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BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

Vanaf heden 
Verhuren wij ook 

aanhangers

Winkelcentrum Zijdelwaard 

Zijdelwaardplein 100 (voorheen Fortisbank) 

tel: 0297-526000 fax : 0297-569887 

deze week in onze tearoom : 

een kopje KOFFIE met  

Een luxe taartpunt naar keuze 

 van  5,35   voor   4,50 

Geopend !  de lekkerste winkel van Uithoorn 

THE SOCIETY SHOP

MEGA
MAGAZIJN
UITVERKOOP
24,25,26 en 27 mAART

C. VEROLMELAAN 160-166
UITHOORN

DisCafé??? Verzin de naam voor een nieuw café WIN 250 euro aan waardebonnen + een...VOLLE TANK...brandstof bij:

Meedoen vanaf 18 jaar, stuur je inzending naar: info@discafe.nl • Inschrijving tot en met 31 maart 2011.

DEZE WEEK 
WOONBIJLAGE

Uithoorn - Mede dankzij de hulp 
van de Lions Club Uithoorn is het 
gelukt om computers af te kunnen 
leveren bij een school in Nepal, in 
het afgelegen gebied in de Bergen 
van Gurkha.
Dit particuliere project is een initia-
tief van de heer De Nieuwe uit Uit-
hoorn in samenwerking met Tineke 
de Wit en Rajendra Lamichhane. Ti-
neke komt geregeld in Nepal en is 
in contact gekomen met de school 
in Pouwa in Gurkha via Rajendra 
Lamichhane, die een trekkingbu-
reau heeft in Kathmandu en zich in-
zet voor de allerarmsten in het ge-
bied waar hij is geboren en getogen. 
Zelf was hij ooit leerling op dezelf-
de school. Doordat hij zijn school-
kosten gesponsord kreeg door een 
Nederlands studentensponsorpro-
ject heeft hij zijn studie in master 
economics met succes kunnen af-

ronden. Desondanks zet hij zich in 
voor de mensen in het Gurkha ge-
bied, de bevolking bestaat met na-
me uit mensen uit de laagste klas-
se: zij kunnen zich net bedruipen 
met landbouw op het kleine stukje 
grond dat ze hebben. Er zijn geen 
inkomsten in wat voor vorm dan 
ook.
De Pouwa school heeft plusminus 
800 leerlingen in de leeftijd van 6 
t/m 16 jaar. Het schoolgebouw is 
vervallen, de boeken die ze gebrui-
ken worden doorgegeven van leer-
ling op leerling en vallen bijna uit el-
kaar. Sinds twee jaar is er elektrici-
teit in dit gebied. Tineke had al eer-
der twee computers gebracht op 
deze school. Ditmaal was het geen 
makkelijke taak; de computers heeft 
ze meegenomen met haar bagage, 
in Nepal zijn de computers vervoerd 
via een lokale bus, later worden ze 

met behulp van dragers de berg op-
gesjouwd! Ieder met 30 kg op hun 
rug.
Voor deze computers zal er een 
speciale computerklas worden ge-
bouwd, zodat het onderwijs voor 
deze kinderen verbeterd gaat wor-
den. Ook zal er in de toekomst ge-
probeerd worden om de kinderen 
uit Nepal via e-mail in contact te 
brengen met kinderen van de basis-
school in Kudelstaart.
Momenteel staan er nog 12 compu-
ters klaar voor transport; nog steeds 
is er  sponsorgeld nodig  om deze 
computers naar Nepal te kunnen 
brengen. Als u wilt meewerken om 
deze computers te kunnen sturen 
naar een andere school in het Guk-
ha gebied dan kunt u contact opne-
men met Tineke via e-mail: 
tineke122@hotmail.com. Iedere bij-
drage is welkom!!

Lions Club helpt mee aan 
computers voor Nepal

Bestuur gooit bijltje erbij neer
Afgelasting Night of the Proms 
en Straattheaterfestival 2011 
Uit hoorn – Maandagmiddag ont-
vingen wij deze brief: “Naar aanlei-
ding van de eerder aangekondigde 
evenementen schrijven wij u.
De Stichting Uithoorns Straatthea-
terfestival heeft besloten om de fes-
tiviteiten op het Fort aan de Drecht 
niet langer meer te kunnen en wil-
len ondersteunen.  Het bestuur ziet 
geen andere mogelijkheid dan het 
evenement op 3 en 4 september 
2011 te annuleren. Ondanks de toe-
zeggingen van een aantal sponso-
ren lukt het niet om de begroting 
sluitend te krijgen.
In verband met de vele voorberei-
dingen, die reeds vorig jaar zijn be-
gonnen, kunnen we niet langer 
wachten op mogelijke sponsortoe-

zeggingen van andere partijen. Der-
halve moeten we als bestuur con-
cluderen dat een evenement rond-
om het eeuwfeest op het Fort aan 
de Drecht en een Straattheaterfesti-
val niet haalbaar blijken. Na de uit-
nodigingen aan stichtingen en ver-
enigingen dit jaar heeft SUS slechts 
drie aanmeldingen ontvangen van 
verenigingen en stichtingen die 
hun bijdrage wilden leveren aan de 
Night of the Proms en het 6e Straat-
theaterfestival.
Ook hierin zien wij als bestuur dat 
het evenement niet breed gedra-
gen wordt. Derhalve zullen wij het 
evenement en de daarbijbehorende 
voorbereidingen onmiddellijk sta-
ken.”

De Kwakel - Aanstaande zondag 
27 maart geeft muziekvereniging 
Tavenu weer haar inmiddels traditi-
onele klok-vooruit-koffieconcert in 
het dorpshuis De Quakel.
Om 12.00 uur begint de slagwerk-
groep en daarna is het de beurt aan 
de fanfare. De slagwerkgroep speelt 
onder leiding van Michiel van Put-
ten enkele leuke en verrassende 
concertwerken met een keur aan 
instrumenten. Bijna alle slaginstru-
menten komen aan bod in de num-
mers Utili dulci en Guardian Angel. 
In de laatste zal Bart een hoofdrol 
vertolken op zijn drumstel. Na de-
ze twee nummers sluiten de mallet-
speelsters zich aan bij de groep en 
ook de leerlingen van de drumband 
zullen enkele nummers meespelen. 
Zo kunt u onder andere genieten 

van Ben, bekend van Michael Jack-
son, en het bekende El Cumbanche-
ro. Na een korte pauze gaat het pro-
gramma verder met de fanfare on-
der leiding van Leo Huis.
De fanfare gaat op 2 april meedoen 
aan het Waterlandmuziekfestival en 
zal dit koffieconcert gebruiken als 
try out voor de nummers die geju-
reerd zullen worden. Verder speelt 
de fanfare Hallelujah, bekend van 
Lisa Lois en The cream of Clap-
ton, een medley van liedjes van Eric 
Clapton. Als laatste nummer zal de 
fanfare en drumband gezamenlijk 
Staying alive spelen, bekend van de 
Bee Gees uit de 70er jaren.
Zowel drumband als fanfare zit te 
springen om nieuwe leden. Vo-
rig jaar heeft Tavenu voor het eerst 
meegedaan aan het Jeugd Activitei-

ten Project voor de scholen in Uit-
hoorn en De Kwakel. Schoolkinde-
ren kunnen hierbij kennismaken 
met muziek maken bij Tavenu en als 
ze het leuk vinden daarna nog 8 les-
sen krijgen op een instrument naar 
keuze. Daarna kunnen ze lid wor-
den van Tavenu. Na enkele maan-
den kunnen ze instromen in het on-
langs opnieuw opgerichte jeugdor-
kest.
Vanaf 21 maart kan er weer inge-
schreven worden voor de JAP en 
hopelijk zullen er weer veel kinde-
ren kiezen voor Tavenu, want mu-
ziek maken is een heel leuke hobby.
Het koffieconcert is een mooie ge-
legenheid voor kinderen en hun ou-
ders om te zien en te horen hoe leuk 
muziek maken bij Tavenu is. De toe-
gang is gratis.

Klok-vooruit-koffieconcert 
Tavenu in het dorpshuis 

Uit hoorn - Op dinsdag 15 maart 
zijn er door de BoVo werkgroep 
Uithoorn (BoVo = Basis Onderwijs 
Voortgezet Onderwijs) weer twee 
workshops georganiseerd met de 
titels “Van rekenen naar wiskunde” 
en “Van taal naar Nederlands”. 30 
Leerkrachten van de Uithoornse ba-
sisscholen en docenten van Alkwin 
en Thamen hadden zich vooraf in-
geschreven. In de anderhalf uur 
durende workshops werden er-
varingen uitgewisseld en contac-
ten gelegd. Het is van groot be-
lang de overgang van basisschool 
naar voortgezet onderwijs goed te 
laten verlopen. Belangrijke vakken 
als taal & rekenen, worden in het 
voortgezet onderwijs vervolgd met 
de vakken Nederlands en wiskun-
de. Hoe verloopt dat proces? 
Worden er in het voortgezet onder-

wijs specifieke basisrekenvaardig-
heden gevraagd? Hoe gaat men om 
met verschillen? Is het echt zo dat 
de rekenmachine zomaar overal ge-
bruikt mag worden in het voortge-
zet onderwijs, terwijl de basisschool 
zo hard werkt aan automatiseren en 
begrip van rekenvaardigheden? 
Wordt er iets gedaan met de gege-
vens van de basisschool over taal- 
en rekenachterstanden in het VO?
Zo zijn er veel vragen die men aan 
elkaar heeft voorgelegd. De eerste 
oriëntaties zijn gemaakt en de con-
tacten zijn gelegd. Op deze ma-
nier werkt de BoVo Uithoorn werk-
groep aan een structureel overleg 
om de overgang van basisschool 
naar voortgezet onderwijs voor al 
die leerlingen, die straks weer in de 
brugklassen terechtkomen, zo goed 
mogelijk te laten verlopen!

