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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

ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2 + 3

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

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

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
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DEEN UITHOORNZONDAG 29 JULIGEOPEND VAN 12.00 - 18.00 UURLEGMEERPLEIN 18 • UITHOORN
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garcia/only/vero moda/levi’s/ltb/edc/wrangler
Jack & Jones/g-star/cars/pall mall/esprit/dept

vriJdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 Juli 

70%tot

korting
op een deel van de collectie

collectie is binnen
nieuwe kids

ziJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177
big l aalsmeer | Join Fashion | www.bigl.nl

WIJ ZIJN ZONDAG GEOPEND 
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

zie advertentie elders
in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Sinds vrijdag 13-7-2012 wordt 
onze poes genaamd DiDDle 
vermist. 
Het is een 
slanke zwart/
witte poes 
en ze wordt 
vermist 
vanuit 
legmeer-
West in 
Uithoorn.

Vermist

Op de foto heeft ze nog een hals-
bandje, dit heeft ze al enige tijd 
niet meer. Ze is wel gechipt. Indien 
u informatie heeft, kunt u contact 
opnemen met tel. 06-46316946 of 
met de dierenambulance /asiel.

Uithoorn - Wethouder Jeroen Ver-
heijen opende in december vorig 
jaar in de Dorpsstraat van het ou-
de dorp het informatiecentrum voor 
het Masterplan Dorpscentrum. Be-
langstellenden kunnen er sinds-
dien terecht om te worden geïn-
formeerd over hoe de gemeente na 
de omlegging van de N201 twee 
dorpsdelen (Schansgebied en Ou-
de Dorp) aan elkaar wil smeden. 
Tevens om daarbij van Uithoorn 
aan de Amstel een aantrekkelijk 
gebied te maken om te leven, te 
wonen en te recreëren. Bij de ope-
ning werd tevens een maquette van 
het toekomstige Uithoorn onthuld. 
Die moet eigenlijk al weer worden 
‘geüpdatet’ omdat de ontwikkelin-
gen en realisatie van enkele pro-
jecten in een fase van ‘uitvoering’ 
zijn. Maar dit terzijde. De wethou-
der liet toen ook weten dat de plan-
nen voor het Masterplan weliswaar 
in een vergevorderd stadium wa-
ren, maar dat het fi nanciële plaatje 
om het uit te voeren nog niet rond 
was. Het ging daarbij om 7,6 mil-
joen euro. Hij werkte daaraan en 
zou voor het zomerreces in 2012 la-
ten weten of het plan met een slui-
tende begroting kan worden gere-
aliseerd Wij zegden toe hem daar-
aan te zullen houden.

Haalbaar fi nancieel plan
Tijdens de laatste raadsvergade-
ring afgelopen donderdagavond 12 

juli kon de wethouder met een ver-
heugd gezicht onze vraag hoe het 
er nu mee stond bevestigend be-
antwoorden. Hij moest daarover 
echter tijdens de besloten verga-
dering met de raad na het open-
bare gedeelte die avond nog in de-
bat. Afgelopen week kregen wij in 
een moment van overleg tekst en 
uitleg van de wethouder. “De ge-
meenteraad heeft de grondexploi-
tatie voor het hele Masterplan voor 
het dorpscentrum vastgesteld. Dat 
gebeurt in beslotenheid, want dat 
is altijd het geval waar het grond-
exploitaties betreft. Ook is dat een 
aparte fi nanciële huishouding. 
Daarom vind je het niet in de ge-
meentelijke begrotingsstukken te-
rug. In de loop der tijd zijn de no-
dige fi nanciële middelen gevonden 
om het hele verhaal sluitend te krij-
gen”, laat Verheijen weten die be-
nadrukt dat het geld binnen de be-
groting van de gemeente is gevon-
den. Er zijn geen ‘geldschieters’ 
van buitenaf of subsidies mee ge-
moeid. “De afgelopen jaren heb-
ben wij als gemeente ook geld ge-
spaard en de plannen zoals die 
er lagen verder doorgerekend. Je 
daalt steeds een stapje verder af en 
kijkt waar je risico’s kunt vermin-
deren, waar slimme oplossingen te 
bedenken en kostendragers te vin-
den zijn. Op die manier is er een 
plan tot stand gekomen dat fi nan-
cieel haalbaar is. Dat heeft allemaal 

even tijd nodig gehad. De beschik-
bare fi nanciële middelen zijn voor-
namelijk bestemd voor inrichting 
van de openbare ruimte. We willen 
bijvoorbeeld in bepaalde delen van 
het dorpscentrum auto’s weren ten 
faveure van voetgangers en fi et-
sers. Het moment dat dit gaat ge-
beuren komt steeds dichterbij, iets 
wat ook te maken heeft met de da-
tum van de ingebruikname van de 
N201. Er is de afgelopen jaren ook 
al geld geïnvesteerd in de aankoop 
van panden aan de Raadhuisstraat 
en Prinses Irenelaan. Ik kan melden 
dat daarvoor inmiddels met alle ei-
genaren overeenstemming is be-
reikt. Dat houdt in dat wij dit najaar 
al een begin kunnen maken met de 
sloop van die panden. Dan kan je 
als gemeente aan inwoners en het 
bedrijfsleven zichtbaar maken dat 
er wel wat gaat gebeuren en dat 
het geen loze plannen zijn.”

Investeringen van derden
Tot slot laat de wethouder weten 
dat de gemeente met een consor-
tium van partijen een intentieover-
eenkomst heeft getekend over de 
ontwikkeling van het Waterlijnge-
beuren. Daardoor kan er ook door 
derden worden geïnvesteerd in on-
der andere het vernieuwen van de 
passantenhaven, de aanleg van 
een jachthaven en het aanbren-
gen van aanvullende voorzienin-
gen voor passanten over het wa-

Aalsmeer - 

Begroting Masterplan Dorps-
centrum Uithoorn sluitend 

ter. De plannen zijn onlangs gepre-
senteerd en positief ontvangen. Het 
betreft hier het ‘waterfront’ vanaf 
de Thamerkerk tot aan het Recht-
huis. De gemeente is voor de ont-
wikkeling hiervan in overleg met de 
Provincie en het Waterschap. “De 
gesprekken worden dit jaar afge-
rond zodat de planologische pro-
cedures snel doorlopen kunnen 
worden. Daarna kunnen we aan de 
slag. Wij willen met het geheel aan 
voorzieningen klaar zijn voordat het 
watersportseizoen 2014 van start 
gaat. Dan is de ingebruikname van 
de omgelegde N201 ook een feit. 
Dat komt dan goed uit. Voor ko-
mend jaar redden we het nog niet.” 
Aldus wethouder Verheijen.

Feestelijke afsluiting van 
voorleesjaar in ‘t Buurtnest

Heerlijk feest op 
kinderdagverblijf Simba!

Uithoorn - Traditiegetrouw kwam 
de beroemde poppenkastspeler 
Fritsie Duikelaar naar ’t Buurtnest 
op woensdagmiddag 18 juli. Kinde-
ren en voorlezers zaten ruimschoots 
op tijd klaar voor de jaarlijkse ver-
rassing: een nieuwe voorstelling, 
waarbij Jan Klaassen de kinderen 
laat meejuichen en -springen van 
plezier. Fritsie zong eerst samen met 
de kinderen vooraf een lied over een 
busrit, waarbij de kinderen uitgeno-
digd werden mee te rijden naar een 
kasteel in de poppenkast. Ridder 
Jan Klaassen bewaakte het kasteel 
van de koning, die erg veel hoofd-
pijn had. Oei, een heel stout egeltje 
wilde zelf koning worden en slaagde 
hier bijna in. Hij hield Jan Klaassen 
goed voor de gek en maakte de ko-
ning met een lelijk drankje in slaap. 
Dankzij de goede hulp van de kin-
deren en Jan Klaassen die als spook 
het egeltje de baas werd, is dit ge-
lukkig niet gelukt en bleef de ko-
ning, zelfs zonder hoofdpijn, rege-
ren en is ridder Jan Klaassen ge-

lukkig geslaagd in het bewaken van 
het kasteel. En het egeltje? Die leer-
de van de kinderen dat je niet mag 
jokken! Jong en oud genoten volop 
van het fantastische spel. Met een 
lekkertje en een glaasje limonade 
werd het voorleesjaar vrolijk afge-
sloten.  
Na de zomervakantie zijn de kinde-
ren weer van harte welkom bij de 
voorlezers vanaf woensdagmiddag 
5 september van 14.30 tot 15.30 uur. 
Wat eerder komen is wenselijk voor 
de indeling van de leeftijdsgroe-
pen. Na 15.30 uur kunnen de kin-
deren weer knutselen. Kinderen die 
wekelijks aanwezig zijn, maar ook 
vriendjes en vriendinnetjes vanaf 2 
jaar, die (nog) geen vaste klant zijn 
bij het voorlezen, zijn van harte wel-
kom. Voorlezen is een uitstekende 
manier om de taalvaardigheid van 
jonge kinderen te vergroten en te 
stimuleren. Dat geldt voor kinderen 
die in Nederland geboren zijn, maar 
zeker ook voor kinderen met een 
andere culturele achtergrond. Uithoorn - Op kinderdagverblijf 

Simba, onderdeel van kinderopvang 
Solidoe, was het afgelopen week 
feest. Op vrijdagmiddag stond alles 
in het thema van Disney! Er liepen 
allemaal mooie kinderen en leid-
sters rond die helemaal in het the-
ma waren verkleed. Het was wei-
felen of het feest binnen of buiten 
moest worden opgezet maar uitein-
delijk hebben ze er toch voor geko-
zen om binnen alles te laten plaats-

vinden. Er stond een enorm spring-
kussen, je kon geschminkt worden, 
spelen in de ballenbak… Uiteraard 
moest er ook gegeten worden en 
er werden voor de kinderen heerlij-
ke patatjes gebracht met knakworst 
en voor de ouders stonden allerlei 
lekkere hapjes klaar. Na het eten 
mochten alle kinderen plaatsnemen 
want het was tijd voor de poppen-
kast! Al met al een zeer geslaagd 
feestje voor iedereen!

OPROEP
Uithoorn – In 2013 bestaat de E.H.B.O Vereniging Uithoorn 60 jaar. 
Daarom is de Vereniging op zoek naar materiaal. Heeft u nog foto’s, 

fi lmmateriaal, krantenknipsels in uw bezit, dan verneemt de E.H.B.O.-
vereniging dat graag van u via een mailtje naar martinvermeij53@

gmail.com  of telefonisch na 20.00 uur: 06-28428839.
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ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFOn
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Activiteiten binnen uithoorn/De Kwakel 
aanmelden vanaf september
Op onze evenementenkalender vindt 
u een diversiteit aan activiteiten en 
evenementen. Heeft u activiteiten of 
evenementen gepland voor de maand 
september? Meld deze dan nu al aan. 
Evenementen of activiteiten die bui-
ten Uithoorn en De Kwakel plaatsvin-
den worden niet geplaatst op de eve-
nementenkalender. In september be-
ginnen diverse instellingen, verenigin-
gen, stichtingen met een nieuw aan-
bod aan sportieve of culturele acti-
viteiten. Team Communicatie  ont-
vangt eind augustus, begin septem-
ber binnen een korte periode een gro-
te hoeveelheid nieuwe aanmeldin-
gen voor de evenementenkalender. 
Om elk evenement of activiteit te kun-
nen beoordelen en plaatsen, willen wij 

de aanmeldingen graag gespreid ont-
vangen. Zo heeft u meer kans dat uw 
activiteit of evenement tijdig op de Ge-
meentepagina en website wordt ge-
plaatst. Houd er bij aanmelding reke-
ning mee dat in de zomermaanden de 
Gemeentepagina tweewekelijks ver-
schijnt.

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

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

wat kunt u in informatiecentrum Dorpscentrum vinden?
In het Informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpsstraat 15 is  

uitgebreide informatie te vinden over de verschillende plannen met 
dit gebied.

B&W van Uithoorn hebben het sub-
sidiebeleid vernieuwd. 

In de nieuwe verordening staat o.m. 
hoe B&W subsidie willen inzetten 
om de vastgestelde maatschappelij-
ke doelstellingen te bereiken en hoe 
subsidie kan worden aangevraagd. 

De verordening kunt u vinden op de 
website van de gemeente www.uit-
hoorn.nl. Wanneer u vragen hebt 
over het aanvragen van subsidie 
of over de documenten, dan kunt u 
contact opnemen met de gemeen-
te via 0297-513111 of via info@uit-
hoorn.nl 

Algemene subsidieverordening

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.

samenwerking gemeentelijke 
belastingdiensten definitief
B&W van Uithoorn heeft definitief be-
sloten tot samenwerking met buurge-
meenten Amstelveen, Aalsmeer, Die-
men en Ouder-Amstel op het gebied 
van belastingen. 
Enige maanden geleden besloten 
de B&W ’s van de deze gemeenten 
al om hun  belastingdiensten van-
af 2013 samen te voegen. Onlangs 
hebben de gemeenteraden hiervoor 
toestemming gegeven. Nu kan B&W 
overgaan tot het realiseren van deze 
samenwerking. 
Het is vooral een samenwerking ach-
ter de schermen en de inwoners mer-
ken er -op een betere serviceverle-
ning na- verder weinig van. Zij krij-
gen ook in de nieuwe opzet namens 

hun eigen gemeente een belasting-
aanslag. 

uitgangspunt
Uitgangspunt bij de samenwerking is 
dat elke gemeenteraad zelf het eigen 
belastingbeleid en de plaatselijke  be-
lastingtarieven blijft bepalen. Daarom 
hebben de gemeenteraden besloten 
de samenwerking gestalte te geven 
op het niveau van de colleges van 
burgemeester en wethouders. Dus 
op het niveau van uitvoering. 

Pluspunten
De samenwerking heeft zowel maat-
schappelijke als bedrijfseconomische 
pluspunten. 

• Er ontstaat een belastingorganisa-
tie met meer kennis, kunde en per-
soneelsformatie om het hoofd te 
bieden aan de ingewikkelde belas-
tingwetten en  -regels.

• Medewerkers hebben in een grote-
re en gespecialiseerde organisatie 
de kans zich verder te ontwikkelen.

• Er is een besparing te realiseren 
door integratie van werkprocessen, 
het wegvallen van dubbele werk-
zaamheden, efficiency en inkoop-
voordelen. 

Personeel
Alle belastingmedewerkers worden 
gehuisvest in Amstelveen. Dit bete-
kent dat de ongeveer 12 medewer-

kers van de overige gemeenten daar 
gaan werken. 

Gemeenschappelijke regeling
Voor Aalsmeer en Uithoorn betekent 
dit dat de taken voor Woz-belastin-
gen, die nu in de Gemeenschappe-
lijke regeling  Samenwerkingsver-
band Aalsmeer – Uithoorn, zijn opge-
nomen, daaruit gehaald moeten wor-
den door wijziging van deze gemeen-
schappelijke regeling. Daarna kun-
nen de taken in een nieuwe gemeen-
schappelijke regeling worden onder-
gebracht. 
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 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: 
- 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.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van opslag-

ruimten. Ontvangen 17 juli 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Sportlaan 66, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een ser-

re. Ontvangen 19 juli 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 57, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van het be-

staande terras. Ontvangen 16 juli 2012.
Thamerdal
- Koningin Julianalaan 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 15 juli 2012.

 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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30, ontheffi ng van het geluid voor het ten gehore brengen van mu-

ziek tijdens een besloten feest op het terras van restaurant Amstelfort op 11 
augustus 2012 tot 01.00 uur. Bezwaar t/m 31 augustus 2012.

De Kwakel
- Kwakelsepad 10, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een 

woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.
 Beroep: t/m 5 september 2012.
- Boterdijk 91, omgevingsvergunning voor:

 -  het oprichten van een vrijloopstal; 
 -  het verplaatsen van de huidige veestapel en melkstal van gebouw C  

 naar gebouw J zoals aangegeven op de tekening behorende bij de  
 aanvraag; 

 -  het gedeeltelijk ombouwen van gebouw C tot een sanitaire ruimte 
  voor poldersportactiviteiten zodra de dieren zijn verplaatst. Bezwaar:  

 t/m 29 augustus 2012.
- Poelweg 12, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ondergrondse 

tankopslag en tankstation.Bezwaar: t/m 30 augustus 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 29, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een brand-

compartiment op de begane grondverdieping. Bezwaar: t/m 30 augustus 2012.

 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING UITHOORN 2012 (APV)  
 VASTGESTELD
De gemeenteraad heeft op 12 juli 2012 de Algemene plaatselijke verordening Uit-
hoorn 2012 (Apv) vastgesteld. Tevens heeft hij besloten de Algemene plaatselij-
ke verordening Uithoorn 2009 in te trekken.
Een Apv is een verzamelbestand met allerlei verschillende regels die binnen een 
gemeente gelden. U krijgt bijvoorbeeld met de Apv te maken wanneer u een eve-
nement in de gemeente wilt organiseren. In de Apv is bepaald dat u daarvoor een 
vergunning nodig heeft. 

