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LET OP!
Onze speciale

aanbiedingen volgende 
week in deze krant!

Uithoorn - Maandagmiddag 12 
maart jl. presenteerde de bekende 
Uithoornse fotografe Louise Prins 
in een met talloze belangstellenden 
gevulde ruimte van restaurant Het 
Oude Spoorhuis aan de Stations-
straat het door haar samengestelde 
fraaie boek ‘Uithoorn-De Kwakel in 
de 20e eeuw. Aan de hand van meer 
dan 200 foto’s neemt ze haar lezers 
mee voor een visuele wandeling 
door tijd en historie van Uithoorn-
De Kwakel. Het eerste exemplaar 
van deze uitgave werd na een inlei-
dend woord van oud-burgemeester 
Berry Groen uitgereikt aan de hui-
dige burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn. Zij stelde deze geste zeer op 
prijs en zei met belangstelling het 
voormalige stukje Uithoorn te zul-
len bekijken.
Uithoorn was ooit slechts een lintje 
bebouwing langs de Amstel, met de 
Schans als ‘bruisend’ centrum. Te-
genwoordig een dorp dat een enor-
me verandering doormaakt, met na-
me op het gebied van infrastruc-
tuur en nieuwbouw van woningen. 
Mochten alle plannen doorgang 
vinden, zal de historie voorgoed 
veranderen. De N201, al jaren een 
bron van ergernis, heeft Uithoorn 
sinds 1937 in tweeën gedeeld. Na 
vijftig jaar bakkeleien, wordt de 
N201 eindelijk omgelegd naar het 
noorden. Daarmee krijgt het dorp 
de kans om haar centrum weer te-
rug te krijgen. Grote plannen liggen 
klaar. Sloop van woningen, een au-
toluw centrum, de Irenebrug weg of 
toch maar niet? “We wachten op de 
toekomst die het antwoord op al de-
ze vragen zal geven,” zegt samen-
steller van het boek Louise Prins die 

de oude geschiedenis van Uithoorn 
en De Kwakel in haar boek tot le-
ven brengt met stemmige zwart/wit 
beelden. “Voor een groot gedeelte 
van het beeldmateriaal heb ik mo-
gen putten uit de grote verzameling 
van Cees Smit. Het vierde kind en 
derde zoon van vader Willem Smit 
die, samen met zijn 6 broers, eige-
naar was van de NV Stoomboot-
dienst ‘De Landbouw’. Cees Smit, 
overleden in 2008, was een man 
met een groot historisch besef. Hij 
heeft bijna zijn hele leven alles ver-
zameld wat met Uithoorn te ma-
ken had. Hij kon feilloos aanwij-
zen waar welk huis stond, wie daar-
in gewoond hadden, en welk be-
roep ze hadden. Een vat met histo-
rische kennis over Uithoorn. Vanuit 
dit historisch besef deed Cees Smit 
besluiten zijn dochter Gera Smit en 
mij, te vragen om zijn beeldmateri-
aal voor het nageslacht te publice-
ren. Met dit boek wordt die belofte 
ingewilligd.”

Uithoorn in opbouw
Het historische besef is blijkbaar er-
felijk want ook Ben Smit, een jon-
gere broer van Cees Smit, heeft een 
grote bijdrage aan dit boek gele-
verd. “Hij heeft begin jaren zestig 
een wandeling door Uithoorn ge-
maakt en allerlei plekjes gefoto-
grafeerd. Een Uithoorn in opbouw. 
Beelden die het verdienen om als 
herinnering te blijven voortbestaan. 
De gefotografeerde wandeling is nu 
het geraamte van dit boek gewor-
den. Ik ben Ben Smit enorm dank-
baar dat hij deze foto’s voor dit boek 
beschikbaar wilde stellen. Veel 
mensen blijven op hun historisch 

materiaal zitten, afgesloten in don-
kere verzamelboeken of dichte do-
zen, onbereikbaar voor het nage-
slacht. Het verleden geeft ons stuk-
jes van een legpuzzel en vaak mis-
sen er stukjes. De foto’s van vroe-
ger geven ons de kans om de puzzel 
completer te krijgen. Foto’s hebben 
vaak een groter werkelijkheidsge-
halte dan we in de regel denken. Bij 
zorgvuldig bestuderen laten ze vaak 
een schat van historische informatie 
los. Daarom is het zo belangrijk dat 
dit materiaal voor iedereen beschik-
baar komt,” aldus Louise. 
Het deel over De Kwakel is geheel 
voor rekening gekomen van John 
en Jaap van der Jagt en Dirk Plas-
meyer van de stichting ‘De Kwa-
kel Toen en Nu’ (www.de-kwakel.
com). “Naast de enorme histori-
sche kennis over De Kwakel heb ik 
ook de samenwerking met de heren 
als zeer prettig ervaren,” licht Loui-
se Prins tot slot nog toe die in 2009 
haar prachtige fotoboek ‘Uithoorn 
Ongekend’ lanceerde in Het Recht-
huis, waarbij het eerste exemplaar 
werd aangeboden aan de toenmali-
ge burgemeester Berry Groen. Haar 
nieuwste boek ‘Uithoorn-De Kwa-
kel in de 20e eeuw’ (ISBN 90-5534-
258-7) is van het formaat A4, omvat 
96 pagina’s en is voorzien van meer 
dan 200 duidelijke foto’s met kor-
te duidelijke teksten. Het is te koop 
bij de boekwinkel – waaronder die 
van Boekhandel Ten Hoope in win-
kelcentrum Zijdelwaard - voor 29,95 
euro en in de webshop van uitge-
verij Deboektant Klaaswaal: www.
deboektant.nl. Voor liefhebbers van 
(locale) historie is dit een bijzondere 
aanwinst voor de boekenkast.

Fotoboek Uithoorn-De Kwakel 
in de 20e eeuw

Uit hoorn - Al enkele jaren zet de 
stichting SBBU zich in voor het col-
lectief beveiligen van ondernemin-
gen en instellingen in de gemeente 
Uithoorn. Op 27 maart organiseert 
de SBBU het 4e SBBU Event. Een 
terugkerend evenement van en voor 
ondernemers. 
De SBBU maakt zich sterk om het 
ondernemersklimaat in de gemeen-
te te bevorderen. Collectieve bevei-
liging is daar een eerste belangrij-
ke stap in geweest. Al enige tijd wil 
de SBBU meer, en ook andere za-
ken collectief organiseren. Parkma-
nagement is hier de gevleugelde 
term voor. Alles ten bate van de on-
dernemers in Uithoorn en De Kwa-
kel. Tijdens het event zal een aantal 
sprekers u hierover voorzien van in-
formatie. Wat is er gaande? Wat zijn 
de meest recente ontwikkelingen? 
En wat zou er verder kunnen?

Iedere ondernemer is van harte uit-
genodigd voor het Event en kan ook 
een eigen steentje bijdragen in de 
forumdiscussie. 

Ondernemersborrel
Netwerken is ook belangrijk voor 
de succesvolle ondernemer. Daar-
om een netwerkborrel waar onder-
nemers andere ondernemers kun-
nen treffen. Maar ook andere be-
langhebbenden in de economische 
groei van Uithoorn en De Kwakel. 
Ongeacht of u nu lid bent van de 
SBBU. U bent van harte welkom op 
het SBBU Event 2012! Kom, en geef 
u op voor het Event. Mail uw deel-
name aan: a.de.roos@hoya.nl. Wie, 
wat en waar? Het 4e SBBU Event 
is er voor alle ondernemers in de 
gemeente. Datum: 27 maart 2012; 
Locatie: Vakantie Makelaar, Molen-
weg 51; Tijd: 16.00–18.30 uur.

‘SBBU Event 2012, the 
event to see and be seen at’

Eerste dwerggeitlammetjes bij 
kinderboerderij de Olievaar
Uit hoorn - Het voorjaar zit echt in 
de lucht. De temperatuur gaat lang-
zaam omhoog. Je ruikt het voorjaar 
en je ziet het in de wei en bij de kin-
derboerderij. Er dartelen al lamme-
tjes. 
Ook bij kinderboerderij de de Olie-
vaar zijn de eerste dwerggeitlam-
metjes geboren. Dwerggeit Puck 

bracht 2 gezonde lammetjes ter we-
reld, Remi en Romy. Er worden de 
aankomende week nog meer lam-
metjes verwachts. Dus het wordt 
gezellig druk daar. Iedereen die dat 
wil, mag in tegenstelling tot de af-
gelopen 2 jaar dit jaar wel bij de 
kleine lammetjes in de stal komen 
zodra de lammetjes droog zijn. 

Ui thoorn - Op 8 maart hebben le-
den van de Amnesty groep Uithoorn 
rozen uitgedeeld aan de vrouwelij-
ke inwoners van Uithoorn. Zij deden 
dit in het gezondheidscentrum, op 
het gemeentehuis en in en rond het 
winkelcentrum Amstelplein. Aan de 
rozen was een actiekaart bevestigd 
waarmee Amnesty International Ne-
derland aandacht vroeg voor de si-
tuatie van vrouwen in Saudi-Arabië. 
In totaal zijn die dag 400 rozen uit-
gedeeld. Er is veel mis op het gebied 
van vrouwenrechten in Saudi-Ara-
bië. Vrouwen mogen alleen betaald 
werk verrichten, reizen, hoger onder-
wijs volgen of trouwen als een man-
nelijke voogd hen daarvoor toestem-
ming geeft. Saudische vrouwen be-
ginnen klein bij het opeisen van hun 
rechten: ze richten zich op opheffi ng 
van het verbod op autorijden. Dat 
verbod is namelijk een forse belem-
mering van hun bewegingsvrijheid, 

Burgemeester ontvangt 
roos op vrouwendag

waardoor zij veel dagelijkse activi-
teiten niet of nauwelijks kunnen ver-
richten. Via de actiekaart die aan de 
rozen bevestigd was vroeg Amnes-
ty Uithoorn aandacht voor deze vrou-

wen. Op de voorkant van de kaart 
was ruimte om een groet te schrij-
ven en de vrouwen werd verzocht 
deze kaart op te sturen naar Amnes-
ty Nederland. Van alle kaarten wordt 
een collage gemaakt die als steun-
betoon naar de Saudische vrouwen-
organisaties wordt gestuurd én naar 
de Saudische koning, met de op-
roep het rijverbod voor vrouwen op 
te heffen.



AsfAlteringswerk-
zAAmheden industrie-
gebied uithoorn

Na twee keer uitstel worden op vrij-
dag 30 maart, zaterdag 31 maart 
en zondag 1 april 2012 de volgende 
weggedeelten geasfalteerd:
- C. Verolmelaan en T.J. Twijnstra-

laan (beide helemaal)
- J. Enschedeweg en de rioolsleuf 

in de Ambachtsweg
- de rioolsleuf in A. Fokkerweg tus-

sen Industrieweg en nr. 5/20
- de rioolsleuf in Amsterdamseweg.
Voor de werkzaamheden is het no-
dig om de weg over de gehele breed-
te af te sluiten. Alle omleidingen wor-
den met borden aangegeven. Een 
week voordat de werkzaamheden be-
ginnen komt er een vooraankondi-
ging bij de af te sluiten weggedeelten 
Het tankstation op de A. Fokkerweg is 
vanaf de Wiegerbruinlaan bereikbaar. 
In verband met de volledige afsluiting 
van de Petrus Steenkampweg vanaf 
Wilhelminakade tot kruising Amster-
damseweg/Industrieweg is de Tha-
merweg bereikbaar via Burg. Van 
Meetelenstraat en Molenlaan.

meer weten?
Met vragen over deze werkzaamhe-
den kunt u terecht bij de heren Dis-

seldorp en Wanningen. Beiden zijn 
bereikbaar via 0297- 513111.

renovAtie busstAtion
Na uitstel vanwege weersomstandig-
heden is inmiddels de renovatie van 
het busstation begonnen. 

ontwerpplan
Voor het opknappen van het bus-
station is een ontwerpplan gemaakt, 
waarmee B&W in november 2011 
definitief hebben ingestemd. In het 
plan zijn aanpassingen opgenomen 
naar aanleiding van de inspraakbij-
eenkomst van 21 juli 2011. Informa-
tie over het ontwerp, inclusief de laat-
ste aanpassingen, kunt u vinden op 
www.uithoorn.nl onder ‘plannen en 
projecten / herinrichtingsplannen’ en 
op www.buurtbeheer.uithoorn.nl. 

tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden blijft het 
busstation gewoon in gebruik. Daar-
over heeft de gemeente contact met 
vervoersmaatschappij Connexxion. 
Ongetwijfeld zullen de werkzaamhe-
den enige hinder met zich meebren-
gen. Maar in overleg met Connexxi-
on en de uitvoerende partijen doet de 
gemeente er alles aan om de veilig-
heid en de informatievoorziening op 
het busstation te waarborgen en de 
woningen, winkels en bedrijven goed 
bereikbaar te houden.

meer informatie?
Voor meer informatie of met vragen 
of opmerkingen kunt u telefonisch te-
recht bij de heer J. de Jong van de af-
deling Leefomgeving, 0297- 513111.

g  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
Algemene informAtie

gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

openingstijden 
werk en inkomen g2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

openingstijden loket wonen
welzijn en zorg g2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

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

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

openingstijden bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

14 mAArt 2012

Combineert u uw baan 
met het zorgen voor een 
familielid of naaste?
Dan bent u op 21 maart welkom op de informatieavond van het Mantel-
zorg Steunpunt. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over 
de regelingen die voor u van toepassing zijn. Ook geeft de mantelzorg-
makelaar u tips om werk en zorg zo goed mogelijk te combineren. De 
avond vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de RK kerk in De Kwa-

kel, Kwakelsepad 2. Tijd: 19.30-21.30 uur. Toegang gratis en aanmel-
den is niet nodig. Andere avonden beginnen op hetzelfde tijdstip 

op 27 maart in de Oude Veiling, Markstraat 19 in Aalsmeer en 
3 april in de cursusruimte van Coherente, D. van Haarlem-

straat 3 in Ouderkerk aan de Amstel. Voor informatie kunt 
u bellen met Mantelzorg Steunpunt 020- 3335353.

zes inwoners beloond met 
zAP-speldje
maandag 12 maart heeft wethouder ria zijlstra zes inwoners van uit-
hoorn en de kwakel in het zonnetje gezet door ze te belonen met een 
zAP-speldje (zwerfAfvalPakker - zAP’per). deze inwoners hebben zich 
in 2011 ingezet om zwerfafval in de gemeente op te ruimen.

nederland schoon
Afgelopen zaterdag is de Week van 
Nederland Schoon (10 t/m 16 maart) 
begonnen. Uithoorn doet al een aan-
tal jaren mee aan deze week. Het ge-
meentebestuur heeft besloten om 
mensen die zich buitengewoon in-
zetten te belonen. De zes nu onder-
scheiden mensen zijn:

 Stan van Zanten: Al vele jaren lid 
van Buurtbeheer De Legmeer en 
beheerder van de buurtbeheer-
keet Kate & Co. Bijna elke mor-
gen staat hij vroeg op om in zijn 
wijk rond het buurtsteunpunt en 
op het Legmeerplein zwerfafval 
op te ruimen.

 Jacques van der Steur: Raapt in 
de K-buurt van De Legmeer vuil 
en woont regelmatig het bewo-
nersoverleg van Buurtbeheer bij. 
Daarnaast heeft hij ook meegelo-
pen met de proef van de nieuwe 
schouwmethode “Buurt in Beeld”. 

 Liz Wolbring: Ruimt zwerfafval 
op binnen en rond haar eigen flat 
Madelief. Zij spreekt de jeugd aan 
bij de vijver, zodat ook zij hun af-
val in de vuilnisbak gooien.

 Jan Kaptein: ergerde zich ma-
teloos aan het zwerfafval op de 
speelvelden en in zijn buurt. Hij 
heeft opruimspullen gekocht en is 
het zwerfafval te lijf gegaan met 
grijper en vuilniszak.

 Joop Schreutelkamp: Ruimt al ja-
ren het zwerfafval op in en rond 
de Straatburgflat. Ook is hij één 
van de vrijwilligers bij het voor-
leesproject in `t Buurtnest. Hij is 
heel betrokken bij zijn buurt en 
spoort kinderen op een leuke ma-
nier aan om hun afval in de vuil-
nisbak te gooien.

 Ton Bouman: Zet zich belange-
loos in om het zwerfafval rond 
schoolgebouw de Bovenboog op 
te ruimen. Wekelijks maakt hij een 
rondje van soms wel twee uur om 
zijn buurt er weer opgeruimd uit te 
laten zien.

De gemeente is trots op deze men-
sen en hoopt dat hun inzet ande-
re mensen inspireert. Meer infor-
matie over de Week van Nederland 
Schoon ziet u elders op deze ge-
meentepagina of op de website van 
de gemeente.

informatieavond over gebied 
tussen boterdijk en vuurlijn
U bent van harte welkom op een bij-
eenkomst over het gebied tussen Bo-
terdijk en Vuurlijn op woensdagavond 
21 maart 2012 van 19.00 - 21.30 uur 
in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 
in De Kwakel. Om 19.00 uur staan 
koffie en thee klaar en rond 19.15 uur 
begint de bijeenkomst. 

Aanleiding
In september 2009 heeft de gemeen-
teraad de gemeentelijke Structuurvi-
sie vastgesteld en daarbij aan B&W 
een opdracht gegeven voor het ge-
bied tussen Boterdijk en Vuurlijn. De-
ze opdracht luidt: “In het gebied tus-
sen Boterdijk en Vuurlijn, natuur en 
ecologie inventariseren en plan van 
aanpak opstellen voor gebied”. 

Daarbij zijn de volgende doelen ge-
steld:
- Het versterken/ontwikkelen van 

de groen, cultuurhistorische en 
ecologische waarden;

- Het versterken/ontwikkelen van 
de recreatiemogelijkheden;

- Het waar mogelijk verplaatsen/
saneren van bedrijvigheid en kas-
sen voor zover deze een belem-
mering vormen voor de gewens-
te ontwikkelingen in het gebied en 
de eigenaren hiertoe bereid zijn;

- Het gebied ontwikkelen als ver-
bindende schakel langs de Stel-
ling van Amsterdam tussen Am-
stelgroen en Zijdelmeer.

wat is tot nu toe gebeurd? 
In november 2011 was een eerste 
bewonersavond voor betrokkenen 
en belangstellenden. Toen is uitleg 
gegeven over de projectdoelstelling, 
beleidsuitgangspunten, bewoners-
participatie en het proces op hoofd-
lijnen.
In december 2011 zijn drie avon-
den georganiseerd voor respectieve-
lijk bewoners, ondernemers en sta-
keholders binnen het projectgebied. 

