het het 
afgelopen jaar 51 kilometer, nu was 
het 50.5 kilometer!! Erg knap. Bui-
ten een mooie zonnige route had 
Corensa ook weer geregeld dat ze 
een geweldige stortbui kregen zo-
dat iedereen als een verzopen kat 
aankwam. Maar dit mocht de stem-
ming niet drukken. Ook moesten in-
telligente vragen beantwoord wor-
den zoals: Wat zie je aan de over-
kant ???? Inderdaad het antwoord 
was: De overkant! Het team van Nel 

en Betty Kok, Johan Donkervoort en 
Gonnie de Jong was als eerste ge-
eindigd. Gefeliciteerd. Daarna was 
er een gezellige barbecue waarvoor 
diverse leden de heerlijkste gerech-
ten hadden klaargemaakt! Ook was 
er de prijsuitreiking van de interne 
competitie met als winnaars bij de 
dames: 
1. Nel Kok en 
2. Jolanda Klinkhamer 
en bij de heren 
1. Leon Bunschoten en 
2. Jasper van Peursem.
Kortom: BV Kwinkslag kan weer op 
een geslaagd evenement en een 
geslaagd jaar terugkijken. Vanaf 23 
augustus zal weer gestart worden 
met badmintonnen en is iedereen 
van harte welkom in De Boei van-
af 20.00 uur.

Honkballers van Thamen 
in de middenmoot
Uithoorn/De Kwakel - Nadat af-
gelopen woensdag wederom de 
thuiswedstrijd tegen Double Stars 
niet door kon gaan omdat de velden 
na alle regen niet bespeelbaar wa-
ren, mogen de Thamen spelers nu 
even genieten van een korte zomer-
stop.
Niet zozeer de tegenstanders als het 
weer is op dit moment de grootste 
spelbreker voor de honkballers van 
Thamen dit seizoen. Reeds vijf wed-
strijden zijn er dit seizoen al afge-
last door de vele regen waarvan er 
twee nog opnieuw ingepland moe-
ten worden. Het gaat dus een druk 
programma worden voor de Tha-

menheren na de zomerstop. Tha-
men dat vorige week de woens-
dagavondwedstrijd tegen Flying Pe-
trels 2 op eenvoudige wijze met 17-
14 wist te winnen moest in Purme-
rend op zaterdag het onderspit del-
ven met 12-11. De Thamen spelers 
staan nu op de gedeelde 5e plek in 
de competitie samen met Amster-
dam Pirates en Hoofddorp Pioniers 
en hebben nog zeker mogelijkhe-
den om een paar plaatsen te stijgen.

De eerste wedstrijd na de zomerstop 
staat gepland op zondag 12 augus-
tus om 14.00 uur uit bij Hoofddorp 
Pioniers 3.

Tour de Kwakel:
Kudelstaartse machts-
greep naar de gele trui
De Kwakel - Alleen Marga Kouw 
lijkt nog een bedreiging voor Rob 
van de Berg en Eric Zethof te vor-
men als het gaat om de hoogste eer 
van het Kwakelse tourspel. Dit trio 
heeft een voorsprong van vijf pun-
ten genomen op het volledige pe-
loton. Met de nadruk op volledig 
omdat, tot grote teleurstelling, in 
Frankrijk al heel wat Nederlandse 
renners zijn afgestapt. In het Tour-

home houdt men juist vrolijk vol en 
de moed erin, met vele goede ‘lap-
jes’ als gevolg. Zo kruipt de familie 
Plasmeijer uit het dal en hebben zij 
in de strijd om rode lantaarn Plat-
je Voorn en Martha van Alen in het 
vizier. Debutante Martha heeft wel 
erg veel pech, vrijdag had ze einde-
lijk een extra puntje van Goss, maar 
later werd deze renner in de uitslag 
teruggezet. 

Weekend
In het tweede tourweekend ging 
het Kwakelse klassement volledig 
op zijn kop, gele truidrager Vincent 
Bartels scoorde slechts 3 punten. 

Marga Kouw ging daar met 17 pun-
ten er op en er over, zij kwam maar 
liefs zes punten los te staan. De ge-
le trui leek vergeven, dagenlang kon 
Marga genieten van de aandacht 
van het groeiende aantal jonge ren-
ners in het Tourhome.

Totdat de coup Kudelstaart werd 
gepleegd, in de tijdrit wisten Rob 
en Eric de winnaar Wiggins goed 
te voorspellen. Daar bleef het niet 
bij, ook andere renners vielen op 
de goede plaats waardoor ze in 
het klassement omhoogschoten. 
In Kudelstaart bleef dat niet onop-
gemerkt, donderdagavond ontving 
het Tourhome hoog bezoek uit Ku-
delstaart. Burgermeester Busker-
molen en wethouder Raadschelders 
kwamen van de unieke sfeer proe-
ven en dat deden ze in overvloed.

Ploegen
In het ploegenklassement staat 
kopvrouw Ria Verhoef nog steeds 
haar mannetje. Haar ploeg Kenny 
van Hummel staat bovenaan, geluk-
kig rijdt Kenny als een van de wei-
nige Nederlanders nog in Frankrijk 
mee. Zo ook Koen de Kort die in De 
Kwakel 2e en Steven Kruyswijk die 
3e staat, meedoen in De Kwakel lijkt 
een garantie om de Tour in Frank-
rijk uit te rijden. Van de dames blijft 
ook Willy Turk in beeld, zij levert 
strijd om de rode trui. Deze trui voor 

de grootste mazzelaar is nu in bezit 
van Marga Kouw die deze week dus 
van kleur verschoot. Van ‘de oude 
hap’ houdt Jacques van der Hulst 
de eer enigszins hoog, Co Vlas-
man en Frans Kouwenhoven staan 
op de nominatie om in de bak van 
de waterdragers terecht te komen. 
Het slechte weer heeft de deelne-
mers aan het tourspel geen parten 
gespeeld.
Verleden jaar stond in de zelfde 
week het oude Tourhome blank, dit 
jaar houden de renners hun hoofd 
knap boven water in hun nieuwe 
gezellige onderkomen. Het raad-
sel van de hoge score van Do van 
Doorn is opgelost. Deze biljarter, 3e 
van Nederland, die zich doorgaans 
achter zijn keu weet schuil te hou-
den, kon niet voorkomen dat Pe-
ter Mayenburg dat niet lukte. Peter 
had het briefje van Do ingevuld, la-
ter zou Peter zichzelf straffen door 
in een etappe nul punten te scoren 
en ver weg te zakken in het klas-
sement. Een klassement dat de ko-
mende week weer helemaal kan 
veranderen en een heel ander Ku-
delstaartje kan krijgen.