In 2009 is de Apv vereenvoudigd door het schrappen van een aantal regels en/
of  vereenvoudiging van een aantal regels. Deze Avp is onlangs geëvalueerd en 
heeft geleid tot Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 waarin een aan-
tal aanpassingen is aangebracht. 
Een belangrijke aanpassing is bijvoorbeeld dat weer wordt ingevoerd de vergun-
ningplicht voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de pu-
blieke functie ervan. . Dat betekent dat voor het plaatsen van bijvoorbeeld recla-
meborden, eco-toillet of een schafkeet op de openbare weg weer een vergunning 
bij de gemeente moet worden aangevraagd. 
Ook is besloten de vergunningplicht voor venten om te zetten in een algemene 
regel. Zo is het verboden te venten indien daardoor de openbare orde en veilig-
heid in het geding komt.
Ook is besloten weer de bepaling in te voeren dat het verboden is een voertuig 
voor recreatie (bijvoorbeeld een caravan) of anderszins (bijvoorbeeld een aan-
hangwagen) langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben 
op de weg.
Ter lezing en inwerkingtreding
De nieuwe Apv wordt op de gemeentelijke website geplaatst en is ook in te zien 
bij de receptie van het gemeentehuis. De Algemene plaatselijke verordening Uit-
hoorn 2012 treedt in werking op 26 juli 2012.  

 BELEIDSREGELS “BELEID VOORWERPEN OP OF AAN DE WEG”   
 VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels “Beleid voor-
werpen op of aan de weg” vastgesteld.
Het “Beleid voorwerpen op of aan de weg” bevat regels waarin is vastgelegd on-
der welke voorwaarden een vergunning kan worden verleend voor het plaatsen 
van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie (zoals reclame-
borden, containers, schafketen e.d.).
Wanneer een vergunning wordt verleend voor bijvoorbeeld het plaatsen van con-
tainers op of aan de weg moet altijd vooraf contact worden opgenomen met de af-
deling Leefomgeving om de locatie te bepalen. Vergunningen voor het plaatsen 
van tijdelijk reclamemateriaal worden alleen verleend voor het maken van recla-
me van plaatselijke evenementen, algemene overheids- en ideële reclame en voor 
activiteiten met een sociaal- cultureel of sportief karakter. Het aantal borden en de 
plaatsingstermijn zal aan een maximum zijn gebonden. 
Ter lezing en inwerkingtreding
De beleidsregels zijn in te zien bij de receptie van het gemeentehuis en op de web-
site van de gemeente Uithoorn. Het “Beleid voorwerpen op of aan de weg” treedt 
in werking op 26 juli 2012.  

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij vier meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
- Maatschap F&M van Zaal, Poelweg 12 te De Kwakel voor het veranderen van 

de milieu-inrichting – aanleg ondergrondse opslagtank voor dieselolie en het 
plaatsen van een pompstation. 

- Ster Point, Ondernemingsweg 56B te Uithoorn voor de oprichting van autoga-
rage. 

- Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 te Uithoorn voor de oprichting van een ho-
recagelegenheid. 

- De Wit Stam onroerend Goed B.V. C.T. Storkweg 21 te Uithoorn voor het ver-
anderen van de milieu-inrichting. 

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing. De Algemene wet be-
stuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep.
Uithoorn, 25 juli 2012 

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. Deze vindt u op 
onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 

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

aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementen-

kalender 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 week-
end 12.00-17.00 uur. Toegang gratis.

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

31 juli Olympische Biebspelen in openbare bibliotheek De Hoek-
steen.9.30-12.30 uur. Workshop voor kinderen van 7-12 jaar. 

Maak je eigen sport-promotiefi lm! Neem je sportkleren mee en 
sport jezelf in beeld. Aanmelden: www.debibliotheekamstelland.nl

 
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 inschrijvingen. 
Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. 
Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

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

1 en 2 sept.  CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvin-
gen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilde-
ren. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.
com

1 sept. 08.00-18.00 uur. Sportpark Randhoorn: 3 Nationale Kickbike-
Cup stepwedstrijden. Inschrijven via http://stepgroepuithoorn.nl/
events/steprace. Voor kinderen is een apart inschrijfformulier. Er 
wordt gereden volgens de NAF reglementen www.autoped.nl/re-
glementen Neer informatie: Stepgroep Uithoorn, Erik Wolbers. 
Mobiel: 06 292 778 27. Mail: steppen@stepgroepuithoorn.nl

5 sept. Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhel-

minakade, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730233

8 en 9 sept.  CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvin-
gen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilde-
ren. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.
com

19 sept. Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen in 
Legmeer,  9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730223

21 sept. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

23 sept. Harmonieorkest Kunst Na Arbeid (KNA) opent het culturele sei-
zoen om 12.30 uur met een openluchtconcert voor de Thamer-
kerk.

30 sept. Violiste Lisa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko geven om 
14.30 uur in de Thamerkerk een recital onder auspiciën van de 
SCAU.

30 sept. CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvin-
gen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilde-
ren. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.
com

Evenementen vanaf september 2012 
staan op www.uithoorn.nl

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 29 augustus. Vanaf 5 september ver-
schijnt de gemeentepagina weer wekelijks (dus 5 september, 12 sep-
tember enz.).



 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.

- Vinkeveen, Achterbos: cyperse ex-kater; lang en dun, bultje boven-
op zijn nek bij schouderbladen; zijn roepnaam is Dikkie Dik.

Gevonden:
- De Hoef, Kromme Mijdrecht: zwart-witte kat.
- Uithoorn, Zijdelveld: grote zwarte kater.
- Uithoorn, Chemieweg: gestreepte lapjeskat. 
- Mijdrecht, Borsaliastraat: zwart-bruine kat; hij is mager en heeft ka-

le poten. 
- Uithoorn, Krakeend: wit albino konijntje.
- Uithoorn, parkje: Persde poes is zeer mager en heeft een vacht vol 

klitten.
- Waverveen, Waverveensepad: cyperse poes.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: zwarte kat met witte vlekken.

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

Schoolgaand kind
in Nepal (4) 

Nepal is een erg arm land. Ook voor kinderen is dat niet fijn om het 
maar eufemistisch te zeggen. Als er geen geld is voor het schooluni-
form inclusief schoenen, schoolgeld en boeken, kan het kind niet naar 
school. Het kind wordt dan ingezet als arbeidskracht, bijvoorbeeld als 
hulp in de huishouding, zonder salaris, maar wel met kost en inwoning 
+ de daaraan verbonden minder prettige kanten. 
In een erg arm land verkopen ouders hun kind soms bijvoorbeeld aan 
een circus in India. Circusmensen ronselen kinderen in Nepal. Deze 
kinderen worden soms ook weer gered door westerse organisaties die 
zich het lot van deze kinderen aantrekken. Onze samenwerkingspart-
ner de Esther Benjamin Trust (EBT) met  vestigingen in Kathmandu 
(Nepal) en Londen is zo’n organisatie. De door EBT geredde circus-
kinderen krijgen huisvesting (in een hostel), gaan naar school en leren 
een vak.  Deze kinderen worden zelfredzame mensen die hun eigen 
brood kunnen verdienen in bijvoorbeeld de kunstnijverheid. 
Esther Benjamin is de jong overleden vrouw van de oprichter van de 
Esther Benjamin Trust Philip Holmes.  Om zijn overleden vrouw te eren  
heeft hij deze actieve ‘reddingsbrigade’ opgericht. De EBT heeft hon-
derden circuskinderen gered en draagt zorg voor een goede mens-
waardige toekomst voor deze kinderen. 
De Esther Benjamin Trust  is een geweldige samenwerkingspartner 
voor  OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen!

Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

Postbus 54 - 3645 ZK Vinkeveen - www.sosderondevenen.nl
sosderondevenen@xs4all.nl - Bankrekening: 45.91.18.994

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!
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Door Flavoring

TELEFOONSTRESS
Elke keer denk ik, de volgende keer doe ik het anders. En elke keer 
opnieuw flik ik het weer en doe ik bepaalde acties toch op het aller-
laatste moment. Nu kan dit in mijn geval voor meerdere zaken op-
gaan, immers niets werkt zo goed voor mij als een deadline. Maar in 
dit specifieke geval heb ik het over het verlengen van mijn mobiele 
telefoonabonnement. 

Maanden geleden dacht ik bijtijds te zijn en ging ik eens wat goog-
elen op mobiele telefoons, abonnementen en leuke acties. Maar op 
dat moment was de noodzaak nog niet zo hoog. Ik was nog te vroeg 
om te verlengen en mijn telefoon functioneerde ook nog prima. En 
dus schoof ik alles weer terzijde met een heel klein aandachtpuntje in 
mijn achterhoofd dat ik in juli nog maar is een keer moest kijken. En 
ja hoor, ineens gebeurt er van alles, ben je druk en dan vliegt de tijd. 

En dan zit je ineens een paar dagen voordat je abonnement afloopt, 
is daar dus die deadline en denk ik “paniek”. Ik ga bijna op vakantie 
en ik heb mijn abonnement niet goed geregeld.  Mijn telefoon doet 
het nog wel, maar de accu begint het wel langzaamaan te begeven. 
Tijd dus voor verlenging met nieuwe telefoon. Het grappige is dat ik 
dan denk “ja, dit gevoel herken ik, deze stress had ik vorig jaar ook”.  
Zucht, hoe bedoel je, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelf-
de steen?

Neem dan vroeger, een goeie 15 jaar geleden had ik geen mobie-
le telefoon en nam ik die ook niet mee op vakantie. Mijn eerste mo-
biele telefoon (type koelkast) deelde ik zelfs samen met mijn partner. 
Degene die met de auto ging, nam ook de mobiel mee voor het ge-
val dat. Tegenwoordig is een mobiel natuurlijk zo veel meer gewor-
den dan dat. Het is niet meer voor bellen als je in nood bent. Waar ik 
nu nog mijn telefoon alleen gebruik voor bellen en sms’en, ben ik ei-
genlijk al hopeloos ouderwets. Een smart Phone moet je hebben, dan 
kun je whatsappen, foto’s maken en meteen online delen en nog zo 
veel meer!

Maar ook ik ga mee met de tijd en dus heb ik online een verlenging 
geregeld. Maar je moet ook een contract tekenen en een  kopie op-
sturen van je legitimatie en bankpasje. Ik zat een beetje in de spagaat 
want ik wil wel dat alles snel geregeld is, anders zit ik zonder mobie-
le telefoon.  Dus heb ik zitten prutsen met onze printer, het scannen 
ontdekt en heb ik alles binnen een half uur terug kunnen mailen. Op 
deze manier moet mijn aanvraag toch spoedig in behandeling kun-
nen worden genomen. Op vakantie ben ik nog niet en het ergste wat 
kan gebeuren is dat ik even niet mobiel bereikbaar ben.
Pfffff, heb ik dan toch deze deadline weer gehaald ???

Twee prijswinnaars bij Albert 
Heijn Jos van den Berg
Uithoorn – Afgelopen week is er 
weer een klant blij gemaakt bij AH 
Jos van den Berg in Uithoorn. Er was 
een speciale actie met het product 
‘Snelle Jelle’: men kon een Snelle 
Jelle Wielrentenue winnen. Bij aan-
koop van een Multipack Snelle Jel-
le moest de klant zijn of haar kas-

sabon inleveren samen met de ac-
tiekaart. Uit de vele inzendingen 
trok teamleider Ronald Stokking 
twee winnaars. Links op de foto de 
heer John Versteeg samen met zijn 
zoon. In het midden teamleider Ro-
nald Stokking en daarnaast Debby 
Veenhof.

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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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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

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

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

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

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

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

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwo-
ners van de gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn die moeten rondkomen van een 
inkomen op of rond het minimum. De 
hoogte van uw inkomen, of het eigen ver-
mogen (eigen huis, spaargelden, caravan, 
boot, etc.) waarover u beschikt, is wel van 
invloed. Als u een inkomen op minimumni-
veau ontvangt, krijgt u meer vergoed dan 
iemand met een wat hoger inkomen. Ga 
naar www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl 
voor de bedragen.

Wanneer u noodzakelijke kosten in een bij-
zondere situatie niet kunt betalen, kunt u 
wellicht aanspraak maken op de bijzondere 
bijstand. Het moet gaan om bijzondere kos-
ten waarin uw inkomen (uitkering of sala-
ris) niet voorziet en die uw draagkracht te  

boven gaan. De kosten moeten te maken 
hebben met uw persoonlijke omstandighe-
den: beoordeling vindt plaats op grond van 
uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de 
aanvraag vóór de uitgave doet. Daarmee 
voorkomt u financiële problemen. 

enkele bijzondere kostenposten zijn: 
• bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
• eigen bijdrage thuiszorg;
• kinderopvang, oppas- of crèchekosten  
 in verband met scholing of werk;
• orthopedische schoenen, steunzolen;
• ouderbijdrage en kosten schoolreisje  
 (kinderen op de basisschool);
Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u 
het beste bespreken met een medewerker 
van het cluster Werk en Inkomen. De con-
tactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28 
juni 2012 de concept-Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld. Deze beleidsre-
gels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter inzage in het gemeentehuis van Aals-
meer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de 
beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek monde-
ling via de adresgegevens links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28 
juni 2012 de concept-Beleidsregels Terugvordering en Incasso WWB, IOAW en IOAZ 
2012 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter 
inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kun-
nen zienswijzen met betrekking tot de beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voor-
keur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 30 
juni 2012 besloten te anticiperen op het wetsvoorstel “Wet afschaffing huishoudinko-
menstoets” en de verordeningen, zoals die golden per 31 december 2011, van toepas-
sing te verklaren. Dit besluit is te raadplegen op www.uithoorn.nl of ww.aalsmeer.nl. 

De huishoudinkomenstoets, één van de wij-
zigingen in de Wet werk en bijstand 2012, 
wordt met terugwerkende kracht afgeschaft. 
Dat houdt in dat de zogenaamde gezinsuit-
kering per 1 januari 2012 komt te vervallen. 

De huishoudinkomenstoets was door het 
kabinet Rutte ingevoerd, maar door de 
samenstellers van het Lente-akkoord weer 
afgeschaft; in het Begrotingsakkoord 2013 
komt de huishoudinkomenstoets te verval-
len. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel 
bij de Tweede Kamer die de afschaffing defi-
nitief moet maken. 

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn heeft alle herbeoordelingen gestopt 
en gaat alle reeds genomen besluiten terug-
draaien. Dit naar aanleiding van het verzoek 
van het Ministerie van SZW om te anticipe-
ren op de wet die de afschaffing van de toets 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 
formeel zal regelen. 

Alle bestaande klanten van de gemeente 
Aalsmeer en Uithoorn, die met de huishou-
dinkomenstoets te maken zouden krijgen, 
worden door hun contactpersoon geïnfor-
meerd.

Cliënten die een uitkering hebben aange-
vraagd na 1 januari 2012 en waarvan de 
aanvraag is afgewezen op basis van de huis-
houdinkomenstoets, kunnen zich tot uiter-
lijk 6 augustus opnieuw melden. Datzelfde 
geldt voor personen die geen aanvraag heb-
ben gedaan, omdat zij ervan uitgingen toch 
afgewezen te worden. De nieuwe aanvraag 
geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 
de datum dat zij recht hadden op een bij-
standsuitkering. 

Als u nu vragen heeft is het natuurlijk altijd 
mogelijk om zelf contact op te nemen met het 
cluster Werk en Inkomen van het samenwer-
kingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De con-
tactgegevens vindt u links op deze pagina.

Uitvoering 
huishoud-
inkomenstoets 
stopgezet

De laatste modellen 
met megakorting!

Kijk voor meer TOP DEALS op www.vanbunningen.nl of kom langs in één van onze showrooms!

Prijzen inclusief BTW/BPM en lopende acties, inclusief kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld model kan afwijken van standaard specificaties.