Toen zijn de wensen van de betrok-
kenen in beeld gebracht. Daarbij is 
geïnventariseerd wat men wèl en wat 
men niet wil. Hiermee is een basis 
gelegd voor het opstellen van sce-
nario’s.

doel van de informatie-
bijeenkomst op 21 maart 
De uitkomsten van de bewonersbij-
eenkomsten zijn door de gemeen-
te bestudeerd en vertaald in moge-
lijke functies voor de invulling van het 
plangebied. Er zijn nu een lijst met 
gewenste functies en een lijst met 
functies die niet in het plangebied ho-
ren. Zo is duidelijker welke ontwikke-
lingen in het gebied wel en niet mo-
gelijk zijn. Mede op basis van de uit-
komsten van de bijeenkomsten in de-
cember jl. zijn thema’s bedacht. 
Op 21 maart presenteert de gemeen-
te de uitkomsten van de eerdere bij-
eenkomsten en de ordening ervan 
aan de hand van thema’s. Deze the-
ma’s vormen de basis voor de scena-
rio’s. De scenario’s hebben een in-
vulling gekregen met bij het thema 
passende functies. Een eerste aan-
zet van deze scenario’s wordt ook op 
21 maart gepresenteerd. 
De scenario’s geven een beeld van 
een mogelijke invulling van het plan-
gebied indien het hele gebied zich 
ontwikkelt volgens één bepaald the-
ma. Een scenario is dus geen plan. 
Er wordt daarom niet tussen scena-
rio’s gekozen. De uiteindelijke toe-
komstvisie voor het gebied wordt sa-
mengesteld uit de meest aanspre-
kende delen van de scenario’s met 
de functies die daar het beste bij pas-
sen.

informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen 
of suggesties? Neem dan contact op 
met de projectleider, de heer M.W.M. 
Blonk, telefonisch bereikbaar via 
0297-513111.

buurt in beeld - doet u ook mee?
De gemeente heeft de taak om de kwaliteit van de openbare ruimte re-
gelmatig te toetsen. U kunt de gemeente daarbij helpen door uw buurt 
te beoordelen. U gaat dan samen met andere wijkbewoners op pad om 
in kaart te brengen hoe de openbare ruimte erbij ligt.
Eerst biedt de gemeente een workshop aan waarin u leert hoe zo’n be-
oordeling in zijn werk gaat. De ingevulde kwaliteit van de beoordeelde 
punten geeft aan of het gemeentelijk onderhoud effect heeft. De ge-
meente wil graag blijvend meten hoe u als bewoner denkt over het on-
derhoud van uw buurt. Natuurlijk zullen we via www.uithoorn.nl ook la-
ten weten welke kwaliteit er uit ‘Buurt in Beeld’ komt.

workshop 
De workshop vindt plaats op dinsdag 27 maart. U mag dan iemand 
meenemen. Dus kent u iemand die geïnteresseerd is, geef u dan sa-
men op via buurtinbeeld@uithoorn.nl Er kunnen maximaal 25 men-
sen deelnemen.

Het programma van de workshop is:
16.30 uur Inloop met koffie/thee in kamer 23 en 24 v/h gemeentehuis
17.00 uur  Inleidende presentatie
17.15 uur  Korte instructie beoordeling
17.30 uur  Gezamenlijk oefenen op buitenlocatie
18.30 uur  Broodjes
18.45 uur  Eventuele nabespreking
19.15 uur Einde

De workshop begint vroeg vanwege het tijdstip van zonsondergang 
in deze periode. Na de workshop krijgt u een kaart waarop de punten 
staan die beoordeeld kunnen worden. Binnen elke buurt liggen ver-
schillende van die punten. U beoordeelt met elkaar binnen vier weken 
de punten en levert de formulieren in bij de gemeente. 

evaluatie ingevulde formulieren
De ingevulde formulieren worden tijdens een evaluatie met u bespro-
ken. De gemeente gebruikt deze resultaten om het beheerplan van de 
buitenruimte bij te stellen. De evaluatie is op 8 mei 2012 ’s avonds in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Hierover krijgt u nadere in-
formatie via de gemeentelijke website en de gemeente-
pagina.

werk in 
uitvoering

Vlnr. De heer Kaptein, mevrouw Wolbring, de heer Schreutelkamp, 
wethouder Zijlstra, de heer Van der Steur en de heer Van Zanten.
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activiteiten kalender
activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

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

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of 
evenementen niet te vermelden.
Kijk voor meer informatie over de komende acti-
viteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer in-
formatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op  
buurtbeheer.uithoorn.nl

activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

15 mrt. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een dialezing in 
De Schutse “Berlijn als een phoenix uit de as verrezen’’ Aan-
vang: 10.00 uur. Leden gratis toegang. Niet leden €1,50. 

15 mrt. Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw 
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 u. Toegang gratis. Te-
voren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of 0297-
523272

16 mrt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur. 
 Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur. 
17 mrt.  Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorin-

schrijving 10.00-12.00 u of 14.00-16.00 u. Info: 06-50562903.
t/m 17 mrt. Expositie Fotokring in gemeentehuis Uithoorn.
17 mrt. Klimaat Straat Feest Informatie Middag 14 - 17 uur, voor bewo-

ners Flevomeer, locatie, speelterrein Flevomeer.
17 mrt.  Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel, verkoop van een 

breed assortiment handwerken in winkelcentrum Zijdelwaard 
van 10.00-16.00 u.

17 mrt. Workshop Spelend Schilderen, Maak er een potje van! Ate-
lier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd: 13.30-16.30 uur. 
Kosten: €27,-. 

18 mrt. 2gether treedt op in Thamerkerk. Twee actrices spelen de een-
akters “De koningin” en “De laatste keer”. Aanvang:14.30 u. 
Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl

19 mrt t/m Expositie Fotokring in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1. 
3 mei
23 mrt. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
22 mrt. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 

Tijd: 19.45-21.30 u. Kosten: €7,50. 
25 mrt. Lezing Ida van Zijl over Gerrit Rietveld en gebouw De Hoek-

steen, de enige kerk die Rietveld ontworpen heeft. Ida van Zijl 
is conservator in het Centraal Museum in Utrecht. De lezing is 
in de bibliotheek in De Hoeksteen van 15.00-16.45 u. Entree 
€12,50. Pashouders:€10,-. Korting in voorverkoop €1,-. 

27 mrt.  Workshop Buurt in Beeld. Gemeentehuis Uithoorn. 16.30-

19.45 u. Tijdens de workshop leert u hoe u de kwaliteit van uw 
leefomgeving kunt beoordelen aan de hand van de kwaliteits-
wijzer. De ingevulde kwaliteit van de beoordeelde punten geeft 
aan of het onderhoud van de gemeente effect heeft.

28 mrt. Kinderknutselmiddag in Kinderboerderij De Olievaar, A. Phi-
lipsweg 10. Tijd: 13.30-15.30 uur. Kosten; €2,-. Info: 0297- 
540405 en olievaar@onstweedethuis.nl

29 mrt. Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw 
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 u. Toegang gratis. Te-
voren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of 0297-
523272

30 mrt.  Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u. Kos-
ten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u. 

t/m 9 apr. Expositie ‘Sporen’ in Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50. 
Openingstijden: Open do/vrij 14.00-16.00 u. en in het weekend 
12.00-17.00 u.

t/m 22 apr. Voorjaarsexpositie in atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d 
Drecht, Grevelingen 62-64. Open op zaterdag en zondag van 
14.00-17:00 u.

3 apr.  Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zij-
delwaardplein. 9.30-11.30 u.

6 apr. Bingo, Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528, 
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.

7 t/m  B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 09.00-
9 april 01.00 u. en maandag van 09.00-14.00 u., Uithoornse Hockey 

Club Qui Vive, Vuurlijn 30.
7 apr. Braderie in Dopscentrum. 10.00-17.00 u.
14 apr. Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorin-

schrijving 10.00-12.00 u of 14.00-16.00 u. Info: 06-50562903.
15 apr. Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici spe-

len op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a. Haydn 
en Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12. Info: 
www.scau.nl

20 apr. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
21 apr. What’s up. Sportevenement op Amstelplein. 10.00-17.00 u. 
25 apr. Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 13.15-16.00 u. 

Kaartjes kosten €0,50 per stuk. 
25 apr. Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.15-

15.15 uur.
 Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een sport- en 

spelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van verschillen-
de activiteiten. Per kind kost het € 2,- om mee te doen. De op-
brengst van de dag gaat naar een goed doel: ‘Run4Schools’.

26 apr. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50. 

30 apr. Buurtbeheer Legmeer organiseert Koninginnedagfestiviteiten 
op Evenemententerrein in Legmeer West. 

30 apr. Feestcomité De Kwakel organiseer Koninginnedagviering in 
dorpscentrum De Kwakel.

30 apr. Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert in Dorps-
centrum Koninginnedagfestiviteiten.

evenementen vanaf mei 2012 staan op www.uithoorn.nl

activiteit Buurt datum Plaats tijd

Inloopspreekuur  Zijdelwaard 3 april Kate & Go op Zijdelwaardplein 9.30-11.30 uur
Bewonersoverleg  Centrum 17 april Ponderosa 19.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 24 april De Schutse (kleine zaal) 19.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 24 april vooralsnog buurtsteunpunt 19.30 uur
Inloopspreekuur  Zijdelwaard 1 mei Kate & Go op Zijdelwaardplein 9.30-11.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20.00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei Nog niet bekend  19.30 uur

de week van nederland schoon, 
grote schoonmaak in uithoorn
van 10 tot en met 16 maart is het weer zover: de elfde editie van de week 
van nederland schoon. Gemeente uithoorn doet ook dit jaar mee en er 
worden op verschillende plekken schoonmaakacties georganiseerd. u 
kunt ook meehelpen. Hoe? dat leest u hieronder.

De gemeente Uithoorn sluit aan bij 
de landelijke Week van Nederland 
Schoon. Niet alleen in de week van 
Nederland Schoon zijn inwoners ac-
tief, ook daarna worden schoon-
maakacties gehouden. Wilt u mee-
werken aan het schoonmaken van 
Uithoorn en De Kwakel? Lees dan 
snel verder.

vrijdag 16 maart
Leerlingen van basisschool De Vuur-
vogel gaan tussen 12.30 en 14.00 
uur zwerfvuil in de wijken Zijdelwaard 
en Europarei opruimen.

Zaterdag 17 maart
Leden van roei- en kanovereniging 
Michiel de Ruyter gaan om 9.00 uur 
met boten en vanaf de oever aan de 
slag om het afval in en om het water 
weg te halen. De Amsteloever, de oe-
ver van de Kromme Mijdrecht en drijf-
afval in het Zijdelmeer worden opge-
ruimd.

Zaterdag 24 maart 
Weliswaar buiten de Week van Ne-
derland Schoon, maar toch niet min-
der belangrijk is de door Jan van Vliet 
gereorganiseerde ‘schoonmaak-
actie Buitenhof’. Deze actie begint 
om 10.00 uur en op het programma 
staan: aanvegen binnenplein, be-
planting van de binnentuin in orde 
maken en zwerfvuil uit de vijver en 
sloten vissen.

andere bewonersinitiatieven
De komende tijd zijn er diverse be-
wonersacties rondom het opruimen 
van zwerfafval. Daarover kunt u con-
tact opnemen met Giel Payens, ne-
derlandschoon@uithoorn.nl. 

de gemeente
In deze week zet ook de gemeente 
zich extra in. De hele week rijden de 
veegwagens rond op locaties die niet 
in bovenstaande acties zijn opgeno-
men, maar wel bekend zijn als verza-
melplekken van zwerfafval. Ook wor-
den de bermen van de N201 schoon-
gemaakt en zorgt de gemeente voor 
grijpers, handschoenen, vuilniszak-
ken en bakken waar het verzamelde 
zwerfafval in kan. 

Zelf iets organiseren
U kunt ook zelf een actie organise-
ren met medestraatbewoners, maar 
u kunt ook aansluiten bij één van 
de andere acties. Eventuele on-
dersteuning kunt u aanvragen bij  
nederlandschoon@uithoorn.nl on-
der vermelding van ‘opschoon-
dag’. Kijk voor ideeën ook eens op  
www.nederlandschoon.nl

veiligheid
Iedereen die aan de actie meedoet 
krijgt een speciaal hesje. Wij vragen 
u dat bij het schoonmaken te dragen 
en tijdens de acties de hele week ex-
tra voorzichtig te zijn in het verkeer.

Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het straat-
beeld ontsieren. Daarom is besloten om deze “wrakken” op maandag 2 
en dinsdag 3 april 2012 in Uithoorn en De Kwakel weg te halen. Deze actie is 
een samenwerking van politie, gemeentesurveillanten en de afdeling  Leef-
omgeving van de gemeente. De fietswrakken worden afgevoerd naar de ge-
meentewerf en worden daar tijdelijk opgeslagen.

wat is een fietswrak?
Als wrak worden fietsen beschouwd die: 
-    technisch onvoldoende in elkaar zitten om er mee te kunnen rijden (er ont-

breken essentiële onderdelen);
-    zo verwaarloosd zijn dat mag worden aangenomen dat de eigenaar er af-

stand van heeft gedaan;
-   zo weinig economische waarde hebben dat opknappen geen zin meer 

heeft.

kijkdagen
Op 10 en 11 april 2012 kunt u van 10-11uur en van 19-20 uur op de gemeen-
tewerf aan de Industrieweg 25 te Uithoorn kijken of uw fiets ertussen staat. Al-
leen als u kunt aantonen dat de fiets uw eigendom is, kunt u deze, op vertoon 
van een geldig legitimatiebewijs, in ontvangst nemen. Fietswrakken die na 2 
weken niet zijn opgehaald, worden afgevoerd en vernietigd.

meer info?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentesurveillanten. Zij 

zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0297-513111 van maan-
dag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 10.30 uur en van 12.00 uur 

t/m 13.30 uur.

afvoeren fietswrakken

alGemene inFOrmatie

Tips van GGD Amsterdam
Gezond schoonmaken
schoonmaken doen we allemaal weleens, maar hoe houd je tijdens het 
schoonmaken rekening met je gezondheid?

stofzuigen
Bij stofzuigen komt veel stof in de 
lucht terecht. Sommige stofzuigers 
blazen deze stofdeeltjes de lucht in. 
Ook met een nieuwe stofzuiger of 
centraal systeem komt veel extra stof 
in de lucht. 
Dit stof bevat materiaal van huisstof-
mijten en bacteriën. Inademen van 
de stofdeeltjes kan leiden tot lucht-
wegklachten.

schoonmaakmiddelen
Gebruik geen bleek- of ontsmettings-
middelen, die zijn slecht voor uw ge-
zondheid en het milieu. Chloor is voor 
mensen met een normale afweer he-

lemaal niet nodig. Een gewone alles-
reiniger werkt goed genoeg. 
Sommige sprays bevatten agres-
sieve stoffen die op uw luchtwegen 
slaan. Gebruik die liever niet, zeker 
niet met kinderen in de buurt. Ande-
re ongezonde stoffen voor de lucht-
wegen zijn ammonia, azijnzuur en 
onderhoudsmiddelen voor meubels 
en leer. In toiletreiniger, bleekmiddel, 
gootsteenontstopper en ovenreiniger 
zitten bijtende middelen die uw huid 
kunnen beschadigen. 

Mensen kunnen allergisch zijn voor 
parfums en conserveermiddelen. 
Veel mensen met astma zijn overge-

voelig voor deze stoffen. Ook lucht-
verfrissers kunnen slecht zijn voor uw 
gezondheid. 

wat kunt u zelf doen?
Stofzuig niet elke dag. Wanneer u de 
stofzuigerzak vervangt, reinig dan 
zo mogelijk ook de filters en laat de-
ze goed drogen voor het terugplaat-
sen. Zet een raam open tijdens stof-
zuigen, vegen en afstoffen. Gebruik 
gewone schoonmaakmiddelen zon-
der chloor. Gebruik nooit chloor in 
een toilet waarin een toiletblokje 
hangt, maar gebruik vloeibare zeep 
of allesreiniger. Bij kalkaanslag, kunt 
u schoonmaakazijn gebruiken. Een 
gootsteen of doucheputje ontstop-
pen kan met soda en kokend water. 
Verdrijf vervelende geuren door goed 
te ventileren. Neemt u toch bijtende 
producten, gebruik dan goede huis-
houdhandschoenen en zet ramen 
open. 

GGd amsterdam
De afdeling Milieu en Gezondheid van 
de GGD Amsterdam houdt zich be-
zig met een gezonde leefomgeving. 
Informatie vindt u op www.gezond.
amsterdam.nl/Milieu--gezondheid.  
U kunt ook contact met ons opne-
men, via e-mailadres lo@ggd.am-
sterdam.nl of tel. 020-555 5405.



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: 
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
- 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: 
- Verordening Afvalstoffenheffi ng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012, 

Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Veror-
dening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verorde-
ning Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Veror-
dening Rioolheffi ng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verorde-
ning Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart 
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder, 0297-387580.

- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning 
Prinses Margrietlaan 134 en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats 
nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 17. Ter inzage van 29 februari t/m 11 
april 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Ontwerp omgevingsvergunning Flower Direct activiteit milieu. Ter inzage 1 
maart t/m 11 april 2012. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111.

- Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9 
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.

- Toekomstvisie Libellebos. Ter inzage van 8 maart t/m 18 april 2012. Contact-
persoon de heer R. van de Pol, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

één enkelzijdige reclamelichtbak en één dubbelzijdige reclamelichtbak. Ont-
vangen 7 maart 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

opbouw op de bestaande garage en het maken van een doorbraak. Ontvan-
gen 8 maart 2012.

- Brandgans 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakopbouw aan de achterzijde van de woning. Ontvangen 8 maart 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen 

van asbesthoudend vloerzeil. Ontvangen 7 maart 2012.

- Couperuslaan 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning. Ontvangen 9 maart 
2012.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 39, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakopbouw op de bestaande garage en het maken van een doorbraak.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 21, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van ca-

fé Bolle Pauw t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 12 april 2012
- Egeltjesbos, Verklaring van geen bezwaar aan het 4 mei Comité De Kwa-

kel voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2012 van 
19.15 t/m 21.00 uur.

- Kerklaan 16, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitanten van 
Stichting Dorpshuis De Kwakel t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 19 april 
2012

- Vuurlijn 30, Verklaring van geen bezwaar aan het jeugdbestuur van Qui Vive 
voor het organiseren van een AB-feest op 10 maart 2012 van 21.00 tot 01.00 
uur.

- Boterdijk 173, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning en het 
bouwen van een garage. Bezwaar: t/m 19 april 2012.

Thamerdal
- Kuyperlaan 39, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging. Be-

zwaar: t/m 16 april 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Wikke 16, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: 

t/m 18 april 2012.
Dorpscentrum
- Vergunning aan Funmarkt voor het organiseren van een braderie op 7 april 

2012 van 10.00 t/m 17.00 uur. Bezwaar t/m 19 april 2012
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 108, Vergunning aan de exploitant van café de Herbergh 1883 voor 

het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2012. Bezwaar t/m 19 
april 2012

 MANDAATBESLUIT GRIFFIEPERSONEEL
De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Uithoorn heeft op 13 februa-
ri 2012 het Mandaatbesluit griffi epersoneel vastgesteld. Het besluit treedt in wer-
king op de dag volgende op die van zijn bekendmaking, dus op 15 maart 2012.

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
14 MAART 2012

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

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf  
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord  
aan Elfriede Henraat. Zij zit namens DUS!  
in de gemeenteraad van Uithoorn.

1 Wat vind jij als  
gemeenteraadslid 

een belangrijk onderwerp?
“Dan denk ik toch als eerste 
aan de communicatie vanuit 
de gemeente naar de inwoners. 
De kwaliteit daarvan is essen
tieel, omdat je als gemeente 
veel zaken voor de inwoners 
regelt. Bovendien kunnen  
inwoners van de gemeente af
hankelijk zijn om iets gedaan 
te krijgen. Dan is goede com

municatie van groot belang. 
Denk aan houding, gedrag en 
het nakomen van afspraken. 
Uithoorn kan daarin nog  
een grote stap maken.”