Gele trui:
1 Rob vd Berg 87 pnt
2 Eric Zethof 87 pnt
3 Marga Kouw 86 pnt
Rode trui:
1 Rob van de Berg  24 pnt
2 Marga Kouw 23 pnt
 3 Joost Kooy  22 pnt
Ploegen:
1 Kenny v Hummel 259 pnt
2 Koen de Kort 255 pnt
3 Steven Kruyswijk 251 pnt

 Trotse man op vrouw Marga met gele trui

Zomerrit P.S.V. Troje weer 
een gezellig samenzijn
Waverveen - Zondag 15 juli stond 
bij Paardensportvereniging Troje in 
het teken van de Zomerrit. Alhoewel 
het aantal opgaves dit keer mond-
jesmaat binnenkwam werd er ge-
start met een leuke groep fanatie-
ke deelnemers. Om 10.00 uur stond 
de koffie met wat lekkers klaar in de 
kantine van Stal Zadelpret in Waver-
veen. Dit is hun clublocatie en van-
af hier vertrok de Zomerrit dit keer.

Om 10.30 uur werden de paarden 
ingespannen of gezadeld, maar ook 
de fietsen van de standaard gehaald 
en de skeelers aangetrokken. Het 
was een diverse groep mensen die 
met zijn allen een leuke tocht door 
de omgeving wilden maken, met 
welk type vervoersmiddel dan ook!

Lunch
Recreatieplaats ‘De Kandelaar’ was 
de plaats waar iedereen rond 13.00 
uur aanwezig moest zijn voor de uit-
gebreide lunch. De route om hier te 
komen mocht eenieder zelf bepa-
len, er konden dus diverse afstan-
den worden gereden. Er werd gere-
den langs de Amstel, door De Hoef, 
het Woerdense Verlaat of Mijdrecht. 
Bij aankomst stond er een heerlijk 
portie saté voor iedereen klaar, ui-
teraard voorzien van salade, stok-
brood en kroepoek. Met als toetje 
een lekkere zoete pannenkoek. Een 
groot aantal leden dat niet met de 
rit meereed kwam wel langs voor de 
heerlijke lunch, waardoor het gezel-
lig druk was tijdens de picknick. He-
laas waren de weergoden iets min-

der gunstig gestemd en barstte er 
een flinke regenbui los. Dit mocht 
de pret niet drukken en de meege-
nomen partytent bracht uitkomst. 
Na de regenbui werden de paar-
den weer ingespannen of gezadeld 
en werd de route vervolgd naar de 
thuisbasis. De zon kwam tijdens het 
einde van de rit door zodat uitein-
delijk iedereen geheel droog aan-
kwam. Na de paarden verzorgd te 
hebben en flink wat eten te heb-
ben gegeven, genoten hun baasjes 
nog heerlijk na in het zonnetje op 
het terras van de kantine van Stal 
Zadelpret. 

Ride for the Roses
Op dit moment is P.S.V. Troje druk 
bezig met het organiseren van een 
nieuwe rit ‘Ride for the Roses’ wel-
ke word verreden op zondag 26 au-
gustus. Wellicht klinkt deze naam u 
bekend in de oren; ieder jaar wordt 
er een fietstocht georganiseerd met 
deze naam waarbij er geld wordt 
opgehaald voor KWF Kankerbestrij-
ding. Omdat deze fietstocht dit jaar 
in Westland plaatsvindt en het niet 
mogelijk is om met paarden deel te 
nemen wil P.S.V. Troje voorafgaand 
aan de jaarlijkse fietsrit een soort-
gelijke rit organiseren waarbij een 
deel van de fietstocht van vorig jaar 
wordt gereden. Met als doel: zoveel 
mogelijk geld inzamelen voor KWF 
Kankerbestrijding, Iedereen kan 
aan deze rit deelnemen; koetsiers, 
ruiters/amazones maar ook fietsers 
en wandelaars. 
U hoeft geen lid te zijn van Troje om 
hieraan deel te nemen en tijdens de 
tocht zal er een lunch worden ver-
zorg. Het is de bedoeling dat u zich 
laat sponsoren voor deze rit, daar-
om is 25,- euro de minimale inleg 
om aan deze rit deel te nemen. Ui-
teraard komt het gehele bedrag dat 
er wordt opgehaald ten goede van 
het KWF.