Alle prijzen inclusief kosten rijklaar maken!

van € 35.697,-5X Ford Mondeo
1.6 TDCi ECOnetic Trend Wagon 115pk

Kleur: Panther Black

Kleur: In diverse kleuren

05-TSZ-75X Ford Uitgerust met o.a.:  Airconditioning, Radio/CD Speler, Stuurbekrachtiging, 
Elektr. Bedienbare Ramen Voor, Centr. Deurvergrendeling op Afstand,  
Regensensor,  Elektr. Verstelbare Buitenspiegels, 16 inch Lichtmetalen 
velgen, GRATIS trekhaak

DIESEL20% BIJTELLING

DIESEL20% BIJTELLING IDEAAL VOOR DE CARAVAN! Trekvermogen: 1600Kg geremd NU € 28.704,-

van € 12.457,-

NU € 10.075,-
Uitgerust met o.a.:  Airconditioning, Radio/CD/MP3 Speler, Stuurbekrachtig-
ing, Elektr. Bedienbare Ramen Voor, Centr. Deurvergrendeling op Afstand, 
Elektr. Verstelbare Buitenspiegels

09-SNR-2Ford KA Titanium
1.2 Titanium X S/S 69pk
Kleur: Moonlight

Uitgerust met o.a.:  Climate Controll, Startbutton, Radio/CD Speler, Stuur-
bekrachtiging, Elektr. Bedienbare Ramen Voor, Centr. Deurvergrendeling op  
Afstand, Regensensor,  Elektr. Verstelbare Buitenspiegels, Voorruitverwarm-
ing, Lichtmetalen velgen,  Dakreling zilver

van € 28.597,-

NU € 23.754,-
12-XJN-6Ford Focus

1.6 EcoBoost Titanium Wagon 150pk
Kleur: Mars Red

van € 30.087,-

NU € 24.053,-
28-SXS-9Ford Focus

1.6 TDCi First Edition 6-bak 5dr 115pk
Kleur: Moondust Silver

Uitgerust met o.a.:  Startbutton, Radio/CD Speler, Stuurbekrachtiging,  
Elektr. Bedienbare Ramen Voor, Centr. Deurvergr. op Afstand, Regensensor,  
Elektr. Verstelbare Buitenspiegels, Voorruitverwarming, Climate Controll, 
Half lederen bekleding, Elektr. verstelbare stoelen incl. stoelverwarming, 
17 inch lichtmetalen velgen

van € 27.657,-

NU € 24.121,-
Uitgerust met o.a.:Airbags, ABS, Cruise Control, Lichtmetalen velgen, Stuur-
bekrachtiging, Parkeersensor, Mistlampen, Airconditioning, Boordcomputer, 
Centr. deurvergrendeling, Elektr. bedienbare buitenspiegels, Elektr. bedien-
bare voorportierramen, Mistlampen voor, Stoelverwarming voor 

Ford Focus
Cabriolet 1.6 16v Cool en Sound 100pk
Kleur: Argento

48-SXS-9Ford 
Cabriolet 1.6 16v Cool en Sound 100pk
Kleur: Argento

DIESEL20% BIJTELLING



den waar het te plaatsen. Twee me-
dewerkers waren de hele dag tus-
sen de boeken te vinden. Binnenko-
mende boeken worden eerst gesor-
teerd op categorie en daarna wordt 
er gekeken of er een exemplaar in 
de winkel staat. Zo nee dan wordt 
eerst de kwaliteit nog eens beke-
ken en indien deze goed is mag het 
boek in de schappen. Indien er al 
een exemplaar in de schappen aan-
wezig is wordt het beste exemplaar 
in de winkel gezet en wordt het ove-
rige exemplaar in het magazijn be-
waard. Onverkoopbare Nederlands-
talige boeken gaan naar tehuizen 
die hier interesse in hebben. Bui-
tenlandstalige boeken gaan naar 
ontwikkelingslanden. Zo wordt er 
steeds naar een mogelijkheid voor 
hergebruik gezocht.
De Quaker medewerkers vonden 
het leuk om eens kennis te maken 
met het werk bij de Ceres Kring-
loopwinkel. Het heeft een goede in-
druk gegeven hoe een dergelijke 
organisatie draait met vast perso-
neel en heel veel vrijwilligers.
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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 objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. 
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, 
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig 
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij 
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons bete-
kent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gemeentebelangen provoceert en heeft 
gebrek aan kennis over Schanskerkdossier

Vorige week stond in de krant een ingezonden 
brief van Gemeentebelangen. Zij dringt daarmee 
aan op een spoedige sloop van de Schanskerk, 
op basis van een aantal onjuiste argumenten. Wat 
ons het eerste opvalt bij het lezen van de brief is 
een groot gebrek aan feitenkennis bij de raads-
leden van Gemeentebelangen. Graag willen wij 
door middel van deze brief nog eens een aantal 
zaken op een rijtje zetten.

1. De discussie rondom de Schanskerk zou op 
emoties zijn gebaseerd en parochianen zouden 
het bestuur maar moeten benaderen.

De Stichting BOUD Uithoorn en de Actiegroep 
Open de Kerk hebben, daarin gesteund door tal-
loze oud-bestuurders van de Schanskerk en 97 % 
van de Uithoornse bevolking (notarieel vastge-
legd), continu allerlei zakelijke argumenten aan-
gedragen om de kerk te behouden. Ook vereni-
gingen en organisaties van buiten, zoals de lan-
delijke Taskforce Toekomst Kerkgebouwen en 
cultuurhistorische organisaties als Bond Heem-
schut en het Cuijpersgenootschap hebben exact 
de historische waarde van de Schanskerk en het 
monumentale orgel benoemd. Het parochiebe-
stuur heeft elk gesprek en elk zakelijk initiatief 
om de Schanskerk te behouden, consequent van 
de hand gewezen.

2. Wij hebben in Nederland een Scheiding van 
Kerk en Staat, dus de staat en de kerk mogen zich 
op het organisatorisch en bestuurlijk vlak niet met 
elkaars zaken bemoeien.

Gemeentebelangen verschuilt zich in deze kwes-
tie al jaren achter dit beginsel. Maar al in 2009 
stuurde Open de Kerk aan alle gemeenteraads-
leden een notitie over de Scheiding van Kerk en 
Staat naar aanleiding van een studie van de Ge-
meente Amsterdam. Uit deze notitie blijkt dat er 
wettelijk geen belemmeringen zijn om als ge-
meente een fi nanciële helpende hand uit te ste-
ken indien bijvoorbeeld het onderhoud van kerke-
lijke monumenten daarom vraagt.

3. Het College van Burgemeester en Wethouders 
heeft geen inspanning gedaan om de beeldbepa-
lende kerk te behouden.

Het College heeft in de raadsvergadering duide-
lijk gemaakt dat zij aan het Bisdom een uitermate 
aantrekkelijk aanbod heeft gedaan en het Bisdom 
daarmee akkoord ging. Bovendien op zo’n manier 
dat het de bewoners van de gemeente niets zou 
kosten, omdat dit geld door herontwikkeling weer 
zou worden terug verdiend. Echter, het huidige 
parochiebestuur heeft hier op het laatst een stok-
je voor gestoken en wil aan geen enkel initiatief 
tot behoud meewerken, omdat zij gaat voor het 
hoogste fi nanciële gewin. Het College voelt zich 
om die reden genoodzaakt haar opdracht aan de 
gemeenteraad terug te geven.  

4. De slechte staat van de Schanskerk is te wijten 
aan de voorgaande parochiebesturen.
Wederom toont Gemeentebelangen geen ver-
stand van zaken. Wie verstand heeft van restaura-
ties weet dat eerst een uitgebreid technisch rap-
port en een begroting moet worden opgesteld. 
In de periode 2000-2003 zijn alle rapporten be-
schikbaar gekomen en in 2003 gingen de restau-
ratiecommissie en fondsenwervingscommissie 
van start. Deze moesten echter in 2004 door de 
ophanden zijnde fusie hun werkzaamheden op-
schorten op last van het Bisdom. In de tussentijd 
is de pastorie volledig gerestaureerd, het Ange-
lusklokje vernieuwd, is er volop schilderwerk ge-
daan, de dakbedekking van parochiecentrum en 
het bloemenhok vervangen en ga zo maar door. 
Met het aantreden van het huidige bestuur in op-
richting, in 2006, mocht niets meer worden uitge-
geven. Ook toen ging de klusclub van De Schans, 
bestaande uit een 20-tal actieve professione-
le vrijwilligers, met een low-budget nog door met 
onderhoudswerkzaamheden tot de sluiting van de 
kerk door het bestuur.

5. Er is geen belangstelling van particulieren of 
ondernemers om de kerk op een alternatieve wij-
ze te beheren en particulieren willen niets bijdra-
gen.

Ook deze zienswijze kan Gemeentebelangen niet 
hard maken. Bij BOUD hebben zich diverse on-
dernemers gemeld en zij heeft deze ondernemers 
doorverwezen naar het parochiebestuur. Voor de 
uitkomst, zie punt 3.  Veel particulieren hebben 
een geldelijke bijdrage gegeven aan BOUD en 
ook bedrijven waren in 2004 vanwege het grote 
draagvlak bij de bevolking niet ongenegen om de 
kerk middels een gift te steunen. Maar de onze-
kerheid over de toekomst maakt dat particulieren 
en bedrijven op dit moment nog niet met verdere 
initiatieven over de brug komen.

5. De parochie zegt geen geld te hebben.
Eind 2006, het laatste jaar dat de boekhouding 
van de parochies gescheiden was, had de paro-
chie in totaal een bezit van ongeveer 1,4 miljoen 
euro, waarvan 1 miljoen euro van de parochie De 
Schans, exclusief PCI-gelden. De jaren daarna 
werd door het huidige bestuur een stukje grond 
verkocht aan het Zijdelveld voor ruim 600.000 eu-
ro, wat het vorige parochiebestuur van De Schans 
had bestemd voor het opknappen van de to-
rens. Omdat de restauratie van de torens in to-
taal was begroot op 750.000 euro, wilde het toen-
malige bestuur voor de overige 150.000 euro par-
ticulieren, bedrijven en de gemeente benaderen. 
Het is inmiddels duidelijk geworden dat de ge-
meente onder voorwaarden zeker bereid was tot 
het leveren van een bijdrage. De restauratie van 
de schip van de kerk, rond 2003 begroot op nog 
eens 750.000 euro, zou gefaseerd kunnen gebeu-
ren, omdat dit minder urgent was. Het nieuwe be-

Bomen over bomen: weer plannen
om veel bomen te kappen

Het is opvallend dat er de laatste tijd in bijna alle huis 
aan huisbladen geschreven wordt over het rooien van 
bomen binnen de gemeente De Ronde Venen. Vrij re-
cent waren de platanen en de bomen rond het spoor-
huis in Vinkeveen het onderwerp van ongenoegen. 
Wat staat ons in de toekomst te wachten? Helaas is 
dat nu al duidelijk, want de gemeente heeft het voor-
nemen om de ‘ Groene Poort’ van Hofl and Noord, na-
melijk de Aquamarijn grondig te gaan aanpakken. 
Dit voornemen is vanuit de gemeente zeer democra-
tie ‘s georganiseerd, namelijk de direct aanwonenden 
hebben hierover bericht ontvangen en zij zijn daar-
bij uitgenodigd voor een hoorzitting/informatie avond. 
Daar is door de gemeente uiteen gezet wat de rede-
nen van de voorgenomen aanpak zijn. Onder ande-
ren: vorming van dood hout door het in elkaar groei-
en, met takval tot gevolg. De uitgenodigde voor deze 
avond, hebben allemaal in kleur, uitgevoerde schetsen 
ontvangen, Daaruit kan worden afgeleid welke bomen 
gekapt zullen worden en bij welke bomen dit nog be-
spreekbaar is. 

Vogels
Opvallend bij deze bijeenkomst was, dat er meer per-
sonen voor het kappen waren dan tegen. De reden 

van de  overlast van de bomen was hoofdzakelijk licht-
inval. Een aanwezige vroeg de aanwezige ambtenaar 
of er ten aanzien van deze kapplanen advies was ge-
vraagd van bijvoorbeeld een Hogere Bosbouw en Cul-
tuur technische school (HBCS) of bij de landbouw 
Universiteit in Wageningen. Misschien zou dit kun-
nen leiden tot niet kappen en minder kosten. Daar-
op werd echter geantwoord dat de gemeente zelf die 
kennis wel in huis hadden. Jammer, maar dat is mij tot 
nu toe nog niet gebleken. Opvallend is, tenminste voor 
mij, dat er niemand over de ornithologische kant ( vo-
gels) heeft gesproken. In Hofl and Noord is er name-
lijk sprake van een grote verscheidenheid aan vogels. 
Zowel kleine zangvogels, tortel en houtduiven, roofvo-
gels, Vlaamse gaai, specht enz. Bovendien is het lucht-
zuiverend effect van bomen en zuurstofproductie bui-
ten beschouwing gebleven, laat staan het landschap-
pelijk aanzien.
Met enige ongerustheid zie ik, met betrekking tot de 
Aquamarijn,  de toekomst somber tegemoet. Elke ge-
zonde boom die gekapt wordt is er een teveel,

Herman van Rossum, bewoner van Hofl and 
Noord

stuur heeft het beschikbare vermogen getoucheerd, 
het stukje grond verkocht en het geld eveneens op 
de bank gezet, en vraagt ook nog eens hoge bijdra-
gen aan grafrechten voor de graven aan het Zijdel-
veld. Overigens werd er door de parochie De Schans 
ook veel geld verdiend aan  de verhuur van het pa-
rochiecentrum, wat door dit bestuur nodeloos werd 
gesloten. Bovendien werd geweigerd om alle mo-
gelijke onderhoudssubsidies aan te vragen die be-
schikbaar zijn. 

In de rest van de ingezonden brief huilt Gemeente-
belangen krokodillentranen dat het beeldbepalend 
gezicht verdwijnt, maar pleit zij wel voor spoedige 
sloop. Maar waar pleitte de partij in 2009 als enige 
voor, toen huidig parochiebestuurder Jules Bosma 
nog deel uitmaakte van de fractie en diverse partij-
en moties indienden tot behoud? Gemeentebelan-
gen vond het niet erg dat de status van gemeentelijk 

monument zou komen te vervallen, sloop niet meer 
defi nitief werd afgewezen en alleen de torens nog 
eventueel behouden zouden blijven. Is het toeval dat 
de partij nu haar eerdere streven van sloop doorzet?

Wij vinden het opmerkelijk dat de hele fractie van 
Gemeentebelangen niet verder kijkt dan naar het 
belang van één van haar voormalige fractieleden en 
achten het beter dat de partij zich voortaan Paro-
chiebestuursbelangen of Eigen Belang Eerst noemt. 
De partij gaat volledig voorbij aan de wens van de 
burgers en de roep van de bevolking om historisch 
Erfgoed te behouden.  

Actiegroep Open de Kerk
Stichting B.O.U.D.  (Behoud Ons Unieke 

Dorpsgezicht) Uithoorn
 Mevr. Toos van Egmond

Mevr. Cora Smit

Quaker medewerkers bij 
de Ceres Kringloop
Uithoorn - De Ceres kringloopwin-
kel, gevestigd op de Industrieweg in 
Uithoorn, heeft vanuit onverwach-
te hoek hulp gekregen. Medewer-
kers van Quaker mogen 1 dag per 
jaar (in tijd van Quaker) vrijwilligers-
werk doen voor organisaties zonder 
winstoogmerk en met een sociaal 
en/of ideaal doel.
Maandag 2 en dinsdag 3 juli heb-
ben vijf Quaker medewerkers ie-
der een dag bij de Ceres Kringloop-
winkel vrijwilligerswerk gedaan. Ce-
res Kringloop, al 30 jaar in Uithoorn 
gevestigd,  is een stichting met een 
aantal oogmerken. Ten eerste het 
milieu, vandaar dat het een winkel 
is om gebruikte spullen opnieuw 
aan de man en vrouw te brengen. 
Voorwaarde is wel dat het van goe-
de kwaliteit moet zijn, vandaar dat 
veel aandacht aan de spullen wordt 
geschonken voordat het de winkel 
ingaat. Eventueel wordt het gere-
pareerd. Een ander oogmerk is het 
verschaffen van een werkplek aan 

mensen met een licht geestelijke of 
lichamelijke handicap, of aan men-
sen die vanwege hun hogere leef-
tijd problemen hebben opnieuw aan 
een vaste baan te komen. 
Bij de Kringloopwinkel zijn zo’n 30 
mensen werkzaam van wie er 11 
een contract hebben en de overigen 
vrijwilligerswerk doen. 
Na een korte uitleg wat Ceres Kring-
loop winkel zoal doet en een rond-
leiding door de winkel, konden de 
Quaker mensen aan de slag.

Ophalen
Zo hield men zich bezig met het 
wegbrengen en ophalen van was-
machines en kluizen, iemand ging 
mee op transport en een mede-
werkster heeft een hele dag kle-
ding gesorteerd en opgehangen. 
Om het zoeken voor klanten te ver-
gemakkelijken wordt kleding op ge-
slacht, leeftijd (kind of ouder) en  
kleur gehangen. Zodoende moet 
elk stuk even kritisch bekeken wor-

Bakkerij Hulleman ontvangt 
kwaliteitscertifi caat
Regio - Enige weken geleden heeft 
er een landelijke koekjeskeuring 
plaatsgevonden. Het betrof een on-
aangekondigde keuring van Kogge-
tjes in opdracht van banketbakkers-
gilde Heerlijk & Heerlijk.

Vorige week kregen de leden hier 
de uitslag van. De koggetjes van 
Hulleman werden op alle onderde-
len beoordeeld met een 8 en kre-
gen het predikaat ‘Uitstekend’.”Daar 
zijn we erg blij mee”, aldus een trot-
se Marco Hulleman. “Er wordt bij 
ons erg veel aandacht besteed aan 
de bereiding van ons assortiment 

roomboterkoekjes. We merken ook 
dat dit zijn weerslag heeft op de po-
pulariteit van de koek bij onze klan-
ten. Het zijn allemaal handgemaakte 
koekjes. Dit kost wel de nodige tijd, 
maar in tegenstelling tot machina-
le bereiding hoef je absoluut geen 
concessies te doen aan de kwaliteit 
en een kritische klant proeft dit.”

Waar dankt het koggetje 
zijn naam aan?
“In het oude wapen van Amsterdam 
stond een kogge, een schip. Op het 
vroegere stadhuis van Amsterdam, 
het huidige Paleis op de dam, staat 

Pas op met vervuilde air-
conditioning in de auto!
Regio - 700.000 autobezitters in 
Nederland zijn zich niet bewust van 
de noodzaak van periodiek onder-
houd aan het aircosysteem in hun 
voertuig. Dit blijkt uit onderzoek van 
bureau Multiscope in opdracht van 
BOVAG. Zonder regelmatige con-
trole kunnen zich schimmels en 
bacteriën vormen, met gevaar voor 
de gezondheid  van dien.