2 Waaraan merk je dat?
“Je hoort het aan de  

reacties van mensen. Op 
straat, tijdens verjaardagen,  
er is altijd snel overeenstem
ming over de manier waarop 
de gemeente te werk gaat. ‘Ze 

luisteren niet en ze doen toch 
wel wat ze willen’, hoor je dan. 
Dat is zeker niet de inzet. Of je 
hoort over brieven die niet be
antwoord worden of verloren 
gaan. Zoiets hoort niet binnen 

een professionele organisatie. 
Met kleine dingen kun je  
een groot verschil maken, in  
negatieve én positieve zin.” 

3 Wat heeft dat te maken 
met communicatie?

“Door duidelijk naar buiten 
te brengen wat je doet en 
waarom, creëer je begrip 
voor je handelwijze. Als je  
inwoners niet genoeg duide
lijk maakt wat de gemeente 
beweegt, mag je ook niet  
verwachten dat ze begrip 
hebben voor je handelen.”

4 Vind je dan ook dat  
inwoners meer  

rechten moeten krijgen,  
bijvoorbeeld bij inspraak?
“Inderdaad, maar het gaat er 
niet om dat je inwoners altijd 
alle ruimte moet geven. Het is 

sowieso een onmogelijkheid 
om het iedereen naar de zin te 
maken. Het gaat erom dat je  
realistische verwachtingen 
creëert en terugkoppelt waar
om iets wel of niet is besloten. 

Een mooi voorbeeld vind ik de 
ontsluiting van de Thamerlaan 
en de Bernhardlaan. De bewo
ners hadden weinig tijd voor 

hun inspraak, maar hebben 
zich verenigd in de werkgroep 
Thamerlint. Uiteindelijk  
besloot de raad voor de rechte 
variant en geen doorgaand 
vrachtverkeer. De bewoners 
gaan nu een inspraakproces in 
over de inrichting van de weg.”

5 Heb je ook een voor-
beeld van een situatie 

waarin het fout is gegaan?
“Jazeker. Dan denk ik aan de 
Europarei. Het project om de 

buurt te verbeteren is daar 
volledig tot stilstand gekomen, 
doordat inwoners niet  
duidelijk is verteld op welk 
moment ze welke invloed 
hadden. Het gevolg was  
misverstanden, onbegrip, 
boosheid en teleurstelling.  
Ontzettend zonde, omdat je 
het kunt voorkomen. Ik wil 
daarom een gemeente die  
inwoners serieus neemt, doet 
wat het belooft en realistisch 
is in wat het belooft.”  

R a a d s a g e n d a

Datum: 15 maart 2012 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening en inspreken 
burgers  

2    Integraal veiligheids
beleid met presentatie 
19.40 uur

3    Onderzoek inkoop en 
aanbestedingsbeleid 
20.30 uur

4   Nota communicatie
beleid 21.15 uur

5   Wijziging verordening 
WWB 22.00 uur

6   Beroep bestemmings
plan Zijdelwaard  
22.15 uur

Let op: de tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De volgende 
raads vergadering is op  
donderdag 29 maart 2012.
Op www.uithoorn.nl kunt  
u vergaderingen van de  
gemeenteraad terugluisteren.

d e  g e m e e n t e R a a d  V a n  u i t H o o R n  i n f o R m e e R t  u  o V e R  z i j n  a c t i V i t e i t e n

“Juist als gemeente moet  
je afspraken nakomen”

‘Met goede communicatie kan de gemeente veel bereiken’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Vijf vragen aan 
Elfriede Henraat (DUS!)

Wederom een stampvolle 
publieke tribune voor  
het Oude Dorp in de ver
gadering van donderdag  
23 februari jl. Alleen de te  
kiezen variant en de vraag 
hoe om te gaan met het 
vrachtverkeer stonden ter 
discussie. Hoe de weg inge
richt wordt, moet nog  
worden bekeken. De PvdA, 
VVD en DUS! kozen in een  
amendement voor de rechte  
variant, waarbij het door
gaande vrachtverkeer wordt 
geweerd. Dit werd bijna 
raadsbreed ondersteund. 

Ons Uithoorn pleitte voor 
uitstel van de beslissing tot 
er duidelijkheid is over het 
Masterplan Dorpscentrum. 
Groen Uithoorn vroeg of 
het college een heel nieuw 
voorstel kon maken.
Gemeentebelangen zei  
‘niet weg te lopen voor de 
verantwoordelijkheid’ en 
nu het besluit te willen  
nemen. Het CDA had wél 
grote twijfels bij de hand
haafbaarheid van het ver
bod voor doorgaand vracht
verkeer. Desondanks 
stemden zij ook voor het 

amendement en het uitein
delijke voorstel. Wethouder 
Levenbach raadde het uitstel 
dat Groen Uithoorn en Ons  
Uithoorn voorstelden af: “Ik 
ga er vanuit dat er vanavond 
een besluit genomen wordt.” 
En dat gebeurde ook. Een 
meerderheid van de raad 
koos voor de rechte variant, 
waarbij deze wel verboden 
wordt voor doorgaand vracht
verkeer. Alleen bestemmings
verkeer is toegestaan. De  
eenmansfracties Ons Uithoorn 
en Groen Uithoorn stemden 
tegen.  

Keuze voor rechte variant Thamer- en Bernhardlaan
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Tropische feestdag
OP DE VUURVOGEL

Uithoorn - De Vuurvogel in Uithoorn heeft een 
heerlijke, tropische dag gehad. Een dag lang was de 
gehele school in tropische sferen en niet zonder re-
den. Ten eerste scoorde de Eindcito van groep 8 we-
derom ruim boven het landelijke gemiddelde (waar 
we ongeloo� ijk trots op zijn), maar ook vierden de 
ju� en en meester voor de eerste keer gezamen-
lijk hun verjaardag. De hal was omgetoverd tot een 
echt strand van Hawaï, compleet met palmbomen. 
Iedereen was verkleed en de boa’s en zonnebrillen 
stonden menigeen fantastisch. In de ochtend werd 
er ook nog de limbo gedanst, speelden we een com-
petitie door te bowlen met kokosnoten en in de hal 
was een wedstrijd wie er het mooiste zandkasteel 

kon bouwen. Hoe leuk was het “Hawaïaans watjes 
blazen”! Velen dachten echt een dag op een zonnig 
eiland door te brengen. 
Tijdens de gezamenlijke lunch werd er gesmuld van 
de tosti’s Hawaï. Een cocktailbar (!) mocht natuurlijk 
niet ontbreken en daar hebben we de echte dansers 
ontdekt. Van coole surfboys tot echte hoela dansers. 
In de bovenbouw hebben zowel de leerlingen als de 
leerkrachten nog veel geleerd over deze eilanden-
groep midden in de Stille Oceaan doordat meerde-
re groepjes interactieve presentaties gaven over Ha-
waï. Dat zwarte zand...., die vulkanen.... de palmen.... 
we willen er allemaal naar toe. Het was een zeer zon-
nige, geslaagde dag !!
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DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

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

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

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

brAnDweer 
& PoLitie

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl, 
nEs A/D AmsTEl

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Mijmeringen

Zwemmen

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:
- Amstelhoek, Mijdrechtse Zuwe: Rood- beigeachtig middelgroot  
 tam konijn.
- Mijdrecht, Waterhoen: Rood tijgerachtig gekleurde kater met
 lange haren en pluimstaart met ringen.
 Heeft gekleurd bandje om.
- Uithoorn, Achterberg: Rode kater met witte buik en pootjes.
 Hij is gecastreerd en zijn naam is Trusko en is 8 jaar oud.

Gevonden:
- Mijdrecht, Viergang: Tamme valkparkiet.
- Vinkeveen, afslag N201: Rode kater met witte bef en sokjes voor  
 en achter. Heeft witte ringen in staart.
- De kwakel, Kerklaan: Zwarte kat. Heeft een ontstoken oog. 
- Vinkeveen, Achterveld: Witte jonge poes. 
- Waverveen, Hoofdweg: Poes. Zwart-wit, rug zwarten buik wit.
- Wilnis, Bovendijk: Witte kat met zwarte oren en neus.
- Mijdrecht, N201 Tienboerenweg: Zwart-witte kat. Rug zwart
 en buik wit.

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?
- Lieve jonge konijntjes.

 

Door Flavoring

In onze regio zijn we gezegend met in elke dorpskern wel een zwem-
bad. Mijdrecht heeft een prachtig bad wat nog niet zo oud is. Uit-
hoorn heeft een zwembad, wat al wat ouder is en waarschijnlijk zon-
der subsidie van de gemeente verder moet. En dan heb je nog het 
zwembad in Aalsmeer, waar ik zelf ooit als kind nog mijn zwemdiplo-
ma heb gehaald. Als inwoner van deze regio kun je kiezen waar je wilt 
zwemmen, bij welke zwemvereniging je aansluiting wilt en waar je 
kinderen op zwemles gaan. De een kiest voor lekker makkelijk dicht-
bij, de ander kiest voor bepaalde tijden en activiteiten en de volgende 
gaat voor een bepaalde aanpak in een zwembad verderop.

Een luxepositie als je kunt kiezen, soms weet je echter niet waar je 
voor kiest. De keuze kun je dan achteraf pas beoordelen als goed of 
niet zo goed. Toen ik de keus moest maken voor zwemlessen, dacht 
ik een goede keus te maken. Ik had zo her en der wat geinformeerd 
en hoorde geen bijzondere dingen, dus koos ik voor makkelijk en 
dichtbij.
Anderhalf jaar later had ik spijt van die keuze. Ik had te maken met 
een kind wat geen zin meer had in zwemmen, geen vooruitgang 
boekte en elke week een smoesje probeerde te verzinnen. “Mam, ik 
ben niet zo lekker” of “Ah, mag ik een keer overslaan zodat ik met die 
en die kan spelen” tot aan biggelende tranen toe. Wat had ik met die 
kleine te doen, maarja zwemles dat moet. 

Dus heroverwoog ik de opties, blijven en doorbikkelen of overstap-
pen naar een ander bad? Je weet niet waar je goed aan doet en soms 
zou je willen dat je even in de toekomst zou kunnen spieken, voor een 
klein glimpje maar. Maar dan komt er een moment dat je geen keus 
meer hebt, je moet de dingen onder ogen zien. Mijn kind had geen 
zin meer en ik zag dat de aanpak van diegene die zwemles gaf niet 
paste bij het karakter en gedrag van mijn kind. Natuurlijk had ik dit 
aangegeven, maar verandering bleef uit en dus vertrokken wij, ho-
pende op betere tijden.

En die betere tijden kwamen en snel ook. De aanpak verschilde be-
hoorlijk van wat we gewend waren en die kleine van mij boekte in-
eens vooruitgang. De nieuwe aanpak bestond uit kortere lestijden, 
meer afwisseling, complimentjes en vooral het bij de les houden van 
mijn dromerige, snel afwezige kind.

Ik zag het zelfbeeld van mijn kind net zo hard groeien als het plezier 
wat er ineens weer was in het zwemmen. Gelukkiger kun je een ou-
der op dat moment niet maken, of toch wel? Als kers op de taart is er 
dan nu het moment van mogen afzwemmen voor het A diploma, zo-
veel eerder dan ik had verwacht of gehoopt. Trots ben ik op mijn kind 
en blij met de keuzes die we hebben gemaakt. Achteraf kan ik alleen 
maar zeggen, dit hadden we eerder moeten doen. Voor een ieder die 
moet kiezen, wat je ook doet of kiest, als het voor jou maar goed voelt. 65 Jaar St. Godefridus

De Kwakel - In maart 1947 is door 
een aantal sterk bij de parochie 
betrokken Kwakelaars onder lei-
ding van de heer Godefridus (Goof) 
Voorn een vergadering belegd om 
te komen tot de oprichting van een 
dragersvereniging die ten doel had 
de overledenen van de parochie 
naar hun laatste rustplaats te dra-
gen. Tot die tijd was die taak een 
‘burenplicht’, maar omdat het steeds 
vaker voorkwam dat buren van de 
overledene die taak niet op zich 
konden nemen leek het een goe-
de zaak om een groep mensen aan 
te stellen waarop een beroep kon 
worden gedaan als zich een overlij-
den voordeed. Die eerste vergade-
ring werd zeer goed bezocht en al 
op dezelfde avond werd de dragers-
vereniging opgericht, werd een be-
stuur aangesteld en meldden zich 
voldoende potentiële dragers aan. 
Op die avond werd ook besloten de 
dragersvereniging de naam te ge-
ven van de initiatiefnemer en daar-
mee was dragersvereniging Sint 
Godefridus een feit.

Begin jaren
In de beginjaren kon men lid wor-
den tegen een jaarcontributie van 
fl 4,- voor een gezin en fl 3,- voor een 
alleenstaande. In 1 jaar tijd waren 
en van de 310 gezinnen die de pa-
rochie toen telde 250 lid geworden 
door een zeer aktieve benadering 
van die gezinnen door het bestuur.
Een overledene had destijds recht 
op gratis verzorging van de aan-
spreker, het vervoer in de kom van 
de parochie en het dragen zelf. In de 
loop van de tijd is een aantal dames 
bereid gevonden de laatste verzor-
ging van een overleden op zich te 
nemen, een taak die voorheen werd 
vervuld door het Wit-Gele Kruis.

Parochie
De geestelijken die leiding gaven 
aan de parochie waren vanaf de op-
richting in 1947 de pastoors Noord-
man, Versteeg, Heemskerk, Adank, 
Limburg, Loos, Verspeek en Wool-
dering. Zij werden daarbij geassi-
steerd door de kapelaans Agtersof, 
Douwes, Steenman, Laan, Brands-
ma, Bollerman, de Jong, Baas, Zo-
merdijk en Granneman. In de be-
ginjaren was er nog weinig unifor-
miteit in de kleding van de dragers 
en werden er ook soms kostuums 
geleend van bijv. Dragersvereni-
ging St Barbara uit Uithoorn. Tegen-
woordig zijn alle kostuums hetzelf-
de, beschikt de vereniging zelf over 
alle benodigdheden die bij een uit-
vaart noodzakelijk zijn, zoals koelin-
stallaties en een eigen rouwkapel in 
de kerk.

Leden
Het aantal leden is de afgelo-
pen jaren vrij stabiel gebleven. Op 
1/1/2012 waren er 310 gezinnen en 
200 alleenstaanden lid van de ver-
eniging. 
Het aantal dragers dat de vereni-
ging thans telt is ruim voldoende 
om de gemiddeld 22-25 overlede-
nen per jaar op gepaste wijze naar 
het kerkhof te begeleiden. De jaar-
lijkse uitgaansdag die de dragers en 
hun partners aangeboden krijgen 
is dan ook een alleszins verdiend 
blijk van waardering voor hun inzet 
en betrokkenheid. De parochiege-
meenschap van St Jan de Doper in 
De Kwakel mag er trots op zijn dat 
zij nog altijd een eigen dragersver-
eniging heeft. In de eucharistievie-
ring op 18 maart wordt het 65-ja-
rig bestaan van de vereniging her-
dacht, een viering waarbij eenieder 
van harte is uitgenodigd.

Winterrust
Vanaf november tot april is de 
natuur in winterrust. Bomen 
en planten verliezen hun blad 
en stengels. De sapstroom 
staat stil en de planten wa-
penen zich tegen bevriezing. 
Voor de dieren in de natuur 
is de winter geen gemakke-
lijke periode. Zij hebben geen 
verwarmde huizen en niet 
voldoende eten om de win-
ter te overbruggen. Er heerst 
schaarste. Daarom trekken 
heel veel vogels en sommige 
vlinders zoals de distelvink 
weg naar het zuiden om 
daar de winter door te bren-
gen. Sommige warmbloedige 
dieren overleven dankzij de 
winterslaap zoals de egels, 
sommige muizensoorten 
(relmuizen), dassen en eek-
hoorns. Vóór de dieren in win-
terslaap gaan eten ze zich vol 
en leggen zo een vetvoorraad 
aan. Daarmee komen ze de 
winter door want tijdens de 
winterslaap gaat de hartslag 
omlaag, de ademhaling ook 
evenals de lichaamstempe-
ratuur. Zodoende wordt het 
energieverbruik tot een mini-
mum beperkt. Dieren en vo-
gels ruilen voor de winter ook 
hun zomerkleed (van veren of 
vacht) in voor een warm win-
terkleed. 
De egel is een insecteneter 
heeft normaal een lichaams-
temperatuur van 39 g C. Tij-
dens de winterslaap kan die 
dalen tot 7 á 8 g. C. De egel 
slaapt onder dichte struiken 
in een leger van 30 cm diep. 
Dit leger heeft twee uitgan-
gen, één aan de noordkant, 
de andere op het zuiden. Hij 
slaapt vanaf de eerste vorst 
tot eind maart en legt geen 
wintervoorraad aan.
De slaapmuis, offi cieel de 
roodbruine eikelmuis, weegt 
minder dan een ons. Ze leven 
in bossen en parken en eten 
zaden, noten en insecten. 
Vijanden: boommarter, vos, 
uil, roofvogels. De slaapmuis 
wordt in Nederland met uit-
sterven bedreigd. Ze slapen 
graag met 10 tegelijk lekker 
dicht bij elkaar, met ingetrok-
ken poten en de staart over 

het lichaam. Ze leggen een 
voedselvoorraad aan die 
meteen na het ontwaken 
wordt opgepeuzeld. 
De eekhoorn weegt 250 
gram. Eet eikels, noten, de 
zaden uit dennenappels en 
paddenstoelen. Z’n vijand is 
vooral de boommarter. Het 
grootste deel van de winter 
slaapt de eekhoorn in een 
bolvormig nest in de oksel 
van een tak. De vluchtgang 
is naar beneden gericht. De 
eekhoorn verstopt zijn winter-
voorraad in verschillende nes-
ten , in boomholten en in kui-
len. Zijn wintervoorraad wordt 
ook wel door andere dieren 
verorberd. De eekhoorn wordt 
af en toe even wakker om wat 
te eten. 

Vleermuizen gaan in grote 
aantallen in winterslaap in 
grotten, forten en bunkers. 
Om de warmte vast te houden 
slaan zij hun vleugels om zich 
heen. Als een warme deken.
Winterrust. Niet gek bedacht 
van moeder natuur.

Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids

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

De Zonnebloem 
zoekt coördinator 
Uithoorn - De regio Amstelland van 
de Zonnebloem is zeer dringend op 
zoek naar een vrijwillig(st)er die co-
ordinator van maatschappelijke sta-
ges wil worden binnen de regio.
De functie omvat een coördineren-
de rol met betrekking tot het uitzet-
ten van stageplaatsaanvragen van 
verschil-lende onderwijsinstellingen 
op middelbaar niveau en het reali-
seren van stageplaatsen bij de ver-
schillende Zonnebloemafdelingen.
U ondersteunt plaatselijke afdelin-
gen bij het informeren van scho-
len over stagemogelijkheden bij de 
Zonnebloem, het maken van con-
crete werkafspraken met scho-
len, onderhouden van de bestaan-
de contacten met scholen, mogelijk 

maken van een gevarieerd en aan-
trekkelijk aanbod van vrijwilligers-
werk en tot slot het begeleiden van 
stagiairs. De Zonnebloem richt zich 
op mensen met een lichamelijke be-
perking door leeftijd, ziekte of han-
dicap en voor wie sociaal isolement 
dreigt. Naast het ontvangen van 
huisbezoek door vrijwilligers kun-
nen de deelnemers meedoen aan 
allerlei activiteiten, evenementen en 
vakanties. 