Grutto straatracedagen 
wederom een groot succes
Mijdrecht - Ook dit jaar was de 
Grutto straatraceweek weer een ge-
weldige happening. De race was 
door drie buurkinderen georgani-
seerd. Toppie! De straat werd afge-
zet en klaargemaakt voor de races. 
Een heus rallyparcours werd nage-
bootst. Maandag begonnen de kin-
deren met spelletjes, daarna heb-

ben zij tosti’s gegeten en een speur-
tocht gemaakt, gevolgd door de eer-
ste races met de skelters. Dinsdag 
werden er de hele dag races gere-
den, ingedeeld per leeftijdscatego-
rie, met fietsjes, steps en skelters 
(klein en groot) en tussen de ra-
ces door waren er lekkere broodjes 
knakworst! Woensdag eerst weer 

spelletjes en een potje bingo, daar-
na de laatste races. Na de races is 
er met z’n allen patat en ijs gege-
ten. Na afloop was er een prijsuit-
reiking met echte bekers! 22 kinde-
ren die onwijs genoten hebben, me-
de door het mooie raceweer.
Kortom: Drie superdagen door en 
voor de kinderen rondom de Grutto.
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Uitreiking cadeaus aan 
winnaars Intersport DUO
Regio - Vele voetballiefhebbers 
hebben meegedaan met de EK-
prijsvraag van Intersport DUO. Door 
het voorspellen van de nieuwe Eu-
ropees kampioen, 2e plaats en 
topscoorder maakten alle deelne-
mers kans op één van de honder-
den cadeaubonnen. 
Nederland en Duitsland waren vol-
gens de deelnemers de favorie-
ten voor de eindzege en kregen de 
meeste stemmen. Toch waren er 
voldoende voetbalkenners die de 
keuze voor Spanje maakten: ruim 
200 deelnemers ontvingen een ca-
deaubon van 25,00 euro. Slechts 
één deelnemer voorspelde zowel 1e 

als de 2e plek goed: Erik Woudstra 
uit Wilnis ontving een cadeaubon 
van 50,00 euro
Dante Rappange uit Amstelveen 
en Wesley van Dijk uit Wilnis had-
den naast de nummers 1 en 2 ook 
de topscoorder goed voorspeld en 
hebben inmiddels de 1e prijs; een 
cadeaubon van 100,00 euroontvan-
gen.
Daarnaast werd onder alle deelne-
mers de hoofdprijs: een Apple Ipad 
verloot. De gelukkige was René Lek 
uit Uithoorn. Hij ontving uit handen 
van filiaalmanager Uithoorn, Martijn 
van Berkel, een schitterende Ipad. 
(zie foto). 

De Amstel sluit seizoen 
wel heel feestelijk af
Regio - Nadat een week eerder 
een grote groep wedstrijdzwem-
mers, masters en waterpoloërs zich 
voor de vijfde keer tegoed heeft ge-
daan aan het jaarlijkse Brug-tot-
Brug evenement op de Vinkeveen-
se Plassen met een heerlijke BBQ 
ter afsluiting en een groepje fana-
tieke zwemmers, fietsers en hardlo-
pers heeft meegedaan aan De Hoef 
Sportief was het afgelopen donder-
dag de beurt aan de diplomazwem-
mers.
Speciaal voor de gelegenheid was 
de Stormbaan -ook wel het Piraten-
schip- uit de kast gehaald en was 
het wedstrijdbad van het Veenwei-
debad omgetoverd tot een waar 
pretpark. Nadat alle energie na een 
uurtje was verbruikt werd het toch 
wel tijd voor een hapje eten en een 
slokje drinken. In de tussentijd had-
den de vrijwilligers lange tafels ge-
dekt in clubhuis Bubbels en ston-

den bergen pannenkoeken klaar en 
stroomde de limonade in de glazen. 
Kortom: een heel geslaagde afslui-
ting van het seizoen.
Op 20 augustus gaat het nieuwe 
seizoen weer van start en wel in alle 
geledingen; de diplomazwemmers 
gaan hard aan het trainen voor de 
zwemvaardigheidsdiploma’s en 
brevetten, de Masters hard aan de 
slag aan hun conditie en slagen, de 
Wedstrijdzwemmers gaan aan het 
trainen voor de nieuwe competitie 
en de Waterpoloërs gaan zich ook 
serieus voorbereiden op datgeen 
wat ze te wachten staat. 
Geïnteresseerd in alles wat er bij 
Zwem- en polovereniging De Am-
stel na de zomervakantie weer te 
doen is? Kom dan vanaf 20 augus-
tus eens lang tijdens de trainingen. 
Kun je niet zo lang wachten, surf 
dan tijdens de vakantie even langs 
op www.zpv-de-amstel.nl.

AH Jos van den Berg Qui 
Vive Open Jeugd Toernooi
Uithoorn/De Kwakel - Het Al-
bert Heijn Jos van den Berg Qui Vi-
ve Open Jeugd Toernooi viert dit 
jaar het 25-jarig jubileum! Het toer-
nooi krijgt daarom een extra feeste-
lijk tintje. Alle reden om je snel in te 
schrijven als je wilt deelnemen, want 
vol is vol. Vier het jubileum mee, het 
belooft een sportief spektakel te 
worden!
Het toernooi wordt dit jaar gehou-
den van maandag 27 augustus t/m 
zaterdag 1 september op de tennis-
banen van Qui Vive in De Kwakel. 
Er zal flink worden uitgepakt door 
de vrijwilligers van het Open Jeugd 
Toernooi om dit toernooi tot een 
groot succes te maken. Er zijn de 
hele week talrijke activiteiten in de 
vorm van onder andere clinics, spel-
letjes en natuurlijk de bekende tom-
bola. Ook de ouders zullen hierbij 
niet worden vergeten, voor hen zal 
er dagelijks om 15.00 uur tea-time 
worden verzorgd. Daarnaast keert 
een aantal activiteiten uit het ver-
leden van het Open Jeugd Toernooi 
terug en worden er op de sponso-
ravond (donderdag 30 augustus) ‘s 
avonds wedstrijden gespeeld zodat 
de sponsoren ook kunnen genieten 
van de sportieve prestaties op het 
toernooi. 