BoVo werkgroep Uithoorn
Basis- en voortgezet 
onderwijs dichter bij elkaar

DUS! ruimt 
busstation op
Uit hoorn - Een DUS! team heeft 
afgelopen zaterdag het busstation 
van Uithoorn ontdaan van zwerfaf-
val. En sluit daarbij aan bij de ve-
le anderen die onze dorpen opge-
schoond hebben. De actie Neder-
land Schoon was dit jaar nog weer 
succesvoller dan vorig jaar. Onder 
leiding van de gemeentedienst gin-
gen vele groepen aan de slag. DUS! 
deed dus ook mee op het busstati-
on. Een team, waaronder onze wet-
houder Ria Zijlstra, zorgde dat al-
le troep netjes opgeruimd werd. 
Het viel op dat er minder op te rui-
men was dan vorig jaar. De grootste 
vangst was een biljet van 10 euro. 
Tijdens het prikken krijg je steeds 
meer waardering voor die mensen 
die de rest van het jaar zorgen dat 
onze gemeente er fatsoenlijk uit 
ziet.



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, 
handhaving- 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, verhui-
zingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland: 88.9 MHz 
 ether en 94.4 MHz kabel
-  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 mede-
delingen 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
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffier. 

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

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

nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare hoorzitting van de raad van 
Uithoorn op donderdag 24 maart 2011 in het gemeentehuis. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur. Tijdens de hoorzitting krijgen de indieners 
van zienswijzen bij het bestemmingsplan De Kwakel Zuid de gelegen-
heid hun zienswijze mondeling toe te lichten.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 24 mAARt 2011

Hoorzitting
Voorzitter: J. Mollema

1 Opening - Agenda 19.30 uur
1.1 mededelingen: raadsleden.
1.2 De indieners van zienswijzen bij het bestemmingsplan  19.35 uur
 De Kwakel Zuid worden in de gelegenheid gesteld hun 
 zienswijze mondeling toe te lichten (RV11.10)
 Doel: informatie aan de raad.
 einde hoorzitting 20.35 uur
 
 

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 24 maart 2011 in het gemeentehuis. De 
bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 20.40 uur of zo-
veel eerder als de voorafgaande hoorzitting is afgelopen. Na een korte 
schorsing volgt de Raadsvergadering om 21.15 uur of zoveel eerder of 
later als het Informatief Beraad afgelopen is.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 24 mAARt 2011

informatief Beraad
Voorzitter: J. Mollema 

1 Opening-Agenda informatief Beraad. 20.40 uur
1.1 inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
1.2 mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.
1.3 stedenbouwkundige uitgangspunten woningbouwplan  20.50 uur
 “Het erf” achter Boterdijk 174 (RV11.11)
 De raad wordt voorgesteld stedenbouwkundige 
 uitgangspunten vast te stellen en in te stemmen met het 
 voorbereiden van een bestemmingsplan
 sluiting informatief Beraad en korte schorsing 21.10 uur

Raadsvergadering
Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2 Opening - stilte - primus 21.15 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 24 maart 2011
2.2 mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 10 maart 2011
2.4 ingekomen stukken tot en met week 10
2.5 spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat

3 interpellatie door raadsleden. Reactie van college. 21.25 uur
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording 
 door college.
 einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad  21.30 uur
 fracties

stemmingen

4.1 stemming over onderwerpen uit het politiek debat  21.35 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen).
4.2 stemming over het volgende (hamer)stuk: 21.40 uur
 1. 
 sluiting openbare vergadering 21.40 uur

23 mAARt 2011

Gemeentehuis op 5 april 
vanaf 10 uur open
Op dinsdag 5 april 2011 is het gemeentehuis later open dan gebruike-
lijk. U kunt er dan vanaf 10.00 uur terecht. Denk daaraan bij het plan-
nen van een bezoek aan het gemeentehuis.

nieuwe website van 
de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland 
De nieuwe website van de Veilig-
heidsregio Amsterdam-Amstelland is 
beschikbaar: www.veiligheidsregio-
amsterdam-amstelland.nl
De website is met name bestemd 
voor de bewoners en werkers in de 
Veiligheidsregio Amsterdam-Am-
stelland. De website geeft informa-

tie over de samenhang in de crisisbe-
heersing en de samenwerking tussen 
de daarbij betrokken partijen. Daar-
naast geeft de site informatie over ri-
sico’s in de regio, de voorbereidingen 
die de overheid heeft getroffen om 
calamiteiten te voorkomen of te be-
strijden en tips voor inwoners.

uithoorn opgeschoond
Vorige week was ook in deze gemeente de week van Nederland Schoon. Ook 
scholen deden mee met schoonmaakacties, zoals blijkt uit de foto’s van leer-
lingen van de Brede school (boven) en De Vuurvogel (beneden).

B&W hebben op 15 maart 2011 con-
ceptbeleidsregels vastgesteld voor 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Het 
gaat hierbij niet om nieuwe richtlijnen, 
maar de al jarenlang bestaande prak-
tijk was leidraad voor deze regels. 
De conceptregels hebben als doel: 
• beleid vast te stellen voor:

- het toekennen van gehandicap-
tenparkeer kaarten en 

- het toekennen van gereserveer-
de gehandicaptenparkeerplaat-
sen;

• beleid vast te stellen om oneigen-
lijk gebruik van gereserveerde 
gehandicapten parkeer plaatsen 
tegen te gaan

• richtlijnen vast te stellen voor het 
aantal algemene gehandicapten-
parkeerplaatsen bij:
- parkeerterreinen en -garages 

 (2 % met een minimum van 1)
- publieke voorzieningen 
 (5 % met een minimum van 1)
- woonstraten (0 %)
- openbaar toegankelijke 
 particuliere parkeerterreinen 

(0%) 

ter inzage
De Wmo-raad is gevraagd advies te 
geven over deze conceptbeleidsre-
gels. Maar ook inwoners kunnen re-
ageren op de conceptbeleidsregels. 
De onderliggende documenten lig-
gen ter inzage in het gemeentehuis 
en zijn te downloaden via www.uit-
hoorn.nl. Iedereen kan tot en met 4 
mei 2011 zienswijzen indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders per brief of e-mail.

Conceptbeleidsregels 
geven duidelijkheid over 
gehandicaptenparkeerplaatsen

Controle hondenbelasting 
Heeft u een hond en deze nog niet 
aangegeven bij de gemeentelijke be-
lastingen? Doe dit dan snel, want er 
komt binnenkort een controleur na-
mens de gemeente Uithoorn bij u 
langs. 

De gemeente Uithoorn heft al jaren 
hondenbelasting. Vanwege het ge-
lijkheidsbeginsel is het belangrijk, 
dat iedere hondenbezitter ook echt 
hondenbelasting betaalt. Vandaar 

dat de gemeente controleurs in-
zet die dit huis-aan-huis na-

gaan. Wanneer u een hond 
heeft, betaalt u voor 2011 

het tarief van € 70,20. 
Voor elke volgende 

hond is het tarief 
€ 154,80. U 

bent ver-

plicht om aangifte te doen. Doet u dit 
niet, dan kunt u een boete krijgen. 

Aangifte digitaal of 
via telefoon
Dus heeft u een hond, meldt deze di-
rect aan via het e-aangifteformulier. 
Dit formulier is te vinden via het digi-
tale loket op de website van de Ge-
meente Uithoorn, www.uithoorn.nl. 
Liever per post? Dan kunt u het aan-
gifteformulier aanvragen bij het team 
WOZ/belastingen van de gemeente, 
telefoon 0297-387530. Het zou jam-
mer zijn als de controleur u voor is. 
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WERK IN 
UITVOERING

EUROPAREI FASE 4
Het straatwerk verloopt volgens plan-
ning. Het plaatsen van bomen en 
struiken begint in het najaar 2011. De 
gazons worden ingezaaid zodra de 
bestrating per fase is aangelegd.

fase 3
De groenwerkzaamheden van fa-

se 3 worden afgerond in april 2011. 
Dit werk houdt in het afwerken van 
de nieuwe speellocatie, het inrichten 
van de plantvakken en het plaatsen 
van bomen.

Nadere info
Nadere info over fase 3 en 4 kunt u 
vragen aan de heer E. Wanningen, 
tel. 0297-513111.

VERKEERSHINDER 
ZIJDELWEG EN 
AFSLUITINGEN 
ZIJWEGEN 

Gebruikers van de Zijdelweg blijven 
voorlopig nog hinder ondervinden 
vanwege wegversmallingen. In de 
meeste richtingen is maar 1 rijstrook 
beschikbaar en kan er geen gebruik 
worden gemaakt van de opstelstro-
ken voor afslaand verkeer. Deze fase 
duurt tot medio mei.

Verhuur ruimte in De Hoeksteen
Op een uitstekende locatie met voldoende gratis parkeermogelijkheid 
in de buurt, komt per 1 juni 2011 (kantoor) ruimte vrij in gebouw De 
Hoeksteen, op de hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan. 
Het gaat om 95 m² op de begane grond en 19 m² op de eerste etage. 
Bij het huren van deze ruimte kan - in overleg met de overige huurders - 
ook gebruik worden gemaakt van de op de 1e etage aanwezige ge-
meenschappelijke vergaderruimte (38 m²). 
Dit gebruik is inbegrepen in de huur.
Wanneer u geïnteresseerd bent in het huren van deze ruimten kunt u 
contact opnemen met de heer J.H.E. Groeneveld van de afdeling Ont-
wikkeling, tel. 0297-513111.

Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

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

het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

23 mrt. Bingo in ’t Buurtnest, start 13.45 uur. 
25 mrt. Modeshow in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 15 u. 
 Inschrijving ‘s ochtends aan de bar. 
25 mrt. Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 u.
1 apr. Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 u.
2 apr. Postzegelveiling in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00 u.
 1,50 euro voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
 3 apr. Ierse Muziek van Kilshannig in Thamerkerk.  Aanvang 14.30 u. Entree 

12,50 euro. Kaarten via de webshop www.kilshannig.nl of op de dag 
zelf aan de zaal. 