Meer informatie is te vinden op http://
regio-amstelland.zonnebloem.nl, 
onder de rubriek vacatures. Aan-
melden kunt u via 06-25002506 
(Mary Verhaar) of per email: amstel-
land-zonnebloem@hotmail.com
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Meubel- en Interierbouwbranche in heel Nederland 
toont haar vitaliteit

Creavorm zet deuren open
voor belangstellenden
Mijdrecht - Op 17 maart aan-
staande zet Creavorm tussen 11.00 
en 16.00 uur de deuren wagenwijd 
open. Graag laten we zien hoe vitaal 
onze bedrijfstak is. Bezoekers krij-
gen de kans zagers, schavers, spui-
ters, meubelmakers en anderen aan 
het werk te zien en zich te verga-
pen aan hun creativiteit en vakman-
schap. Deze dag is een unieke kans 
om kennis te maken met het klop-
pend hart van de Nederlandse meu-
belindustrie en interieurbouw. Ie-
dereen is welkom: niet alleen ‘bu-
ren, burgers en buitenlui’, maar ook 
klanten, mogelijk nieuwe medewer-
kers, omwonenden en andere be-
langstellenden. Onze branche is al 
een eeuw springlevend en maakt 
Nederland mooier. Dat willen we 
heel graag laten zien. Een ieder die 
de geur van houtkrullen wil snuiven, 
de fraaie ontwerpen wil aanschou-
wen en eens achter deuren wil kij-
ken die anders zorgvuldig gesloten 
blijven, wordt door creavorm van 
harte uitgenodigd om de open dag 

te bezoeken. Reserveren is niet no-
dig en de rondleidingen en koffie 
zijn uiteraard gratis. Wie niet alleen 
Creavorm wil bezoeken, maar zich 
ook breder wil oriënteren kan kijken 
op www.opendagmeubel.nl naar al-
le overige deelnemers aan de lan-
delijke open dag. Samen met meer 
dan 80 collega-bedrijven viert Crea-
vorm op die manier het eeuwfeest 
van haar brancheorganisatie.

Bezoek
Creavorm verwacht erg veel be-
zoekers tijdens deze open dag. Ari 
Bocxe : “Ondanks, of wellicht zelfs 
dankzij de crisis is de belangstelling 
voor meubels en interieur enorm. 
Mensen verhuizen minder gauw, 
gaan minder uit en gaan minder 
op vakantie. Juist daarom gunnen 
zij zichzelf aanpassingen in het in-
terieur.” Creavorm heeft adequate 
maatregelen genomen om de be-
zoekersstromen in goede banen te 
leiden en garandeert iedereen een 
boeiend programma.Daarnaast grij-

pen we de gelegenheid aan om een 
gebaar naar de samenleving te ma-
ken. We zamelen deze dag namelijk 
ook geld in voor de stichting Ener-
gy4All die we als branche stevig on-
dersteunen.

Deze stichting zet zich in voor het 
zoeken naar medicijnen voor kinde-
ren die lijden aan een energiestof-
wisselingsziekte. Die kinderen zijn 
heel snel moe en moeten comforta-
bel kunnen rusten en ontspannen. 
Voor die kinderen maakt de Neder-
landse Meubel en Interieurbouw-
branche momenteel 36 relaxmeu-
bels, comfortabele zogenaamde Ju-
nior Loungers. Als branche bruisen 
we van de energie en juist daarom 
zetten we ons in voor deze kinderen 
die deze energie vaak tekort komen.
Met deze open dag en op andere 
manieren zamelen we geld in om 
verder onderzoek naar deze ver-
schrikkelijke ziekte mogelijk te ma-
ken. Voor meer info zie advertentie 
elders in deze krant. 

Ambachtelijke slagerij
Wim Wouters bestaat 25 jaar
Uithoorn - Komend weekend viert 
slagerij Wim Wouters zijn 25-jarig 
bestaan. De slagerij die zich onder-
scheidt door puur ambachtelijk be-
reide – en daardoor overheerlijke - 
vleesproducten en vleeswaren, is 
gevestigd aan de Prines Christina-
laan 135. “Zaterdag 17 maart gaan 
wij onze klantenkring verwennen 
met leuke kortingen op al onze pro-
ducten. Dat doen we met een Rad 
van Avontuur in de winkel. Klan-
ten kunnen daarmee kortingen van 
5 tot 25 procent winnen. En voor 
de kinderen is er een grabbelton,” 
laat Wim Wouters (63) enthousiast 
weten. “De eigenlijke datum was 
1 maart dat wij hier 25 jaar gele-
den de slagerij van mijn voorgan-
ger hebben overgenomen. Zelf ben 
ik op mijn twintigste het slagersvak 
ingerold. Dat was in Amsterdam bij 
een slagerij in de Wilhelminastraat. 
Daar ben ik ook mijn echtgenote 
Corrie tegen gekomen; zij werkte er 
als winkelmeisje. Zij is, net zoals ik, 
een echte Amsterdammer. Hoe wij 
in Uithoorn kwamen? Mijn vader en 
moeder wonen in De Hoef en had-
den destijds een slachterij en wisten 
van deze slagerij af.

De eigenaar stopte ermee waarna 
wij erop af gestapt zijn en de zaak 
hebben overgenomen. Voornaamste 
reden was dat hierboven een wo-
ning is waardoor onze kinderen ons 
altijd konden bereiken als wij bene-
den aan het werk waren. Dat was in 
Amsterdam niet mogelijk. Daarom 
zijn wij 25 jaar geleden hier naar-
toe verhuisd. Vandaag de dag wo-
nen we niet meer boven de winkel, 
maar hebben een leuke woning er-
gens anders in de wijk op korte af-
stand van hier. Overigens hebben 
mijn jongste broers in De Hoef op 
de hoek naast de brug ook een sla-
gerij annex grossierderij. Een groot 
bedrijf met ongeveer 25 medewer-
kers. Eigenlijk zit mijn hele familie 
hun leven lang al in het slagersvak.”

Mooi vak
Wim heeft geen opvolger voor de 
zaak als hij er ooit mee stopt. Jam-
mer voor de fijnproevers van echte 
ambachtelijk vervaardigde vleeswa-
ren. En een andere winkel waar het 

verkrijgbaar is vind je niet zo snel. 
Je zou kunnen zeggen dat het een 
uitstervend beroep is. Wim: “Dat is 
inderdaad jammer want het is zo’n 
mooi vak. Dat je alles zelf van vlees 
kunt maken wat nog heel lekker is 
ook en… wat door klanten gewel-
dig op prijs wordt gesteld. Onze 
klantenkring omvat niet alleen men-
sen uit Uithoorn en De Kwakel, ze 
komen ook vanuit De Ronde Ve-
nen, Aalsmeer, Kudelstaart en zelfs 
vanuit Amstelveen,” vertelt Wim die 
als ambachtelijk slager alle vlees-
producten met hulp van zijn Corrie 
en Nel Wolfs zelf maakt. Nel is van 
meet af aan al medewerkster in de 
zaak (per 1 april 25 jaar in dienst) 
en kan er net als Corrie wat van. Zij 
maakt bijvoorbeeld overheerlijke 
huisgemaakte soepen! En de vers-
gemaakte grillworst mag er ook zijn. 
Een specialiteit van het huis Wou-
ters, zoals er eigenlijk zoveel zijn bij 
deze ambachtelijke slager! “Een op-
volger is moeilijk te vinden want de 
meeste jongeren kiezen niet meer 
voor een eigen winkel omdat ze dan 
veel te lange dagen moeten maken 
en daar hebben ze geen zin in. En je 
moet dit werk juist leuk en interes-
sant vinden, er zin in hebben, vak-
kennis aan de dag leggen en cre-
atief zijn anders kan je dit vak niet 
uitoefenen. Wij weten waar wij ons 
verse vlees vandaan moeten halen, 
van gezonde dieren die niet volge-
propt zitten met hormonen en ge-
neesmiddelen. Zuiver, lekker vlees 
van kleinschalige boerderijen. Daar 
gaan we voor en onze klanten mer-
ken dat aan de smaak en de mals-
heid. Waar we ook veel klanten voor 
hebben is biologisch paardenvlees, 
zoals paardenbiefstuk. Dat is in de 
omgeving niet te krijgen, bij ons 
wel.” Corrie: “Ik ben al 41 jaar met 
Wim in de slagerij, maar ik moet de 
eerste dag nog meemaken dat Wim 
chagrijnig naar zijn werk gaat. Dat 
is onbestaanbaar bij hem. Ik heb dat 
nog nooit meegemaakt. En hij is in 
al die jaren ook slechts twee keer 
echt ziek geweest. Dat is wel een 
groot probleem als je eigen onder-
nemer bent.”

Blij hier te zijn
Slagerij Wim Wouters heeft in al die 

jaren een goede naam opgebouwd 
in de buurt, maar ook daarbuiten. 
Complete families komen sinds jaar 
en dag in de winkel. Opa’s en oma’s, 
vaders en moeders met hun kinde-
ren. Toen die nog op school zaten en 
tussen de middag een plakje worst 
kwamen halen, doen ze nu als vol-
wassenen zelf de boodschappen bij 
de slager. “Het sociale aspect dat 
de winkel met zich meebrengt zul-
len we zo missen als wij er ooit mee 
ophouden,” vertellen Wim en Corrie 
in koor. “Wij zijn zo blij dat we hier 
zitten. Misschien een beetje uit de 
loop zoals je dat bij een winkelcen-
trum wel hebt, maar anderzijds men 
weet ons hier goed te vinden.” Sla-
gerij Wouters kan als een voorbeeld 
worden gezien van een buurtwin-
kel die inmiddels regionale bekend-
heid heeft om zijn kwalitatief hoog-
waardige en zeer smakelijke vlees-
producten.
Daarmee creëert men zich vol-
op overlevingskansen. Wim wil nog 
wel een paar jaartjes door met zijn 
team. Zelf staat hij elke morgen, be-
halve op zondag, om vijf uur op om 
de verse vleesproducten voor die 
dag te maken. Het is hard werken 
voor een zelfstandig ondernemer. 
Toch geniet hij er met volle teugen 
van, net zoals van de vrije tijd die hij 
zich hoe dan ook toebedeelt, want 
zondags gaat hij met Corrie uit. Ze 
zijn liefhebbers van cultuur, muziek, 
dans, musicals en af en toe een bi-
oscoopje. Maar ook sporten staat 
op het programma; Corrie doet aan 
yoga en Wim tafeltennist graag. “En 
genieten van onze drie kleinkinde-
ren, drie meisjes.

Ze zijn van onze zoon en dochter,” 
vult Corrie aan die goed met haar 
klanten kan omgaan en die met 
haar. “Het sociale contact wat wij 
met onze klanten hebben vinden 
wij net zo belangrijk als hun klan-
dizie. Misschien is die betrokken-
heid wel de reden dat wij ons hier zo 
thuis voelen en nog graag een paar 
jaar onze winkel willen openstellen 
mocht ons dat gegeven zijn. 

Die vijfentwintig jaar hebben ons al 
heel veel plezier gebracht. We gaan 
lekker door,” aldus Wim Wouters.

Wim Wouters viert zijn 25-jarig bestaan samen met zijn Corrie (re.) en Nel Wolfs

Solidoe laat de Clini Clowns 
lachen op Brede School Legmeer
Uithoorn - Op vrijdag 9 maart or-
ganiseerde de BSO Legmeer van 
Kinderopvang Solidoe een jaarlijk-
se markt ter afsluiting van de win-
ter. Het Atrium van de Brede School 
Legmeer was omgetoverd tot een 
gezellige markt, met allerlei markt-
kraampjes en activiteiten voor de 
kinderen. Ouders, opa’s en oma’s 
en andere belangstellenden kon-

den prachtige zelfgemaakte werkjes 
van de kinderen kopen. Voor de kin-
deren waren er clowns en schmink-
activiteiten. Ook werd de Fototen-
toonstelling “Mooi en lelijk in en 
om de Brede School” geopend als 
aftrap voor de week “Nederland 
Schoon”. De oudste groep kinderen 
verrasten de bezoekers met een bi-
oscoopvoorstelling met zelfgemaak-

te animatievideo’s. Dit alles met het 
doel de Clini Clowns nog meer te la-
ten lachen. De opbrengst van deze 
markt gaat volledig naar deze orga-
nisatie die zich inzet voor afleiding 
en plezier voor zieke kinderen. Kin-
deropvang Solidoe is trots op wat 
de kinderen en medewerkers heb-
ben bereikt en zal de opbrengst ver-
dubbelen.

Hollandse pot
Uithoorn - Donderdagavond is eet-
kamer Goede Genade weer ge-
opend voor iedereen die daar be-
hoefte aan heeft. Gezellig met el-
kaar eten is voor veel mensen de 
reden om te komen. ,,Anders zit ik 
maar alleen en nu heb ik wat aan-

spraak”, zegt een van de gasten. In-
middels schuiven er al zo’n dertig 
mensen aan.

Oudere mensen, alleengaanden 
en jonge gezinnen zitten aan ta-
fel en genieten van het eten. Deze 

week wordt er weer Nederlands ge-
kookt. De maaltijd is gratis. Er mag 
een vrijwillige bijdrage worden ge-
geven. Iedereen is welkom. Om een 
beetje inzicht te hebben in hoeveel 
personen er komen gaan, graag van 
tevoren aanmelden op telefoonnr. 
523272. De eetkamer gaat om zes 
uur open en is gevestigd in de Her-
man Gorterhof 3.

Verkooptentoonstelling
Uithoorn - Bent u op zoek naar een 
betaalbaar kunstwerk? Bijvoorbeeld 
een beeldje, schilderij of aarde-
werk? Of misschien handgemaakte 
sieraden van zilver?
Net als vorig seizoen organiseert 
Stichting CREA weer een (verkoop) 

tentoonstelling op 21 en 22 april 
2012. U kunt het werk dat cursisten 
bij CREA hebben gemaakt komen 
bewonderen en aanschaffen.
Vorig jaar zijn er veel bezoekers ge-
weest en verschillende werken ver-
kocht! Ook kunt u zich inschrijven 

voor een introductie cursus, bijvoor-
beeld edelsmeden, schilderen of 
keramiek. We zijn zaterdag 21- en 
zondag 22 maart geopend van 13.00 
– 17.00 uur.

U komt toch ook? In het Fort aan de 
Drecht, Grevelingen 56 in Uithoorn.
Meer informatie via www.crea-uit-
hoorn.com.

Solidoe maakt kennis met 
Taiji Kungfu Waaier
Uithoorn - Vorige week donder-
dag maakten vier BSO–groepen uit 
Uithoorn van stichting Solidoe ken-
nis met Taiji Kungfu Waaier. De Tai-
ji Kungfu Waaier is een samensmel-
ting van bewegingen uit de Kung-
fu, de beijing opera en dansen. Er 
wordt bewogen op moderne mu-
ziek. De eerste les was in de Bre-
de School Legmeer voor de kinde-
ren van BSO Qui Vive en BSO Leg-
meer. Barbara en Chris, de leraren, 
begonnen met een verhaal over de-
ze vorm van dansen. Ze leerden de 
kinderen tellen in het Chinees en ze 
vertelden waarvoor de waaiers ge-
bruikt worden. De kinderen wisten 
dat de waaier gebruikt wordt om 
af te koelen, maar wat ze nog niet 

wisten was dat de waaier gebruikt 
wordt voor het vechten en verleiden. 
Na de uitleg werd er eerst een war-
ming-up gedaan. Daarna was het 
toch echt tijd om zelf met de waai-
er aan de slag te gaan. De kinderen 
lieten de waaier “klapperen”. Na het 
proberen was het tijd om de dans 
aan te leren. Met opperste concen-
tratie gingen de kinderen aan de 
slag.

Op één been staan was toch las-
tiger dan de meesten hadden ver-
wacht! Na de les in de Brede School, 
gingen Barbara en Chris nog langs 
bij BSO de Boekaniers en bij BSO 
Meerwijk. Overal werd er enthousi-
ast gereageerd op de workshop.

Bedankt Uithoorn, namens Jantje!
Uithoorn - Ook dit jaar hebben de 
leiding en leden van scouting Ad-
miralengroep Uithoorn afgelopen 
week collecte gelopen voor Jan-
tje Beton. De jeugdleden liepen on-
der begeleiding hun eigen straat en 
later tijdens de opkomst nog sa-
men wat overgebleven straten. Elk 
jaar vele uren klaar staan voor Jan-
tje Beton is één van de sociale kan-
ten van Scouting. Samen en voor 
anderen staan hoog in het vaan-
del. Natuurlijk hebben we ook uw 
medewerking nodig en ja voor alle 
gulle giften wordt u bij deze harte-
lijk bedankt namens Jantje Beton.Zij 
kunnen hiermee verder gaan  met 
het ondersteunen van allerhan-
de jeugdactiviteiten. Speerpunten 
hierbij zijn het laten (buiten)spe-

len van kinderen en ook het ver-
zorgen van vakanties voor kinderen 
die het even wat minder hebben. En 
ten slotte steunt Jantje alle organi-
saties die zelf met Jeugdwerk bezig 
zijn. Bij Scouting weten ze heel erg 
goed wat samenspelen kan beteke-
nen voor je verdere leven.

En het mooiste is eigenlijk dat al die 
creativiteit ook bruikbaar is als je la-
ter een baan krijgt. Omgekeerd kan 
Scouting Admiralengroep ook al-
tijd hulp van buiten gebruiken, Dit 
jaar doen ze mee met NL DOET. Dit 
is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, georganiseerd door het 
Oranje Fonds. Tijdens NL DOET 
steken mensen in het hele land de 
handen uit de mouwen. Zij zetten 

zich vrijwillig in voor diverse organi-
saties, die tijdens NL DOET net dat 
beetje extra kunnen doen. Scou-
ting Admiralengroep zoekt vrijwilli-
gers om haar wachtschip ‘Olympus’ 
te schuren en te schilderen op za-
terdag 17 maart Na afloop van het 
overvliegen wat tussen 10.30 uur en 
12.00 uur zal plaatsvinden.

Daarna is er voor de klussers een 
lunch en daarna gaan we de rest 
van de middag het wachtschip 
Olympus onder handen nemen tus-
sen 12.00 uur en 18.00 uur. Het dek 
van de Olympus moet geschuurd en 
geschilderd worden. Wilt u ook nog 
meehelpen meld u dan even aan via 
de website van NL DOET (http://
www.nldoet.nl/)



Uithoorn - Dafydd Sanders was vo-
rige week te gast bij de taekwon-
doschool Horangi. Sanders is een 
topatleet uit Nieuw Zeeland die 
op doorreis was in en rond europa 
om aan een aantal grote toernooi-

en mee te doen. Sanders is al meer 
dan 10 jaar nationaal kampioen tae-
kwondo in zijn gewichtsklasse bij 
het sparren. Daarnaast is hij bonds-
coach van het nationale jeugdteam 
van taekwondo in Nieuw Zeeland. 