Geschiedenis
Voor het eerst in de geschiedenis 

van het Albert Heijn Jos van den 
Berg Qui Vive Open Jeugd Toer-
nooi is het bovendien mogelijk om 
in drie categorieën mee te spelen. 
Er mag echter uitsluitend voor drie 
categorieën worden ingeschreven 
wanneer er geen verhinderingen 
zijn. Wanneer je meespeelt in één of 
twee categorieën mag je maximaal 
twee verhinderingen aangeven.
Ook voor de mini’s is er natuur-
lijk weer een toernooitje. Op vrij-
dag 31 augustus vindt het OJT 
voor de allerkleinste tennissers on-
der ons, met of zonder wedstrij-
dervaring, plaats op de twee mini-
banen op het park. Dus ben jij tus-
sen de 6 en 10 jaar oud en vind je 
het ook heel leuk om eens echte 
wedstrijdjes te spelen, meld je dan 
aan door een mailtje te sturen naar  
ojtmini@quivivetennis.nl. Met hier-
in je naam, leeftijd, aantal jaar erva-
ring en het telefoonnummer van je 
ouders.
De inschrijving voor het toernooi is 
geopend! Maar let op: de inschrij-
ving is maar enkele weken open, 
dus wees er snel bij want dit jubile-
umtoernooi mag je niet missen! In-
schrijven kan via www.toernooi.nl.
Voor vragen kan je altijd contact op-
nemen met de wedstrijdleiding via 
ojt@quivivetennis.nl. 
Hopelijk tot op het toernooi, dan 
maakt Qui Vive er een leuke 25e 

Sportief wandelen met Jos
Regio - Sportief wandelen is net 
weer iets anders als een blokje om 
of een tochtje door de natuur. Bij 
Spel en Sport De Ronde Venen zijn 
er het hele seizoen lessen in Spor-
tief wandelen, en nu ook in de zo-
mer. Jos Kooijman, sportdocente 
bij Spel en Sport legt uit: “Bij Spor-
tief wandelen worden je spieren ge-
traind, het houdt je gewrichten soe-
pel en je bouwt je conditie op. Het 
maakt je fit. En het is natuurlijk bui-
ten, dat is op zich al prettig. Alleen 
bij onweer en ijzel gaan we niet 
wandelen, bij ander weer kan het 
altijd.” Elke les begint met een war-
ming-up. Dan volgt de looptraining. 
Het is belangrijk om eerst je hakken 
neer te zetten, waardoor je vanzelf 

grotere stappen gaat maken. Een tip 
van Jos: “Kijk 5 meter vooruit, dan 
loop je stevig en goed rechtop.”
De warming up en de looptraining 
duren een kwartiertje en dan wordt 
er een route gelopen, met wat oefe-
ningen ertussendoor.
“Het is belangrijk”, aldus Jos, “dat je 
je eigen tempo houdt. Het is geen 
hardlopen, gewoon wandelen en je 
moet niet proberen bij de anderen 
te blijven door langzamer of harder 
te gaan lopen.” 
De deelnemers aan de zomercursus 
hebben er zin in. Ook u kunt nog 
aansluiten. Elke dinsdag tot en met 
begin augustus is er een les Sportief 
wandelen, die om 11.00 uur begint 
bij Sporthal de Phoenix in Mijdrecht.

Veenlopers actief in Aalsmeer
Regio - Woensdagavond 11 juli 
was er weer de baanwedstrijd (elke 
tweede woensdag van de maand) 
van Atletiekvereniging Aalsmeer, 
5 kilometer met elektronische tijd-
waarneming. Zo kan je per ronde 
zien hoe je race is opgebouwd.
Er waren veel deelnemers die on-
danks de stevige wind er flink te-
genaan gingen. De Veenlopers lie-
pen goede tijden. De man in vorm 
en snelste Veenloper van deze 
avond was Jos Bunschoten 20:58 
min; Bob Rijlaarsdam - eerste 

keer op de baan - 21:55 min; Hen-
ny Kooijman – de kilometervreter - 
21:55 min, Jos Snel – traditioneel in 
een mooie - 23:21 min, Hans Leeu-
werik – op weg naar een PR op de 
baan - 24:23 min en Richard van der 
Weij – een première op de baan - 
24:26 min. Allen werden aangemoe-
digd door Evelien. Het is fantastisch 
mooi om deelte nemen aan de-
ze wedstrijd in een ontspannen en 
sportieve sfeer. Een aanrader voor 
degenen die eens de snelheid wil-
len testen op de baan.

Zomerbridge bij De Legmeer 
spannend tot de laatste kaart
Uithoorn - Met nog één tafel te 
gaan, een riant uitzicht op een prijs 
en dan ga je toch nog kopje onder!
Deze ontluistering werd bij Bridge-
vereniging De Legmeer aangericht 
in de B-lijn door Marijcke & Gou-
ke van der Wal. Subliem bieden, on-
der andere als enige vijf ruiten ma-
ken, vooral op Marijcke stond de-
ze keer geen maat met als gevolg 
de tweede plaats met 60,71% en 
de dikverdiende fles wijn. De te-
genpartij droop af met een zeer po-
ver percentage van 14 en lege han-
den! Zo spannend is het zomer-
bridge bij Bridgevereniging De Leg-
meer. De eerste plek was voor Ge-
rard & Els Vermeer met 62,50%, die 
waarschijnlijk wat constanter had-
den gepresteerd en zo’n apotheo-
se niet nodig hadden. Elly Belderink 
& Anne Tolsma kwamen ook prima 
voor de dag als derde met 60,42% 
en lieten daarmee de anderen van 
the best of five, Corrie Olijhoek & 
Ria Wezenberg en Klaas Verrips & 
Truus Overmars met respectievelijk 
55,36 en 54,17%, ruim achter zich. 
Ko Bijlsma & Mees van der Roest, 
Marianne & Huub Kamp en Elisa-
beth van den Berg & Maarten Breg-
geman bleven met 52,38, 51,49 en 
51,19% aan de goede kant van de 
percentages en zo nog acht paren 