Airconditioning is tegenwoordig 
vaak een standaardvoorziening in 
nieuwe auto’s. Tijdens warme zo-
mers of een lange vakantierit is ver-
koeling van de airco vrijwel onmis-
baar. Filters zorgen dat pollen en 
andere verontreinigingen van bui-
ten worden tegengehouden. Het is 
van belang dat bepaalde airco-on-

derdelen regelmatig worden nage-
keken en vervangen, omdat de in-
zittenden anders kans lopen op ge-
zondheidsklachten als geïrriteer-
de luchtwegen, keelpijn en tranen-
de ogen. Daarnaast moet het kou-
demiddel periodiek worden bijge-
vuld, omdat de airco anders ‘droog’ 
loopt, met fi kse schade tot gevolg. 
Periodiek onderhoud is niet alleen 
bij intensief gebruik nodig, maar 
ook wanneer de airco slechts spora-
disch wordt gebruikt. Juist dan heb-
ben schimmels en bacteriën lan-
ge tijd vrij spel om zich te nestelen. 
Voorkom gezondheidsklachten of 
een hoge rekening!

‘Voorkomen is beter dan genezen’ 
geldt in dit geval zowel fi guurlijk als 

letterlijk. Bijna 12 procent van de ei-
genaren van een auto met airco is 
in de veronderstelling dat het sy-
steem nooit onderhoud nodig heeft, 
of alleen als het vies ruikt of lan-
ge tijd niet is gebruikt. Niets is ech-
ter minder waar: de airconditioning 
moet minimaal tweejaarlijks, maar 
bij voorkeur elk jaar, onderhou-
den worden, zodat de vorming van 
schimmels en bacteriën wordt voor-
komen en de optimale werking van 
het systeem gegarandeerd blijft.

Een goed onderhouden airco zorgt 
niet  alleen voor comfort, maar 
ook voor de verkeersveiligheid. Dit 
komt omdat te hoge temperaturen 
in de auto effect hebben op de re-
actiesnelheid van de bestuurder. 
Driekwart van de respondenten in 
het onderzoek (uitgevoerd onder 
400 consumenten, mei 2012) geeft 
aan airco aan boord van zijn/haar 
auto te hebben, hetgeen gelijk staat 
aan circa 6 miljoen voertuigen.

een windvaan met daarin een af-
beelding van het koggeschip. Het 
koggeschip is een scheepstype dat 
van de 10e tot de 15e eeuw in ge-
bruik is geweest, oorspronkelijk als 
handelsschip, later ook als oorlogs-
schip. In 1934 werd in Amsterdam 
een wedstrijd uitgeroepen om een 
nieuw lokaal koekje te ontwikkelen; 
de winnaar werd vernoemd naar dit 
schip en zo ontstond het Amster-
damse Koggetje.” Aldus Marco Hul-
leman.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Uithoorn - Na drie jaar achter elkaar jaar te zijn geplaagd door slechte weersomstandigheden kon 

de organisatie van het jaarlijkse Harley-Davidson motor evenement weer eens een brede lach op 

het gezicht toveren. Onder werkelijk sublieme weersomstandigheden heeft Uithoorn wederom 

kennisgemaakt met een motorspektakel dat zijn weerga in de wijde omtrek niet kent.

“Superlatieven schieten te kort, zo mooi en zo druk was het”, laat organisator Han Nollen van 

café Drinken & Zo op de Wilhelminakade weten. “Wow, wat een Harley-Davidson weekend. 

Zaterdagmiddag om een uur eerst de Ride-out gehad en ’s avonds onder ideale omstandigheden 

de barbecue. Zondag liep het in de ochtenduren al vol met belangstellenden die overal vandaan 

kwamen om het enorme arsenaal aan uitgestalde motoren te zien. De motoren stonden vanaf onder 

de busbrug door via de Wilhelminakade, de Markt en de Dorpsstraat tot in de Prinses Irenelaan in 

het Oude Dorp geparkeerd. Ook de Julianalaan stond er vol mee. We konden de deelnemers niet 

meer kwijt! De ene machine is nog mooier dan de andere. Op zo’n dag kan je als motorliefhebber 

je helemaal vergapen aan al het moois dat er staat. Bij dit mooie weer kon je bijna over de koppen 

lopen. Ik schat dat we hier tussen de vijftien en zestienhonderd motoren hebben gehad waar zo’n 

achtduizend bezoeker op af zijn gekomen. Het evenement is in een fantastische sfeer verlopen en 

er is helemaal niets gebeurd wat ook maar leek op ongeregeldheden. Sterker nog, de bezoekers 

hebben zich voorbeeldig gedragen. Er lag nauwelijks een bekertje of zakje op straat. Alles was 

keurig in de vuilnisbakken gedeponeerd. Compliment, zo kan het dus ook! De politie was eveneens 

zeer tevreden. Je hebt er een berg werk aan om het allemaal te organiseren en in goede banen te 

laten verlopen. Bij dit motorweekend hebben we echt eer van ons werk gehad. Mede dankzij het 

goede gedrag van de bezoekers. Maar niet in de laatste plaats ook dankzij de motorbezitters zelf. 

Geen ongetogen woord. Dit terwijl er ook jongens bij zitten van bekende motorclubs die steeds 

negatief in de landelijke pers overkomen. Het waren niet alleen Nederlandse Harley-Davidson 

rijders, want ook een motorclub uit België gaf dit keer acte de présence, evenals enkele motorrijders 

uit Luxemburg en dezelfde twee uit Noorwegen die er vorig jaar tijdens dat verregende weekend 

ook waren. Zij waren nu erg blij met de zon!”

MET DANK AAN IEDEREEN

Han Nollen hecht er aan dat ook de sponsors voor dit evenement worden genoemd. “Die zorgen er 

mede voor dat ultieme motorliefhebbers en andere belangstellende bezoekers toch een mooie dag 

hebben op zondag”, zegt Han. “Zonder sponsors kunnen we zo’n weekend nooit realiseren, dat mag 

wel even onderstreept worden. Zelfs nu het economisch voor iedereen wat minder voor de wind 

gaat hebben zij aangegeven ons toch te willen blijven steunen. Daar zijn we erg dankbaar voor. 

We organiseren het evenement tevens in goede samenwerking met de politie en de gemeente 

Uithoorn. Volgend jaar juli gaan we alweer naar het veertiende Harley-Davidson evenement. Als 

we dat kunnen doen met dezelfde sponsors of meer en ook hetzelfde weer hebben als afgelopen 

weekend, teken ik daar direct voor”, aldus Han Nollen.

Met dank aan de volgende sponsors: AH Jos van den Berg, Schijf sloop, grond en asbestsanering, 

Sauna Amstelland, Café Het Geveltje, RVW Advies Amstelveen, Millenaar Installateurs, G.P.A. 

Nederland, Drukkerij Buskermolen Uithoorn en Van der Veldt Bronbemaling BV. Graag tot 

een volgende keer! Harley-Davidson deelnemers en bezoekers: bedankt voor jullie inbreng, 

gezelligheid en voorbeeldig gedrag bij deze zeer geslaagde dag!
Nederland, Drukkerij Buskermolen Uithoorn en Van der Veldt Bronbemaling BV. Graag tot 

een volgende keer! Harley-Davidson deelnemers en bezoekers: bedankt voor jullie inbreng, 

gezelligheid en voorbeeldig gedrag bij deze zeer geslaagde dag!

Wow Uithoorn!!

Wat een heerlijkharley-davidsonweekend!!
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Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

Hierbij mijn nieuwe maandcolumn, een initiatief van de 
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van 
de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Ondernemersver-
enigingen.
Deze column is niet alleen voor de overige (nog niet aange-
sloten) ondernemers, maar voor alle inwoners van Uithoorn 
en De Kwakel.

Deze keer nog even aandacht voor het opzetten van een On-
dernemersfonds hier in Uithoorn en De Kwakel. Afgelopen 
weken hebben we u al uitgebreid hierover geïnformeerd.
Op 4 juli jl. was er een voorlichtingsbijeenkomst in de Tha-
merkerk over dit onderwerp, ik wilde graag nog even de 
hoogtepunten van deze bijeenkomst doornemen.

Op deze bijeenkomst waren er zo’n 50 ondernemers aanwe-
zig, evenals diverse raadsleden en ook onze wethouder Je-
roen Verheijen was aanwezig. 
Even nog een stuk uit het interview met Joep Szejnoga, be-
stuurslid van de SUB.

Wat is de SUB eigenlijk?
De SUB staat voor Stichting Uithoorn in Bedrijf en dat is een 
platform van de ondernemersverenigingen in Uithoorn en 
De Kwakel. Alle georganiseerde ondernemers binnen onze 
Gemeente zijn via hun vereniging lid van de SUB. Het be-
stuur wordt gevormd door bestuursleden van iedere vereni-
ging. 
Wat is het nut van dit platform?
Het doel van de SUB is in de eerste plaats het ondernemers-
klimaat in Uithoorn en De Kwakel te bevorderen. Dit doen 
wij ondermeer door als gesprekspartner met de Gemeen-
te rond de tafel te zitten. En dan samen met de Gemeente 
vroegtijdig allerlei plannen te bekijken en onze zienswijze 
kenbaar te maken. Een goed voorbeeld is de herinrichting 
van de Amsterdamseweg. Hier hebben wij toch kunnen be-
reiken dat de verhoogde middenberm van de baan is en een 
andere oplossing gevonden is waar zowel de Gemeente als 
ook de betrokken ondernemers mee in kunnen stemmen. 
Jullie hebben nu het plan om een Ondernemersfonds op te 
richten. Wat is dat?
Wij hebben gemerkt dat niet alle ondernemers lid zijn van 
een Ondernemersvereniging. Zo’n vereniging wil een aan-
tal zaken realiseren en de aangesloten leden betalen daar-
voor. Maar er blijven altijd een aantal ‘freeriders’ die wel pro-
fi teren van deze zaken maar niet meebetalen. Een mogelijk-
heid om dit te voorkomen is een Ondernemersfonds. Weer 
een voorbeeld. Het bedrijventerrein wil een vorm van park-
management invoeren voor o.a. beveiliging, gezamenlijke 
afvalafvoer etc. Dat kan alleen als de meeste bedrijven hier-
aan meedoen, ook fi nancieel. Door een Ondernemersfonds 
wordt dit mogelijk gemaakt.
Hoe werkt dat dan?
Wij zijn in onderhandeling met de Gemeente om een opslag 
op de OZB te realiseren op alle niet-woningen in Uithoorn 
en De Kwakel. Deze opslag wordt door de gemeente geïn-
casseerd en gestort in het Ondernemersfonds. Dit geld komt 
ter beschikking van de ondernemers in een bepaalde cluster 
of sector. Toch maar weer een voorbeeld. Met de opgebrach-
te gelden kan men op het bedrijventerrein  eventueel park-
management invoeren. Ander voorbeeld. De winkeliersver-
enigingen kunnen o.a. de Sinterklaasintocht fi nancieren. Of 
feestverlichting aanschaff en. Men hoeft niet meer langs de 
deuren van de ondernemers voor een vrijwillige bijdrage. Ie-
dereen profi teert ervan dus iedereen betaalt er aan mee. Wil 
een ondernemer meepraten over de besteding van dat geld, 
dan kan hij of zij dat doen door lid te worden van een van de 
ondernemersverenigingen.
Het Ondernemersfonds is dus van, voor en door onderne-
mers en het opzetten ervan zal van enorm belang zijn voor 
geheel ondernemend Uithoorn en De Kwakel!
Aldus een samenvatting van het Interview met Joep Szejn-
oga, zoals geplaatst in de Nieuwe Meerbode van 11 juli jl.

Uit de diverse commissies is er momenteel geen nieuws te 
melden. De vakantieperiode is nu eenmaal ingegaan en zal 
ook komende maand nog van invloed zijn op alle vergade-
ringen in de diverse commissies en werkgroepen.
Vanaf september zal er pas weer nieuws te melden zijn, ui-
teraard houden we u dan ook weer op de hoogte, ook deze 
column zal in de maand augustus niet verschijnen vanwege 
de vakantie. Ik wens eenieder van u, die nu van een welver-
diende vakantie geniet of gaat genieten, veel rust en goed 
weer toe en kom allen weer veilig thuis!
Tot zover dan weer de laatste nieuwtjes uit Uithoorns onder-
nemersland. Ik hoop dat deze column bij zal kunnen dragen 
tot een betere informatiestroom van de aangesloten onder-
nemers naar alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft 
dan ook onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle 
kennis en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- 
en Winkeliersvereningen is, u hoeft niet het wiel nogmaals 
uit te vinden. Gebruik deze kennis en gebruik ook het net-
werk van al deze aangesloten ondernemers!
Tip: De a.s. eerste maandag van de maand is er weer een 
Open Coff ee voor ondernemers vanaf 9.30 tot circa 11.00 
uur  in het restaurant van Sportschool Plux! 
Voor meer informatie zie: www.opencoff ee-amstelland.nl
Ook hier geldt dat er voor de maand augustus GEEN mee-
ting zal zijn!
Graag stel ik u wederom in de gelegenheid om op deze co-
lumn te reageren.
U kunt hiervoor rechtstreeks contact met mij opnemen via 
mijn mailadres: michel@ovu.biz
Met heel veel belangstelling zie ik uw reacties weer tege-
moet!

Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

Spreuk van de maand:
“Toekomst is geen kwestie van kans maar van keuze!”

Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

EDITIE JULI

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Mijn favoriete 
naaktslak

De afgelopen natte weken 
waren er volop naaktslakken 
in mijn tuin te zien. Na elke re-
genbui schoven ze weer door 
de tuin. Met het mooie weer 
zoals van afgelopen weekend 
zag ik ze niet meer: ze hebben 
zich verstopt tussen de blade-
ren of in de grond. Begrijpe-
lijk, want anders drogen ze uit. 
Raar maar waar: ik heb een 
favoriete naaktslak, namelijk 
de oranje wegslak. Toen ik 
vroeger met mijn ouders op 
vakantie was in Zuid-Limburg, 
heb ik ze daar veel in de bos-
sen gezien. Ik dacht toen dat 
ze alleen daar voorkwamen. 
Maar nu heb ik ze ook in mijn 
eigen tuin.
De grote of gewone wegslak 
kan verschillende kleuren heb-
ben: oranje, bruin, zwart of 
bijna wit. Ze zijn te herkennen 
aan de oranje rand aan hun 
voet. Ze rollen zich bij gevaar 
op tot een halve bal en produ-
ceren dan extra veel slijm als 
verdediging.  Het slijm is erg 
taai: je kan ze nauwelijks van 
de grond lostrekken. Ze wor-
den 15 tot 20 centimeter lang.
Naaktslakken bewegen zich 
voort met hun voetspier. Tij-
dens het voortbewegen ma-
ken ze een dikke laag slijm 
waar ze overheen glijden. Alle 
slakken hebben twee paar 
voelsprieten. Met de boven-
ste kunnen ze zien. Dat wil 
zeggen: ze kunnen licht en 
donker onderscheiden. Als je 
je over een bewegende slak 
buigt, zie je hem vaak in el-
kaar krimpen: gevaar! Met de 
onderste voelsprieten kunnen 
ze ruiken. Hun mond zit aan 
de onderkant. Naaktslakken 

hebben een gegroefde huid. 
Hierin zitten de slijmklieren. 
Op het gladde rugschild zit de 
ademopening.
Slakken zijn tweeslachtig. Ik 
zag vorige week regelmatig 
twee slakken gezellig bij el-
kaar liggen. Ze bevruchten el-
kaar en allebei produceren ze 
daarna wittransparante eitjes. 
Die deponeren ze op vochtige 
plekken, bijvoorbeeld onder 
een kluit aarde.
Veel mensen vinden slakken 
in de tuin maar niks. Toch zijn 
ze daar belangrijk. Ze eten bij 
voorkeur afstervend plantaar-
dig materiaal en maken daar 
vruchtbare aarde van. Als  er 
genoeg van hun favoriete eten 
te vinden is, zullen ze van de 
levende planten afblijven. Zelf 
zijn naaktslakken voer voor 
bijvoorbeeld eksters, eenden, 
egels en padden. Als je je tuin 
diervriendelijk inricht, wordt 
de slakkenpopulatie vanzelf 
in toom gehouden. En kunt u 
na regen ook genieten van de 
vele soorten slakken.

Ineke Bams
IVN-natuurgids

(Wilt u ook meer weten over de 
natuur en anderen daarover 
vertellen? Volg dan de IVN-
natuurgidsenopleiding die in 
februari 2013 start. Meer infor-
matie op de website.)

Vrijwilligers gezocht voor 
Buurtkamerprojecten
Regio - Op initiatief van welzijnsin-
stelling De Baat werd er in Mijdrecht 
in het najaar  2009, de eerste Buurt-
kamer van De Ronde Venen ge-
opend. Later volgde Vinkeveen en 
nu zijn er mogelijkheden voor De 
Hoef in een mooie grote kamer in de 
Pastorie en in Wilnis in een (nog in-
tern te verbouwen ruimte) in Dorps-
huis Willisstee. 