Hij heeft een eigen sportschool in 
Auckland, de hoofdstad van het 
land. Sanders was naar het noor-
delijk halfrond gekomen om deel 
te nemen aan de Alexandrië Open 
(Egypte), de Luxemburg Open en de 
Open Duitse kampioenschappen. 
Horangi trainer Bas Bokkes heeft 
opgetreden als begeleider en coach 
voor de Nieuw Zeelander. 
Het viel echter niet allemaal mee 
voor Sanders. Het toernooi in 
Alexandrië werd uitgesteld wegens 
de onrust in de regio. De Egyptena-
ren lieten dat de deelnemers pas 2 
weken van tevoren weten, waardoor 
het niet mogelijk was het reissche-
ma te wijzigen. De trip naar Luxem-
burg vertaalde zich wel in een goed 
resultaat. Sanders knokte zich naar 
de halve finale waar hij verloor van 
een atleet uit Centraal Afrika, die la-
ter “president” (overall winnaar) van 
het toernooi zou worden. Toch een 
prachtige derde plaats. 

Connectie
Door de connecties van Horangi 
Taekwondo kreeg Sanders de gele-
genheid om te trainen met de Ne-
derlandse top. Naast de trainingen 
bij Horangi werden er ook ande-
re topscholen bezocht in Hilversum, 
Amersfoort en Almelo. De volgen-

Uithoorn - Veel eigenaren van huis-
dieren zullen haar kennen en nu ook 
missen bij Dierenkliniek Amstelplein 
aan de Laan van Meerwijk: Jeannet 
Veenema. Ruim elf jaar lang deel-
de zij als dierenarts lief en leed met 

de huisdieren en hun eigenaren. 
Op de voor haar toepasselijke da-
tum van 11 maart droeg zij de die-
renkliniek over aan Annemiek Ca-
lis (foto), die eveneens dierenarts is. 
Volgens Jeannet is Annemieke een 

leuke en gedreven vrouw met gro-
te kennis van de diergeneeskunde 
en een groot hart voor dieren, maar 
ook voor mensen. Annemieke komt 
oorspronkelijk uit het Gooi en woont 
sinds 12 jaar met haar gezin in Uit-
hoorn. “Jeannet gaf te kennen bij de 
overdracht van de praktijk niet volop 
in het nieuws te willen komen, ter-
wijl zij bij dierenvrienden toch wordt 
gezien als een BU-er (bekende Uit-
hoornse).
Zelf had ze gezegd dat de fut er bij 
haar een beetje uit was, terwijl zij 
zich altijd voor meer dan honderd 
procent wil inzetten. Dan wordt het 
tijd om te stoppen. En als zij nog wat 
nieuws wil oppakken kan zij dat be-
ter nu doen en niet wachten totdat je 
met pensioen gaat,” licht Annema-
rie toe. In de periode voordat Jean-
net de praktijk overnam was deze 
al twintig jaar bekend als een een-
manspraktijk in de Meerwijk. “Om-
dat ik de praktijk van Jeannet ken-
de en ik haar wellicht kon assisteren 
in de praktijk heb ik haar een mail-
tje gestuurd om te vragen wat haar 
toekomstplannen waren. Ik wist dat 
zij wat ouder was en wellicht mijn 
hulp op prijs zou stellen. Toen ik ver-
nam dat zij de praktijk wilde verko-
pen heb ik die van haar overgeno-
men. Voortzetting van de dierenkli-
niek is daarmee gewaarborgd.
De drie assistentes Ingrid, Femke en 
Elli die er nu werken blijven gewoon 
in dienst. Ingrid is er al van meet af 
aan, zo’n 31 jaar!” De Dierenkliniek 
Amstelplein is een onderzoek- en 
behandelcentrum voor kleine huis-
dieren, dus niet voor paarden, gei-
ten en koeien, met andere woorden 
niet voor dieren die men ‘bedrijfs-
matig’ houdt en ‘voedselproduce-
rende’ dieren. Sierkippen daaren-
tegen weer wel. Dierenkliniek Am-
stelplein kan men zien als een klein 
dierenziekenhuis met een complete 
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Stil afscheid Jeannet Veenema
bij Dierenkliniek Amstelplein

uitrusting als operatiekamer, rönt-
genafdeling, onderzoekkamer, la-
boratorium, snelle eerste hulpverle-
ning, apotheek etc, etc.

Consult op afspraak
“We gaan wel wat kleine zaken aan-
passen, onder meer in de logistie-
ke sfeer. Zo is er nu nog dagelijks 
een inloopspreekuur tussen de mid-
dag en ‘s avonds. Daar wil ik van-
af. Het gaat straks allemaal op af-
spraak. Nu is het zo dat men met 
zijn dier soms nog wat te lang moet 
wachten alvorens men wordt ge-
holpen. Dat veroorzaakt met name 
bij katten stress situaties waardoor 
die zich dan moeilijker laten onder-
zoeken en behandelen. Verder wil 
ik voldoende tijd geven aan men-
sen bij een consult. Dat kan niet 
bij een uurtje inloopspreekuur als 
er acht mensen met hun dieren bij 
je binnenlopen. Het is voor de die-
renliefhebbers even wennen, maar 
voor de dieren wellicht veel pretti-
ger. Bovendien is het allemaal wat 
gemakkelijker in te plannen. Het 
lijkt mij een voordeel. Het voordeel 
van een eenmanspraktijk, weliswaar 
met assistentes, is ook dat je altijd 
door je eigen dierenarts wordt ge-
holpen die jouw dier kent. Een stel-
ling die mij wel aanspreekt. Verder 
wil ik de assistentes op termijn extra 
taken toebedelen, waaronder pup-
piebegeleiding. En zo zijn er nog wel 
meer dingen die ik graag wil inbren-
gen. Maar dat is nu nog niet aan de 
orde. De veranderingen zullen we 
ook nog op de website doorvoeren.” 
Aldus Annemieke.
Voor het chippen van dieren kan 
men bij Dierenkliniek Amstelplein 
eveneens terecht. Per 1 januari dit 
jaar is het zelfs verplicht om al-
le hondenpuppies van een chip te 
voorzien. Maar dat kan bij een ko-
nijn of kat ook. Het functioneert 
goed, vooral bij vermiste dieren als 
die gevonden worden. Jeannet, na-
mens de Nieuwe Meerbode alle ge-
luk bij jouw volgende activiteiten en 
Annemieke veel succes toegewenst 
met de doorstart van de dierenkli-
niek. Kijk voor meer informatie op 
de website: www.dierenkliniekam-
stelplein.nl.

Tavenu komt oud ijzer ophalen
De Kwakel - Zaterdag 24 maart a.s. 
komen leden van TAVENU weer oud 
ijzer ophalen in de gebruikelijke wij-
ken van De Kwakel en Vrouwenak-
ker. U doet ons een groot plezier als 
u uw oud ijzer aan de weg plaatst. 
Wij verzoeken u geen autobanden, 

koel- en vrieskasten mee te geven. 
Hiervoor moeten wij betalen. Heeft 
u veel of zwaar oud ijzer, bel dan 
even naar Piet Kas (0297-567141).
De opbrengst van deze actie komt 
ten goede van ons instrumenten- en 
uniformenfonds.

Gratis gewichtscheck
Uithoorn - Op zaterdag 17 maart 
kunt van 10.00 tot 14.00 uur gratis 
een gewichtscheck (vet en spier-
massa, vocht, metabolisme) laten 
afnemen.
U kunt zien wat uw echte leeftijd is. 
Naar wens kunt u ook uw bloeddruk 

laten meten. U kunt tevens voeding 
tips krijgen van onze voedingsdes-
kundige/ diëtiste.
Het adres is, Deli-Line, Wieger-
buinlaan 8a, in Uithoorn. Tel 02975-
22824. Ook kinderen zijn van harte 
welkom.

Piet de Jong stopt na 16 jaar 
coachen bij Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen zondag zat 
coach Piet de Jong voor het laatst 
op de bank bij de dames 2 van Leg-
meervogels. Als dank werd hij door 
de dames in het zonnetje gezet en 
kreeg bij aanvang van de wedstrijd 
een mooi aandenken.

Piet, bedankt voor alles. Dankzij jou 
wisten we altijd de weg, kwamen we 
op tijd, waren de wissels geregeld, 
de wedstrijdformulieren en spelers-
kaarten in orde en dronken we na 
afloop gezellig wat met elkaar. Ge-
niet van je vrije tijd!

Eerste kievitsei in Amstelland
De Kwakel - Het eerste kievitsei in 
Amstelland is op 12 maart om onge-
veer 11.00 uur (slechts twee uur na 
de vondst van het eerste ei in Fries-
land!) gevonden door Ton Rewijk 
uit de Kwakel. Ton Rewijk zet zich 
in voor de bescherming van weide-
vogelnesten. Hij vond het nest in de 
Zuiderlegmeerpolder op een per-

ceel gespit land tussen de Achter-
weg en de Hoofdweg in De Kwa-
kel. Doordat de nesten hier gemar-
keerd worden, kunnen die bij werk-
zaamheden worden ontzien, zo-
dat de eieren veilig kunnen uitko-
men. Meer informatie over weide-
vogelbescherming in Amstelland:  
www.anvdeamstel.nl.

Horangi taekwondo krijgt bezoek 
topatleet Nieuw Zeeland

de pech van Sanders was een bles-
sure die opspeelde in de week voor 
de Open Duitse kampioenschap-
pen, waardoor hij genoodzaakt was 
het toernooi aan zich voorbij te la-
ten gaan. Toch zijn Sanders en Bok-
kes naar Hamburg afgereisd om de 
wedstrijden te analyseren en effec-
tieve trainingsmethoden en wed-
strijdtactieken te ontwikkelen. 

Sanders: “Het was hoe dan ook een 
mooie ervaring. Ik ben van plan vol-
gend jaar langer te komen en mis-
schien nog meer open toernooien 
mee te doen. Het is fantastisch dat 
alles zo dicht bij elkaar is in Euro-
pa en dat er zoveel grote toernooi-
en kort na elkaar gehouden wor-
den. Deze soort taekwondo bele-
ving ben ik niet gewend. Maar hoe 
meer ik dit soort dingen onderneem, 
hoe meer ik ontwikkel als sporter. Ik 
doe het niet alleen voor mezelf, als 
ik mij ontwikkel, probeer ik daar-
in heel Nieuw Zeeland mee te ne-
men. Het feit dat niet alle geplan-
de toernooien doorgingen voor mij, 
betekent niet dat ik mij minder ont-
wikkeld heb. Egypte zie ik een paar 
weken met mijn jeugdteam voor de 
wereldkampioenschappen en voor 
de Open Duitse kom ik volgend jaar 
gewoon weer terug!”

Tennishal de Ronde Venen organiseert:

Rabobank Open Indoor 
Tennis Kampioenschappen
Mijdrecht - Tennishal de Ronde 
Venen in Mijdrecht is zich aan het 
voorbereiden op alweer de dertien-
de editie van de Rabobank Open. 
Dit jaar wordt het indoortennistoer-
nooi gehouden van donderdag 29 
maart tot en met zondag 8 april. De 
veteranen (50+) spelen van dinsdag 
3 april tot en met donderdag 5 april. 
Vergeleken met 1974 is er in de ten-
nishal een hoop veranderd, met als 
belangrijkste verandering de onder-
grond. Vroeger werd er gespeeld op 
een snelle en harde ondergrond. Op 
dit moment ligt er een tapijtgravel-
baan waarbij alle spelfacetten tot 
zijn recht komen. De overstap naar 
gravelbanen is daarmee verkleind. 
Het speelplezier wordt aanmerkelijk 
vergroot en de baan is bespeelbaar 
is voor alle niveaus. De Rabobank 

Open Indoor Tennis Kampioen-
schappen, dat voor vele deelnemers 
van binnen en buiten de regio een 
naam opgebouwd heeft, is daardoor 
de ideale start voor de competitie.

Van recreatieve speler 
tot toptennisser
De tennishal is in 1999 begonnen 
met het organiseren van een open 
toernooi. Door de jaren heen is het 
toernooi drukker geworden en ko-
men er steeds meer mensen kijken. 
Afgelopen jaren heeft het toernooi 
een aantal spelers gehad die op jon-
ge leeftijd deelnamen aan het toer-
nooi en nu werken aan hun carriè-
re als fulltime tennisprof. Toernooid-
irecteur Adriaan Panman heeft als 
doel om een gezellig toernooi neer 
te zetten met een aantal toptennis-

sers. Voor dit jaar is hij al druk bezig 
om in de hoogste categorieën spe-
lers uit te nodigen. Er is al een aan-
tal toezeggingen van goede 3 spe-
lers. Wat volgens de deelnemers van 
afgelopen jaren het toernooi zo bij-
zonder maakt is dat iedereen even 
vriendelijk wordt geholpen en naast 
sportiviteit, gezelligheid een belang-
rijk onderdeel is. In alle dubbelon-
derdelen garandeert de wedstrijd-
leiding dat je minimaal 2 wedstrij-
den speelt in poules.
Op deze manier weet je zeker dat je 
niet na het spelen van 1 wedstrijd al 
weer klaar bent.
Tennis, gezelligheid en kans maken 
op een week naar de Cote d’Azur! 
Tijdens het toernooi staat tennissen 
uiteraard centraal, maar er is meer. 
De gehele toernooiweek is het de 

iedere dag genieten van heerlij-
ke maaltijden. Elke avond staat er 
een gevarieerde daghap op het 
programma. Bij een open toernooi 
mag de feestavond uiteraard niet 
ontbreken. Na het succes van vo-
rig jaar zal hier dit jaar een vervolg 
worden aangegeven en wel op 31 
maart. Tijdens de prijsuitreiking is er 
ook dit jaar weer de grote loterij met 
als hoofdprijs een week naar Zuid-
Frankrijk.
De Rabobank Open Indoor Tennis-
kampioenschappen kan niet geor-
ganiseerd worden zonder sponso-
ren. Rabobank Rijn en Veenstromen 
is nu voor het tweede jaar trotse 
hoofdsponsor die haar naam weer 
aan het toernooi heeft verbonden. 
De subsponsors zijn Meeuwsen Ten 
Hoopen accountants/belastingadvi-
seur en Intersport Duo. 

Inschrijv en
Inschrijven is mogelijk t/m dinsdag 
20 maart via www.tennishalderon-
devenen.nl 
Wacht niet te lang met inschrijven, 
want vol=vol. Tennishal de Ron-
de Venen, Dr. J. van der Haarlaan 3, 
3641 JW Mijdrecht. www.tennishal-
derondevenen.nl

ZAP-speldje voor
Joop Schreutelkamp

Uithoorn - De heer Joop Schreu-
telkamp woont al heel lang in Eu-
roparei. De bewoners zien hem al 
jaren bukken om al het vuil voor 
de flat, achter de flat, binnen in 
de flat en bij de parkeerplaats op 
te ruimen: papier, blikjes, plastic 
en noem maar op. Hij is blij als 
hij kinderen kan leren dat ze hun 
rotzooi niet moeten laten slinge-
ren, maar het op moeten ruimen. 
Iets dat hij nu binnen het kader 
‘Nederland Schoon’ toejuicht. 
Graag maakt hij kinderen en vol-
wassenen complimenten als ze 
het schoon houden, waardoor je 
ziet dat de kinderen gaan stra-
len. Verder is hij al jaren actief in 
de buurt, onder andere als vrij-

williger bij het voorleesproject in 
wijkcentrum ’t Buurtnest. Hij ver-
zorgde samen met zijn echtgeno-
te vele jaren de koffie-inloop in 
’t Buurtnest. De heer Schreutel-
kamp heeft met recht hart voor 
de buurt en de buurtgenoten. Hij 
wordt door iedereen in Europarei 
gezien als een hele lieve, vrien-
delijke en actieve man.

Hij is bereid iedereen te hel-
pen en heeft voor iedereen een 
vriendelijk woordje klaar. De be-
woners van Europarei zijn erg 
blij dat de gemeente Uithoorn 
de heer Schreutelkamp met het 
ZAP-speldje (Zwerf Afval Prik-
ker) heeft onderscheiden. 
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1 Juli De Hoef Sportief
De Hoef - De Hoef Sportief vindt 
plaats op 1 juli 2012. Op die dag 
worden op het water van de Krom-
me Mijdrecht en op de wegen rond-
om De Hoef verschillende sportieve 
gebeurtenissen georganiseerd.
Het dorpje De Hoef ligt aan  de 
Kromme Mijdrecht, een zijtak van 
de Amstel, welke leidt naar Woer-
dense Verlaat. De Hoef heeft een 
hechte kern en er zijn veel sportie-
ve activiteiten bij diverse verenigin-
gen zoals de sportvereniging HSV, 
de schaatsvereniging  HouStreek en 
in de sportzaal van de Springbok bij 
het dorpshuis. Ook zijn er wandel en 
-fietsclubs. 
Bij het dorpscomité, tijdens een bij-
eenkomst wijkgerichte aanpak van 
de gemeente DeRondevenen, is 
door verschillende mensen het idee 
geopperd om “iets” sportiefs  te 
doen op het water van de Kromme 
Mijdrecht. Er waren een aantal sug-
gesties variërend van “fiets ‘em erin” 
tot aan een “brug tot brug race”. En-
kele bewoners van het dorp hebben 
daarom samen met het dorpscomi-
te het initiatief genomen om op 1 ju-
li een sportief evenement in De Hoef 
te organiseren.

Wat gaat er gebeuren
Op  zondag 1 juli vindt een aantal 
sportiviteiten in De Hoef plaats waar 
iedereen aan mee kan doen. 
Het begint ‘s ochtends vroeg met 
een wandeltocht van 5, 10 of 20 ki-
lometer. Daarna vindt er een recrea-
tieve zwemwedstrijd plaats met een 
lengte van 1 kilometer. Vervolgens 
wordt er in 7 rondjes een afstand 
van 30 km gefietst en wordt afge-
sloten met een prestatieloop van 5 
en 10 kilometer. 
Men kan per onderdeel deelnemen. 
Bij het zwemmen, fietsen en de 
prestatieloop wordt de tijd van de 
deelnemers gemeten en er zijn prij-
zen voor de winnaars en natuurlijk 
wordt gejuicht voor een ieder die de 
eindstreep haalt.    

De 41 van De Hoef
Voor de echte sportievelingen is 
het ook mogelijk om aan alle on-
derdelen deel te nemen. Het zwem-
men, fietsen en de lange prestatie-
loop zijn bij elkaar opgeteld 41 kilo-
meter en vormen een apart klasse-
ment (voor de sporters die aan al-
le drie de onderdelen hebben deel-
genomen). Wie wordt de 1e winnaar 
van de 41 van De Hoef?   
 
Deze sportieve prestaties kunnen 
door toeschouwers worden bijge-
woond vanaf elke plek langs het 
parcours. Bij restaurant “de Stroop-
pot” is de coördinatie van het uit-
reiken van de startnummers en het 
bijhouden van de resultaten van de 
deelnemers door een jury.  Voor kin-
deren is er een spel op het grasveld 
van de kerk (naast het restaurant). 