 3 apr. t/m Expositie Dier gevangen in de kunst. Galerie Fort a/d Drecht.
15 mei Openingstijden:12.00-17.00 u. 
 5 apr. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, De Merodelaan, aan-

vang: 19.30 u.
 8 apr. Open dag bij Roei & kanovereniging Michiel de Ruyter, Amstelijk-Zuid.
10 apr. SCAU presenteert in Thamerkerk: Nadia Davids en Klara Wurtz, cello 

en piano; 14.30 u.
12 apr. Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 u. 

Toegang gratis.
12 apr. Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans, 19.00 u.
12 apr. Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19:30 u.
12 apr. Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans, 19:30 u.
15 apr. Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 u.
16, 22 en Genesius speelt ‘Vrouwen op bestelling’ in Dorpshuis De Quakel 
23 apr. 20.15 u., zaal open 19.30 u.; entree 7,50 euro.
19 apr. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 u.
23 apr.  ANBO presentatie i.s.m. Bureau Onderwijs Projecten op het overdek-

te gedeelte van het Amstelplein van 11.00-16.00 u.
29 apr. Koninginnemarkt, loterij, wijksteunpunt Bilderdijkhof.
30 apr. Klaverjassen Dorpshuis De Quakel start 13.30 u. 

 Inschrijving vanaf 12.30 u. 3,50 euro.
5 mei  Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€2,50) 13.30 u.
10 mei Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 u. 
 Toegang gratis
10 mei Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
12 mei Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 u.
14 mei Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61, 12.00-17.00 u.
14-21 mei Week van de amateurkunst. Aanmelden bij admin@dehint.nl. 
 Info www.dehint.nl
16-19 mei Avondvierdaagse 
27 mei Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 14.30 uur; kaartver-

koop aan de bar. 
27-29 mei Sport & Spelweekend Legmeervogels.
28 mei Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersport De Kwakel; 
 10.00-16.00 u.
2 juni  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, inschrij-

ving 10.00- 12.00 u.
5 juni  Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start tussen 

11.00-12.00 u. bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is gratis.
14 juni  Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 u. 
 Toegang gratis
14 juni Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 u.
21 juni Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 u.
12 juli Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, De Merodelaan; 
 aanvang: 19.30 u.
19-22 juli Rolstoelvierdaagse Rode Kruis afd. Uithoorn. Start 10.00 u. en fi nish 
 15.30 u. telkens bij Het Hoge Heem. Info: jpjwestera@caiway.nl
23 aug. Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19.30 u.
30 aug. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u. 
6 sept.  Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 u.
11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 u.
18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse . aanvang: 19.30 u.
18 okt. Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 u.
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 19.30 u. 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u. 
15 nov. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein, 19:30 u. 
22 nov. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u. 
29 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 u. 
13 dec. Bewonersoverleg Europarei 13 december ‘t Buurtnest 19.30 u.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activitei-
ten voor de rest van het jaar op onze website 
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurt-
beheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

ACTIVITEITEN KALENDER

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. 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, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk 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 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de be-
zwaartermijn 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 even-
tueel weer ongedaan 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 voor-
ziening 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 Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de 

rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een derge-
lijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 

mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemo-

tiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor 
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek-

schrift worden u kosten in rekening gebracht.

  

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

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

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

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: on-
beperkt.

Tijdelijk:
- Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 liggen van 1 maart 2011 t/m 12 

april 2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Nadere info: mevrouw R. 
Visser, 0297-513111. 

- Het Besluit fi nanciële tegemoetkomingen Wmo 2011 ligt van 1 maart 2011 t/m 
12 april 2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Nadere info: mevrouw 
R. Visser, 0297-513111. 

- Besluit tot aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Admiraal de Ruyterlaan 123 te Uithoorn. Ter inzage van 16 maart t/m 
27 april 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals 0297 513111

-  Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2011 in het Oude Dorp en Thamerdal. 
Ter inzage van 23 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, tel.: 0297 513111

- Verkeersbesluit braderieën op 9 april 2011 en 24 juni 2011. Ter inzage van 
23 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, tel.: 0297 
513111.

- Gewijzigd bestemmingsplan “De Kwakel”. Ter inzage van 24 maart t/m 4 mei 
2011. Contactpersoon: mw. J.E. Filippo, tel. 0297 513111.

- Plan herstraten Flottielje. Ter inzage: tot 23 maart 2011. Contactpersoon: de 
heer E.J. Warmerdam, 0297-513111  

- Ontwerpbestemmingsplan Meerwijk ligt van 25 maart 2011 tot en met 6 mei 
2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. .A. Stevens, tel.: 0297-513111

- Gewijzigde milieuvergunning cactuskwekerij/dierenpension Jaagpad 36 ligt ter 
inzage van 24 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-
513111.

- Ontwerp aanwijzingsbesluiten wijziging hondenroutes ligt ter inzage van 24 
maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111

- Voorontwerp bestemmingsplan ‘Beleef Buitendijks’ ligt ter inzage van 25 maart 
t/m 7 april 2011. Contactpersoon mw. A. Stevens, tel.: 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Harlekijneend 30 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbrei-

den van de woning op eerste verdieping, voorzijde. Ontvangen 9 maart 2011
- Witkopeend 66 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbrei-

den van de woning en onderheien van het terras. Ontvangen 11 maart 2011.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 23, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een rieten dak, 

het wijzigen van twee dakkapellen, het plaatsen van zes dakramen en het ver-
vangen van de stalkozijnen. Bezwaar: t/m 27 april 2011.

- Jaagpad 18a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een opbouw op de 
carport, het dichtmaken van de carport en het plaatsen van zonneboilers. Be-

zwaar: t/m 27 april 2011.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Qui Vive voor het organiseren 

van het AB-feest op 19 maart 2011 van 21.00 tot 01.00 uur.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, ontheffi ng later sluitingsuur aan Stichting Beheer Histo-

risch Erfgoed Uithoorn van 4 juni op 5 juni 2011 tot 02.00 uur. Bezwaar t/m 25 
april 2011

 VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “DE KWAKEL”
Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestem-
mingsplan “De Kwakel” als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BP-
dekwakel-VG01, gewijzigd vast te stellen. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het be-
stemmingsplan.
a.  Op de verbeelding wordt op het perceel Boterdijk 115, krachtens de vigerende 

situatie, voor het bouwwerk een maximale goothoogte van 4,5 m en een maxi-
male bouwhoogte van 8,5 m opgenomen;

b.  Op de verbeelding wordt op het perceel Kerklaan 7, voor het bouwwerk een 
maximale bouwhoogte van 6,5 meter opgenomen;

c.  In de planregels wordt een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen 
voor een maximale bouwhoogte van lichtmasten van 22 meter. 

d.  In de planregels, artikel 20 wordt de bouwhoogte van de fortwoningen aange-
past aan het bouwbesluit;

e.  Op de verbeelding worden de percelen die binnen bestemmingsplan De Kwa-
kel-Zuid vallen uit het plangebied gehaald;

f.  Op de verbeelding wordt de ontsluiting die binnen bestemmingsplan De Kwa-
kel-Zuid valt uit het plangebied gehaald;

g.  Op de verbeelding wordt op het Evenemententerrein de aanduiding ‘Bedrijven’ 
gewijzigd in ‘Maatschappelijk’;

h.  Op de verbeelding wordt op het Evenemententerrein het abusievelijk ingete-
kende bouwvlak verwijderd;

i.  De vigerende bestemming op het perceel achter de Boterdijk 174 blijft gehand-
haafd. 

Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan De Kwakel liggen met ingang van 24 maart 2011 ge-
durende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meer-
wijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis; in de 
openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstij-
den van de bibliotheek en in Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door:
- degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 

zich tot de gemeenteraad te wenden;
- een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht 

in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 23 maart 2011

Vervolg op volgende blz.
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Officiële mededelinGen en bekendmakinGen

 Verkeersbesluit OVer wielerrOnde uithOOrn 2011
Oude dorp / thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde de Wielerronde Uit-
hoorn 2011 mogelijk te maken, op zondag 19 september 2010 het parcours (start 
en finish: Marktplein - net voor de Koningin Julianalaan -; Stationsstraat; Admiraal 
Tromplaan; Prinses Christinalaan; Prinses Irenelaan; Dorpsstraat) van 09.00 tot 
16.30 uur af te sluiten voor alle verkeer, waarbij op deze wegen tevens niet mag 
worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door op zondag 18 september 2011 het par-
cours van 09.00 tot 16.30 uur gesloten te verklaren voor alle bestuurders door 
het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeers regels en 
verkeers tekens 1990. Dit verkeersbesluit ligt, met tekening, tot en met 4 mei 2011 
ter inzage in het gemeentehuis. Daartegen kan tot en met deze datum een be-
zwaarschrift worden ingediend.

 Verkeersbesluit braderieën Op 9 april en 24 juni 2011
Oude dorp
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde twee braderieën mo-
gelijk te maken, de wegen waarop de braderieën plaatsvinden af te sluiten voor 
alle verkeer, waarbij op de betreffende wegen op de betreffende dagen en tijden 
tevens niet mag worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door de betreffende wegen 
gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van borden C1 van 
bijlage 1 van het Reglement verkeers regels en verkeers tekens 1990 in het Dorps-
centrum, op de volgende dagen, plaatsen en tijden:

datum tijd locatie
  incl. opbouw (zoals aangegeven op 
 en afbreken bijgevoegde tekeningen)

Zaterdag,  08.00-19.00 uur Dorpsstraat, vanaf Prinses Irenelaan,
9 april 2010   Marktplein tot Willem Alexanderpoort

Vrijdag, 07.00-23.00 uur Prinses Irenelaan tot de ingang van de
24 juni 2011   parkeergarage,Wilhelminakade vanaf de
   Stationsstraat, Marktplein, Dorpsstraat en 
   Amstelplein in het verlengde van de 
   Dorpsstraat t/m Schans 1

Dit verkeersbesluit ligt, met tekening, tot en met 4 mei 2011 ter inzage in het ge-
meentehuis. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden in-
gediend.

 ter inZaGe leGGinG ontwerpbestemmingsplan meerwijk
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Meerwijk met ingang van 25 maart 2011 gedurende zes weken ter 
inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan “Meerwijk” is een actualisering van de 
wijken Meerwijk-Oost en Meerwijk-West. Het is vooral een zogenaamd conserve-
rend bestemmingsplan, waarbij uitgegaan wordt van de bestaande situatie en de 
geldende regeling. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

- Het mogelijk maken van een tweede woning met inrit op het perceel Boterdijk 
27.