voor. In de A- lijn met eveneens 16 
paren, een bijzondere prestatie van 
Wouda Roos & Gijs de Ruiter, die 
maar weer eens langs kwamen en 
gelijk eerste werden met 58,63%. 
Ze moesten deze plaats wel delen 
met Gerda Schavemaker, die ein-
delijk weer met vaste bridgepartner 
Jaap Kenter aan tafel kon en daar 
enthousiast van profiteerde. Marja 
& Kees Mooij zaten hier maar een 
luttele 0,3% achter als derde, waar-
mee ze hun sterke optreden in deze 
zomer voortzetten. Voor Ruud Les-
meister & Cora de Vroom was plek 
vier weggelegd met 57,74%, gevolgd 
door een ander sterk koppel, Refi-
na van Meygaarden & Toos Kos-
ter, die op 55,06% uitkwamen. Wim 
Slijkoord & Francis Terra, Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst, Britta & Jan 
Bosse en Theo Klijn & Jan de Jong 
bleven ook in de vijftig met 53,87, 2 x 
52,38 en 52,08%. Weggespoeld van 
de camping of het zompige gras en 
de druipende bomen zat? Kom u 
dan laven aan het zomerbridgen in 
sporthal De Scheg. 
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur voor 5 euro per paar. Inschrijven 
per e- mail: gerdaschavemaker@
live.nl, per telefoon (0297)567458 
of tussen 19.15 en 19.30 uur aan de 
zaal.

H.  Pothuizen wint Meer 
en P.  Bosse Grimbergen
Regio - Het afgelopen weekend 
is voor de duivenliefhebbers en de 
duiven van P.V. Rond de Amstel 
een weekend geworden van lang 
wachten en korte vluchtjes. Door 
de moeilijke weersomstandigheden 
was het niet mogelijk de duiven za-
terdag te lossen. Aanvankelijk wa-
ren de losplaatsen Chimay en Nij-
vel gepland maar de beide vluchten 
werden teruggebracht naar Grim-
bergen voor de oude duiven en naar 
Meer voor de jonge duiven. Voor 
de oude duiven was het de laatste 
vlucht in een reeks van zes vluchten 
voor de Midfond. Deze vlucht werd 
gewonnen door Peter Bosse uit Uit-
hoorn, tweede werd Hennie Pothui-
zen uit Vinkeveen en derde werd 
Ron den Boer uit Uithoorn. Mar-
tin v.d. Hoort ook uit Uithoorn werd 
eerste in de B-poule.
Peter Bosse werd in Rayon F 21 van 
1323 duiven en van heel Noord-Hol-
land 46 van 6811 duiven. 
Voor Hennie Pothuizen werd het een 
zeer goed weekend, door zijn twee-
de plaats op de Midfondvlucht werd 
hij kampioen Midfond en zijn duif 
de ‘302’ werd duifkampioen Mid-
fond. Tweede midfondkampioen 
werd Hans Half uit Amstelhoek en 
derde werd Peter Bosse.
Dat wat nog nooit eerder was ge-
beurd volgens menig oude duiven-
rot gebeurde namelijk nu: zaterdag-
avond pas moesten de jonge duiven 
m worden ingekorfd. Vrijdagavond 
wist men al dat het zulk slecht weer 
zou worden op zaterdag dat de dui-
ven niet gelost konden worden. Dus 
zondag werd een drukke dag voor 
de duivenliefhebbers van P.V. Rond 
de Amstel.

De jonge duiven werden vanuit 
Grimsbergen teruggereden naar 
Meer en daar om 10:45 uur gelost. 
Bij Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 
landde de eerste duif om 11:41 uur, 
dat betekende dat Hennie de over-
winning en de 100 punten pak-
te. Hennie werd in Rayon F 11 van 
2675 duiven en van heel Noord-Hol-
land 12 van 14707 duiven. Op de-
ze vlucht werd Leo v.d. Sluis uit Uit-
hoorn tweede en tevens eerste van 
de B-poule. Martin Bosse uit Uit-
hoorn werd derde.

De meest begerenswaardige plaats 
bij de jonge duiven is de dertiende 
omdat daar een overheerlijke worst 
van slager Heemskerk uit Uithoorn 
op valt. Dit keer kwam deze toe aan 
Leo v.d. Sluis.

Uitslagen op een rij:
Grimbergen
1. Peter Bosse, Uithoorn
2. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3. Ron den Boer, Uithoorn
4. Hans Half, Amstelhoek
5. Martin v.d. Hoort, Uithoorn 
6. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
7. Cor van Bemmelen, De Hoef
8. Theo Kuylenburg, Amstelhoek

Meer
1. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
2. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
3. Martin Bosse, Uithoorn
4. Peter Bosse, Uithoorn
5. Ron den Boer, Uithoorn
6. Ton Duivenvoorde, De Hoef
7. Cor van Bemmelen, De Hoef
8. Co Oussoren, Vinkeveen
9. Hans Half, Amstelhoek
10. Martin v.d. Hoort, Uithoorn

Thamen softbaldames in 
race voor kampioenschap
Uithoorn/De Kwakel - Na een 
druk programma de afgelopen 4 
weken staat de teller bij de softbal-
dames inmiddels op 12 gespeelde 
wedstrijden en 22 punten.
Helaas waren juist twee thuiswed-
strijden de afgelopen twee weken 
lastig bij de dames en liepen ze bei-
de keren tegen een gelijkspel aan 
tegen Falcons uit Lelystad (9-9) en 
DVH uit Amstelveen(4-4). Daaren-
tegen waren de uitwedstrijd bij het-
zelfde Falcons (2-9)en de thuiswed-

strijd tegen TIW-Survivors uit Die-
men (11-2) duidelijke overwinnin-
gen.
De dames hadden dus een druk 
programma en mogen nu even ge-
nieten van vakantie en wat rust. Op 
woensdag 8 augustus om 20.00 
uur moeten de dames namelijk vol 
aan de bak tegen medekansheb-
ber Quick uit Amsterdam. Een over-
winning tegen Quick zou namelijk 
voldoende zijn voor het kampioen-
schap voor Thamen.