Ludieke afsluiting
Aan het eind van de middag vindt er 
een ludieke activiteit plaats op het 
water voor de Strooppot waar ie-
dereen die niet bang is voor een nat 
pak, aan kan deelnemen. 
De gemeente heeft een aantal voor-
waarden ten aanzien van de veilig-
heid gesteld. Zo is gedurende het 
evenement een eenrichtingsverkeer 
van kracht (met de klok mee) op de 
rijbaan van de Oostzijde; er is een 
reddingsbrigade op het water en er 
zijn verkeersregelaars op de kruisin-
gen van wegen. Diverse (sport)ver-
enigingen dragen hun steentje bij 
aan de organisatie van het evene-
ment.

Meer informatie
We hopen dat we u enthousi-
ast hebben gemaakt voor De Hoef 
Sportief en dat we u als deelnemer 
of toeschouwer op 1 juli zullen zien 
in ons sportieve dorpje.
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op onze website in aanbouw: 
www.dehoefsportief.nl of een mail 
sturen naar  info@dehoefsportief.nl

B1 KDO Handbal kampioen!

De Kwakel - De meisjes B1 van 
KDO handbal zijn afgelopen zater-

dag overtuigend kampioen gewor-
den in de tweede klasse. Met een 

12-12 eindstand tegen Lelystad zijn 
zij niet meer in te halen door de con-

currenten. Onder leiding van trainer 
Henk v.d. Greft hebben de meiden 
keihard gewerkt en hun werklust 
heeft zich uitbetaald. 

Voor het in groten getale opgeko-
men publiek werd een spannen-
de laatste wedstrijd gespeeld in de 
KDO-hal. De stand ging steeds ge-
lijk op en daarmee werd de span-
ning ook steeds groter. Keepster In-
ge Bertoen, die inviel voor de ge-
blesseerde Maayke Adema, speel-
de supersterk ondanks dat zij door-
gaans niet op doel staat. Hoewel dit 
niet de beste wedstrijd van het jaar 
was, werd toch aantrekkelijk hand-
bal vertoond. Coaches Margareth 
en Sjaak waren na afloop dan ook 
zeer tevreden. Ook sponsor Ed Ber-
toen was aanwezig en zeer trots op 
het team.

De meiden werden door het bestuur 
gefeliciteerd met een bloemetje en 
een medaille.
Zoals gebruikelijk bij KDO werd 
het kampioensteam verwelkomd in 
de kantine met een erehaag. Daar 
werd ook nog een enorme taart, ge-
maakt door een vader die banket-
bakker is, met smaak verorberd. 
KDO handbal is zeer trots op deze 
kampioenen!

Tweede plaats op NK judo 
voor Britt Koolmoes
Uithoorn - Zaterdag 10 maart is 
de 12-jarige Britt Koolmoes 2e 
geworden op het Nederlands 
kampioenschap judo tot 15 jaar. 
Britt werd vooraf door veel men-
sen getipt als titelkandidaat en 
dit gaf wel enige druk.

Britt had een lastige loting en wist 
dat ze alles uit de kast moest ha-
len om de finale te gaan halen. Britt 
haar 1e ronde was tegen de num-
mer 3 uit Limburg Chayenne Mul-
leneers Chayenne ontliep continue 
het pakkinggevecht en bleef achter-
uit lopen; tot onze verbazing werd 
niet zij maar Britt bestraft door de 
scheidrechter.
Deze straf leverde nog geen score 
op maar het irriteerde Britt duide-
lijk waardoor ze haar pakking nog 
harder maakte en directe vervolg-
de met een lage schouderworp en 
hiermee scoorde ze direct ippon. In 
de kwartfinale stond Britt tegenover 
Jennifer Dadgarporian, de kampi-
oen van ZH en een lastige tegen-
standster.

Grootste moeite
Britt had drie weken geleden ook al 
tegen haar gestaan en had toen de 
grootste moeite om van haar te win-
nen.  Britt begon goed en domineer-
de direct de partij maar kon moei-
lijk scoren.
Jennifer deed weinig en werd hier-
voor dan ook bestraft. Britt verhoog-
de het tempo en kon vlak voor tijd 
yuko scoren met een lage schou-
derworp. Dit betekende dat ze in de 
halve finale stond. In de halve fina-
le moest ze tegen de kampioen van 
Limburg Jill Clout. Een geduchte te-

genstandster waar Britt nooit eerder 
tegen heeft gejudood. Jill liet Britt 
rustig haar favoriete pakking ma-
ken waardoor Britt direct haar favo-
riete schouderworp kon maken bin-
nen 10 seconden een schitterende 
ippon en door naar de finale.

Geen mooie finale
In de finale wachtte Naomi de Graaff 
uit Noord Holland. Britt en Naomi 
hebben elkaar dit jaar al 2 keer eer-
der ontmoet en telkens won Britt. 
Het werd geen mooie finale Naomi 
en haar coach hadden blijkbaar af-
gesproken om het spel van Britt te 
ontregelen en alles te gooien op een 
scheidsrechtersbeslissing.
Naomi ontliep het pakkinggevecht 
en trok continue de pakking van 
Britt los. Tot onze verbazing werd 
net als in de eerste wedstrijd niet 
Naomi maar Britt hiervoor bestraft 
en nog wel door dezelfde scheid-
rechter.

Bittere pil
Britt probeerde Naomi een aan-
tal malen door te sturen en scoor-
de bijna een yuko. Op de grond was 
Britt veel sterker en had twee maal 
de kans om het hier af te maken.
Dit lukte echter niet en het liep zo-
als verwacht uit op een scheids-
rechtersbeslissing.
Het werd 2-1 voor Naomi een bitte-
re pil en uiteraard was Britt zeer te-
leurgesteld.

Ze kan echter tevreden terugkijken 
op haar eerste jaar in de leeftijdklas-
se tot 15 jaar met een 1e plaats op 
Dutch Open Espoir en een 2e plaats 
op het Nederlands kampioenschap.

Penalty schieten G Teams 
KDO De Kwakel

De Kwakel - Twee weken geleden 
hebben 3 leerlingen van het tweede 
jaar Thamen als project voor het on-
derdeel  Sport  Penalty schieten voor 

de twee G Teams georganiseerd.
Bij KDO zijn er twee teams met hun 
leiders en trainers zeer actief en be-
trokken bij het trainen en wedstrij-

den spelen met de jeugd die op wat 
voor manier dan ook een handicap 
hebben. Na wekenlange voorberei-
dingen tijdens de les;contact met de 

trainer gezocht;bij Albert Heijn Jos 
vd Berg aangeklopt voor limonade 
met lekkers ging het dan toch op 
een winderig veld gebeuren.
Alle jeugd mocht 3 penalty’s  
nemen;en hier kwamen dan ook 
een paar winnaars uit.

Het ging niet echt om het winnen 
maar om het plezier in het voetbal .
Nadat ze met zijn allen op de foto 
gingen zat de training en het  penal-
ty schieten erop en kregen ze limo-
nade met wat lekkers.
Tijdens de penalty,s was er ook een 
filmploeg actief; Het G team van 
KDO is namelijk geselecteerd om 
een heuse clinic van Ajax te krijgen.
U kunt deze week nog stemmen op 
internet: Aegon.ajax.nl en stem op 
KDO G Voetbal.
Timo,Ramon en Dahley willen dan 
ook KDO veel succes wensen en 
duimen dat ze binnenkort een dag 
in de Arena mogen zijn.
En bedanken alle leiders en 
trainers(vooral Rene) voor de me-
dewerking aan dit schoolproject en 
Albert Heijn voor de sponsoring van 
de inwendige mens.

KDO 1 verspeelt voorsprong 
en verliest tegen Swift
De Kwakel - Voor het eerste van 
KDO stond afgelopen zondag de 
thuiswedstrijd tegen Swift op het 
programma. Beide ploegen stonden 
al tweemaal eerder dit seizoen te-
genover elkaar, één keer in de com-
petitie en één keer in de beker. In 
beide wedstrijden wist Swift KDO 
te verslaan. De Kwakelaars hadden 
dus duidelijk wat goed te maken te-
gen de Amsterdammers.
Trainer Raymond de Jong kon de-
ze middag niet beschikken over 
Jochem Kok (lichte hersenschud-
ding) en Sven Vlasman (grote jaap 
in wenkbrauw) die vorige week met 
elkaar in aanraking kwamen. Pa-
trick Schijff kon er vanwege privé-
redenen niet bij zijn, dit leidde on-

der andere tot basisplaatsen voor 
Erik Verbruggen, Doron Borger en 
Elton Shehu.

Droomstart
KDO kende deze middag een 
droomstart, want na vijf minuten 
spelen kwamen de Kwakelaars op 
voorsprong. Doordat de opbouw 
van Swift vroeg verstoord werd,  kon 
Doron Borger Joeri Stange vrij voor 
de keeper zetten. Stange was on-
berispelijk en schoot de bal door 
de benen van de keeper, 1-0. KDO 
was in het vervolg van de eerste 
helft duidelijk de betere ploeg. In de 
36e minuut werd dit overwicht be-
loond met een tweede doelpunt. Op 
de rand van het zestienmetergebied 

kreeg KDO een vrije trap. Aanvoer-
der Bart-Jan van der Jagt ging ach-
ter de bal staan en schoot op prach-
tige wijze de bal in de korte hoek, 
2-0. Met deze stand gingen beide 
ploegen even later ook de rust in.

Veilig
In het begin van de tweede helft 
deed KDO er alles aan om de over-
winning definitief veilig te stellen. 
Onder andere Joeri Stange en Bart-
Jan van der Jagt waren dichtbij de 
3-0, maar helaas werd er niet ge-
scoord. In de 55e minuut gebeurde 
er iets waar niemand in De Kwakel 
rekening mee had gehouden, want 
Swift kwam op 2-1. Een aanvaller 
van Swift gaf een voorzet die vervol-

gens via de heup van Fer-
di Rademakers in eigen 
doel werd gewerkt. Twee 
minuten later kwam Swift 
zelfs op gelijke hoog-
te. Nadat een voorzet van 
de rechterkant van het 
veld kon worden binnen-
geschoten door de links-
buiten van Swift, 2-2. Vol 
ongeloof keken de Kwa-
kelaars elkaar aan, want 
vijf minuten eerder was 
er nog geen vuiltje aan de 
lucht. KDO ging vervol-
gens driftig op zoek naar 
de 3-2, hiervoor kregen 
ze diverse corners en vrije 
trappen. Wat KDO ook 
probeerde de bal wilde er 
niet meer in. Swift daaren-
tegen was uiterst efficiënt 
in de weinige kansen die 
ze kregen. In de 80e mi-

nuut kon een aanvaller van Swift uit 
een steekpass vanaf het midden-
veld de 2-3 binnenschieten, wat ook 
de eindstand betekende.

Teleurstelling
Door deze zeer teleurstellende ne-
derlaag wordt het gat met de eerste 
vier van de ranglijst alleen maar gro-
ter. Gelukkig staat KDO in de twee-
de periode nog bovenaan en kan 
het in het Paasweekend bij winst 
op P en T nacompetitie veiligstellen. 
Volgende week speelt het eerste de 
uitwedstrijd tegen nummer drie Ar-
senal. In de heenwedstrijd eerder dit 
seizoen won KDO met 3-0. De wed-
strijd begint om 14:00 uur op het 
IJsbaanpad in Amsterdam. (Anne-
marieke Verheij)

KDO 2 geeft in tien minuten tijd 
zuivere overwinning uit handen
KDO 2 heeft afgelopen zondag 
slechte zaken gedaan in de strijd 
om het kampioenschap in de der-
de klasse. Door met 4-3 te verlie-
zen van het lager geplaatste Nieuw 
West deed KDO zichzelf veels te-
kort.
Alleen al in de eerste helft werden 
er minimaal vijf opgelegde kansen 
om zeep geholpen. In plaats van 
een ruime voorsprong voor de Kwa-
kelaars gingen beide ploegen uit-
eindelijk met een 1-1 stand rusten. 
In de eerste tien minuten na rust 
ging alles bij KDO mis wat er mis 
kon gaan, waardoor Nieuw West 
maar liefst drie keer wist te scoren. 
Aangeslagen door deze forse te-
genslag probeerde KDO zich terug 
te vechten in de wedstrijd.

Dit leidde tot twee doelpunten, maar 
verder kwamen de Kwakelaars niet, 
waardoor er met 4-3 verloren werd. 
De doelpunten bij KDO werden 
gemaakt door Rob Rewijk, Robin 
Vaneman en Martin Bax. Aanstaan-
de zondag speelt het tweede om 
12:00 uur in Amsterdam tegen Swift.

Honk- en Softbalseizoen begint met 
Vuurlijn Toernooien
De Kwakel - Deze week begint 
het buiten seizoen voor HSV 
Thamen in de Kwakel met de al-
om bekende Vuurlijn Toernooien.

Dit jaar zelfs met een extra feestelijk 
tintje, omdat de vereniging haar 50e 
verjaardag viert. De softbal dames 

trappen de toernooien af op zon-
dag 18 Maart vanaf 10.00 uur; het 
weekend erop zijn de softbal heren 
aan de beurt op zaterdag 24 Maart. 
Zondag 25 Maart is de jeugd van de 
honkbal pupillen (t/m 12 jaar) aan 
de beurt, en op zondag 1 April wor-
den de Vuurlijn Toernooien afge-

sloten door de honkbal Aspiranten 
(t/m 16 jaar).  Het afgelopen jaar zijn 
zowel de velden als het clubgebouw 
flink onder handen genomen door 
alle vrijwilligers van Thamen met 
een fantastisch eindresultaat. 
De Vuurlijn Toernooien zijn een 
ideale gelegenheid om kennis te 

maken met deze unieke sport. 
Onze vereniging is altijd op zoek 
naar enthousiaste nieuwe leden, in 
elke leeftijdscategorie.
Dus voor een gezellige dag vol 
sportiviteit, kom naar HSV Thamen 
tijdens één van de Vuurlijn Toer-
nooien!
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AKU atleet B. Anderiessen 
regionaal crosskampioen
Regio - Op zaterdag 10 maart 
werd er bij atletiekvereniging Clyto-
neus in Woerden de regionale cross 
wedstrijden voor pupillen en juni-
oren gehouden. De junioren van 
AKU hebben lang naar dit kampi-
oenschap toegewerkt en afgelopen 
weekend was het zo ver. AKU atleet 
Bram Anderiessen heeft uitstekend 
gepresteerd en is regionaal cross 
kampioen geworden in zijn catego-
rie!
Ondanks een val tijdens de 2125 
meter lange race heeft aanstormend 
talent Bram Anderiessen de finale 
gewonnen in een tijd van 7.54,0. Ook 
Loek Janmaat en Sam Houdijk van 
AKU deden mee aan deze finale in 
de categorie Jongens Junioren D2. 
Loek Janmaat eindigde op de 28ste 
plaats in een tijd van 9.17. Sam Hou-
dijk werd 42ste in 10.04,0.

Meisjes
In de categorie meisjes junioren C 
liep AKU atlete Evelien Hooijman 
een sterke 2 kilometer. In een veld 
van 55 meisjes finishte zij als 6e in 
een tijd van 8.40,0. Diede Lek stond 
ook aan de start op deze 2 kilome-
ter. Zij realiseerde een tijd van 9.55,0 
en werd daarmee 26ste in haar ca-
tegorie.
In de categorie meisjes junioren 
B startte Iselin Keune sterk, maar 
werd toch ingehaald door andere 
snelle loopsters. In de laatste ronde, 
toen zij 7e lag, kon zij nog versnellen 
en kwam helaas op de finish net 0,1 

seconde te kort voor een 3e plaats. 
Zij werd 4e op het 3 km lange circuit 
met een tijd van 13.07,0.

Jongens
Sjoerd Heemskerk stond aan de 
start op de 5 kilometer in de cate-
gorie Jongens Junioren AB. Helaas 
kreeg hij op dit zware parcours tij-
dens zijn race last van zijn rug. 
Daardoor kon hij niet voldoende 
snelheid vasthouden en kwam, be-
hoorlijk teleurgesteld, als 14e over 
de finish in 19.50,0.
SRT- en AKU-atlete Kim Hittinger 
liep de eerste ronde in de catego-
rie meisjes junioren AB een goede 
race. Daarna wreekte zich het feit 
dat ze nog te weinig trainingsarbeid 
heeft kunnen verrichten. Ook zij 
had wat rugproblemen, maar des-
ondanks kwam Kim als 6e over de 
eindstreep in een tijd van 13.29,0.
Thijs Heemskerk werd tijdens zijn 
3750 meter lange race geconfron-
teerd met een losse veter. Vervol-
gens liep hij niet lekker meer en fi-
nishte in een tijd van 17.56,0 en werd 
daarmee 61ste in zijn categorie Jon-
gens Junioren C.

Meisjes A
Tot slot kwam in de categorie meis-
jes junioren A Channa van Seters 
op het 3 km lange parcours als 14e 
over de meet in een tijd van 14.52,0. 
De AKU junioren mogen allemaal 
erg trots zijn met deze geleverde 
prestaties, hartstikke goed gedaan!

Jeugdrijder Owen Geleijn wint het kampioenschap van Uithoorn.

Wielren seizoen voor 
UWTC weer van start
Aalsmeer - Regio - De eerste wed-
strijden zijn alweer verreden. De 
eerste wedstrijd op 12 februari werd 
nog afgelast i.v.m. de vorst. Op 26 
februari werd het kampioenschap 
van Uithoorn verreden op onze 
thuisbaan aan de Randhoorn. Ge-
lijk alweer succes voor jeugdrijder 
Owen Geleijn die de eerste plaats 
voor zich opeiste bij categorie 3 en 
4, de 10- en 11-jarigen. Ook in cat 
3-4 een 7e plaats voor Tristan Ge-
leijn, Eric Looij 10e en Ian vd Berg 
11e. Bij categorie 5-6 reden Rowe-
na Wiebes, Menno van Capel, Le-
on Buijs en Daniel Wiegmans mee. 
Menno kon de wedstrijd in het pe-
loton uitrijden voor de andere rijders 
ging het nog iets te hard vandaag.
Bij de nieuwelingen won oud-UWTC 
rijder Jouke Schelling de wedstrijd 
met overmacht, hij zette het hele 
peloton op een ronde achterstand. 
Niels Ruijter werd 6e en Rick van 
Wieringen 10e . Bart de Veer had 
een ronde achterstand op het pe-
loton maar reed de wedstrijd pri-
ma uit. Ook Rowie van Capel had bij 
de junior meisjes een ronde achter-
stand opgelopen maar heeft weer 
de eerste wedstrijdervaring van 
2012 opgedaan. 
Bij de groep A rijders (elite/juni-
or/amateurs/beloften) won oud- 
UWTC rijder André Looij. Ook bij 
de groep B rijders (sportklasse) een 
UWTC rijder op het podium. Frans 
van der Does reed naar een mooie 
3e plaats.