- Het vergroten van het bouwblok van het gemeentehuis ten behoeve van het re-
aliseren van een fietsenstalling.

- De aanduiding maatschappelijk op te leggen bij de schoolwoningen aan de 
Eendracht. 

- Ruimere mogelijkheden ten aanzien van aan- en uitbouwen. 

ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Meerwijk ligt van 25 maart t/m 6 mei 2011 inzage. 
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn geduren-
de de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons 
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
indienen zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Meerwijk kenbaar maken aan de 
gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Verdere procedure
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing 
nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

 wet milieubeheer, kennisgeving besluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij de vergunning 
ingevol ge de Wet milieubeheer, voor het oprichten en in werking hebben van een 
cactuskwekerij en een dierenpension voor kleine huisdieren op het perceel Jaag-
pad 36 te De Kwakel, hebben gewijzigd voor wat betreft de geluidsvoorschriften. 
In het besluit zijn wijzigin gen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.
ter inzage
De aanvraag, het besluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 24 maart 
2011 tot en met 4 mei 2011 ter inzage geduren de de openingstijden van de recep-
tiebalie, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefoni sche) afspraak kunnen de 
stukken ook buiten de werk uren worden ingezien.
beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden tegen ons besluit 
beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Voorwaarde is dat de belangheb-
bende tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbesluit zijn/haar zienswijze 
naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aange-
toond dat dit hem/haar redelijkerwijs niet kan worden verweten.
Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn 
afloopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is 
ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoor-
beeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn 
(in tweevoud) worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep of een 

verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Uithoorn, 23 maart 2011.

 kennisGeVinG Ontwerp aanwijZinGsbesluiten 
 wijZiGinG hOndenrOutes 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens 
zijn om de aanwijzingsbesluiten voor de ‘hondenloslooproutes’ en de ‘hondenrou-
te aangelijnd’ te wijzigen. Deze ontwerp aanwijzingsbesluiten en de daarbij beho-
rende bijlagen liggen van 24 maart t/m 4 mei 2011 ter inzage bij de receptiebalie, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Tegen vergoeding van de kosten wordt desge-
wenst een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. 
indienen zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn bestaat voor een ieder de gelegenheid naar 
keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit bij ons 
college naar voren brengen (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Mondelin-
ge zienswijzen kunnen - bij voorkeur na telefonische afspraak - uitsluitend naar vo-
ren worden gebracht gedurende de kantooruren. Nadere inlichtingen bij het cluster 
Veiligheid en Handhaving van de afdeling Publiekszaken (tel. 513111).
Uithoorn, 23 maart 2011

 start inspraak VOOr VOOrOntwerpbestemminGsplan 
 “beleef buitendijks”
Aan de westzijde van Uithoorn, aansluitend aan de woonwijk De Legmeer, is het 
ontwikkelgebied Legmeer-West gelegen. Inmiddels is een deel van Legmeer-West 
gerealiseerd. De overige delen worden in de toekomst gerealiseerd, zo ook het 
gebied genaamd Beleef Buitendijks. Voor het gebied Beleef Buitendijks worden 
35 grondgebonden woningen voorzien. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, 
wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart. 
ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Beleef Buitendijks’ ligt in het kader van de in-
spraakprocedure vanaf vrijdag 25 maart 2011 t/m donderdag 7 april 2011 ter inza-
ge. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. 
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De 
Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bi-
bliotheek. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Op de inspraakreacties neemt het college vervolgens een standpunt in. 
Verdere procedure:
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 23 maart 2011
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Vervolg van vorige blz.

Aalsmeer Lakenblekerstraat 5-9, 1431 GE, tel. 0297 - 32 43 64.  
Haarlem Zijlweg 242, 2015 CK, tel. 023 - 532 62 50.
www.biemondvanwijk.nl, info@biemondvanwijk.nl

A class ahead.
De nieuwe generatie C-Klasse en de nieuwe SLK.
Bezoek onze introductieshow op 25 en 26 maart a.s.

Gem. verbruik: 4,7 - 7,6 l/100 km, 21,3 - 13,2 km/l. CO
2
-uitstoot 124 - 195 g/km.

Prijzen excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leasetarief nieuwe generatie C-Klasse vanaf € 655,- per maand 
excl. btw o.b.v. Operationele Service Lease, 48 maanden, benzine 20.000 km per jaar. Leasetarief nieuwe SLK vanaf € 549,- 
per maand excl. btw o.b.v. Netto Financiële Lease, aanbetaling + slottermijn 25%, looptijd 48 maanden. Acceptatie onder 
voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht.

Bijzonder trots zijn wij op onze nieuwste modellen: de nieuwe generatie C-Klasse en 

de nieuwe SLK. Beide modellen nemen hun verantwoordelijkheid voor het milieu, met 

krachtige motoren voorzien van ECO start-stopsysteem. De nieuwe generatie C-Klasse 

is er vanaf € 34.950,-; de nieuwe SLK vanaf € 47.400,-. Kom de nieuwe generatie 

C-Klasse en de nieuwe SLK met eigen ogen bewonderen tijdens de introductieshow op 

vrijdag 25 en zaterdag 26 maart in onze vestigingen in Aalsmeer of Haarlem (Zijlweg). 

U bent van harte welkom!

Te koop:
Piano digital WS400 van Gem 
voetbassen, ritmes, sounds, 
floppydrive, toetsenbord, 
draadloos, voor pc Genius 10 
euro. 3x Nokia accu mobiel BL-
5C v.a. 5 euro. 
Tel. 0297-892088
Te koop:
Xiron platte tv 40 cm nw. 75 
euro. Tel. 0297-562417
 

Te koop:
Lazy relax arrangement Zwa-
luwhoeve een volledig sau-
na pakket voor 2 personen incl. 
ontbijt, hapjes 40 euro. 
Tel. 0297-521651
Te koop:
Bungalowtent 2 slaapcabines, 
kookcomfort, 2-pers. luchtbed 
150 euro. 
Tel. 0297-566974
 

Te koop:
2 literflessen Gimbaan in-
cl. 10 euro. Tel. 0297-540605
Te koop:
Z.g.a.n. merkschoenen mt. 45 
zwart leer en sportief leer en su-
ède bruin 10 euro p.p.
Tel. 0297-540605
Te koop:
Vouwfiets voor camping i.g.st. 
55 euro. Tel. 0297-527762
 

Te koop:
1-pers. bed + bodem + matras 
40 euro. Kinderwagen + kiddy-
board 45 euro. Fietse 12 inch 10 
euro. Damesfiets 35 euro. Kin-
derfietsstoel 10 euro. 
Tel. 0297-533947/06-49667438
Te koop:
Ombouw van Auping bed wit 
voor 2-pers. 180m  50 euro. 
Tel. 06-51197661
 

Te koop:
Driekwart leren jas 40 euro. 
Grijs velours stel. Herenhorloge 
15 euro merk Seico Assale Ba-
se metaal 400 euro. Driekw. jas 
leer 80 euro.  
Tel. 0297-562433
Te koop:
D.fiets Batavus 21 versn. z.g.a.n. 
300 euro. 
Tel. 0297-563503
 

Te koop:
Damesfiets Giant 7 versn. grijs-
blauw nw. 150 euro. Paardrij-
laarzen mt. 43 brede sch. nw. in 
doos 40 euro. 
Tel. 0297-566673/06-27166162
Te koop:
Licht eiken eettafel + 6 stoe-
len 150 euro. Salontafel 
150x105x40 75 euro. 
Tel. 0297-563923
 

Te koop:
Fietskarretje voor kranten of vis-
spullen 20 euro.
Tel. 0297-567005
Te koop:
Witte Ikea kinderstoel 5 euro.
Tel. 0297-568306
Te koop:
Eiken boekenkast 200x100x25 
25 euro.
Tel. 0297-567159
 

Te koop:
Roeimachine merk Cambridge 
weinig gebruikt 50 euro. 
Tel. 0297-566551
Te koop:
Donkerblauw hockeyrokje 
met binnenbroek merk TK mt. 
140 12 euro. Tel. 0297-532336
Te koop:
Nw. jeu ballen 10 euro. Gez. 
bruiner 15 euro. Plafonnière 10 
euro. 2x halog. leeslampjes 30 
euro. Skates z.g.a.n. mt. 40 30 
euro. Koffer 20 euro. 
Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Rotan spiegel 15 euro. Rotan 
kuipst. 20 euro. 2x houten kan-
del. 15 euro. 4x rieten tuinst. + 
kussen 85 euro. Salontafel kers. 
35 euro. 
Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Doos boeken Ned. literatuur 
ca. 25 exempl. 25 euro. Stoelen, 
lampen, tafels, vazen 50-er ja-
ren 5/100 euro. H.fiets 22 inch 
15 euro. 
Tel. 0297-341957
Te koop:
Kledingkast Ikea blauw 25 euro. 
Playmobil kasteel met toebeho-
ren 25 euro. 
Tel. 0297-562305
Gevraagd:
Voor Suriname: incontinentie-
materiaal, verbandmiddelen, 
stomamateriaal. 
Tel. 0297-523797
Te koop:
Yamaha mint vr.pr. 200 euro. 
Tel. 0297-568030
Te koop:
Camping gasfles 15 euro 904 
en 907. Bankschroef Heuerfront 
15 euro. Antieke lijmtangen 15 
euro p.st. 
Tel. 0297-566061
Gevraagd:
Handleiding Minolta XE-I anal. 
fotocamera. 
Tel. 0297-540738
Te koop:
Polyester bootje type Bic 252 
(255 cm) z.g.a.n. kl. blauw 
350 euro. Tel. 0297-560819
Te koop:
Neuswiel aanh.w. compl. 25 eu-
ro. Gasfles 30 l. 25 euro. Gas-
fles propaan 5 kg voor caravan 
25 euro. 
Tel. 0297-562829
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matrassen

boxsprings

lattenbodems 
slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken 
dekbedden

kussens

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

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

Slapen iS onS vak

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

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

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

vvv/AnwB
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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.