Open Seniorplustoernooi 
trotseert de regen
Mijdrecht - Dat tennissers van 50 
plus hun partijtje staan en slaan was 
te zien bij het TVM deciBel Open se-
niorplustoernooi Tennisvereniging 
Mijdrecht organiseerde van 9 t/m 11 
juli een spannende week niet alleen 
de wedstrijden waren dat maar ook 
wanneer valt er weer een regenbui.
In het prachtige vernieuwde club-
huis, waar deciBel een gehoortest 
had geplaatst en men zelf kon con-
troleren of het gehoor nog in orde 
was, werd het toernooi georgani-
seerd.
Het toernooi dat vorig jaar voor het 
eerst werd gehouden als proef bui-
ten het hoofdtoernooi overtrof het 
aantal inschrijvingen, zodat toer-
nooileider Jan van Bodegom een 
– qua sterkte- interessant deelne-
mersveld kon opstellen in de cate-
gorieën 6, 7 en 8 Tot woensdag kon-
den de partijen tussen de regen-
buien door worden gespeeld, daar-
na gingen veel wedstrijden naar de 
hal. Vrijdag de finaledag eveneens 4 
partijen naar de hal, maar de pres-
taties waren er niet minder om.

Eerste prijzen :
Dames dubbel 
8 Lia Bon en Ineke Koek
Heren dubbel
8 Jaap Lodder en Roel Sterenborg
Gemengd dubbel
8 Jaap Lodder en Ineke Schiphorst
Dames dubbel
7 Nienke Hesselink en
Lenny van Diemen
Heren dubbel
7 Kees van Diemen en
Pieter van Diemen
Gemengd dubbel
7 Gerard van Dam en
Nella Rijskamp
Gemengd dubbel
6 Kitty Koek en Aad Reurings

De prijsuitreiking werd ondersteund 
door de voorzitter van TVM, Richard 
van der Sluijs, die aangaf, dat dit 
succesvolle toernooi zeker volgend 
jaar weer op de toernooikalender 
zal prijken. Het toernooi besloot met 
een heerlijke barbecue verzorgd 
door´ De Meijert” en een verloting 
met leuke prijzen. 
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IVN brengt het zonnetje bij 
bewoners Gerardus Majella
Mijdrecht - Regen, regen, regen. 
Dus haalden de vrijwilligers van het 
IVN de zomer maar naar binnen 
voor de bewoners van verzorgings-
tehuis Gerardus Majella in de vorm 
van foto’s van de mooiste plek-
jes: het bos, de zonnestralen door 
de bomen, bloemen in de mooiste 
kleuren en prachtige vlinders, va-
kantiehuizen, wandelende mensen, 
de bergen. Na het bekijken van de 
mooie plaatjes en foto’s was het  tijd 

om wat te gaan doen. Van fruit een 
heerlijke fruitsalade maken. Iedere 
bewoner kreeg een snijplankje en 
fruit en toog aan het werk. Banaan, 
appels, meloen, sinaasappels, kiwi’s, 
peer, nectarines, druiven, aardbei-
en en vervolgens alles in de bowl-
schaal. Een mevrouw mengde al-
les door elkaar. Het rook lekker en 
het zag er heerlijk uit. De schaaltjes 
werden volgeschept en door ieder-
een heerlijk van gesmuld. 

Piraten- en prinsessen-
feest bij Berend Botje
Uithoorn - Op woensdag was er 
bij peuteropvang Berend Botje een-
zomerfeest. Ondanks dat het weer 
niet meewerkte, lieten alle piraten 
en prinsessen zich er niet van weer-
houden om toch te komen. De kin-
deren zagen er prachtig uit. Ouders 
hadden allemaal hun best gedaan 
om hun kind om te toveren in een 
stoere piraat of een prachtige prin-
ses. Bij binnenkomst moesten som-
mige kinderen twee keer kijken, 
want waar waren de juffen nou toch 
gebleven? Ook zij waren verkleed. 
Juf Suzanne en juf Alma droegen 

allebei een piratenpak. Onder bege-
leiding van ouders konden de kin-
deren de hele ochtend allerlei ac-
tiviteiten doen: schminken, tattoo 
’s plakken, blikken gooien, zaklo-
pen, eendjes hengelen, haaien hap-
pen enz.
In de groep stond een piratenboot 
en het klimhuis was omgetoverd tot 
een kasteel. De kinderen mochten 
bij een van beide op de foto en kre-
gen deze later in de week mee als 
aandenken.
Het feest werd afgesloten met pan-
nenkoeken en een ijsje.

Rock-‘n-roll in Bar het Fort
De Kwakel - Aanstaande zaterdag-
avond 21 juli speelt rock- en soul-
band WD-41 in Bar het Fort. De 
band speelt een prettige mix van 
bekende en minder bekende rock-, 
funk- en soulnummers. WD-41 be-
staat uit twee zangeressen, twee 
saxofonisten, toetsen, gitaar, bas en 

drums. Voor wie de zaterdagavond 
swingend, of alleen gezellig luiste-
rend wil doorbrengen een aanrader. 
De toegang is gratis! Bar het Fort is 
gevestigd in een fort behorend tot 
de Stelling van Amsterdam. Adres: 
Het Fort 55, De Kwakel. Aanvang: 
20.00 uur.