Kansrijk
Op 3 maart zocht Joost Spring in ’t 
Veld wat verder van huis een wed-
strijd op. De ronde van Groningen, 
voor elite en beloften, stond op zijn 
programma. Ruim 160 rijders aan 
de start. Joost zat in een vroege 
kansrijke ontsnapping met 4 ande-
re rijders. Met ruim 2 minuten voor-
sprong zag het er goed uit. Maar het 
peloton wist toch nog terug te ko-
men. Uiteindelijk wist hij een nette 
21e plek te behalen in de Groning-
se straten.
Zaterdag 10 maart en zondag 12 
maart is het kampioenschap van 
Amsterdam verreden op de mooie 
baan in Sloten. Maar liefst 34 nieu-
welingen jongens aan de start, alle 

UWTC-ers wisten zich in het peloton 
te handhaven. De snelheid lag be-
hoorlijk hoog, want er werd een uur 
lang met een gemiddelde snelheid 
van 41 km/u gereden. Deze jongens 
worden dit jaar 15 of 16 jaar. Rick 
van Wieringen werd 11e, Jeroen van 
Goor 14e, Bart de Veer 21e en Koen 
de Best 26e. 

Veteranen
Zondag 11 maart was de start van 
het wielerseizoen 2012 voor de 60+ 
veteranen op het clubparcours van 
de UWTC in Uithoorn. In de voor-
jaarszon stonden er 35 renners aan 
het vertrek, waaronder drie renners 
van de UWTC, namelijk Leen Blom, 
Theo Oudshoorn en Guus Zantingh. 
Vanaf de start werd er een hoog 
tempo onderhouden met als gevolg 
dat er na 8 ronden al een kopgroep 
ontstond van 7 renners met daar-
bij Guus Zantingh. In de kopgroep 
werd er goed samengewerkt , zodat 
zij een grote voorsprong op het pe-
loton kregen. Met nog 7 ronden te 
gaan sprongen twee renners uit de 
kopgroep weg en werden niet meer 
achterhaald. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis voor Arie de Groot 
uit Stolwijk. Guus Zantingh spurt-
te naar een mooie 4e plaats na de-
ze lange ontsnapping. De sprint van 
het peloton, voor de 8e plaats, werd 
gewonnen door Ben Pouwels uit 
Cuijk. Leen Blom en Theo Ouds-
hoorn eindigden in het peloton. 
Op vrijdag 16 maart zullen de rijders 
aanwezig zijn bij de ploegenvoor-
stelling. Dit jaar is deze bij sponsor 
Profile Tyrecentre Hogendoorn aan 
de Amsterdamseweg in Uithoorn. 
De andere sponsors van de afdeling 
wielren zijn de Rabobank, autobe-
drijf Rovémij uit Mijdrecht, fietspeci-
alist van Eijk uit ter Aar, ijzer en me-
taalhandel Kroon uit Wilnis en Ab-
dominis sportbegeleiding.
Zodra de zomertijd ingaat gaan ook 
de jeugdtrainingen ,op dinsdag van 
17.30 tot 18.45 uur, weer van start. 
Wil je ook eens kennismaken met 
wielrennen dan mag je vrijblijvend 
een paar trainingen meedoen. Leef-
tijd 8 jaar en ouder. Meer informa-
tie kunt u vinden op: www.uwtc.nl/
wielren.

Zeventig en tachtig bij  
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 8 maart was 
er de derde ronde van de derde 
en laatste cyclus van dit seizoen. 
De voorzitter opende de bridge-
drive met de verheugende medede-
ling dat we er weer een tachtig jari-
ge bij hadden. Corry nogmaals van 
harte gefeliciteerd en bedankt voor 
de heerlijke traktatie. Helaas heeft 
ook de griepgolf ons bereikt, waar-
door er nog wat verandert moest 
worden aan de loopbriefjes, omdat 
iemand s’morgens afgezegd had. 
De wedstrijdleiding kwam nog met 
het vriendelijk verzoek, om alleen 
nog maar telefonisch af te zeggen, 
dan weet je zelf dat de boodschap 
is overgekomen en kunnen er geen 
misverstanden ontstaan. Er werd 
aan 13 tafels gebridged. Zeven in de 
A-lijn en zes in de B-lijn, met helaas 
een stilzittersronde in de A-lijn. 

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Leny en Jan 
v.d.Schot met maar liefst 71,68 %.
Dit bedoelde we dus met de zeven-
tig in de aanhef.
Tweede werd het paar Greet de 
Jong en Roel Knaap met 58,09 %, 
de eerste ronde was duidelijk een 
vergissing, want zij gaan nu weer 
als een speer.
Derde werd het paar Nel Heilmann 
en Hetty Houtman 55,80 %, het lijkt 
wel of zij even moeten warmdraaien.

B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Corry Olijhoek en Nel-
ly de Ruiter met 56,00 %.
Tweede werd het echtpaar Coby en 
Joop Buskermolenmet 53,48 %.
Dede is het paar Riet Bezuyen en 
Wim Egbers met 53,04 % geworden. 

Competitiestand.
We zijn nog niet op de helft van deze 
cyclus, dus niemand hoeft nog niet 
wanhopen of optimistisch te zijn, er 
kan nog van alles gebeuren

A-lijn
Eerste staan hier het echtpaar Leny 
en Jan v.d.Scho met een gemiddel-
de score van 58,89 %. Tweede is het 
paar Greet de Jong en Roel Knaap 
met 54.91 %. Derde is het echtpaar 
Ria en Joop Smit met 53,47 %, nog 
beterschap Joop.

B-lijn 
Eerste zijn hier het paar Corry Olij-
hoek en Nelly de Ruiter met een ge-
middelde score van 57,86 %. Tweede 
is het echtpaar Coby en Joop Bus-
kermolen met 57,04 %. Derde is het 
paar CorryH Snel en Netty Walpot 
met 54,86 % 
Volgende week spelen we de vier-
de ronde van de derde cyclus, dus 
weer competitie Bridge, dan valt er 
iets meer te zeggen over de compe-
titiestand.

Grij ze haren bij  
paren-competitie BVK
De Kwakel - Wie kent hem niet, de 
Gert Timmermanshit uit lang vervlo-
gen tijden ‘Ik heb eerbied voor jouw 
grijze haren’? Alle leden van de BVK 
kennen dit ongetwijfeld, aangezien 
het jongste lid de 50 al gepasseerd 
is. Het merendeel van de dames en 
heren bridgers is dan ook getooid  
met een haardos die varieert van 
statig asblond tot nog statiger wit.
Dat is ook het geval bij de winnaars 
van de 3 lijnen en omdat je als sim-
pele correspondent toch elke keer 
weer een andere kop boven je ver-
slag wilt hebben kwam dat mooi uit. 
Dat diezelfde simpele correspon-
dent afgelopen donderdagavond 
de vrouwen van zich af moest slaan 
die zo nodig aan zijn weer eens da-
nig gekortwiekte kapsel wilden zit-
ten doet daarbij verder niet ter zake. 
Het inspireerde hem de rest van de 
avond trouwens wel tot grootse da-
den, dus de dames zullen van nu af 
aan hun handen wel thuis houden 
(de heren hopelijk ook!)

A lijn
In de A lijn sloegen de eerder al 
eens als ‘sleeping giants’ (= ‘op de 
loer liggende giganten’) aangeduide 
Marianne Kamp en Eefke Backers 
weer eens toe. Met 62,5% bleven zij 
de gehele concurrentie voor. Wim 
en Rita Ritzen werden deze keer 2e 
met 60,71%. Anneke Karlas en Jaap 
Verhoef lijken de kortstondige inzin-
king aan het einde van de vorige cy-
clus van de parencompetitie weer 
aardig te boven te zijn, want voor 
de 2e keer op rij werden zij 3e, deze 
keer met 60,12%   
Trudy Stokkel en Huub Zandvliet 
hadden bepaald niet hun bes-
te avond. Omdat scores onder de 
30,37% niet worden vermeld in dit 
verslag moet ik u hun eindresultaat 
schuldig blijven.

B lijn
In de B lijn de topscore van de 
avond en wel voor Truus en Piet 
Langelaan. De een paar weken ge-
leden genoemde ‘boze bridgegeest’ 
die was gesignaleerd in de omge-
ving van het Jaagpad/Drechtdijk in 
De Kwakel was blijkbaar weer ver-
dwenen, want Piet en Truus speel-

den weer als vanouds en sloegen 
met 62,8% een aardig gaatje met de 
achtervolgers.
Een uitstekende 2e plaats viel ten 
deel aan Wim en Riet Beijer, die de 
vorige cyclus nog in de C lijn uit-
kwamen en nu dus blijk geven van 
nog hogere aspiraties. Hun score 
van bijna 59% draagt er flink toe bij 
om dat verwachtingspatroon waar 
te maken. Op naar de A lijn dus.
Emmy en Gerard van Beek timmer-
den ook flink aan de weg, getuige 
hun 3e plaats met 53,27%.
Janny Snabel en Vrony van Veen 
waren vorige week sterk gestart bij 
hun comeback in de B lijn, maar zij 
konden dat deze week geen ver-
volg geven en moesten genoegen 
nemen met de 16e en dus onder-
ste notering op de ranglijst met ruim 
35%.

C lijn
In de C lijn was er succes voor Ans 
Nieuwendijk en Ria Bulters. Deze 
op het eerste gezicht zo onschul-
dig en vriendelijk ogende dames 
blijken, eenmaal aan de bridgeta-
fel gezeten, spijkerhard voor hun te-
genstanders. Zij lachen je vriende-
lijk toe en vervolgens straffen zij elk 
foutje medogenloos af en delen zij 
geen kadootjes uit (dat is overigens 
natuurlijk wel de beste manier om 
goed te scoren!)  De opponenten 
verlaten dan ook vaak met tranen 
in de ogen ( maar stiekum wel vol 
bewondering!) de tafel als de laat-
ste kaart is gelegd en zij weer eens 
een ‘0’ hebben genoteerd op het 
scorebord.
Ans en Ria scoorden 59,17% en 
daarmee bleven zij onder andere In-
eke Hilliard en Huib van Geffen voor. 
Die werden 2e met 55,83% en lijken 
daarmee de basis te hebben gelegd 
om de C lijn, waar zij natuurlijk he-
lemaal niet in thuis horen, eindelijk 
eens te verlaten. 
Wim Maarschalk en Henk Poll tref-
fen we deze week op de 3e plaats 
met precies 55%.

Na volgende week zijn we halver-
wege deze slotserie van 6 speel-
avonden en gaan we ook eens een 
blik werpen op de totaalstanden.

Spanning bij  BVU
Uithoorn - Op maandag 5 maart 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de 5e ronde in de 4e paren-
competitie. Met nog 1 ronde te gaan 
begint de spanning op te lopen.

De nummers 1 in beide lijnen lijken 
inmiddels al bekend (Tineke en An-
ke in de A en de Thea’s in de B), 
maar wat er zich daarachter bevindt 
is wel verrassend.

In de A-lijn zitten de nummer 2 t/m 
4 erg dicht bij elkaar. echtpaar Stol-
wijk, tot vorige week nog nummer 5, 
liet het afweten en zakte naar plaats 
12, niet geheel buiten degradatiege-
vaar. In de B-lijn is, met uitzondering 
van de nummer 1, de gehele top 10 
door elkaar gehusseld. De verschil-
len zijn uitermate klein waardoor er 
nog van alles mogelijk lijkt. De uit-
slagen: 
A-lijn: 
1. Wim Baars &
Marcel Dekker 63,02%
2. Marineke Lang &
Martin Kok 58,85%
3. Hetty Houtman &

Huib van Geffen 54,17%
4. Tineke van der Sluijs &
Anke Reems 50,00%

B-lijn: 
1. Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg 67,01%
2. Monique Verberkmoes &
Jan van Beurden 61,46%
3. Thea Stahl & Thea Kruyk 56,25%
4. Tini & Johan Lotgerink 55,21%
5. Cees Harte & Jan Visser 51,0%
6. Ineke Hilliard &
Elisabeth van den Berg 50,00%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. 

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Inlooptrainingen j eugd en 
senioren KDO handbal
Uithoorn - In de maand april orga-
niseert KDO inloopweken voor al-
le jeugd en senioren die eens willen 
proeven aan de handbalsport. Voor 
de jeugd wordt op vier woensdag-
middagen een 1 uur-durende trai-
ning gegeven, waarin alle onderde-
len van deze flitsende sport naar vo-
ren komen. Dames (vanaf 19 jaar) 
kunnen meetrainen met diverse 
teams op twee donderdagavonden. 
Nieuwsgierig? Meld je dan nu aan!
Jeugd van alle leeftijden is welkom. 
De trainingen worden gegeven op 
woensdag 4, 11, 18 en 25 april van 
16.00 tot 17.00 uur op het sportpark 
van KDO. De training wordt ver-
zorgd door gediplomeerde jeugd-
trainers. Daarnaast wordt gezorgd 
voor iets te drinken. 
Maar ook dames vanaf 19 jaar, met 
en zonder handbalervaring, zijn van 

harte welkom om eens kennis te 
maken met handbal bij KDO. KDO 
is altijd op zoek naar dames voor 
het aanvullen van onze senioren-, 
selectie- en recreantenteams. Op 
donderdagavond 19 en 26 april kun 
je meetrainen met één van de da-
mesteams. 

Aanmelden of meer informatie?!
Ben je van plan één of meerde-
re trainingen mee te komen doen? 
Meld je dan wel even aan door een 
mail te sturen naar handbal@kdo.
nl. Graag naam, leeftijd en telefoon-
nummer vermelden.

Voor meer informatie kun je terecht 
bij Femke de Jong, 06-40467306. De 
eerste vijf deelnemers die ook daad-
werkelijk lid worden van KDO hand-
bal krijgen een handbal cadeau.

Ruitenboer bij  Bridge-
vereniging De Legmeer
Uithoorn - Vier en twintig door de 
computer bedachte spellen die in 
het gehele land gespeeld worden, 
dat is nog eens top integraal brid-
gen! Afgesproken was, een soort 
positieve discriminatie, dat alleen 
de eerste vier plaatsen van de A- 
lijn recht geven op verdere landelij-
ke deelname en kans om BN-er te 
worden. De rest dus voor spek en 
bonen en een fles wijn voor de eer-
ste drie als troost!

Ruitenboer
De uitverkorenen werden de pa-
ren: Erika Noord & Luuk Smit, zij 
kwamen voor één keer, zagen dat 
het goed ging en overwonnen met 
61,46%, Jan Egbers & Ben Remmers 
met gelukkig het zelfde percentage, 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
met 58,33% en Andre van Herel & 
Cora de Vroom met 52,08%.

Spek
Voor het spek, de wijn en de eer be-
haalden Sonja & Hans Selman de 
eerste plek in de B- lijn met 59,38%.  
Tweede werden Marianne & Huub 
Kamp met 56,77%, gevolgd door 
An & Jan van Schaick, die met hun 
56,25% ook nog net een fles mogen 
ontkurken.

Bonen
Voor de bonen en de wijn was de 

C- lijn gereserveerd. Atie de Jong 
& Evert Wevers kwamen hier met 
56,77% op plaats één en tot grote 
verrassing maar nipt voor het twee-
de paar dat op 56,25% uitkwam. De 
vorige week opgeschreven profetie 
kwam wel heel snel uit. Debutante 
Henny Heijnen betond het om sa-
men met een door de wol geverfde 
Hetty Houtman, de verdere concur-
rentie op de verkeerde kaart te zet-
ten en met de wijn en de eer aan de 
haal te gaan. Die bridge lessen van 
Cor Hendrix moeten toch wel erg 
goed zijn, of is het toch een kwes-
tie van talent? Anneke Houtkamp & 
Marianne Jonkers scoorden de der-
de fles met 54,17% en de rest had 
het nakijken met soms wat wrevel 
over een wel erg chronisch gebrek 
aan punten, wat kennelijk bij zo’n 
exercitie hoort! 

Volgende keer weer paren en de-
ze ronde loopt door tot aan het ein-
de van dit seizoen in mei. Dus wilt u 
ook uw talent nog stormachtig ont-
wikkelen, grijp dan nu uw kans en 
kom spelen bij Bridgevereniging De 
Legmeer. Elke woensdagavond van 
af 19.45 uur in de barzaal van sport-
hal De Scheg. 

Inlichtingen bij het secretariaat ger-
daschavemaker@live.nl of per tele-
foon 0297 567458.
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KDO JG1 heeft clinic bij 
de Amsterdamse club AJAX
De Kwakel - Met heel mooi weer 
startte we aan de 1e wedstrijd te-
gen de nieuwkomer in de Friends 
League de koninklijke HFC uit Haar-
lem. In het begin werd het al snel 
duidelijk dat onze keeper Beau een 
stranddag zou krijgen. Deze wed-
strijd heeft hij zich behoorlijk ver-
veeld. De verdediging (Timo, Omar, 
Pascal en Mark) stond als een huis 
dus de keeper hoefde niet in actie 
te komen. Het middenveld en de 
aanvalslinie had het heel erg druk. 
HFC kwam niet onder de druk van 
KDO JG1 uit en dat resulteerde in 
veel kansen die slecht werden be-
nut. Dylan had een paar goede mo-
gelijkheden maar de keeper stond 
steeds op de goede plek. Uiteinde-
lijk werd het 6-0 voor KDO ( 4 x Le-
wis, 1 x Joël en 1 x Stijn). 

In de 2e wedstrijd zat meer strijd van 
beiden kanten. Door een beoorde-
lingsfout achterin kregen de Bui-
tenboys uit Almere een snelle voor-
sprong. Vanaf dat moment was KDO 
weer wakker en in dezelfde minuut 
werd de 1-1 gemaakt door Omar. 
Na dit doelpunt ging KDO meer 
druk zetten en dit resulteerde in 
doelpunten van Lewis en Stijn. Me-

de door goed storend werk van Da-
niël. De Buitenboys gaven zich niet 
zomaar gewonnen en kwamen weer 
terug tot 3-2 door een lage schui-
ver waarbij Beau geen enkele kans 
had. De doelpuntenmakers Lewis en 
Stijn zorgde hierna voor een veilige 
marge van 5-2. Het slotakkoord was 
voor de Buitenboys die nog 1 x maal 
onze keeper wist te verschalken. De 
eindstand werd 5-3 in het voordeel 
van KDO JG1. Onze diep spits Luca 
schoot nog wel geweldig hard op de 
paal maar hij miste vandaag net dat 
beetje geluk om te scoren.

In beide wedstrijden was duidelijk te 
zien dat het afronden van de kan-
sen ver van optimaal was. Dit wil-
len we natuurlijk verbeteren. G-
voetbalelftal KDO JG1 maakt kans 
op een Clinic van de jeugdtrainers 
van Ajax op het trainingcomplex 
de Toekomst. Ga naar www.aegon.
nl/ajax, zoek KDO JG1 op en stem 
op ons. We hebben u stem hard no-
dig. Dus doe het nu meteen. Via de 
PC, GSM (androidtoestel Samsung, 
HTC, blackberry etc. kan elke dag) 
of IPAD. Zet het op Hyves, Facebook 
of twitter het door. Help KDO JG1 en 
stem op ons!