inforMAtief
coLofon

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

OPlAgE: 14.200

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

ALArMnUMMer 112
www.112.nl

Koor United heeft nieuwe website
Uithoorn - Het Uithoornse koor 
United heeft sinds deze week een 
nieuwe site geopend voor belang-
stellenden en leden.
Het koor hoopt hiermee alle belang-
rijke informatie en leuke nieuwtjes 
met u te kunnen delen.
Alvast een vooruitblik op de volle 
agenda: op zaterdag 23 april zingt 
United tijdens de paaswake in de 
Thamerkerk, aanvang 21.30 uur.
Verder is het koor o.l.v. Rob van Dijk 
zich aan het voorbereiden op een 
concert in Krakou, Polen. Afgelopen 
november heeft United samen met 
een aantal andere koren van Rob 
van Dijk een groot concert gegeven 
met het Young Cracow Philharmo-
nic, een orkest van jonge topleerlin-
gen van het conservatorium aldaar.
De samenwerking met deze zeer 
getalenteerde muzikanten was een 
geweldige ervaring. Een tegenbe-
zoek werd gelijk afgesproken, en 

gaat dus plaatsvinden op vrijdag 3 
juni. Het koor telt momenteel 50 le-
den. Nieuwe leden, met name bas-

sen, zijn altijd van harte welkom. 
Informatie vindt u op de website: 
www.koor-united.nl.

U kunt ook contact opnemen met 
mevrouw Nel de Hamer, tel. 0297-
564032.

EV-Box te Aalsmeer bij
P. Hoekwater B.V.
Regio - Elektrotechnische Installa-
tiebedrijf P. Hoekwater B.V. is een 
innovatieve onderneming. Als eer-
ste bedrijf in Aalsmeer beschikt P. 
Hoekwater B.V. over een elektrisch 
oplaadpunt voor elektrische voertui-
gen, de EV-Box.
“De ontwikkelingen op het gebied 
van elektrisch rijden gaat enorm 
snel en binnenkort zullen er in ons 
land duizenden elektrische auto’s 
rijden en daar spelen wij als on-
derneming op in. Het is belangrijk 
om innovatief, maar juist ook maat-
schappelijk verantwoord te onder-
nemen en daarbij is de EV-Box een 
prima instrument.” Aldus de heer 
F.H. Sparnaaij van P. Hoekwater B.V.

P. Hoekwater B.V. is door EV-Box 
B.V. aangesteld als Dealer & Service 
Provider van de EV-Box produc-
ten. De EV-Box laadstations hebben 
een modern uiterlijk en zijn bruik-
baar in openbare ruimtes en op pri-
véterrein, zowel binnen als buiten. 
De behuizing is gemaakt van Bay-
Blend (polycarbonaat). De EV-Box 
wordt geheel gefabriceerd en geas-
sembleerd in Nederland met de mo-

dernste machines en technieken. 
Door de goede automatische pro-
cesbeheersing bent u gegarandeerd 
van de hoogste kwaliteit. De cover 
van de EV-Box is verkrijgbaar in al-
le RAL/PMS Kleuren en kan worden 
voorzien van uw eigen logo. Stan-
daard wordt de EV-Box geleverd 
met een hoogwaardige RVS paal. 
U kunt kiezen uit diverse type con-
tactdozen, met of zonder vergren-
delingmotor. Een LED-ring geeft de 
status van het laadstation weer. Op-
tioneel kunt u kiezen uit diverse mo-
dules voor het aan-/uitschakelen 
met contactloze RFID/NFC kaarten, 
sleutelhangers of mobiele telefoon. 
Afhankelijk van de module is het te-
vens mogelijk om op verschillende 
betaalprotocollen en databases aan 
te sluiten. Hierdoor heeft u de mo-
gelijkheid om alle transacties in-
zichtelijk te maken. Met de beheer-
module is het laadstation op afstand 
te besturen en de status in real-time 
te bekijken via google-maps.
P. Hoekwater B.V. laat u in samen-
werking met EV-Box B.V. graag al-
le mogelijkheden zien. P. Hoekwater 
B.V., Meer dan Licht Alleen!

Buurtbeheer Europarei 
zet zich in voor goed doel
Uithoorn - Ook dit jaar zal Buurt-
beheer Europarei zich weer inzet-
ten voor het goede doel! In de week 
van 4 t/m 10 april zal op initiatief van 
Buurtbeheer Europarei weer een 
goede doelenactie worden gehou-
den. Dit jaar doet zij het voor kin-
derhospice de Biezenwaard voor 
de aankleding van de snoezelka-
mer. Van 4 t/m 8 april kunnen er le-
ge flessen worden gebracht naar ba-
sisschool De Vuurvogel en ‘t Buurt-
nest. Op 8 april worden er zumbales-
sen gegeven in ‘t Buurtnest: groep 1 
t/m 4 heeft les van 14.30 tot 15.00 uur 
en groep 5 t/m 8 van 15.30 tot 16.30 

uur. Uiteraard moeten de kinderen 
een eigen bijdrage geven voor het 
goede doel. In de avond vindt er een 
bingo plaats in `t Buurtnest. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur. Ook Neviso 
werkt mee aan deze actie van Buurt-
beheer Europarei door een sponsor-
loop te organiseren. De organisatie 
hoopt op uw deelname, zodat zij de 
aankleding van de snoezelkamer met 
een mooi bedrag kan steunen. 
Uiteraard zijn prijzen voor de bingo 
ook van harte welkom, deze kunt u 
inleveren bij Wijksteunpunt ‘t Buurt-
nest aan de Arthur van Schendel-
laan 59.

Laatste kans voor deelname 
X-Factor finale bij Fiat Vermeij
Uithoorn - Fiatdealer Vermeij geeft 
zangtalent de kans op te treden tij-
dens de finale van X-Factor, de po-
pulaire talentenshow van RTL 4. Op 
zaterdag 2 april vinden bij Fiat Ver-
meij de allerlaatste audities plaats. 
Roem is niet de enige prijs, de win-
naar treedt namelijk op tijdens pau-
ze van de grote finale van X-Factor. 
De laatste auditieronde voor X-Fac-
tor vindt plaats op 2 april bij Fiatdea-
ler Vermeij. Tussen 12.00 en 16.00 
uur kan vanaf de achterbank van 
een Fiat 500 auditie gedaan wor-
den. De auditie wordt gefilmd en de 
beelden zijn via www.xfactor.nl, via 
www.fiat500.nl/xfactor en via Face-
book te zien. Nederland kan online 
stemmen via Facebook. 
Iedere week wordt op basis van 
meeste stemmen een winnaar aan-
gewezen. De uiteindelijke winnaar 
mag optreden in de pauze van de 
grote X-Factor finale. 

Gordon
X-Factor trekt wekelijks zo’n ander-
half miljoen kijkers. Juryleden Gor-
don, Angela Groothuizen, Eric van 
Tijn en Stacey Rookhuizen zitten 
achter de beroemde desk en vellen 
hun oordeel over de kandidaten die 
op het podium verschijnen. Presen-
tatoren Wendy van Dijk en Martijn 

Krabbé zorgen voor de nodige men-
tale support. X-Factor is tot en met 
juni iedere vrijdag om 20.30 uur bij 
RTL 4 te zien. 
Erland Galjaard, programmadirec-
teur RTL 4: “Binnen het genre ta-
lentenjachten heeft RTL 4 een grote 
diversiteit. Bij ‘Holland’s Got Talent’ 
ziet men zeer uiteenlopende kun-
sten voorbij komen en ‘The voice of 
Holland’ is vooral een podium voor 
de meer ervaren zangers. Met het 
internationale succesformat ‘X-Fac-
tor’ krijgen de boy & girl next door, 
of ze nou 16 of 60 zijn, alleen of in 
een groepje zingen, de kans om hun 
dromen uit te laten komen. 

De X-Factor is meer dan zingen. Dit 
programma hoort bij uitstek thuis 
op de vrijdagavond van RTL 4, die 
in het teken staat van talent, muziek 
en amusement voor het hele gezin.” 
Theo van Kouwen, directeur: 
“De vorige samenwerkingen tussen 
X-Factor en Fiat waren een groot 
succes. Het heeft bij ons tot meer 
showroombezoek en verkoop ge-
leid. Dit jaar staat de Fiat 500 cen-
traal in de samenwerking met RTL. 
De 500 is inmiddels al een icoon, 
het succes van het tv-programma is 
enorm, dus straks voelt elke 500 rij-
der zich ook een echte ster.”

Wat is fibromyalgie?
Uithoorn - Fibromyalgie, ook wel 
weke delen reuma genaamd, is 
een reumatische aandoening. He-
laas wordt fibromyalgie vaak na 
lang en intensief doktersbezoeken 
(h)erkend. De diagnose kan alleen 
door een reumatoloog worden ge-
steld. Deze aandoening kenmerkt 
zich door pijn in het “bewegingsap-
paraat” die meestal van chronische 
aard is. De pijn bevindt zich in onder 
andere spieren, gewrichtsaanhech-
tingen en pezen in het hele lichaam.
De pijn wordt door veel patiën-
ten omschreven als een vorm van 
spierpijn,die je normaal ook voelt als 

je een zware griep hebt. Alleen heb-
ben Fibromyalgiepatienten dit bijna 
dagelijks, De pijn komt voornamelijk 
voor in de nek, schouders, handen, 
bekken, voeten en de rug.
Helaas is de pijn niet het enige pro-
bleem. Veelgehoorde andere klach-
ten zijn: Slecht slapen, al dan niet 
door de pijn. Vermoeidheid. Darm-
klachten. Depressiviteit. Hoofdpij-
nen/of duizeligheid. 
Heb je Fibromyalgie en wil je wel 
eens met lotgenoten praten onder 
het genot van een kopje koffie, re-
ageer dan en bel Anthy, tel. 0297 
566501 of Maaike, tel. 0297 523768.