Leerlingen van Toermalijn 
houden van Holland
Uithoorn - Traditioneel viert obs 
Toermalijn ieder jaar een einde-
jaarsfeest. Na een jaar hard wer-
ken was het donderdag 12 juli de 
dag om het schooljaar feestelijk af 
te sluiten. De werkgroep had voor 
deze feestelijke dag het thema ‘Ik 
hou van Holland’ bedacht. De kin-
deren kwamen in ‘Hollandse’ kle-
ding op school. Zo net na de Eu-
ropese kampioenschappen voetbal 
had eenieder nog wel een oranje 
t-shirt of iets dergelijks in huis. De 
ochtend begon met een voorstelling 
voor de groepen 1, 2 en 3. De voor-
stelling werd verzorgd door Matthijs 
Vlaardingerbroek en Henkie’s kin-
dertheater. Matthijs treedt op met 
zijn kindertheater op basisscholen 
door het hele land. Hij verzorgt zijn 
voorstellingen samen met zijn buik-
spreekpop Henkie, waarnaar het 
kindertheater vernoemd is. Tijdens 
de voorstelling maakte hij naast de 
buikspreekpop Henkie ook gebruik 
van andere poppen, verfkwasten, 
verhalen en goocheltrucs. Tijdens 
de voorstelling werd er veel ge-
bruik gemaakt van de hulp van het 
publiek. Voor de groepen 4,5 en 6 

startte de ochtend met Oudholland-
se spelletjes. In de gymzaal van de 
brede school waren twaalf activitei-
ten opgesteld. De spelletjes waren 
o.a. zaklopen, sjoelen, stokken van-
gen, spijkerpoepen, verschillende 
estafetten, koekhappen, ringgooien 
enz. Zelfs de kleedruimten waren in 
gebruik genomen voor de spelletjes 
waar water aan te pas kwam zoals 
de waterestafette en voor het pe-
naltyschieten. Deze activiteiten had-
den buiten moeten plaatsvinden, 
maar vanwege het slechte weer was 
met enig creatief denkwerk voor de-
ze oplossing gekozen. Na een pau-
ze rond tien uur werden de kinderen 
van de groepen 1 t/m 3 door leer-
lingen van de groepen 7 en 8 op-
gehaald om de Oudhollandse spel-
letjes te spelen. De overige groepen 
gingen naar de voorstelling kijken. 
Na een heel gezellige ochtend werd 
er ’s middags naar films gekeken. 
In een aantal lokalen werden films 
vertoond waarop de kinderen kon-
den inschrijven. De kleuters hadden 
speelgoedmiddag en voor hen werd 
de middag afgesloten met een film 
van kabouter Plop.

Groep 8 Toermalijn 
vertrekt met ‘De trein’
Uithoorn – Maandag 16 juli jl. heb-
ben de leerlingen van groep 8 van 
obs Toermalijn met veel enthousias-
me hun afscheidsmusical “De trein 
… Mis hem niet!” opgevoerd.
Op het grote podium in de gymnas-
tiekzalen van de brede school Leg-
meer lieten zij hun acteer- en zang-
talent zien aan ouders en andere fa-
milieleden.
De trein van Amsterdam naar Mar-
seille gaat bijna vertrekken. Een 
aantal opvallende reizigers stapt 
in, zoals de Italiaanse mama Baret-
ti met haar zoon Stephan die speci-
aal voor deze reis zijn liefje achter-
laat. En de Arabische Demi en Le-
na Salaam met hun lastige en ver-
wende kinderen en beveiligers. Ie-
dereen bewondert de schitterende 
diamant die Lena van haar man ge-
kregen heeft: hij moet wel een for-
tuin waard zijn! Het bonte gezel-
schap aan reizigers bestaat verder 
uit een schrijver, studenten, een fo-
tograaf en muzikanten. Natuurlijk 
stapt er ook genoeg personeel in, 

waaronder Anouk, de kok die niet 
kan koken! De trein vertrekt, maar 
bij de eerste de beste tunnel ge-
beurt er iets verschrikkelijks: als de 
trein de tunnel uitkomt, is de dia-
mant verdwenen, gestolen! Op het 
volgende station staan de ‘special 
agents’ al klaar om de zaak te on-
derzoeken. Zij ontdekken van alles: 
zo blijkt de conducteur een duister 
geheim te hebben, is de kruier niet 
helemaal eerlijk en ook de Italiaan-
se mama doet zich een ietsepietsie 
anders voor dan ze is. En waar is de 
diamant? 
Deze musical was voor groep 8 van 
Toermalijn het recept voor een ge-
slaagd afscheid.
Na het overhandigen van het ge-
tuigschrift, rapport en enkele ca-
deaus aan de kinderen was het tijd 
voor de disco.
De ouders, opa’s en oma’s en an-
dere aanwezigen konden onder het 
genot van een hapje en een drank-
je in de eigen school nog wat na-
praten.

PostNL Business Point bij 
‘Van Hilten Alles voor Kantoor’
Uithoorn - ‘Van Hilten Alles voor 
kantoor’ aan de Wilhelminakade 41-
43 is gisteren, dinsdag 17 juli, een 
echt ‘Business Point’ geworden. 
Naast alles wat u er vindt op het ge-
bied van kantooruitrusting en -in-
richting, kantoor- en schrijfbehoef-
ten, alsook boeken en wenskaar-
ten, is er een nieuwe faciliteit in de 
winkel bij gekomen. Namelijk een 
PostNL Business Point vestiging 
voor zowel particuliere als zakelij-
ke klanten. Iedereen die zijn postza-
ken wil regelen, kan dat vanaf he-
den doen in de winkel bij Van Hilten. 
Ook postbushouders zijn hier dan 
aan het juiste adres. Want de meer 
dan 250 postbussen die jarenlang in 
de vestiging van PostNL (het vroe-
gere TNT) aan de Nijverheidsweg/
hoek Industrieweg hun plaats had-
den, zijn verhuisd naar de nieuwe 