Wat is ook al weer een 
Buurtkamer ?
Het is een (55 +) ontmoetingsplek 
voor dorpsgenoten, een gastvrije 
huiskamer voor en door de bewo-
ners met een open en gratis inloop. 
Er kan samen koffi e en thee gedron-
ken worden, men kan een krantje 
lezen, er is tijd voor een praatje, cre-
atief bezig zijn, spelletjes, kortom: 
aandacht en zorg voor elkaar in een 
gezellige sfeervolle omgeving. 
Het is een ‘voor de buurt/door de 
buurt’-project met begeleiding van-
uit De Baat en fi nanciële ondersteu-
ning door de Gemeente de Ronde 
Venen vanuit de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO). In De 
Hoef denkt men aan de openings-
tijden op dinsdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur.
In Wilnis zijn er nog geen defi -
nitieve openingstijden gekozen.                                     
Uiteraard zijn er daarvoor ook vrij-
willigers nodig; liefst uit het dorp 
zelf (of met betrokkenheid) die als 
gastheer/vrouw de koffi e/thee wil-
len schenken en/of verdere activi-

teiten begeleiden. Daarnaast zoekt 
men ook chauffeurs die tegen ver-
goeding gasten thuis op kunnen ha-
len en weer terugbrengen in hun ei-
gen dorp en uiteraard ook welkom 
zijn voor de koffi e!
Bent of kent u die persoon die sfeer 
kan scheppen, een goed gesprek 
kan voeren, activiteiten kan orga-
niseren en begeleiden en het leuk 
vindt in een team te ‘draaien’? Komt 
u uit De Hoef of Wilnis en voelt u 
zich betrokken bij het ouderenwerk 
in uw gemeenschap of wilt u met uw 
eigen auto gasten vervoeren: geeft 
u zich dan nu op, liefst voor eind au-
gustus! Dit kan door te bellen naar: 
(0297)230280, of mail aan de coör-
dinator van de Buurtkamerprojec-
ten Annie van Gelder:a.vangelder@
stichtingdebaat.nl. Zij neemt dan 
eind augustus contact met u op! 
Uiteraard kunt u ook gerust eens 
binnenlopen in de Buurtkamer 
Mijdrecht aan de G. v. Aemstelstraat 
5 of de Buurtkamer Vinkeveen in de 
Bibliotheek aan het Tuinderslaan-
tje 4 om aan desbetreffende vrijwil-
ligers informatie te vragen over hun 
ervaringen en werkzaamheden en/
of een keer mee te draaien.                                                                           
De Buurtkamers zijn de hele zomer 
open: di en do van 10.00 tot 12.00 
uur. In Mijdrecht kunnen 55-plus-
sers ook elke dinsdag en donder-
dag mee-eten vanaf 12.00 uur (drie-
gangendiner 5 euro, diezelfde mor-
gen tussen 9.30 en 10.00 opgeven 
via nr. 0297-288466). 

Aalsmeerse watertoren 
komend weekend geopend
Aalsmeer - Komende zaterdag 28 
juli en zondag 29 juli is de Aalsmeer-
se Watertoren weer geopend voor 
alle publiek. Iedereen die voor het 
eerst binnenkomt zal versteld staan 
hoe men vroeger in staat is geweest 
om deze hoge watertoren te bou-
wen. In de toren zijn maar liefst drie 
grote waterbekkens te zien - één
zit er onder de vloer - die vroe-
ger gebruikt werden om de water-
druk te verhogen. Momenteel is 
de toren niet meer in gebruik als 
Œ¹drukverhoger¹¹, maar na een re-
novatie is Aalsmeer een prachtig 
rijksmomument rijker geworden.
Uiteraard is er de gelegenheid om 
via bijna 200 treden boven op de to-
ren te komen en dan kan men ge-
nieten van een groots uitzicht over 
de gehele regio. Bij helder weer zijn 
zelfs de contouren van onze kust 
te zien. Sowieso is de Amsterdam-

se Arena heel duidelijk te zien en de 
verkeerstoren van Schiphol. En na-
tuurlijk de Westeinderplassen! Zo-
wel zaterdag als zondag is de to-
ren geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Ook is er gelegenheid om een con-
sumptie te gebruiken. De entree be-
draagt één euro voor kinderen en 
volwassenen betalen twee euro. 

Bezoek groepen
Tevens is er de mogelijkheid om met 
groepen   op afspraak   de waterto-
ren binnen te bekijken en uiteraard 
te beklimmen om daarna het uit-
zicht te bewonderen. Op verzoek 
kan er ook een uitleg gegeven wor-
den over de vroegere werking van 
de watertoren en hoe een en ander 
tot stand is gekomen. Een mail naar 
s.b.w.a@caiway.net of een telefoon-
tje (0653928054) is voldoende voor 
het maken van een afspraak.

Open dag op zondag 5 augustus:

Tuin Bram de Groote
Regio – Zondag 5 augustus is het 
weer open dag in de Tuin van Bram 
de Groote. De tuinvrijwilligers heten 
u dan tussen 13.00 en 16.00 uur van 
harte welkom aan de Boterdijk (te-
genover nr. 61) om te genieten van 
de prachtige tuin. 
De moerascipres is na een fl inke 
snoeibeurt van enkele jaren geleden 
weer fl ink uitgegroeid. In de boom-
gaard groeit weer volop fruit. Vooral 
de kweepeer met zijn donzige schil 
is prachtig om te zien.   
Bij de paddenpoel kunt u genieten 
van het duizendguldenkruid, de rui-

ge anjer, de steenanjer, het gras-
klokje en het weideklokje en in de 
kruidentuin geurt de tijm en de 
munt.  
Langs de weide achter in de tuin 
bloeien de reuzenbalsemien, het ko-
ninginnenkruid, het wilgenroosje en 
de kattenstaart. Langs de vijvers en 
de sloten staat de moeraswolfsmelk 
in bloei en in de bloemenborder de 
blauwe knoop, de gele kamille en de 
zwarte toorts. 
Voor de liefhebbers is een beperkt 
aantal druivenstruiken te koop. 
De toegang is gratis.

Winnaars EK-actie 
Multimate Uithoorn
Uithoorn - Tijdens het EK voetbal 
kon je bij Multimate Uithoorn kans 
maken op een kartheat voor twee 
personen bij Lot 66 in Mijdrecht. De 
insteek was om na elke wedstrijd 
van het Nederlands elftal een win-
naar uit de ‘hoge hoed’ te trek-
ken. Helaas, door de prestaties van 
het Nederlands elftal was het spel al 
snel ten einde. Na snel beraad met 

Lot 66 is het spel iets aangepast en 
kon men tot aan de fi nale kans ma-
ken op een kartheat voor twee per-
sonen.
Multimate Uithoorn en Lot 66 felici-
teren de volgende winnaars: de he-
ren F. Versteeg en S. Polder, beiden 
uit Uithoorn, mevrouw L. van Leeu-
wen uit De Kwakel en de heer of 
mevrouw C. Nap uit Amstelhoek. 
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“Heeft u oude vakantiekiekjes?” 
Regio – Vorige week maandag stap-
te de heer Van der Zanden uit Uit-
hoorn bij ons kantoor in Mijdrecht 
binnen met een grote zwart-wit fo-
to met de vraag of het misschien 
een leuke foto was om in de krant 
te plaatsen. Deze foto is 65 jaar ge-
leden genomen op Schiphol.
Op de foto staat, zoals hij dat noem-
de, de jeugd van de Uithoornse en 
Amstelhoekse straat van 65 jaar ge-
leden. 
Zeker in die tijd was er weinig geld 
om in de ‘grote schoolvakantie’ met 

pa en ma op vakantie te gaan, dus 
zochten de kinderen hun heil op 
straat. “Maar de heer Colijn (geheel 
links op de foto), hij werkte bij de 
Nederlandse Spoorwegen en woon-
de boven het stationsgebouw in Uit-
hoorn toentertijd “, aldus de heer 
Van der Zanden “organiseerde dan 
samen met mevrouw Steenkiste een 
dagje uit. Dit dagje uit was voor de 
kinderen en hun ouders gratis. Zo-
ver ik mij herinner werd dat be-
taald door bedrijven, tegenwoor-
dig zou je dat sponsoring noemen.” 

De reis was naar Schiphol waar ze 
hun ogen uitkeken. De heer Van der 
Zanden zit ook de foto: de zevende 
van links, tweede rij.

Heeft u nu ook een mooie oude va-
kantiefoto en een verhaaltje erbij, 
stuur het op en wie weet plaatsen 
wij volgende week uw oude vakan-
tiefoto. Stuur de foto op naar: redac-
tie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641CB in Mijdrecht. Daar 
zijn de foto’s na gebruik ook weer 
op te halen na afspraak.

Diamanten huwelijk in 
Vinkeveen
Vinkeveen -  Het is altijd weer een 
bijzondere gebeurtenis als je mag 
kennismaken met een echtpaar dat 
60 jaar met elkaar lief en leed heeft 
gedeeld. En als dan volmondig door 
de jubilerende bruidegom wordt 
verteld dat hij leven met zijn gelief-
de direct weer op deze manier zou 
overdoen, tekent dat de band tus-
sen beiden. Want ook ‘zij’ sloot zich 
er volmondig bij aan. En dan wor-
den er te midden van kinderen en 
kleinkinderen verhalen uit het ver-
leden opgehaald en verteld. Toch 
maar mooi als je samen 60 jaar hu-
welijk haalt en de gezondheid nog 
op peil is. Goed genoeg om er nog 
meer jaren aan vast te knopen. Daar 
gaan Cornelis (Cor) Veerhuis en 
Jans Veerhuis-van der Wilt aan de 
Plevierenlaan dan ook voor. Woens-
dag 18 juli jl. vierden zij het heuge-
lijke feit van hun diamanten brui-
loft. Een mijlpaal in elk huwelijksle-
ven toch? Cor werd op 9 april 1930 
in Mijdrecht geboren, Jans 27 de-
cember 1931 op het Achterbos in 
Vinkeveen. Zij trouwden op 18 ju-
li 1952 voor de wet. “Maar ja, een 
huis vinden was moeilijk in die tijd”, 
verzucht Jans. “We konden bij mijn 
moeder inwonen op het Achter-
bos. Nadat zij was overleden heb-
ben wij daar nog tot 1980 gewoond. 
Toen zijn we naar de Plevierenlaan 
verhuisd. Daar wonen we nu ook al 
weer 32 jaar.”
Cor en Jans kregen drie zonen en 
een dochter. Inmiddels zijn er 5 
kleinkinderen. Alle kinderen wonen 
in de buurt en komen graag bij hun 
ouders/grootouders op bezoek. Van 
een van de kinderen kreeg Jans ter 
gelegenheid van het 60-jarig huwe-
lijk haar toenmalige bruidsboeket 
nog een keer opnieuw, bestaande 
uit witte anjers. Cor was op 15 ja-
rige leeftijd al werkzaam in de fiet-
senzaak van zijn vader in Mijdrecht. 
Die was gevestigd aan Bozenhoven, 
op de plaats waar nu de Rondweg 
begint tussen de Rabobank en de 
showroom van het autobedrijf Van 
Nieuwkerk. Het pand werd gesloopt 
vanwege de aanleg van de Rond-
weg. Een paar jaar later gaat Cor 
werken bij de firma HMW in Am-
sterdam, een fabrikant van brom-
fietsen. Vijftien jaar later houdt hij 
het voor gezien en ziet een nieu-
we uitdaging in een geheel ande-

re branche. Namelijk in de lichtre-
clame bij een bedrijf in Baambrug-
ge waar hij zich tot aan de pensi-
oengerechtigde leeftijd verdienste-
lijk maakt. Maar de voorliefde voor 
bromfietsen en motoren bleef, wat 
uiteindelijk ook zijn hobby werd.

Steile wandrace
Hoe ze elkaar zijn tegengekomen? 
“Op de Vinkeveense kermis waar ik 
op 17 jarige leeftijd de 15 jarige Jans 
tegenkwam”, herinnert Cor zich als 
de dag van gisteren. “Het was liefde 
op het eerste gezicht, dat later nooit 
meer is veranderd. Op die kermis 
had je vaak een ‘steile wandrace’. 
Dat bestond uit een grote staande 
cilinder waar je met een motor in 
kon rijden. Door snelheid te maken 
kleefde je aan de wand vast door de 
middelpuntvliedende kracht. Daar-
mee maakte ik indruk op iedereen, 
ook bij Jans.” Jans vult aan: “Cor 
was katholiek en ik protestant. Met 
elkaar omgaan was toen tegen het 
zere been en niemand mocht we-
ten dat we een stelletje waren. Op 
de kermis floot Cor altijd het deun-

tje ‘Jij bent altijd in mijn hart’ en dan 
wist ik dat hij het was, Voor ande-
ren leek het net alsof hij mij voor het 
eerst tegenkwam. Niemand had dat 
in de gaten.”
Van de gemeente kreeg het bruids-
paar een mooi bloemstukje en tradi-
tiegetrouw was er de felicitatie van 
Koningin Beatrix. Burgemeester Di-
vendal kwam het bruidspaar per-
soonlijk feliciteren en nam als ca-
deautje het boek ‘De Plassen’ mee. 
Hij sprak in een ontspannen sfeer 
geruime tijd met het bruidspaar. 
Vanzelfsprekend ontbrak daarna 
ook de fotosessie niet, dit keer sa-
men met het jubilerende echtpaar 
onder de ereboog in de voortuin. 
Later die dag werd samen met fami-
lie deze bijzondere gebeurtenis ge-
vierd tijdens een gezellig samenzijn 
bij ’t Kruytvat in Vinkeveen. Bruids-
paar, alsnog van harte gefeliciteerd! 
Gezien de gezondheid en de leuke 
dingen die u samen nog wilt gaan 
doen, is dit aanleiding genoeg om 
alvast uit te zien naar de volgende 
viering over vijf jaar. ‘Briljant’ voor-
uitzicht toch?

Regels en afspraken kwelgeesten van de A2

Tienbaansweg met traject-
controle 100 km per uur
Vervolg van de voorpagina

De gemeente De Ronde Venen is 
ongewild betrokken bij de bericht-
geving. Zij heeft nooit enige zeg-
genschap gehad over de aanleg van 
de A2. Abcoude als toenmalige zelf-
standige gemeente had dat wel om-
dat die grond afstond voor de ver-
breding van de weg. Na de herinde-
ling behoorde die plaats tot De Ron-
de Venen, deze krijgt nu de erfenis 
in de schoot geworpen. “Met alle 
gemeenten langs de A2 zijn inder-
tijd duidelijke afspraken gemaakt, 
daaronder ook met Abcoude”, laat 
voormalig burgemeester Jan Streng 
van die plaats weten. Hij zegt bijna 
achterover van verbazing te zijn ge-
vallen toen hij de berichtgeving over 
de A2 las en de mogelijkheid van 
130 km/uur in beeld kwam. “Zoals 
de zaken er nu voorstaan kan dat 
helemaal niet. Op basis van de ver-
gunningen die destijds door Abcou-
de zijn verstrekt om de weg te mo-
gen verbreden zijn duidelijke af-
spraken gemaakt dat er niet har-
der gereden mag worden dan 100 
km per uur. Dat vloeit voort uit wet-
telijke normen en eisen van geluids-
overlast en luchtkwaliteit die gel-
den voor het gebied in de nabijheid 
van de rijksweg. Dat alles is vastge-
legd in het Wegaanpassingsbesluit 
(WAB). In het kader daarvan is bij-
voorbeeld ook het geluidscherm 
aan de kant van Abcoude aange-
bracht. Bovendien is in die context 
de nieuwe woonwijk Winkelbuurt op 
de kaart gezet waar binnenkort de 
eerste woningen worden gebouwd. 
De wijk ligt op pakweg 600 me-
ter van de A2. Je kunt nu niet zo-
maar eenzijdig afspraken opzeggen. 
Dan zou er sprake zijn van een he-
le onbetrouwbare overheid en kan 
je de totale regelgeving wel over-
boord zetten.” Aldus ex-burgemees-
ter Streng.

Europese regelgeving
Wethouder Cees Schouten van de 
gemeente De Ronde Venen is het 
goeddeels met Streng eens en wijst 
erop dat het hier gaat om Europe-

se regelgeving op het gebied van 
geluidsoverlast en luchtkwaliteit 
waar de aanleg van de A2 aan vast-
zit. “Toen de minister vorig jaar had 
plan lanceerde dat in september 
dit jaar de maximum snelheid naar 
130 kilometer zou worden gebracht, 
zijn de gemeenten langs de A2 in 
het geweer gekomen. De gemeen-
teraad heeft op 22 december vo-
rig jaar met ruime meerderheid van 
stemmen een motie aangenomen 
van PvdA/GroenLinks/Lokaal Soci-
aal en ChristenUnie-SGP waarin zij 
het college opdroeg er bij de minis-
ter op aan te dringen de gemaak-
te afspraken te respecteren en de 
A2 tussen Holendrecht en Maars-
sen uit te sluiten van de verhoging 
van de snelheid naar 130 kilometer 
per uur, indien dit leidt tot verslech-
tering van het afgesproken geluids- 
en luchtkwaliteitsniveau. In maart 
dit jaar liet zij nota bene nog weten 
dat het bij 100 kilometer bleef. Wij 
hebben recentelijk ons standpunt 
nogmaals duidelijk gemaakt bij de 
minister. Aan de andere kant is het 
zo dat als de minister met harde cij-
fers kan aantonen dat de gestelde 
kwaliteitsnormen bij 130 kilometer 
niet worden overschreden, kan zij er 
met ons over komen praten. Kan zij 
dat niet dan heeft een gesprek geen 
enkele zin”, aldus een vastberaden 
klinkende wethouder. Kortom, er is 
in de gemeente De Ronde Venen op 
democratische wijze zelf gekozen 
voor de snelheidslimiet van 100 km.
Verkeerswethouder Pieter de Groe-
ne van de gemeente Stichtse Vecht 
is heel duidelijk in zijn commen-
taar. De verbreding van de A2 is vol-
gens hem voornamelijk bedoeld om 

doorstroming te bevorderen en file-
vorming tegen te gaan. Niet om er 
harder op te gaan rijden. Zeker niet 
als dit leidt tot verslechtering van de 
kwaliteit van de leefomgeving. Het 
moet binnen de wettelijke eisen blij-
ven. Hij gaat voor een gezond leef-
klimaat voor de bewoners in het ge-
bied langs de A2. Daar heeft de ge-
meenteraad van Stichtse Vecht voor 
gekozen en die  heeft zich unaniem 
tegen verhoging van de snelheid 
naar 130 km uitgesproken.
En als dit wordt toegestaan zou er 
ook weer een bijna 5 miljoen euro 
kostend geluidscherm bij Breukelen 
moeten worden opgetrokken om te-
gemoet te komen aan de gestelde 
normen.
Al met al zit de A2 – in elk geval tus-
sen Holendrecht en Vinkeveen - vast 
aan regelgeving en afspraken die op 
de keper beschouwd de kwelgees-
ten voor de automobilist zijn. Aan de 
andere kant kan men anders dan 
voorheen nu wel zonder oponthoud 
door filevorming ongehinderd door-
rijden, ook al is dat niet met 120 of 
130 kilometer. Daar is ook wat voor 
te zeggen. Om ‘handhavend’ op te 
treden is de gehate trajectcontro-
le kennelijk toch nodig om hardrij-
ders te weerhouden het gaspedaal 
(te) diep in te trappen. Vrijwel iede-
re weggebruiker van de A2 ziet dit 
meer als het spekken van de schat-
kist dan om de veiligheid op de weg 
te waarborgen. Maar daar ben je 
zelf bij achter het stuur. Als ieder-
een zich dus netjes aan de snelheid 
houdt dan is het ook weinig ‘kas-
sa’. Dan zijn de rollen omgedraaid 
en kan je glimlachend spreken van 
‘schatkistje pesten’…

Activiteitenprogramma 
37ste Polderfeest De Kwakel
De Kwakel - Van woensdag 1 au-
gustus tot en met zondag 5 augus-
tus viert De Kwakel het 37ste Pol-
derfeest. Naast optredens van be-
kende artiesten ontbreken ook de 
zeskamp en de familiedag niet op 
dit gezellige feest.