Reischeque AH Jos van den 
Berg voor de familie Stroex
Uithoorn - Afgelopen vrijdag is er 
wederom een prijs uitgereikt bij AH 
Jos van den Berg. Ditmaal kon men 
bij aankoop van een combinatie van 
een Chocomel- en Honig product 
meedingen naar een mooie prijs: 
een reischeque t.w.v. 250,- euro.
De prijs is vrijdag uitgereikt aan de 
familie Stroex uit De Kwakel.

Een bestemming voor de prijs was 
makkelijk gevonden; de familie 
heeft onlangs een reis naar Grie-
kenland geboekt en zal de cheque 
gebruiken om een auto te huren. Op 
de foto reikt supermarktmanager 
Patrick van der Helm de reischeque 
en een bosje bloemen uit aan de 
prijswinnaar.

Vestiging Balk rijwielen 
nu ook in Kudelstaart
Regio - Na al 35 jaar actief te zijn in 
Nieuw-Vennep is Balk rijwielen nu 
ook in Kudelstaart geopend.
Balk rijwielen is in de Haarlemmer-
meer al jaren een begrip bij de fiets-
liefhebber. De kans deed zich voor 
om ook in Kudelstaart een vestiging 
te openen door de overname van Ri-
nus Bon fietsen. Dit was een mooie 
kans om ook de andere kant van de 
Westeinderplassen de fietsliefheb-
bers te gaan voorzien van een stuk 
fietsplezier. 
De mannen hebben er dan ook 
geen gras over laten groeien en de 
winkel omgetoverd in een heerlijke 
frisse winkel vol met fietsplezier, van 
kinderfiets tot trendy stadsfiets met 
de bekende krat, en natuurlijk is ook 
aan de sportieve fietser gedacht. 
Wilco en Armando van der Hoorn 
zijn zelf woonachtig in Kudelstaart 
en Robert van der Meer, al meer dan 
16 jaar werkzaam bij Balk rijwielen, 

heeft z’n roots in Kudelstaart lig-
gen. Het was dan ook geen moeilij-
ke keuze voor de heren deze sprong 
naar de overkant te maken. 
De winkel is gevestigd aan de Ku-
delstaartseweg 224 in Kudelstaart 
en is volledig vernieuwd, nadat 
de overname van Rinus Bon fiet-
sen heeft plaatsgevonden. De fris-
se winkel staat vol met alle grote 
topmerken zoals Giant, Koga, Ga-
zelle en Sparta waarbij vooral de 
elektrisch ondersteunde fietsen niet 
zijn vergeten. De winkel is afgelo-
pen weekend geopend met een leu-
ke actie waarbij de klant z’n korting 
zelf bepaalt door een ballon te laten 
knallen waar een kortingsbon in zit, 
de korting kon oplopen tot wel 30%. 
Natuurlijk is ook aan alle benodig-
de accessoires gedacht om de fiets 
compleet te maken. Ook voor de 
vertrouwde service van Balk rijwie-
len kunt u hier terecht. 
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Nederlands grootste kampeer onlineshop in Uithoorn opent haar deuren

Open huis bij Kampeer Perfect.nl aan 
Wiegerbruinlaan op zaterdag en zondag
Uithoorn - Op 26 en 27 maart a.s. 
opent de grootste kampeer online-
shop van Nederland niet alleen zijn 
deuren aan de Wiegerbruinlaan in 
Uithoorn, maar houdt tevens Open 
Huis. Elke kampeer- en caravan-
liefhebber is van harte welkom. In 
het grote pand, waar tot voor kort 
een autodealer was gevestigd van 
Chrysler, Jeep, Dodge etc, is nu 
Kampeerperfect.nl neergestreken. 
Mooi op het rijtje waar ook o.a. Kwik 
Fit en Multimate zijn te vinden. Maar 
ook recht tegenover de Kampeer 
Expert… “Dat bijt elkaar niet, want 
ons assortiment verschilt nogal van 
wat zij te bieden hebben. Zo heb-
ben wij heel veel op het gebied van 
caravans en zij doen meer in kle-

ding. Sterker nog, ik denk dat wij el-
kaar versterken in de aantrekkings-
kracht van klanten. Wat wij eventu-
eel niet hebben, zou je bij de colle-
ga aan de overkant kunnen vinden 
en omgekeerd. Op een meubelbou-
levard zitten toch ook verschillen-
de woninginrichters of keukenaan-
bieders bij elkaar,” laat directeur/ei-
genaar Brian Marsman horen. Kam-
peerperfect.nl komt niet zomaar uit 
de lucht vallen. De snelgroeiende 
online webwinkel bestaat inmiddels 
drie jaar en was altijd onderdeel van 
Marsman Recreatie en Caravans 
in Mijdrecht, bekend als ‘Marsman 
Shop’. De toenemende belangstel-
ling en de uitbouw van de activitei-
ten aldaar, maar ook de groei bin-

nen de online verkopen was aanlei-
ding om de webshop ‘los te koppe-
len’ en dit als een zelfstandige on-
derneming op de kaart te zetten. Die 
heeft zich nu onder de naam Kam-
peerPerfect.nl in een eigen pand in 
Uithoorn gevestigd. De jongste zoon 
van de familie Marsman gaat de on-
lineshop verder gestalte geven en 
uitbouwen. De ruimte, waar nu on-
geveer duizend vierkante meter van 
wordt gebruikt om de winkel in te 
richten, biedt daarvoor voldoende 
mogelijkheden. Uitbreiding is zelfs 
mogelijk als dat zo uitkomt.

Ook caravans
Brian: “Wij hebben een zeer groot 
assortiment van rond 12.000 ar-

KampeerPerfect.nl heeft zich gevestigd in een ruim bemeten pand aan de Wiegerbruinlaan, hoek. A. Philipsweg

Brian Marsman is samen met Dionne, een van zijn vaste medewerksters, druk 
bezig de inrichting van de winkel te verzorgen

tikelen op het gebied van recre-
eren, kamperen en voor de cara-
van. Van de voormalige werkplaats 
hier is een showroom gemaakt waar 
we nieuwe en gebruikte caravans 
presenteren. Voornamelijk van het 
merk Adria, maar we krijgen ook 
caravans van andere merken aan-
geboden en bieden die als occasi-
on ook te koop aan. Rijklaar maken 
en onderhoud uitvoeren gebeurt in 
Mijdrecht op de hoofdvestiging aan 
de Handelsweg. Klanten kunnen bij 
ons online via internet artikelen be-
stellen. Naar believen sturen wij die 
op, maar men kan ze ook hier ko-
men afhalen. Voor en naast de deur 
is parkeergelegenheid genoeg. Zijn 
de goederen te groot om met de 
post te worden verstuurd, dan wor-
den die in overleg via ons eigen 
transport thuisbezorgd.
Maar gewoon binnenlopen en arti-
kelen van het schap kopen is even-
eens mogelijk. Het is en blijft ten-
slotte een winkel. Vindt de klant het 
niet direct dan kan hij bij ons in de 
winkel op een daarvoor bestemde 
computer kijken of het artikel er is. 
Zo niet, dan bestellen wij het met-
een aansluitend. Belangstelling to-
nen voor een bepaald type caravan 
kan natuurlijk altijd. Dat dient men 
te doen via www.marsmancara-
vans.nl. Als die hier of in Mijdrecht 
op voorraad is kan men die be-
zichtigen. Als de klant er prijs op 
stelt dat de aflevering hier plaats-
vindt, dan doen we dat vanzelfspre-
kend, maar wel op een vast tijdstip. 
Dat zal of op woensdag of donder-
dag worden. Het lijkt ons handiger 
dat hier te doen als men in de re-
gio Uithoorn woont. Dat scheelt een 
rit naar Mijdrecht. Nu moeten klan-
ten nog via de bestaande N201 door 
Uithoorn nog naar ons toekomen. 

Straks als de N201 is omgelegd is 
het een fluitje van een cent. De Am-
sterdamseweg afrijden en dan zit-
ten we ‘om de hoek’. Ook vanaf de 
Zijdelweg draait men zo de Wieger-
bruinlaan op. Kortom wij zijn dan 
nóg beter en gemakkelijker bereik-
baar.”

Welkom bij het Open Huis
Samen met Brian gaan ook Eline en 
Dionne zich inzetten om van Kam-
peerPerfect.nl een succes te ma-
ken. Twee dames die het vaste team 
van medewerkers gaan vormge-
ven, waar straks nog enkele vaste 
en parttime krachten aan worden 
toegevoegd. Op dit moment wordt 
de winkel ingericht met tal van arti-
kelen die door leveranciers worden 
aangeleverd. Op zaterdag 26 opent 
KampeerPerfect.nl om 10.00 uur zijn 
deuren voor de consument. Open 
tot 17.00 uur. Samen met koopzon-
dag 27 maart wordt dit (eveneens 
van 10.00 tot 17.00 uur) meteen ge-
transformeerd tot Open Huis. Een 
kok gaat lekkere hapjes maken om 
de bezoekers te fêteren; een clown 
komt om de eventueel meegeko-
men kinderen te vermaken; een le-

verancier demonstreert een cara-
vanmover en op de eerste verdie-
ping wordt een assortiment fraaie 
stoelen en tafels gepresenteerd. 
Op die dag kan men ook profite-
ren van interessante openingsaan-
biedingen. “De feestelijke sfeer dra-
gen wij op aan onze klanten en be-
zoekers, in plaats van een spraak-
makende opening te organiseren. 
Wij gaan op die dagen gewoon met 
elkaar leuke dingen doen. Iedereen 
die van recreëren in de vrijnatuur, 
op de camping, kamperen of cara-
vannen houdt is van harte welkom. 
Kom maar kijken wat we in huis 
hebben.” Aldus Brian die geen en-
kel idee heeft hoeveel bezoekers hij 
kan verwachten. Daar kan hij nog 
wel eens van opkijken, in gedachten 
nemend dat precies een jaar gele-
den bij Marsman in MIjdrecht bij de 
heropening van de winkel en show-
room vierduizend belangstellenden 
kwamen opdraven!...