locatie bij Van Hilten. Dat alles heeft 
zo z’n voordelen. Postbushouders 
kunnen nu op alle werkdagen van 
’s morgens 08.00 uur tot ’s avonds 
18.30 uur (zonder tussensluiting) 
terecht voor hun post en op zater-
dag van 08.00 tot 17.00 uur. Langere 
openingstijden dus. Tevens kunnen 
zij aan de PostNL balie terecht voor 
het afgeven en ophalen van pakket-
post, kopen van postzegels, over-
schrijven van kentekens, brieven en 
pakketten naar binnen- en buiten-
land sturen, cadeaubonnen en bel-
tegoed kopen, een (eigen) postbus 
openen mocht men die nog niet 
hebben, enzovoort. Daarnaast kun-
nen zakelijke klanten meteen in-
drukken opdoen van wat Van Hilten 
nog meer te bieden heeft aan on-
der meer kantoorbehoeften en kan-
toorinrichting. Meteen ‘boodschap-
pen doen’ voor kantoor als je er toch 
bent om je post te halen of een ca-
deautje (boek) kopen voor een jari-
ge collega, gaat in één moeite door. 
Om maar wat te noemen.
“Eigenlijk is het postkantoor, zoals 
je dat zo kunt noemen, bijna op het 
oude honk teruggekeerd, want het 
zat hier vroeger vlak om de hoek in 
de Stationsstraat”, laat Wouter van 
Hilten weten. “Om plaats in te rui-
men voor de postbussen en de Post-

NL balie hebben we een stuk intern 
moeten verbouwen en aanpassen. 
Dat is prima gegaan. Tenslotte heb-
ben we ook nog de eerste verdie-
ping waar wij ruimte hebben om in 
te schikken. Maar die etage is voor-
namelijk bedoeld voor de presenta-
tie van kantoorinrichting, zoals meu-
bels, stoelen, kasten en kantoorma-
chines, waaronder printers, papier-
vernietigers, inbindmachines enz.”

Parkeren ‘achterom’
Rolf van der Schinkel is bij Van Hil-
ten de aangewezen man voor de 
projecten. “Wij hebben veel bedrij-
ven binnen en buiten de regio als 
klant waarvoor wij de inrichting voor 
kantoor, kantine, doktersruimte en 
wachtkamer hebben verzorgd. Het 
Gezondheidscentrum in Uithoorn is 
daar een voorbeeld van en recente-

lijk hebben wij dat bijvoorbeeld ook 
gedaan voor het pand van Sony Mu-
sic op het Mediapark in Hilversum. 
Momenteel zijn wij bijvoorbeeld 
weer bezig met een gezondheids-
centrum in Amstelveen en Amster-
dam. Onze insteek is een goede en 
langdurige relatie met onze klan-
ten aan te gaan. Wij doen alles met 
onze eigen mensen. Dat waarborgt 
de kwaliteit van leveren en inrich-
ten. En wat meer is: voor elk bud-
get hebben wij een passende op-
lossing!” Wouter: “De toenemen-
de aandacht van klanten voor on-
ze winkel heeft tot gevolg dat par-
keerplaatsen voor de deur vaak be-
zet zijn. Dat is een bekend gegeven. 
Klanten voor de winkel en de Post-
NL balie, maar ook de postbushou-
ders, kunnen dan gebruik maken 
van de parkeerplaatsen op ons ei-
gen terrein achter het winkelpand. 
Kwestie vanaf de Wilhelminakade 
de onderdoorgang naast ons pand 
inrijden en rechtsaf slaan.
Achter ons pand is parkeerruimte. 
Van daar af kan men aan de ande-
re kant van het pand het steegje in-
lopen naar de voorkant van de win-
kel en terug. Probleem opgelost! Ie-
dereen is van harte welkom van on-
ze nieuwe faciliteit gebruik te ko-
men maken.”

Zaterdag vanaf 14.30 uur:
Veiling groenten en bloemen 
in Museum De Ronde Venen 
Vinkeveen - Ervaar de weekendbe-
leving in Museum De Ronde Venen 
en neem aanstaande zaterdagmid-
dag 21 juli vanaf 14.30 uur plaats in 
de originele veilingbankjes van de 
kleinste vaarveiling van Nederland. 
Ondervind de spanning als de wijzer 
van de authentieke klok begint te 
draaien en houd de handen aan de 
knop. Druk je als eerste: dan is het 
product voor jou! De veilingwaar, 
verse groente en bloemen, wordt 
aangeboden door lokale tuinders.
De Groente- en Fruitveiling heeft 
van 1917 tot 1980 een belangrijke 
rol gespeeld in het leven van de be-
woners uit de regio. Hier werden de 
producten van tuinders uit de om-
geving geveild. De geschiedenis van 
deze veiling ontdek je in de exposi-
tie van Museum De Ronde Venen. 
Ook nu zijn diverse lokale tuinderij-
en leverancier van de verse groente 
en bloemen voor deze veiling, maar 
dit keer zonder winstoogmerk. De 
opbrengst komt namelijk geheel ten 
goede aan het goede doel: het be-

houd van Museum De Ronde Ve-
nen. Speciaal voor deze gelegen-
heid is tuinder en oud-bestuurs-
lid van de veiling Toon Bunscho-
ten aangesteld als veilingmeester. 
Op professionele wijze brengt hij de 
goederen aan de man. De veiling is 
een ware beleving voor jong en oud!
Ontdek de geschiedenis achter 
de veiling in de tijdelijke expositie 
‘Vinkeveense Vaarveiling’. Het he-
le weekend staan de medewerkers 
van Museum De Ronde Venen voor 
je klaar om je rond te leiden, meer 
informatie te geven en je vragen te 
beantwoorden. 
Tot en met 31 augustus aanstaande: 
“Vinkeveense Vaarveiling. De klein-
ste veiling van Nederland 1917-
1980”
Museum De Ronde Venen is ge-
vestigd aan de Herenweg 240. Tel. 
(0297)262223, e-mail:info@muse-
umderondevenen.nl
Het museum is geopend van april 
t/m oktober op woensdag t/m zon-
dag van 14.00-17.00 uur. 