Woensdag 1 augustus
- Polderfeestbarbecue
Voor de zesde keer opent het Pol-
derfeest met de gezellige Polder-
feestbarbecue, die ook dit jaar weer 
mede mogelijk wordt gemaakt door 
Slagerij Eijk en Veld, bakker Wes-
terbos en snackbar ’t Trefpunt. Om 
de feestvreugde te verhogen heeft 
het Feestcomité een bekende Vo-
lendamse zanger uitgenodigd, die u 
gezien moet hebben. De toegangs-
kaarten zijn tot en met 28 juli te 
koop bij Slagerij Eijk en Veld en ook 
dit jaar zijn de prijzen, ondanks de 
crisis, niet gestegen. Volwassenen 
betalen 12 euro, kinderen van 6 tot 
en met 15 jaar 8 euro en de klein-
tjes tot en met 5 jaar mogen gratis 
naar binnen. Vanaf 17.00 uur is ie-
dereen met kaart van harte welkom. 
De Polderfeestbarbecue sluit om 
21.00 uur.

Donderdag 2 augustus
- 24e Kooyman Polderloop
Niet weg te denken van het Polder-
feest is de Polderloop, die het Feest-
comité samen met AKU organiseert. 
Hardlopers komen graag naar dit 
sportieve evenement vanwege het 
afwisselende parcours, de goede 
organisatie en de uitstekende sfeer. 
Elke deelnemer ontvangt een her-
innering en er kunnen diverse prij-
zen gewonnen worden, waaronder 
die voor het verbreken van het par-
coursrecord. Inschrijven kan vanaf 
18.30 uur in de feesttent. 
Het inschrijfgeld voor de 1 kilometer 
is 1 euro, voor de 4 kilometer 3.50 
euro en voor de 10 kilometer 5 eu-
ro. Om 19.00 uur start de 1 kilome-
ter, de 4 kilometer om 19.15 uur en 
de 10 kilometer gaat om 20.00 uur 
van start. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website van het Polderfeest of 
op www.aku-uithoorn.nl. De prijs-
uitreiking is om 21.15 uur, waarna 
niemand minder dan Dries Roelvink 
een spetterend optreden zal verzor-
gen. 
Entree is gratis!

Vrijdag 3 augustus
Kinderdisco en Wipneus en Pim
Vrijdagmiddag om 14.00 uur kun-
nen kinderen vanaf 4 jaar lekker 
meezingen en springen tijdens de 
knotsgekke discoshow van de Kidz-
dj. Grote wereldhits voorzien van ei-
gentijdse teksten zorgen voor een 
supergezellige discoshow met veel 
hilariteit en vaart.
Entree is gratis.
’s Avonds gaat de tent om 21.00 uur 
open en zullen de feest DJ’s Wip-
neus en Pim, De Kwakel trakteren 
op een Dance Classic Party vol met 
feel good muziek en foute disco. Tij-

dens hun optreden zullen kolderie-
ke spelletjes en ‘cheesy’ platen el-
kaar afwisselen, waarbij het publiek 
actief mee kan doen. Deze act, die al 
vijftien jaar staat als een huis, moet 
je gezien hebben. Kaarten voor dit 
spektakel zijn alleen te koop aan de 
tent en kosten 15 euro.

Zaterdag 4 augustus
- Zeskamp en Party Animals
Ook dit jaar kan er weer gekleid 
worden door de kinderen, die nog 
niet met de zeskamp mee mogen 
doen. Om 14.00 uur kan er begon-
nen worden met het maken van 
mooie kunstwerkjes. Buiten zul-
len enkele attracties staan, waarvan 
gratis gebruik gemaakt kan worden. 
Om de dorst te lessen of de lekke-
re trek te stillen kun je terecht bij de 
kinderbar. 
Al jaren één van de pijlers van het 
Polderfeest en nog immer zeer po-
pulair, is de zeskamp voor iedereen 
van 12 jaar en ouder. Vanaf 14.00 
uur zullen vele teams, al dan niet 
uitgedost in prachtige creaties, een 
gooi doen naar de eerste plaats, de 
mascotteprijs of de originaliteits-
prijs. Maar ook het winnen van het 
8ste Kwakelse Buikglijkampioen-
schap zal een verbeten strijd wor-
den, waarbij het afwasmiddel weer 
rijkelijk zal vloeien. 
Aanmelden voor deelname kan al-
leen via de website www.polder-
feest.nl en is voor de jeugdteams 
van 12 tot en met 15 jaar gratis. De 
volwassen teams betalen 15 euro, 
die voor aanvang van de zeskamp, 
om 13.30 uur, dient te worden be-
taald. De prijsuitreiking is om 17.00 
uur.
’s Avonds zul je je in een dierentuin 
wanen als de Party Animals komen 
optreden in de tent. De happy hard-
core muziek die deze mannen ma-
ken leverde ze hits op als ‘Aquari-
us’ en ‘have you ever been mellow’.
Om deze volkomen ongevaarlijke 
Animals te komen bewonderen ben 
je vanaf 21.00 uur van harte wel-
kom. De entree is tussen 21.00 uur 
en 22.00 uur gratis, daarna is de en-
tree 10 euro. 

Zondag 5 augustus
- Familiedag
Een vertrouwde afsluiter elk jaar is 
de familiedag, waarbij er voor jong 
en oud genoeg te beleven valt. De 
dag wordt om 12.45 uur gestart met 
het oplaten van de ballonnen, waar-
bij leuke prijzen te winnen zijn. 
Daarna zijn alle attracties, binnen en 
buiten, open voor de kinderen, maar 
vergeet niet eerst een strippenkaart 
in de tent te kopen. Deze kan je bij 
alle attracties gebruiken, zoals on-
der andere het beroemde goud-
zoekspel, het springkussen, de la-
sergame en de stormbaan. Ook kan 
er geknutseld worden of een ritje 
met de paardenkoets worden ge-
maakt. 
En wat is een Polderfeest zonder 
muziek? 
Ook deze dag zullen diverse optre-

dens plaatsvinden op het podium. 
Om 14.00 uur trapt AliceGood af 
met een rondje rock, sweet soul en 
fantastic funk, waarna om 15.15 uur 
Popehead de microfoon overneemt. 
Deze no-nonsense coverband 
speelt alles van toen tot en met nu 
en staat garant voor een feestje.
Afsluiter deze dag is een graag ge-
ziene gast in De Kwakel, Jan Leli-
veld. Deze oud-kweker weet met 
zijn Nederlandstalige liedjes een 
tent op zijn kop te zetten en zal het 
37ste Polderfeest muzikaal afsluiten. 
De entree is gratis en om 18.00 uur 
sluit de tent.
Voor meer info: www.polderfeest.nl.
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Schaatser Kevin tweede bij 
zomerse mass-start Inzell
Regio - In Inzell hebben Robert 
Lehmann en Claudia Pechstein af-
gelopen vrijdag een mass-start ge-
wonnen. Lehmann was in de Beier-
se Max Aichner Arena na 20 ronden 
Kevin Regelink (Payroll Group) en 
Niels Olivier (Jong Oranje) te snel af.

Pechstein klopte de Belgische An-
ne Michiels en Carla Zielman 
(CENNED). De mini-marathon was 
een try-out die gehouden werd op 
het moment dat enkele Nederland-
se en buitenlandse ploegen op het 

zomerijs zich voorbereiden op het 
nieuwe seizoen.
Op 300m voor de finish plaatste Ke-
vin een demarrage maar net op de 
finish haalde Robert Lehmann, een 
bekende Duitse langebaanschaat-
ser, hem in. Kevin schaatst aanko-
mende winterseizoen bij de Top-di-
visie marathonschaatsen bij team 
Payroll Group. Een mooi resultaat 
voor de eerste wedstrijd als Top-di-
visie rijder. Een mooi besluit van een 
trainingskamp in het Zuid-Duitse 
Inzell.

Legmeervogels en Stefan 
beginnen aan nieuw seizoen
Uithoorn - Komende zondag 29 ju-
li om 10.30 uur start Stefan Teeken 
met de eerste training van het sei-
zoen 2012-2013 bij voetbalvereni-
ging Legmeervogels.

Voor deze training is een 40-tal spe-
lers uitgenodigd. Stefan Teeken be-
gint aan zijn eerste seizoen bij Leg-
meervogels. Hij is de opvolger van 
Henny Snel die bij Legmeervogels 
een andere functie heeft aanvaard. 
Stefan Teeken zal geassisteerd wor-
den door Peter de Groot-de opvol-
ger van de vertrokken trainer Har-
ry Talsma,  Raymond van Dam-
me  en Raymond van der Kley. Ook 
Raymond van der Kley begint aan 
zijn eerste seizoen bij Legmeervo-
gels. Hij is net als Stefan Teeken af-
gelopen seizoen actief geweest bij 
Hoofddorp zondag. Peter de Groot 
was al eerder actief bij Legmeervo-
gels maar de afgelopen twee sei-
zoenen heeft hij gewerkt bij de za-
terdag van Swift  uit Amsterdam.

Nieuwkomers
Nieuwkomers in de zondagselec-
tie zijn: Dennis Wey ( jun. A), Robin 
Oussoren (Hoofddorp), Ibrahim El 
Ahmadi (Argon zo.), Joey Sack (Ar-
gon zo.), Alex Muller (Argon zo.), 
Stender Buchner (Argon zo.), Ken-
neth van der Nolk van Gogh (jun. 
A), Mitchell Verschut (jun. A), Mar-
tin Westra (Legmeervogels za. kee-
per), Jordi Holt (jun. A), David Treur 
(jun.A), Rowan van Dijk (jun.A), 
Dennis Hoogenboom (jun. A), Joey 
Miltenburg (jun. A), Denny Versteeg 
(jun. A), Youri de Jong (jun. A) en 
Rowan van Dijk (jun. A).
 
Vertrekkenden
Vertrokken zijn Perry Schoenaker 
(naar Ajax za.), Duku (naar Abcou-
de zon.), Rob van Dijk, (vriendenelf-
tal), Nick van Schaik (zaterdag 2 van 
Legmeervogels), Stefan van Pier-
re (zaterdag 2 van Legmeervogels), 
Guido Pauw (A jun. van Argon), Pa-
trick Brouwer (gestopt).

LR&PC Willis:
Megan van Bruggen en Pauline 
Oudijk clubkampioenen
Wilnis - 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 clubkampioen wordt 
er ook gestreden om de titels 
spring- en dressuurkampioen zowel 
bij de pony’s als bij de paarden. On-
danks de slechtere weersvoorspel-
lingen heeft iedereen op beide da-
gen droog kunnen rijden en goede 
resultaten kunnen neerzetten.

Springen
Vrijdagavond werd er, zoals ie-
der jaar, gestart met het springen. 
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 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 prijzen 
in ontvangst mocht nemen. Ayleen 
werd met haar nog jonge pony knap 
tweede.

Bij de paarden is Helma van den 
Heuvel met haar paard U be Nan-
ta op de derde plaats geëindigd. Zij 
reed 4 strafpunten in het basispar-
cours in een snelle tijd, waardoor ze 
haar zusje Ilona net voor bleef. Pau-
line Oudijk  bleek deze avond goed 
in vorm te zijn, want ze eiste zo-
wel de eerste als de tweede plaats 
op. Met haar beide paarden Chica-
go L en Beijing Nu Lan reed ze een 
foutloos basisparcours. Met Chica-
go maakte ze in de barrage helaas 
een springfout waardoor ze tweede 
werden. Met Beijing bleef Pauline in 
de barrage ook knap foutloos waar-
door deze combinatie zeer verdiend 
springkampioen is geworden.

Dressuur
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 
dressuurproeven aan de jury ge-
toond. Antoinet Peek reed met haar 
jonge pony Dalenoord’s Alexan-
der een nette proef welke werd be-
loond met 185 punten en de vier-
de plaats. In de top van het klasse-
ment meldden zich dezelfde com-
binaties als bij het springen. Op de 
derde plaats met 187 punten eindig-
de dit keer Ayleen Min met Ragaz-
zio. Megan van Bruggen reed zich 
met Wilgenhaar’s Samba naar een 
knappe tweede plaats. Voor hun L2 
proef kregen ze 193 punten. Dres-
suurkampioen bij de pony’s werd 
met 194 punten Valerie van der Werf 
met Stracciatella. Een knappe pres-
tatie van haar want hiermee prolon-
geert zij haar titel van vorig jaar.

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 stuur-
den ze hun pony’s netjes door de 
zogenaamde bixieproeven heen. 
Hiermee verdienden ze beiden een 
welverdiend applaus, twee linten en 
een mooi cadeau.

Als alle uitslagen van zowel het 
springen als dressuur bekend zijn 
kunnen de clubkampioenen be-
kendgemaakt worden. In beide dis-
ciplines kunnen plaatsingspun-
ten gehaald worden en degene met 
de minste plaatsingspunten wordt 
kampioen. 
Bij de pony’s werd Megan van Brug-
gen met Wilgenhaar’s Samba club-
kampioen en bij de paarden  kon 
Pauline Oudijk met Chicago L ge-
huldigd worden. Beide dames ont-
vingen de bijbehorende wisselbe-
ker, een mooi deken gesponsord 
door Bots huisdiervoeders uit Wil-
nis en mogen zich nu een jaar lang 
clubkampioen van LR&PC Willis 
noemen. 

Het volgende evenement dat geor-
ganiseerd wordt door LR&PC Wil-
lis is Willis Outdoor welke wordt ge-
houden op 1 september aan de Mo-
lenland in Wilnis. De dag zal be-
staan uit een officiële dressuur-
wedstrijd, bixiewedstrijd, springen 
en mennen. Ook zal er een gezel-
lig strodorp aangelegd worden waar 
wat te eten en te drinken gehaald 
kan worden en waar wat leuke ac-
tiviteiten voor de kinderen zijn. Al 
met al zeker de moeite om deze dag 
een bezoek te brengen aan dit eve-
nement. Voor meer info kijkt u op 
www.lrpcwillis.nl .

Veel deelnemers verwacht 
bij Kooyman Polderloop
Aalsmeer - De Kwakel - De polder-
loop in De Kwakel is in de loop der 
jaren tot een loopevenement uit-
gegroeid waar een groot aantal lo-
pers uit een grote regio graag voor 
naar De Kwakel komt. De verwach-
ting is dat  er dit jaar veel deelne-
mers de weg zullen vinden naar de 
start van de polderloop op het feest-
terrein in De Kwakel. De afgelopen 
maanden is veel publiciteit gemaakt 
bij een groot aantal loopevenemen-
ten en de folders die worden uitge-
deeld vinden gretig aftrek.
Naast het feit dat de lopers naar De 
Kwakel komen voor de organisa-
tie en het parcours, is de sfeer ook 
een belangrijke factor voor sporters 
en toeschouwers. De polderloop is 
een vast onderdeel van het polder-
feest en dat staat garant voor gezel-
ligheid, enthousiasme en veel  toe-
schouwers. Het feestcomité dat de 
polderloop organiseert en atletiek-
vereniging AKU werken op een fan-
tastische manier samen om de loop 
elke keer tot een groot succes te 
maken.