Openingstijden: ma t/m vrij van 
09.00 tot 18.00 uur, vrijdagavond 
koopavond tot 21.00 uur, za. van 
09.00 tot 17.00 uur. Internet op: 
www.kampeerperfect.nl.

Perlo Plaza neergestreken 
op het Zijdelwaardplein
Uithoorn - Lunch- en tearoom, an-
nex chocolaterie Perlo Plaza heeft 
zich op de hoek van winkelcentrum 
Zijdelwaard (bij het verkeerslicht) 
gesetteld op de plaats waar vroe-
ger de Fortisbank was gevestigd. 
Perlo Plaza is een fraaie en modern 
ingerichte lunchroom met een zeer 
smakelijk aanbod aan onder ande-
re sandwiches en andere lunch-
gerechten, overheerlijke koffie, 
thee, gebak en een keur aan bon-
bons. Het geheel straalt kwaliteit 
en servicegerichtheid uit. Perlo Pla-
za wordt geëxploiteerd door Kees 
van Wijngaarden en zijn echtgenote 
Maaike. Zij worden bijgestaan door 
de vader van Maaike, Hans Perlo en 
Lisette van Velzen. Hans Perlo is te-
vens de oprichter onder die naam 
van eerdere succesvolle lunch-
rooms. De eerste was in 1973 in de 
Eerste van Swindenstraat in Amster-
dam. Later kwam er een Perlo Pla-
za in het Stadshart in Amstelveen. 
Hans Perlo is ook nu weer van de 
partij in winkelcentrum Zijdelwaard, 
ondanks de pensioengerechtigde 
leeftijd die hij inmiddels heeft be-
reikt. Maar als je werk je hobby is ga 
je niet met pensioen. Helemaal als 
je zojuist met de familie een nieu-
we vestiging hebt ingericht en ge-
opend. Dat zijn de leuke dingen als 
ondernemer. Vrijdag 18 maart was 
de openingsdag en meteen waren 
er al tal van nieuwsgierigen die een 

stapje naar binnen waagden voor 
‘koffie met gebak’. Daar kregen zij 
geen spijt van. Perlo Plaza blijkt nu 
al een verrijking te zijn voor het win-
kelcentrum, een pure aanwinst.

Eerder in Stadshart Amstelveen
Perlo Plaza is geen onbekende voor 
met name bezoekers van het win-
kelcentrum in het Stadshart te Am-
stelveen. Daar was de lunch- annex 
tearoom met een terras op een bin-
nenplein in het winkelcentrum vele 
jaren een trekpleister. “Maar we zijn 
gewoon weggebonjourd door de ei-
genaren van het winkelcentrum. Die 
willen het namelijk een internatio-
naal aanzien geven en daarbij pas-
ten wij kennelijk niet in het straat-
je. Evenals nog meer locale onder-
nemers die ook moeten opkras-
sen. We hebben er sinds het mid-
den van de jaren negentig gezeten 
en er heel veel tevreden klanten ge-
had. Vooral de wat oudere mensen 
kwamen elke dag. Die moeten nu 
naar Uithoorn als zij bij ons koffie 
willen drinken of een broodje eten,” 
laat Kees van Wijngaarden weten. 
“Wij konden op deze locatie terecht 
en hebben het helemaal modern in-
gericht compleet met nieuwe appa-
ratuur en meubilair. Het winkelcen-
trum heeft veel aanloop en wij heb-
ben er dan ook alle vertrouwen in 
dat het zal gaan lopen bij ons. Er zijn 
zestig zitplaatsen binnen en als het 

mooi weer is kan men ook buiten 
aan de zijkant gezellig zitten. Daar 
hebben we een klein terras ge-
maakt. Overigens hebben bewoners 
en passanten er geen last van.”

Stukje luxe
Perlo Plaza wil de nadruk leggen op 
de chocolaterie en het luxe gebak. 
Daar hoort natuurlijk een kwalita-
tief goed kopje koffie bij. Dat wordt 
dan ook met zorg geserveerd. Op 
de tafels liggen geen menukaartjes 
noch staan er asbakken en promo-
tiemateriaal. De tafels zijn gewoon 
schoon en leeg. De klant heeft daar-
door alle ruimte op de tafel beschik-
baar om te eten. Menukaarten wor-
den soms vies, slijten, gaan stuk, 
dus al met al niet meer om aan te 
kijken. De menukaarten bestaan uit 
smalle rechthoekige zwarte platen 
die rechtop tegen de muur zijn vast-
gemaakt. Daarop staan de gerech-
ten met de prijzen geschreven die 
vanuit nagenoeg alle hoeken goed 
leesbaar zijn. Bovendien geeft het 
geheel een bijzonder cachet aan het 
interieur. Perlo Plaza heeft de be-
schikking over een complete toilet-
groep, inclusief een invalidentoilet 
en een babyverschoonruimte. “Win-
kelende klanten kunnen hier vrij-
blijvend van het toilet gebruik ma-
ken als ‘de nood hoog is’. Wij zor-
gen zelf voor het goed functione-
ren en schoonhouden van de toilet-

Winkelcentrum Zijdelwaardplein is een mooie en gezellig ingerichte lunchroom rijker

Het Perlo Plaza team heet u van harte welkom in haar nieuwe lunchroom/chocolaterie: v.l.n.r. Maaike, Hans,
Kees en Lisette

ten. Het is dus een compleet plaat-
je dat we aanbieden. Voorts wil-
len wij bezoekers van onze lunch-
room laten genieten van een an-
dersoortige lunch, dus in begin-
sel geen standaard broodje kaas of 
ham, maar eerder een luxere versie 
in de vorm van verschillende sand-
wiches met diverse soorten beleg, 
bijvoorbeeld Mozzarella of gerookte 
zalm. Maar wie een uitsmijter ham 
of kaas wil hebben of een broodje 
kroket kan daar ook om vragen. Wij 
kijken eerst wat de klanten op prijs 
stellen en lekker vinden. Aanpas-

sen aan de wensen kan altijd nog. 
Al met al willen wij onze klanten 
een stukje culinaire luxe bieden tij-
dens de lunch met dat wat zij lekker 
vinden”, beredeneert Kees. Alle ge-
bak wordt in eigen beheer vers ge-
maakt. Een deel ervan komt als half-
fabrikaat binnen en wordt bij Perlo 
Plaza zelf afgewerkt. Daardoor kan 
er flexibel worden ingeslagen en 
verwerkt. “Als een bepaalde gebak-
soort om 12.00 uur bijna op is, kan 
ik vers bijmaken. Op die manier heb 
je nooit ‘oud’ gebak op de schalen 
en kun je de volgende dag gewoon 

weer vers gebak in de koeling zet-
ten. Dat geldt evenzo voor de sand-
wiches. Ook daar gaat het om ver-
se ingrediënten. Dat alles komt na-
tuurlijk de kwaliteit en de smaak ten 
goede en daar gaan we voor”, aldus 
Van Wijngaarden die nog aangeeft 
dat er wekelijks ‘lekkere aanbiedin-
gen’ voor zijn klanten zijn.
U kunt bij Perlo Plaza terecht maan-
dag tot en met donderdag van 09.00 
tot 18.00 uur, op vrijdag van 09.00 
tot 21.00 uur (koopavond) en zater-
dag van 09.00 tot 17.00 uur. Gewoon 
een keer doen!

Regio - Van 14 tot en met 21 mei 
vindt door heel Nederland de Week 
van de Amateurkunst (WAK) plaats. 
Met allerlei activiteiten voor en door 
kunstbeoefenaars. In bijna zestig 
gemeenten in Nederland. De Week 
van de Amateurkunst is een initia-
tief van Kunstfactor, sectorinstituut 
amateurkunst. 

De WAK biedt een breed podium 
aan alle amateurkunstenaars. Liefst 
8 miljoen Nederlanders doen aan 
actieve kunstbeoefening! In de ge-
meenten Aalsmeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen heeft Kunstencen-
trum De Hint de algemene coör-
dinatie op zich genomen. De WAK 

is niet alleen een evenement voor 
en door deze miljoenen gepassio-
neerde amateurkunstenaars; de he-
le lokale gemeenschap kan mee-
doen. Amateurs tonen hun kwali-
teiten en maken kennis met ande-
re liefhebbers. Mensen die niet aan 
kunst doen maar wel nieuwsgierig 
zijn, kunnen tijdens de WAK proe-
ven van verschillende kunstvormen.

Actief
Iedereen die actief aan kunst doet 
kan meedoen. Koren, muziekver-
enigingen, dansgroepen, leeskrin-
gen, bandjes, maar ook individu-
ele amateurkunstenaars. Je kunt 
zelf iets organiseren: een optreden, 

Doe mee en meld je aan!!!

Week van de Amateurkunst 
een open repetitie, een open dag, 
een workshop, tentoonstelling. Je 
kunt je ook aansluiten bij een aan-
tal activiteiten dat op dit moment 
wordt voorbereid. Eind maart wor-
den deze nader bekend gemaakt. 
De WAK biedt een podium aan al-
le amateurkunstenaars, jong en 
oud: verras het publiek, werf nieu-
we leden of deelnemers, inspireer 
en laat je inspireren, ontmoet ge-
lijkgestemden. Kortom: Word Wak-
ker en doe mee! Meld je aan bij De 
Hint: admin@dehint.nl onder ver-
melding van de gemeente waar-
in je actief bent of raadpleeg eerst 
de website www.waknederland .nl  
of www.dehint.nl



Uithoorn - Om leerlingen actief aan 
te zetten tot een gezond voedings-
patroon bood Albert Heijn Jos van 
den Berg groep 6 en 7 van De Ka-
juit smaak- en proefl essen aan. In 
deze lessen werd gezonde voeding 
op een leuke manier onder de aan-
dacht van de leerlingen gebracht. 
Met de smaak- en proefl essen op 
donderdag 17 maart leerden leer-
lingen van groep 6 om verschillen-
de smaken te onderscheiden. Ook 
verklaarden de lessen waarom ge-
zond eten en drinken belangrijk is 
voor hun lichaam.