Kanoën tussen miljoenen-
jachten
Uithoorn - Het eerste kanopolote-
am van Michiel de Ruyter heeft vo-
rige week twee demonstraties ge-
geven op de Hiswa, de watersport-
beurs in de Amsterdamse RAI.
Voor wie de beurs niet kent: voor 
watersportliefhebbers is het een 
walhalla. Zeker als ze ook een grote 
portemonnee hebben. Prijskaartjes 
hangen niet aan de grote jachten, 
maar de duurste boten kosten mil-
joenen. Vlakbij de hoofdingang van 
het  grootste beurs- en congresge-
bouw van Nederland wordt voor el-
ke editie een bassin in elkaar ge-
knutseld. Daar worden allerlei wa-
tersporten gepromoot. 
De Uithoornse kanopoloërs gaven 
vorige week donderdag een eerste 
inkijkje in de sport. Dat was nog niet 
gemakkelijk want kanopolodoe-
len zijn schaars in Nederland. MdR 
moest zelf doelen meenemen. Dat 
betekent: uit elkaar halen, met een 

bus naar Amsterdam vervoeren en 
op een drukke beurs weer in elkaar 
zetten. Hoewel het ‘slechts’ een trai-
ning van het eerste team betrof, wa-
ren de toeschouwers zeer enthousi-
ast. Helaas was het niet heel druk. 
Op zondag waren er veel meer 
mensen. Er bleven ook meer men-
sen staan, want de sporters zorgden 
voor een waar spektakel. Het eerste 
team van kanovereniging Odysseus 
uit Alkmaar was zondag de tegen-
stander van MdR. Dat leverde mooie 
wedstrijden op, want MdR is de 
nummer twee van Nederland waar 
‘Ody’ de nummer drie is. De ploe-
gen legden elkaar het vuur aan de 
schenen en wonnen beide één keer. 
,,Waar kan ik deze sport beoefe-
nen?” vroeg een van de toeschou-
wers. Hij werd verwezen naar een 
club bij hem in de buurt. En nu maar 
hopen dat de demonstratie voor le-
denaanwas heeft gezorgd. Bridgeclub Hartenvrouw

Uithoorn – Dinsdag 6 maart werd 
de eerste zitting van de vierde en 
laatste competitieronde door de 
Hartenvrouwen in de Scheg  ge-
speeld.
A  lijn: een gedeelde eerste plaats 
was voor Ina Melkman & Jetty Wee-
ning en het gelegenheids paar Ger-
da Bosboom & Guus Pielage, beide 
paren scoorden 57,08%, zij werden 
op de voet gevolgd door Rita Vro-
men & invalster Ineke Hilliard met 
56,67%, de vierde positie was voor 
Nel Bakker & An van der Poel met 
54,58%, en de vijfde plaats voor Tru-
dy van den Assem & Refina van Me-
ijgaarden met 54,17%.
B lijn: Hier was de topscore voor 
Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit 

met 63,33%, op de tweede plaats 
Tilly van Dijk & Jany van der Ent met 
59,17%, de derde positie was voor 
Ria Bulters & invalster Bep Verleun 
met 53,75%, op de vierde plaats Eu-
genie Rasquin & Riet Willemse met 
51,67%, een gedeelde vijfde plaats 
voor de paren Wil Blansert & Ria 
van Geelkerken en Ank Reems & 
José Möller beide paren scoorden 
50,83%. 

De competitiestand is praktisch ge-
lijk aan de uitslag van deze eerste 
zitting. Voor inlichtingen betreffen-
de Hartenvrouw kunt u bellen met 
het secretariaat Mieneke Jongs-
ma tel: 0297-565756 of via de mail: 
wjongsma1@hotmail.com.

KDO JG2 speelt Friends 
League Toernooi
De Kwakel - Nadat het vorige toer-
nooi binnen werd gespeeld konden 
we nu weer lekker buiten voetbal-
len. Het was heerlijk weer en de len-
te zat in de lucht. Maar de lente zat 
niet alleen in de lucht maar tijdens 
de eerste wedstrijd zat hij volgens 
mij ook in jullie hoofd. We hadden 
het erg moeilijk tegen de spelers 
van Only Friends. Jullie deden ont-
zettend jullie best maar Only Friends 
scoorde al heel snel 0-1. Het 2e 
doelpunt van Only Friends was puur 
geluk maar ja toen kwam ook 0-3 en 
0-4. Gelukkig was daar Onno die het 
met een schitterend doelpunt 1-4 
maakte. Ondanks dat de aanvallers 
van ons team er alles aan deden om 
nog meer doelpunten te maken en 
de verdediging erg zijn best deed 
om niet één speler van Only Friends 
er door te laten sloten we deze wed-
strijd toch af met 1-6 nederlaag. We 
hadden toen even rust omdat On-
ly Friends tegen NVC moest spe-
len. In de kleedkamer stond limona-
de op ons te wachten. Na deze ne-
derlaag vond Jobbe het nodig dat ik 
eens duidelijk te tactiek zou uitleg-
gen aan jullie zodat de tweede wed-
strijd een stuk beter zou gaan als 
de eerst. Jobbe stuurde alle ouders 
de kleedkamer uit en deed de deur 
dicht. Hier heb ik jullie de speciale 
maar zeer geheime tactiek van de 
JG2 van KDO uitgelegd. 

Goede moed
Na deze uitleg gingen we met goe-
de moed weer naar buiten. De wed-
strijd was nog bezig waardoor we 
goed konden kijken waar de zwak-
ke plekken van NVC zaten zodat we 
deze in de volgende wedstrijd kon-
den gebruiken. Joel van Dam van de 
JG1 was ook komen kijken en hem 
vroeg ik of hij de verdediging en de 
keepster wilde coachen. Joel heeft 
snel een goede opstelling voor de 
defensie bedacht waarna de wed-
strijd startte. Er was een duidelijk 
verschil te zien met de eerste wed-
strijd. De goed opgestelde defensie 
bleef keurig op zijn plaats staan en 
sommige verdedigers deden zelfs 
geen stap opzij en maakte zich heel 
groot als de spelers van NVC in de 
aanval waren. De voorhoede deed 
erg hun best en onze nieuwe spits 
had een paar mooie acties. Jammer 
genoeg verloren we deze wedstrijd 
ook met 3-0 maar er was een duide-
lijke vooruitgang te zien in ons spel. 
Als we deze vooruitgang voortzetten 
dan kan het niet anders dan dat we 
de volgende wedstrijden dik gaan 
winnen. 

Het toernooi zit er weer op. Dan rest 
mij niets anders dan jullie heel har-
telijk te bedanken voor jullie inzet, 
ik vind dat jullie ontzettend je best 
hebben gedaan. 

Legmeervogels zaalvoetbal 1
Met gemak naar volgende 
bekerronde
Uithoorn - Afgelopen woensdag 7 
maart moest Legmeervogels aan-
treden tegen De Baron 1 voor de 
2e knock out ronde van de beker. 
Van te voren werd gedacht dat dit 
een lastige klus zou worden, omdat 
De Baron eveneens in de 1e klas-
se (D) uitkomt en daarin ruim bo-
venaan staat met een ruim doelsal-
do (98-58). Het team was zo goed 
als compleet met uitzondering van 
de door blessures geteisterde Coen 
van Weerdenburg, Dennis Rijnbeek 
en Jasper van Gelderen. 
Legmeervogels begon sterk aan de 
1e helft. Het nam gelijk het initia-
tief en zette de tegenstander on-
der druk. Met goed voetbal werd de 
aanval gezocht. Dit goede spel le-
verde al in de 3e min de openings-
treffer op door een afstandsschot 
van Stefan van Pierre, 1-0. Het goe-
de spel werd doorgezet, met een 
aantal zeer goed uitgespeelde aan-
vallen. In de 7e min werd de ver-
diende 2-0 op het scorebord ge-
bracht. Door een schot van weder-
om Stefan belandde de bal via de 
voet van een tegenstander in het 
doel, 2-0. 
Er was geen vuiltje aan de lucht voor 
Legmeervogels, maar toch viel on-
verwachts de aansluitingstreffer in 
de 16e min door onoplettendheid 
in de verdediging, 2-1. Toch was 
het Legmeervogels dat het initiatief 
bleef houden, waardoor De Baron 
er totaal niet aan te pas kwam. In 
de 20e min kreeg Jordi de bal aan-
gespeeld. Hij behield goed het over-
zicht en bediende Ibrahim op maat, 
3-1. De volgende minuut was het 
alweer raak. Bij een schot op doel 
kwam de bal via de keeper voor de 
voeten van Jordi van Gelderen. Hij 
schoot direct op doel, waarbij de 
bal wederom via een tegenstander 
in het doel belandde, 4-1. Met deze 
verdiende voorsprong werd de rust 
in gegaan.

Initiatief
De 2e helft ging Legmeervogels 
door met waar het gebleven was. 
Men nam het initiatief en ging door 
met gecontroleerd aanvallen. In de 
2e min werd de score alweer uitge-
breid. Met een fraaie actie bediende 
Ibrahim Mels Bos op maat, en deze 
rondde op zijn beurt dit buitenkans-
je af, 5-1. Twee minuten later kreeg 
Ibrahim de bal aan de linkerkant 
aangespeeld. Hij speelde zijn tegen-
stander uit en zag Mels opstomen 
richting 2e paal. Met een harde en 
strakke pas wilde hij Mels inspelen, 
maar de bal belandde in één keer in 
de verre hoek het doel in, 6-1.     
Deze voorsprong was zeer verdiend, 
waarbij het tegenviel wat de tegen-
stander liet zien. Af en toe stelden 
zij er een snelle uitbraak tegenover, 
waarbij zij toch een aantal keer ge-
vaarlijk werden. Maar de vervan-
ger van Jasper van Gelderen, Pa-
trick Brouwer, stond uitstekend te 
keepen. 

Toch kreeg Legmeervogels een tref-
fer tegen in de 5e min. Een tegen-
stander stoomde op vanaf eigen 
helft, omspeelde een aantal spelers 
van Legmeervogels, en rondde koel-
bloedig af, 6-2. 
Vanaf dat moment kreeg Stefan 
zelfs totaal onterecht een gele kaart, 
en moest voor 2 min het veld af. 
Daardoor ontstond een 4 tegen 3 si-
tuatie, waardoor Legmeervogels te-
rug moest. Het werd lastig in deze 
fase, maar het doel werd schoon ge-
houden. Met drie man breidde Leg-
meervogels zelfs nog de score uit 
via een snelle uitbraak. Mels stoom-
de op vanaf links en schoot hard de 
7-2 binnen in de 7e min.

Scores
Naast al deze kansen kreeg Leg-
meervogels er genoeg om de sco-
re uit te breiden, maar er werd af en 
toe slordig mee om gegaan. Tot twee 
maal aan toe lukte het Dimitri niet 
om de bal in het doel te werken, on-
gelukkig liep hij tegen de paal aan. 
Men werd gewoon te nonchalant in 
deze fase. Toch maakte Dimitri zijn 
missers goed door er op aangeven 
van Mels 8-2 van te maken in de 
15e min van de 2e helft. Tot 2 minu-
ten voor tijd bleef deze stand op het 
scorebord staan. Door weer een ei-
gen doelpunt van de tegenstander, 
waarbij Stefan tegen de tegenstan-
der aan schoot, kwam de 9-2 op het 
scorebord in de 23e min. Nu wilde 
men graag de tien op het scorebord 
brengen, en daar kreeg Legmeer-
vogels een uitstekende kans voor. 
Met drie man voor de keeper bleef 
men de bal maar naar elkaar rond 
tikken om de tegenstander gek te 
maken. Uiteindelijk kreeg Stefan de 
kans het karwei af te maken, maar 
hij faalde in de afwerking en schoot 
naast. Als je de kans zelf niet maakt 
dan doet de tegenstander het wel. 
Via een snelle uitbraak maakten zij 
er 9-3 van in de 25e min, wat totaal 
onverwachts was. Toch kwam goal 
nummer 10 nog op het scorebord. 
Gelijk na de aftrap koos Legmeer-
vogels nog één keer vol de aanval. 
Door een assist van Ibrahim op Ste-
fan werd dan toch de 10e treffer ge-
noteerd, 10-3 in de 25e min. Daarna 
floot de scheidsrechter direct af, en 
werd onverwachts met speels ge-
mak de tegenstander van het kastje 
naar de muur gestuurd.   
Nu is het afwachten welke tegen-
stander uit de koker komt rollen 
voor de 3e ronde. Uiteraard hoopt 
Legmeervogels op een tegenstan-
der dat hoger speelt dan de 1e klas-
se, dat zou een mooi affiche zijn. 
Maar eerst moet weer aangetreden 
worden voor de competitie.
Op vrijdag 16 maart is Zuidoost Uni-
ted 2 de tegenstander. Om 21:55uur 
wordt afgetrapt in het Bijlmer Sport-
centrum. Met nog 4 wedstrijden te 
gaan moet daar de eerste stap wor-
den gezet voor promotie naar de 
Hoofdklasse.  

UBA Bouw en Koot Plus 
schaatsen voor het goede doel
Uithoorn - Op zaterdag 25 februari 
heeft het team UBA Bouw Uithoorn 
en Koot Plus Abcoude deelgeno-
men aan  Skate4life,  een initiatief 
van Inspire2Live. Skate4life is een 
evenement op het Mjosa-meer bij 
Lillehammer (Noorwegen) waarbij 
schaatsers door zich te laten spon-
soren een bijdrage leveren aan de 
strijd tegen de gevolgen van kanker.

Er werd die dag ruim 400 km ge-
schaatst door de familie Koot, be-
staande uit Jan Koot, technisch di-
recteur van UBA Bouw uit Uithoorn; 
Ernst Koot, eigenaar van Super-
markt Plus uit Abcoude, Fred, Bian-
ca, en Karin (medeorganisator) en 
Jeroen Linnenbank. Het team werd 
o.a. gesponsord door UBA Bouw 
B.V. en PLUS Koot en heeft een be-
drag verzameld van € 4.500,-. In to-
taal hebben 46 deelnemers maar 
liefst € 25.000,- bij elkaar geschaatst. 

Het idee om mee te doen ontstond 
door het enthousiasme van familie-
leden die naar Noorwegen zijn ge-
emigreerd en het evenement mede 
georganiseerd hebben. Samen met 
enkele andere Noren en Nederlan-
ders hebben zij keihard gewerkt om 
alles voor elkaar te krijgen. Van het 
onderhouden en sneeuwvrij hou-

den van de ijsbaan, het enthousi-
asmeren van een zo groot moge-
lijke groep mensen, tot aan het re-
gelen van Hollandse erwtensoep en 
een heus dweilorkest. Met als resul-
taat een fantastische dag vol emo-
ties, mooi weer, prima ijs, bijna 50 
schaatsers aan de start en een ge-
weldige opbrengst.

Inspire2Live is een internationa-
le stichting die sportevenemen-
ten organiseert (waaronder de Al-
pe d’HuZes) in de mondiale strijd 
tegen kanker. Doel is om de ziekte 
kanker beheersbaar te maken door 
het werven van fondsen, het stimu-
leren van internationale samenwer-
king op het gebied van onderzoek 
en behandeling, en het centraal 
stellen van de patiënt. De ambi-
tie van Skate4Life is om voor Noor-
wegen te worden wat Alpe d’HuZes 
is voor Nederland: een fantastisch 
sportief evenement waarbij schaat-
sers, vrijwilligers en sponsoren op 
een geweldige manier een bijdra-
ge leveren aan de strijd tegen kan-
ker. En dat alles met de garantie dat 
100% van het sponsorbedrag ook 
daadwerkelijk naar kankerbestrij-
ding gaat, vanwege een strikt anti-
strijkstok beleid.

Tennisclub Uithoorn
Open Dagen 18 en 24 maart
Uithoorn - De ideale manier om 
kennis te maken met tennis op gra-
vel. Kom naar de Open Dagen van 
Tennisclub Uithoorn. De komende 2 
weken organiseert Tennisclub Uit-
hoorn (T.C.U.) twee Open Dagen op 
haar tennispark aan de Hollandse 
Dijk 3 (in het Libellebos). 
Op zondag 18 maart is de Open Dag 
voor senioren. Van 10-12 uur kunt u 
zelf proberen hoe leuk tennis is on-
der begeleiding van en met een van 
de tennisleraren. Ook dan zullen le-
den van het bestuur en de techni-
sche commissie aanwezig zijn om al 
uw vragen te beantwoorden. En om 
12.00 uur begint dan het Openings-
toernooi voor de senioren. 
Op zaterdag 24 maart is de Open 
Dag voor de jeugd (junioren tot 18 
jaar) en kunt u van 13 tot 15 uur 
(met uw kinderen) zelf proberen 
hoe leuk tennis is. Onder begelei-
ding van een van de tennisleraren 
kan gespeeld worden op 1 van de 
7 verlichte gravelbanen. Sinds een 
aantal seizoenen beschikt de club 
ook over twee verlichte minibanen 
waarop de allerkleinsten aan de 
slag kunnen. De minibanen worden 
ook door de oudere junioren en se-
nioren intensief gebruikt om in te 
spelen, om hun techniek te oefenen 
of gewoon voor de lol. TCU heeft 
zich aangesloten bij de open dagen 
van de KNLTB. Voor meer informatie 
zie: www.opentennisdagen.nl/deel-
nemers/tc-uithoorn
Om 15.00 uur begint het Openings-
toernooi voor de jeugdleden. Dan 
kunt u meteen ervaren hoe het toe-
gaat bij de vereniging. Kom dus 
kennismaken. Leden van het be-
stuur en de jeugdcommissie zijn 
aanwezig om al uw vragen te beant-
woorden en u een indruk te geven.

Vrij spelen en competitie
Leden kunnen van ’s morgen vroeg 
tot ’s avonds laat (9 - 23 uur) onge-
dwongen genieten van hun sport en 

na afloop nog een gezellig drankje 
nuttigen. Ook voor competitiespe-
lers is er voldoende ruimte om te 
trainen en wedstrijden te spelen. De 
niveaus variëren van speelsterkte 3 
tot en met speelsterkte 9.

Daarnaast besteedt T.C. Uithoorn 
al jarenlang veel zorg aan de ont-
wikkeling van jeugdig talent. Het 
clubhuis ligt midden op het park 
en heeft een verhoogd terras, waar 
u een goed uitzicht over de banen 
heeft. De competitie is druk bezet. 
Ook de vele eigen toernooien wor-
den zeer druk bezocht door de le-
den. Daarnaast organiseert de ver-
eniging al meer dan 30 jaar eind juni 
het bekende Open Ute Hoirne Toer-
nooi, waarbij ook leden van andere 
verenigingen kunnen inschrijven.

De oudste tennisvereniging 
van Uithoorn
Tennisclub Uithoorn, opgericht in 
1955 en is de oudste tennisvereni-
ging van Uithoorn. De vereniging 
telt ruim 600 leden en heeft bijna 
200 jeugdleden.
 
Activiteiten
T.C.U. is een zeer actieve tennis-
vereniging en organiseert tijdens 
het tennisseizoen veel activiteiten. 
Zo kunt u meedoen met de mixed-
avonden (woensdag en vrijdag-
avond), jeugdtoernooien, clubkam-
pioenschappen, open jeugd en se-
nioren toernooi en een diversiteit 
aan overige activiteiten waar u aan 
deel kunt nemen. Voor meer infor-
matie en eventueel inschrijven kunt 
u de website bezoeken: www.tcuit-
hoorn.nl.

Voor iedereen die zich tijdens de 
Open Dagen (voor het eerst) in-
schrijft, geldt een aantrekkelijke 
korting op het eerste jaar lidmaat-
schap: 10,00 voor junioren, 20,00 
voor senioren.