Programma
Dit jaar vindt de polderloop plaats 
op donderdag 2 augustus. Inschrij-
ven kan tot 10 minuten voor aan-
vang van de afstand die wordt ge-

lopen en vindt plaats in de tent van 
het feestcomité.
Het programma is niet veranderd 
ten opzichte van voorgaande ja-
ren en dat betekent dat er om 19.00 
uur gestart wordt met de 1 kilome-
ter voor de kinderen tot en met 11 
jaar. Naast een mooie medaille krij-
gen alle kinderen na afloop allemaal 
een ijsje. Om 19.15 uur start de 4 ki-
lometer, voor alle leeftijden, en het 
hoofdnummer is zoals altijd     10 ki-
lometer die om 20.00 uur start.
Op de 1 kilometer zijn er 3 bekers te 
verdienen voor meisjes en jongens 
tot 9 jaar en voor meisjes en jongens 
tot en met 11 jaar. Op de 4 kilometer 
zijn er 3 bekers voor dames en he-
ren en kunnen bij de 10 kilometer 
de eerste 10 dames en heren waar-
debonnen verdienen die zij kunnen 
benutten bij een van de sponsors, 
de Hardloopwinkel in Amsterdam. 
Het feestcomité en AKU zijn blij dat 
Kooyman sierbestrating en tuinhout, 
naast de vele subsponsors, ook dit 
jaar weer hoofdsponsor is van de 
loop. AKU biedt niet alleen geregeld 
clinics aan voor startende en erva-
ren lopers maar verzorgt op dins-
dag, woensdag en donderdag  het 
hele jaar trainingen voor lopers op 
elk niveau. Ervaren en deskundige 
trainers zorgen voor de begeleiding.

Zonnige start van het 
VLTV Plassentoernooi
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
21 juli is het 37ste Plassentoernooi 
begonnen op het tenniscomplex 
Molmhoek te Vinkeveen. Voor dit tot 
in de verre omtrek bekende toernooi 
zijn de inschrijvingen weer massaal 
binnengestroomd. Deze grote groep 
tennissers uit alle windstreken zal 
gaan strijden om de titel en de eer 
van het kampioenschap in de cate-
gorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8, zowel in en-
kel, dubbel en mixdubbel wedstrij-
den! Dat maakt het toernooi ook zo 
bijzonder, de mix tussen sterk en re-
creatie, jong en oud en tussen ge-
zelligheid en toptennis. 
Veteranen
Ook het veteranen Plassentoernooi 
dat overdag plaatsvindt, is weer ge-
heel volgeboekt,  waarmee het tot 
een van de grootste en gezelligste 
veteranentoernooi behoort uit de 
wijde regio! Overdag van maandag 
t/m vrijdag spelen zij hun dubbel en 
mixdubbel wedstrijden in de cate-
gorieën 6, 7 en 8. Tevens is er op in-
vitatie ook een mixdubbel poule sa-
mengesteld met 8 spelers uit cate-
gorie 5. Een sterk deelnemersveld 
in de bovenste categorieën zal we-
derom zorgen voor toptennis in De 
Ronde Venen en kan er op het ter-
ras voor het clubhuis genoten wor-
den van schitterende tennispartijen! 
Aan de Heren Enkel 3 nemen maar 
liefst 17 topspelers deel, onder wie 
de huidige titelhouder Kelvin Nie-
berg, die onder meer zal moeten 
strijden met Mark Riebel en Youri 
Mayer. Maar ook de Dames Enkel 3 
zal spectaculaire wedstrijden ople-
veren, waarin Myrthe van de Boon 
haar titel zal verdedigen. Groot zijn 
ook de schema’s in de dubbel 7 ca-
tegorieën, met ongetwijfeld vele 
mooie, lange en gezellige wedstrij-
den op het scherpst van de snede. 
Om de spieren te ontspannen voor 
of na de tenniswedstrijden, wordt er 
dit jaar voor het eerst de unieke en 
luxe service gegeven om te genieten 
van een gratis massage! Masseur 
Meneer Guillermo van Berkum zal 
ook morgen,  donderdagmiddag en 

-avond 26 juli, de spelers gratis ver-
wennen met een heerlijke massage. 
En dat is nog niet alles! Vandaag, 
woensdagmiddag en -avond 25 juli 
en komende zaterdagmiddag 28 ju-
li kan genoten worden van een gra-
tis voetmassage, verzorgd door Ni-
cole Meinsma van Puur voor je Lijf!
Toptennis
Het plassentoernooi vindt al jaren 
plaats in de laatste week van ju-
li. Naast toptennis en gezelligheid 
wordt er elk jaar gekookt op hoog 
niveau. Ook dit jaar kan er elke dag 
genoten worden van culinaire ver-
rassingen tegen zeer aantrekke-
lijke prijzen tussen 10 en 15 euro, 
verzorgd door topkoks uit de om-
geving samen met een groep vrij-
willigers. Linders Culinair Maat-
werk verzorgt op dinsdag 24 juli en 
vandaag,woensdag 25 juli, het me-
nu in samenwerking met topkok 
Erik Streefkerk en morgen, don-
derdag 26 juli, de traditionele Su-
shi time avond. Restaurant s’Anders  
zal vrijdag 27 juli de Marokkaan-
se kip serveren. Ook op de ande-
re avonden staan heerlijke gerech-
ten op het menu, met de BBQ als af-
sluiting op komende zaterdag 28 ju-
li. Jaarlijks neemt het aantal deelne-
mers en toeschouwers toe door de 
geweldige locatie waar van gewel-
dig tennis kan worden genoten in 
combinatie met heerlijk eten in een 
gezellige ambiance. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt door de sponsors 
van het toernooi en in het bijzonder 
met dank aan de hoofdsponsor Ten-
nishal De Ronde Venen.
Finale weekend
Komend weekend, zaterdag 28 ju-
li en zondag 29 juli, worden op za-
terdag de halve finales en op zon-
dag de finales gespeeld. Zaterdag 
de 28ste is er weer een knallende 
feestavond. De Veteranen spelen op 
vrijdag 27 juli de finales en sluiten 
deze dag hun toernooi swingend af 
met een Jazzband optreden en een 
overheerlijk slotdiner. Zie voor meer 
informatie de sites:  www.vltv.nl en  
www.plassentoernooi.nl.

Recordaantal deelnemers bij 
zomerbridge BV De Legmeer
Uithoorn - Volgens het secretariaat  
van de organiserende vereniging De 
Legmeer deden er nog nooit zoveel 
paren mee . De teller stopte pas bij 
twee en veertig, die verdeeld over 
drie lijnen de strijd met elkaar aan-
gingen.
De absolute top was deze maal in de 
A-lijn voor Cobie  Bruine de Bruin & 
Trudi Zandbergen, die de laatste tijd 
toch al de aandacht trekken door 
hun  sterke spelen, met een zeer 
knappe 66,96%.
Ook Refina van Meygaarden & 
Toos Koster vallen in de plaatselij-
ke bridgewereld behoorlijk op en 
bevestigden dat nu weer met een 
tweede plaats en 61,61%.
Gerda Schavemaker verzekerde zich 
nu van de steun van Lijnie Timmer 
en de dames deden het prima als 
derde met 58,33%. Britta & Jan Bos-
se volgden met een mooie 56,85% 
op de vierde plek en Wouda Roos 
& Gijs de Ruiter deden wel is waar 
een stapje terug ten opzichte van de 
week ervoor, maar konden als vijf-
de van de zestien paren met 54,17% 
rustig thuis komen.
In de B- lijn gingen Heleen & Mees 
van der Roest weer eens ouderwets  
samen los, hetgeen gelijk de eerste 
plaats opleverde met 59,52%.

Wies Gloudemans & Rie Sudme-
ijer volgden knap met 58,04% als 
tweede en ook Anke Reems & Ti-
neke van de Sluis deden het uitste-
kend als derde met 57,44%. Jan & 
An van Schaick konden Elly Belder-
ink & Anne Tolsma net voorblijven 
met 53,87 en 53,57% als de num-
mers vier en vijf van de zestien.
Voor de eerste keer een C-lijn en 
Henny & Sierk Goedemoed grepen 
hun kans op de wijn als de bes-
ten met 55,73%. Mieke Peeters & 
Map Kleingeld nestelden zich keu-
rig op plek twee met 54,69% en De-
bora van Zantwijk & Lous Bakker 
kwamen als daaropvolgenden op 
53,13% uit.
Vierde en vijfde werden Wim Rö-
ling & Ans de Koning en Corrie Olij-
hoek & Ria Wezenberg met 52,08 en 
51,56%.
Ook nieuwsgierig geworden naar 
het succesvolle format van Bridge-
vereniging De Legmeer? Kom dan 
zomerbridgen in sporthal De Scheg. 
Elke woensdagavond, tot en met 29 
augustus, vanaf 19.45 uur voor de 
prijs van 5 euro per paar per keer. 
Aanmelden via de e-mail:  gerda-
schavemaker@live.nl, telefonisch: 
(0297)567458 of tussen 19.15 en 
19.30 uur aan de zaal.

Tour de Kwakel: 
Spanning te snijden, 
zondagsrust verstoord
De Kwakel - Normaal is op zondag 
het Tourhome gesloten, maar omdat 
het zo spannend bij de tourvoor-
spellers is zal Ton Vlasman  voor de-
ze ene dag  zijn zondagse gastheer-
pak aantrekken.  Op het Champs 
Elysees zal deze zondag  pas beslist 
gaan worden wie de Tour De Kwa-
kel gaat winnen. Gaat Rob van de 
Berg of Marga Kouw met de hoog-
ste eer strijken of verrast Mario van 
Schie nog?
Van de titelkandidaten zakte vrij-
dag vijfvoudig Tour de Kwakel win-
naar Eric Zethof  finaal door het ijs. 
De rit van vrijdag  kende vele vluch-
ters, konijnen in het Kwakels jargon, 
Eric leek zijn slag te slaan. Maar 
vlak voor het einde streek het pelo-
ton op de vluchters neer en won Ca-
vendish. Eric scoorde daardoor nul 
punten en de concurrentie zeven tot 
elf punten, weg titel aspiraties. Het 
college van B & W in Kudelstaart 
heeft Eric  moeten bewegen om niet 
af te stappen.
Op deze rare vrijdag werd al wel 
het ploegenklassement beslist. De 
ploeg van Kenny van Hummel stond 
aan kop,  maar haalde op deze dag 
zo vernietigend uit dat ze een bij-
na onoverbrugbare  voorsprong na-
men.  Ria Verhoef, Ton Onderwater, 
Jim Klijn, Marga Kouw en Aad Re-
kelhof zullen aanstaande vrijdag bij 
de prijsuitreiking zeker in de prijzen 
vallen. Mede dankzij Ton  Onderwa-
ter die een neusje voor deze etappe 
had, wat heet neusje! In de strijd om 
de rode, mazzel trui heeft ook Dre 
Verhoef zich in de strijd geworpen. 
Hij mag deze trui nu dragen omdat 
Rob al de gele trui draagt. De 50e 
prijs gaat misschien wel naar Frank 
Vlasman die deze prijs ooit zelf in 
het leven riep. Frank reisde speci-

aal naar Hilversum om bij de NOS 
zelf de regie te gaan voeren over de 
afloop van de rit. Misschien heeft 
Frank daar Sascha de Boer  weten 
te strikken voor de prijsuitreiking?
Waar de rode lantaarn zal opduiken 
is  tot dit moment onzeker, straks 
zal misschien het Rode dorp op-
lichten of zal in het duister van de 
Mgr. Noordmanlaan  het licht gaan 
schijnen. Van de kopmannen van de 
Tour van verleden jaar doet Marco 
Pouw het niet zo goed, mede door 
een te vroeg ingelaste rustdag . Voor 
de maandag dat er gewoon gefietst 
werd in Frankrijk had Marco geen 
lapje gemaakt, de rustdag was pas 
op dinsdag. Enige deelnemers aan 
het tourspel liepen de afgelopen 
week de  vierdaagse. Moe maar vol-
daan keerde Jeroen Meier in het 
Tourhome terug, hij had meer  bla-
ren dan punten gescoord. Zaterdag  
werden er extra hapjes geserveerd 
in het Tourhome, wethouder Raad-
schelders luisterde deze middag op 
met een jongleuract. Van de gevul-
de eieren bleef weinig over. Op de-
ze middag werden punten gescoord  
met de tijdrit, samen met de laatste 
punten in Parijs zal dit een winnaar 
of winnares opleveren in De Kwakel. 
Volgende week de ontknoping  van 
dit gezellige tourspel.
Gele trui
1. Rob v.d. Berg 110 pnt
2. Marga Kouw 109 pnt
3. Mario van Schie 106 pnt
Rode trui
1. Rob v.d. Berg 29 pnt
2. Dre Verhoef 26 pnt
3. Vincent Bartels 26 pnt
Ploegen
1. Kenny van Hummel 339 pnt
2. Rob Ruyg 323 pnt
3. Koen de Kort 323 pnt
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Regio - Woensdag 11 juli jl. is Al-
bert Heijn Jos van den Berg we-
derom met de Zonnebloem op 
stap geweest. Om 10.30 uur ver-
trokken twee bussen met in totaal 
100 ouderen en vrijwilligers naar 
voor hun nog onbekende bestem-
ming. Een aantal maanden vooraf 
zijn Hennie en Mies bezig geweest 
met de voorbereidingen maar het 
resultaat mocht er zijn. Na een 
1/2 uurtje onderweg te zijn werd 
in de bussen bekendgemaakt dat 
men naar Leerbroek ging, restau-
rant Onder de Pannen, en dat men 
die middag terug de tijd in zou 
gaan. Uiteindelijk kwamen natuur-
lijk oude herinneringen naar bo-
ven als je het over een wastang, 
wasbord, sunlight zeep enzovoort 
had met daarbijbehorende liedjes. 

Er werd gelachen, gedanst door 
wie kon dansen en uit volle borst 
meegezongen. Uiteraard was aan 
de inwendige mens ook goed ge-
dacht. Een heerlijk soepje vooraf 
met daarna allerlei heerlijke soor-
ten brood met een kroket als ver-
wennerij. Als het gezellig is gaat de 
tijd altijd snel en zo vertrokken ze 
met z'n allen om 16.00 uur weer 
naar Uithoorn waar de bussen om 
17.10 uur weer keurig op het Pot-
gietersplein aankwamen.
Hierbij nogmaals dank aan alle 
vrijwilligers die wederom ervoor 
gezorgd hebben dat alle oude-
ren keurig werden opgehaald en 
daarna ook weer werden thuis ge-
bracht. Zonder vrijwilligers kunnen 
er geen dagtochten worden geor-
ganiseerd.had met daarbijbehorende liedjes. ganiseerd.
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Final Sale bij Big L
Aalsmeer - Vanaf nu is het Fi-
nal Sale bij Big L jeans in de Zijd-
straat in Aalsmeer. De zomer is nu 
dan echt begonnen, dus hoog tijd 
voor de zomerkleding! Bij Big L na-
dert het einde van het zomersei-
zoen al, de eerste nieuwe collecties 
van o.a. de merken Dept, G-Star en 
Gsus zijn al binnen. Big L ruimt de 
zomercollectie 2012 op tegen hoge 
kortingen. Deze week is het de laat-
ste week van de sale, dat betekent 
kortingen van 50-70%. Profiteer tot 
en met aanstaande zondag 29 ju-
li van deze actie. Nog veel leuke t-
shirts, overhemden, jurkjes zijn op 
voorraad.

Aanstaande zondag open
Om iedereen in de gelegenheid te 
stellen langs te komen, stelt Big L 

haar winkel zondag ook open. Van-
af 12.00 uur kan de winkel bezocht 
worden, om nog even wat leuks te 
scoren voor bijvoorbeeld de vakan-
tie of gewoon lekker voor thuis in 
de tuin. Om 17.00 uur gaat de win-
kel dicht.

Nieuwe collectie
Een groot deel van de nieuwe col-
lectie van de diverse merken die Big 
L verkoopt ligt al in de winkel. Het 
voordeel van 600 m2 shopplezier is 
dat Big L alles in huis heeft, van a 
tot z: van de ‘ouderwetse’ wrangler 
jeans tot een trendy G-Star jeans. 
Iedereen is welkom bij Big L aan de 
Zijdstraat 61 in Aalsmeer ! Voor nog 
meer info en inschrijving voor de Big 
L nieuwsbrief bezoek dan de websi-
te: www.bigl.nl.   

Barbecue Kerkelanden 
een gezellig samenzijn
Vinkeveen - Op zaterdag 14 ju-
li hadden de bewoners van Kerke-
landen een gezellig samenzijn. On-
danks de regen was het een ge-
slaagde middag.  Al gauw waren de 
bewoners, jong en oud, volop met 
elkaar in gesprek onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
De middag is afgesloten met een 
lekkere barbecue die mede moge-
lijk is gemaakt door Jumbo Vinke-

veen, Slijterij Vreeland en Poelier 
de Haan. Ook de woningcorporatie 
GroenWest ondersteunde dit leuke 
initiatief van de bewoners met een 
subsidie.

De bewonerscommissie van het ap-
partementencomplex  wil graag bo-
venstaande bedrijven en ook Groen-
West, bedanken voor hun bijdrage 
aan deze fantastische middag!

Rolling Stones present 
tijdens kermisoptocht?
De Kwakel – Het Kwakelse Feest-
comité heeft kosten noch moeite 
gespaard om de komende zestigste 
editie van de kermisoptocht tot een 
onvergetelijke te maken. Deelne-
mers van het eerste uur worden met 
alle egards ontvangen en zullen een 
Koninklijke behandeling krijgen. In 
het centrum van De Kwakel zal ook 
nog eens een enorm podium ver-
rijzen, hetgeen uiteraard voer voor 
speculaties is. Zoals bij elk zichzelf 
respecterend openbaar orgaan is 
ook bij het Feestcomité gelekt. Vol-
gens deze - uiteraard anonieme - 
bron is het hele spektakel op po-
ten gezet om het vijftigjarige jubile-
um van de legendarische rockband 
‘The Rolling Stones’ groots te vieren 
en ze zo op gepaste wijze te bedan-
ken voor de vele optredens tijdens 
het Kwakelse evenement

”Ten eerste wil ik duidelijk stellen 
dat het niet voor het hier om het ju-
bileum van de Kwakelse optocht 
gaat”, stelt comitévoorzitter Albert 
Blommestijn. ”Dat zij ook iets te vie-
ren hebben is leuk voor hen, maar 
is niet ons pakkie an. En dat ik geen 
fan ben heeft niets mee te maken 
met het feit dat ik vind dat ze ons 
feestje niet hoeven te komen ver-
knallen. Ik ben blij met de extra ver-
gunningen die we in no time voor 
deze bijzondere editie hebben ver-
kregen.

Ja, we hebben sinds een tijdje een 
nieuwe burgemeester, en wat voor 
een. Het comité kan het goed met 
haar vinden, en dat willen we niet 
laten bederven door dat stelletje be-
jaarde kleuters met gitaren.

Daarnaast nemen trends als ener-
gieneutraal en biologisch een 
steeds grotere rol in de maatschap-
pij in. Het Feestcomité heeft zich 
aan deze nieuwe tijdsgeest gecon-
formeerd. Gezien alleen al de hoe-
veelheid chemische middelen die de 
heren in de loop der jaren tot zich 
hebben genomen, en waarschijnlijk 
nog steeds tot zich neemt, verenigt 
zich  op geen enkele wijze met onze 
doelstelling.”

Vanuit Montreux reageert leadzan-
ger Mick Jagger gelaten: ”What al 
lot off nonsense. Meneer de voor-
zitter weet wel waar de klepel tikt, 
maar niet waar de klokt hangt, of 
hoe zeggen jullie dat ook alweer ? 
De Stones niet biologisch? Ik eet al 
jaren kaviaar waarvoor geen gram-
metje kunstmest gebruikt wordt, laat 
hem dat maar eens nadoen met zijn 
koeien. En Keith drinkt al een tijd-
je alleen Pisang Ambon, van ‘s och-
tends vroeg tot ‘s ochtends vroeg. 
Komt bij dat onze coke en marihu-
ana niet van chemische maar bio-
logische oorsprong zijn. Dat kunnen 
ze volgens mij niet zeggen van het 
slappe goedje dat onder de naam 
‘bier’ wordt verkocht tijdens jullie 
kermis.

Chemische shit. De Stones niet 
energieneutraal? Wij hebben in ons 
50-jarige bestaan nog niet één Watt 
verbruikt. Vraag maar aan Char-
lie. Trouwens, het komt ons toeval-
lig prima uit. We bereiden ons op dit 
moment intensief voor op ons laat-
ste kunstje. De aller-allerlaatste Sto-
nes-tour, waarbij we uiteraard De 
Kwakel voor een try-out niet rechts 
zullen laten liggen. Daarna kan die 
zuurpruim van Blomsteen zijn geze-
ver voorgoed achterwege laten.

Dan gooien we de handdoek er bij 
neer.”
Organisatrice van het speciale eve-
nement Joke Meier kan en mag 
geen uitsluitsel geven. ”Maar voor-
op wil ik stellen dat ik niet gelekt 
heb, op geen enkele wijze, nooit. 
Ook niet hierover dus. Wel kan ik 
zeggen dat de line-up van deze his-
torische editie niet louter uit suf-
ferdjes bestaat. Oh, waarschijnlijk 
heb ik dan nu wéér teveel gezegd.’’ 

De zestigste Kwakelse Kermisop-
tocht vindt plaats op dinsdag 4 sep-
tember. Het wordt voorafgegaan 
door een feestelijk Kermisontbijt en 
begint om 10.00 uur met een defi-
lé op het dorp langs de overdekte 
tribunes waar zich onder de geno-
digden een aantal deelnemers van 
de allereerste optocht in 1952 zul-
len bevinden.

Schilderijenexpositie van 
bewoners Zuiderhof
Vinkeveen - Ruim een jaar al wordt 
met de bewoners van Verzorgings-
tehuis Zuiderhof geschilderd. On-
der leiding van activiteitenbegeleid-
ster Ria Blommaert beleven de be-
woners veel plezier aan het werken 
met potlood en acrylverf.
Ter gelegenheid van het 40 jarig ju-
bileum dat uitgebreid gevierd is is er 
van de schilderwerken een expositie 

samengesteld. Activiteitenbegeleid-
ster Ria en de bewoners nodigen 
hierbij dan ook alle Rondeveners uit 
de expositie te komen bekijken.

Het is zeker de moeite waard. De 
schilderijen zijn nog tot eind augus-
tus te bezichtigen in Verzorgingste-
huis Zuiderhof  dat gevestigd is aan 
de Futenlaan 50.

Zondag toerrit Solexvrienden
De Kwakel/Kudelstaart - De So-
lexvrienden Kudelstaart en De Kwa-
kel houden komende zondag 29 ju-
li hun derde toerrit van dit jaar. Tra-
ditioneel is dit de Kwakelse Kees-
Klomp-Tocht. Kees zelf heeft er weer 
voor gezorgd dat er een gezellige en 
mooie rit uitgezet is. Deelname aan 

de rit is mogelijk voor iedereen die 
een Solex of een daar sterk op lij-
kend tweewielige fiets met hulpmo-
tor heeft. De rit start om 10.30 uur bij 
cafetaria ’t Trefpunt aan de Kerklaan 
24 in De Kwakel en eindigt daar rond 
16.00 uur voor de meesten ook weer. 
Voor meer informatie : 06-16067667.  

Boule Union Thamen
Recordaantal petanquespelers 
op vrijdagavondcyclus
Uithoorn/De Kwakel - Vrijdag 20 
juli vond bij Boule Union Thamen 
aan de Vuurlijn de eerste speel-
avond van de jaarlijkse vrijdag-
avondcyclus plaats. Met een deel-
nemersveld van 48 doubletten werd 
een nieuw recordaantal deelnemers 
gevestigd. De 96 spelers en speel-
ster en natuurlijk ook de organisatie 
werden beloond met een prachtige 
speelavond en prima weer.
Het toernooi werd gespeeld vol-
gens het zogenoemde Zwitsers sy-
steem. Dit betekende dat de eerste 
speelronde op basis van een loting 
plaatsvond en dat de tegenstanders 
in de tweede en derde speelronde 
dezelfde resultaten bereikt hadden 
in de vorm van gewonnen partijen. 
De verliezers speelden ook verder 
tegen tegenstanders met eenzelf-
de resultaat. In de cyclus is het win-
naars tegen winnaars en verliezers 
tegen verliezers. Omdat de eind-
stand opgemaakt wordt op basis van 
gewonnen partijen en het punten-
saldo, was men bij een verliespar-
tij nog niet uitgeschakeld voor een 
avondprijs in de rangschikking. Aan 
het einde waren er zes equipes met 
driemaal winst, maar omdat er 11 
prijzen waren, had men met twee-
maal winst en een goed saldo ook 
nog kans.

Bijzonder
Het deelnemersveld was bijzonder 
sterk met onder andere de rege-
rend nationaal kampioen precisie-
schieten en tête-à-tête Edward Vin-
ke, maar ook tweevoudig kampioen 
tête-à-tête Junior de Jong en meer-

voudig kampioen en thans trainer 
van het WK team, Rajen Koebeer. 
Overigens maakt Edward Vinke deel 
uit van dit WK team, dat in oktober 
in Marseille een gooi naar de we-
reldtitel zal doen.
Boule Union Thamen was met zes-
tien spelers en speelsters, verdeeld 
over tien equipes, goed vertegen-
woordigd. Zij speelden met wisse-
lend succes en twee equipes vielen 
in de prijzen. Vermeldenswaard is 
zeker de prestatie van Ina Hoekstra 
(Boule Union Thamen), die samen 
met Leroy Dijkman (LBF Lisse) in de 
derde partij de equipe Edward Vin-
ke/Kathleen Scholten wist te ver-
slaan en op een mooie zesde plaats 
eindigde.
Het was een mooi toernooi en net 
voor middernacht werd de laatste 
boule gegooid en kon wedstrijdlei-
der Jan Depping tot uitreiking van 
de avondprijzen overgaan.
Vrijdag 27 juli vindt de tweede en 
laatste speelavond plaats. Ook hier 
zijn weer avondprijzen beschikbaar, 
maar ook een zestal prijzen voor de 
equipes die beide avonden in de-
zelfde samenstelling gespeeld heb-
ben.
De kans is groot dat het deelne-
mersrecord dan alweer gebroken 
wordt, want de verwachting is dat er 
50 equipes zullen deelnemen. Zelfs 
helemaal uit Zeddam (Montferland) 
komen ze.
Als u de topspelers in actie wilt zien, 
moet u zeker een bezoek brengen 
aan de boulebanen aan de Vuurlijn 
bij de honkbalvereniging.
De eerste partij start om 19.30 uur.

Donderdag 9 augustus a.s.:
Jeugd Tennis Event in 
Tennishal De Ronde Venen
Mijdrecht – Op donderdag 9 au-
gustus 2012 organiseert Tennishal 
De Ronde Venen het Jeugd Tennis 
Event, een dag vol afwisselende ten-
nisclinics en activiteiten.

Er is een dagvullend programma sa-
mengesteld waarin de kinderen met 
tennis en verschillende sportieve 
activiteiten een hoop plezier bele-
ven. Ze worden begeleid door erva-
ren trainers. Het programma is van 
8.00 tot 17.00 uur.

Activiteiten    
Er zullen gedurende de dag ver-
schillende tennisclinics georgani-
seerd worden. Het maakt niet uit of 
je nog nooit getennist hebt.

De clinics zijn geschikt voor zowel 
beginners als gevorderden. De be-
doeling is het verbeteren of ontdek-
ken van de verschillende tennison-
derdelen.
Tussen de clinics door zijn er ver-
schillende sportieve activiteiten zo-
als sumoworstelen en estafettes. 
Tijdens deze dag staan gezelligheid 
en plezier maken natuurlijk voorop.

Heb jij aan het einde van de dag de 
meeste punten? Dan win je de eer-
ste of de tweede prijs. Korto: een 
leerzame dag vol tennis en leuke, 
sportieve activiteiten.

Kosten
De kosten per kind bedragen voor 
het Jeugd Tennis Event slechts 20 
euro. Bij dit bedrag zijn drinken, 

middaglunch en andere tussen-
doortjes inbegrepen.

Leeftijd
De minimumleeftijd voor dit event is 
6 jaar en de maximumleeftijd is 12 
jaar. Dit is om te zorgen dat de leef-
tijdsverschillen niet te groot zijn tus-
sen de kinderen. De groepen wor-
den ingedeeld naar beginner of ge-
vorderd tennisniveau. Er is voldoen-
de plaats voor iedereen om mee te 
doen aan het Jeugd Tennis Event.

Programma
Het programma van het Jeugd Ten-
nis Event ziet er als volgt uit:
 8.00    8.45 Inloop
 8.45    9.15 Ontvangst en aanmelden
 9.15    9.45 Warming up
 9.45   10.40 Ronde 1
10.40   10.55 Drinkpauze
10.55   11.35 Ronde 2
11.35   11.50 Drinkpauze
11.50   12.30 Ronde 3
12.30   13.20 Middageten en filmpje 
kijken
13.20   13.30 Uitleg doordraaischema

Balvaardigheidstraining
Mik doelen
Snelheidsmeter
Stokkenspel
Toverspel
15.00   15.20 Drinkpauze
15.20   16.00 Estafette
16.00   16.30 Prijsuitreiking
16.30- 17.00 Ophalen

Inschrijving via website www.ten-
nishalderondevenen.nl

Postduivenvereniging Rond de Amstel
Hennie wint vlucht 
Argenton en Leo Chimay
Regio - De duivenliefhebbers uit 
onze regio hadden het afgelopen 
weekend weer twee vluchten, plus 
voor de specialisten een marathon-
vlucht

De oude duivenvlucht was de zesde 
en tevens laatste van de dagfond. 
Dit zijn vluchten van 500 tot 700 km. 
Deze laatste vlucht was weer een 
pittige vlucht voor de duiven om-
dat ze in hoofdzaak met een noord-
noordwestenwind te maken kregen. 
De duiven werden om 7.35 uur ge-
lost in Argenton met mooi weer. On-
derweg toch nog wel een regenbui 
gehad waardoor de duivenliefheb-
bers langer op hun diertjes moesten 
wachten dan verwacht.
Het was Hennie Pothuizen uit Vinke-
veen die de eerste duif thuis kreeg. 
Hij klokte de duif om 17:43 uur wat 
betekende dat de duif ruim 66 km 
per uur had gevlogen.
Tweede op deze vlucht werd Wim 
Wijfje uit De Kwakel die slechts 1 
minuut achterstand had op Hen-
nie Pothuizen. Derde werd Ron den 
Boer uit Uithoorn en Good Old Piet 
v. Schaik werd eerste van de B-pou-
le. 
Nadat alle uitslagen bij elkaar op-
geteld waren en gedeeld door de 
zes wedstrijden bleek dat Hans Half 
uit Amstelhoek op de laatste vlucht 
ruim voldoende punten had gehaald 
om zich “dagfond kampioen 2012” 
te mogen noemen.

De jonge duivenvlucht kwam de-
ze keer uit Chimay en werd voor de 
duifjes een flinke opdracht. De dui-
ven van Leo v.d. Sluis uit Uithoorn 
hadden de minste moeite. Leo werd 
namelijk eerste en tweede; voor-
waar een bijzonder knappe presta-
tie vooral toen bleek nadat alle uit-
slagen bekend waren dat de duif 
van Leo 1 in Rayon F was van 2935 
duiven en van heel Noord-Holland 

ook 1 maar dan van 15448 duiven. 
Leo: proficiat met deze geweldige 
prestatie en ga zo door!!
De heerlijke verrassing, namelijk 
een worst van Slagerij Heemskerk, 
ging deze vlucht naar Ron den Boer.
Het Zuid-Franse plaatsje Mont de 
Marsan was het vertrekpunt voor 
een meer dan 1.000 km lange tocht 
voor de duiven met de lange adem. 
Het wordt wellicht eentonig maar de 
combinatie Jan Castricum en Mi-
chel Verweij uit Mijdrecht eiste weer 
de twee eerste plaatsen op. Met 
nog één lange vlucht te gaan staan 
ze overal bovenaan voor de kampi-
oenschappen, zelfs over heel West-
Nederland.

De uitslagen op een rij:
Argenton  
1. Hennie Pothuizen Vinkeveen
2. Wim Wijfje De Kwakel
3. Ron den Boer Uithoorn
4. Piet van Schaik Uithoorn
5. Hans Half Amstelhoek
6. Peter Bosse Uithoorn
7. Ton Duivenvoorde De Hoef
8. Theo Kuylenburg Amstelhoek
 9. Leo v.d. Sluis Uithoorn
10. Martin v.d. Hoort Uithoorn

Chimay
1. Leo v.d. Sluis Uithoorn
2. Ron den Boer Uithoorn
3. Ton Duivenvoorde De Hoef
4. Peter Bosse Uithoorn
5. Piet van Schaik Uithoorn
6. Verweij/Castricum Mijdrecht
7. Martin Bosse Uithoorn
8. Hennie Pothuizen Vinkeveen
9. Henk Snoek De Kwakel
10. Hans Half Amstelhoek

Mont de Marsan
1. Verweij-Castricum Mijdrecht
2. Richard vd Berg De Kwakel
3. Paul Baas Uithoorn
4. Rob vd Wal Mijdrecht
5. Harrie Hendriks Vinkeveen

Uitstekende start open 
jeugdtoernooi All Out
Aalsmeer - Afgelopen zondag 22 
juli is het traditionele Rabo Bank 
Open Jeugd toernooi bij Tennisver-
eniging All Out weer in volle hevig-
heid van start gegaan. Na het slui-
ten van de inschrijfdatum bleek dat 
er 182 inschrijvingen waren ! Dat is 
een enorm succes vergeleken met 
vorig jaar toen er ook al bijna 140 
inschrijvingen waren. Dat had de 
jeugdcommissie niet verwacht om-
dat All  Out wederom een late start 
heeft vanwege de schoolvakanties 
en veel kinderen al met de ouders 
lekker naar warme oorden zijn ver-
trokken. Helaas heeft de vereniging 
een aantal deelnemers moeten uit-
loten, maar uiteindelijk is het toer-
nooi gestart met 151 deelnemers. 
Over de temperatuur heeft men dit 
jaar absoluut niet te klagen. Iedere 
dag stralend weer. Dus kunnen al-

le wedstrijden buiten gespeeld wor-
den. Er wordt gespeeld om twee ge-
wonnen sets. 
In een aantal categorieën werden 
soms hele spannende wedstrijden 
gespeeld, waarbij het lang niet al-
tijd duidelijk was wie er uiteindelijk 
als winnaar uit de bus zou komen. 
In sommige wedstrijden gaven de 
spelers elkaar geen duimbreed toe. 
De meeste poulewedstrijden zullen 
op maandag, dinsdag en woensdag 
gespeeld zijn. Daarna worden de af-
rondende kwart en halve finalewed-
strijden gepland op morgen, don-
derdag, en waarschijnlijk komen-
de vrijdagochtend, waarna de fina-
les op vrijdagmiddag zullen plaats-
vinden. Er wordt geprobeerd rond 
17.00 uur klaar te zijn met het toer-
nooi waarna de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden.