Door de Schijf van Vijf weten ze wel-
ke producten gezond zijn. Leerlin-
gen in groep 7 leerden welke func-
ties verschillende voedingsstoffen 
hebben voor het lichaam. Op een 
interactieve manier ontdekten ze in 
welke producten van de Schijf van 
Vijf goede voedingsstoffen zitten 
en kon men nagaan of hun ener-
giebalans goed is. Bij de lespakket-
ten hoorden ook weer gratis bood-
schappenpakketten die op donder-
dag 17 maart afgehaald konden 
worden bij AH Jos van den Berg.

‘Ik eet het beter’
De smaak- en proefl essen maken 
onderdeel uit van het overkoepelen-
de “Ik eet het beter”-programma. ‘Ik 
eet het beter’ is een overkoepelend 
educatief platform gericht op kinde-
ren in groep 6, 7 en 8.
Onder dit platform vallen verschil-
lende initiatieven die leerlingen ac-
tief aanzetten tot een gezond voe-
dingspatroon: in maart de smaak- 
en proefl essen voor groep 6 en 7 en 
in april de KlasseLunch voor groep 
8. Daarnaast organiseerde AH Jos 
van den Berg een nieuwe leuke en 
gezonde activiteit in het winkelcen-
trum Amstelplein op woensdagmid-
dag 16 maart.
Op een speelse en educatieve ma-
nier konden vele kinderen kennis-
maken met vele verschillende soor-
ten fruit. Het was een drukte van be-
lang waarbij de begeleiding weer in 
vertrouwde handen was van Birgit 
Bergmann.
Eens te meer wordt duidelijk dat 
ook Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen hoog op de agenda 
staat bij deze ‘Beste Supermarkt van 
Noord-Holland’.
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Smaak- en fruitproefl essen bij 
De Kajuit en AH Jos v.d. Berg

Nek- of rugklachten, hoofdpijn?
Body Stress Release helpt!
Regio - Body Stress Release (BSR) 
is een zeer succesvolle, in Zuid Afri-
ka ontwikkelde gezondheidstech-
niek en inmiddels toegepast op dui-
zenden cliënten die als gevolg van 
vastzittende spierspanning (body 
stress) klachten ervaren als pijn in 
rug en nek, hernia, whiplash, hoofd-
pijn, duizeligheid, maag- en darm-
problemen, pijn of verdoofd gevoel 
in armen en benen, etc. De resulta-
ten zijn verbluffend! 

Body stress ontstaat door overbe-
lasting. Ieder mens wordt dagelijks 
blootgesteld aan verschillende vor-
men van belasting, mentaal en fy-
siek. Wanneer deze te groot is (bij-
voorbeeld een ongeluk) of langdu-
rig (bijvoorbeeld zwaar werk), kan 
het lichaam de spanning niet meer 
op een natuurlijke wijze verwerken 
en wordt deze vastgezet in de spie-
ren. 

Door vastzittende spierspanning 
wordt het lichaam stram en komen 
de zenuwen in het lichaam onder 
druk te staan. Dit veroorzaakt een 
verstoring van het zenuwstelsel wat 
irritatie geeft en waardoor de com-
municatie van en naar de herse-
nen niet optimaal verloopt. Hierdoor 
functioneert het lichaam niet goed 
en wordt het minder effi ciënt. Fysie-
ke prestaties worden moeilijker en 
het herstel gaat minder snel. Emo-
tioneel/mentaal kun je steeds min-

der aan. Zo raakt het lichaam steeds 
verder verwijderd van een optimale 
gezondheid.

De BSR techniek is zacht en vrien-
delijk. Het is erop gericht op een 
milde manier het lichaam te stimu-
leren vastzittende spierspanning los 
te laten en het natuurlijk helend ver-
mogen van het lichaam optimaal te 
benutten. Door middel van lichte 
druktests op verschillende plaatsen 
op het lichaam wordt nauwkeurig 
de juiste plaats en richting van vast-
zittende spierspanning bepaald. Het 
lichaam verstrekt hierbij dus zelf de 
benodigde informatie. Als de spier-
spanning is gelokaliseerd, wordt het 
lichaam gestimuleerd de vastge-
zette spierspanning los te laten. Dit 
gebeurt door het geven van lichte, 
doch besliste, handmatige drukim-
pulsen op de juiste plaats en in de 
juiste richting. Tijdens de behande-
ling blijft de cliënt volledig gekleed. 

BSR zet een proces in gang van los-
laten en herstellen. Op deze manier 
pak je de bron aan van de klachten 
en niet alleen de symptomen.
Kees Varkevisser is sinds 2003 Body 
Stress Release Praktitioner en heeft 
zijn praktijk in Uithoorn aan de Prin-
ses Margrietlaan 86 c. Voor meer in-
formatie kunt u terecht op zijn web-
site: www.body-stress-release.nl of 
telefonisch contact opnemen via te-
lefoonnummer 06-12545113.

De match van de beursvloer! 
Regio - Medio 2009 vond er een 
beursvloerevenement plaats in De 
Ronde Venen, een concept waarbij 
bedrijven en maatschappelijke or-
ganisaties nader tot elkaar kunnen 
komen. Dit evenement wordt dit jaar 
voor de vierde keer georganiseerd.
In 2009 vond Tennisvereniging Wil-
nis een uitstekende match met Fir-
ma Spelt uit Nieuwveen. Een over-
eenkomst werd gesloten!
Deze overeenkomst betrof het reno-
veren van een van de terrassen bij 
TV Wilnis door de fi rma Spelt waar-
voor TV Wilnis een nader te bepalen 
tegenprestatie zou leveren. 

Begin augustus 2010 was het zo-
ver, de renovatie kon beginnen. De 
fi rma Spelt had slechts een kleine 
twee weken nodig om het geheel op 
te knappen.
Het terras ziet er weer keurig en 
strak uit! Tennisvereniging Wilnis is 
bijzonder blij dat er van deze moge-
lijkheid gebruik gemaakt kon wor-
den om deze noodzakelijke renova-
tie te verwezenlijken. 

Tennisvereniging Wilnis bedankt 
Firma Spelt te Nieuwveen hartelijk 
voor de bijzonder strakke en nette 
afwerking van het nieuwe terras.

Nieuw in Mijdrecht: Bos Autobanden!
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 
26 maart opent Bos aan de Energie-
weg met een feestelijke Open dag 
de nieuwe loot aan de stam: het Bos 
Autobandenbedrijf. Een volwaardig 
bandenbedrijf voor bandencontro-
le, reparatie, verwisselen, vervan-
gen en balanceren. In een deel van 
de houtloods is daartoe een speci-
ale ruimte ingericht, inclusief een 
magazijnstelling vol nieuwe banden 
van diverse merken en maten voor 
alle soorten en typen auto’s. Voor 
het volgende seizoen is er voor al-
le automobilisten tevens de moge-
lijkheid om zomerbanden te verwis-
selen voor winterversies. De zomer-
banden kunnen door Bos Autoban-
denbedrijf in eigen beheer worden 
opgeslagen. Omgekeerd kan dat 
voor het in bewaring geven van win-
terbanden. De Open dag wordt ter 
kennismaking georganiseerd voor 
zowel particuliere als zakelijk rijders, 

inclusief vrachtrijders met bestelwa-
gens. Die zijn vrijblijvend van harte 
welkom om onder het genoegen 
van een hapje en een drankje ken-
nis te maken met het nieuwe ban-
denbedrijf. Robin Schüler, woonach-
tig in Wilnis, is degene die het nieu-
we bandenbedrijf gaat runnen. Hij 
is familie van directeur Dennis Bos 
en werkzaam in de bandensector. 
Robin was echter toe aan een nieu-
we uitdaging en kwam zo in aanra-
king met de ideeën die er bij Den-
nis als ondernemer leefden om iets 
nuttigs te kunnen toevoegen aan de 
Bos bedrijfsactiviteiten.

Open dagaanbiedingen
“Aanleiding tot het opstarten van 
dit bandenbedrijf vloeit voort uit de 
kostenpost van bandenonderhoud, 
reparatie en vernieuwing van het 
rond veertig voertuigen tellende ei-
gen wagenpark van Bos”, laat Robin 

desgevraagd weten. “Dat onder-
houd is altijd uitbesteed geweest. 
Dennis kwam toen op het idee om 
dat in eigen beheer te gaan doen. 
Hij kon mij daarbij goed gebrui-
ken gezien mijn opleiding en erva-
ring in de autobandensector. Aldus 
bood hij mij dit werk aan en wilde 
tevens investeren in een goed geou-
tilleerde bandenwerkplaats en ban-
denvoorraad. Dat is er allemaal ge-
komen. Uitgangspunt was eerst de 
bandenverzorging van het eigen 
wagenpark, maar later werd geop-
perd waarom wij dat ook niet voor 
derden zouden doen. Het is nu een 
omgekeerde wereld. Wij richten ons 
meer op particulieren en bedrijven 
van buiten inclusief bestelwagens 
en pas in tweede instantie op onze 
bedrijfsauto’s. Het eigen wagenpark 
is immers al automatisch een klant. 
Banden voor vrachtwagens doen 
we nog niet, maar als ook daar vol-

Bos Autobanden. Dennis Bos en Robin Schüler hebben er zin in!

doende vraag naar gaat komen ne-
men we het in overweging. Eigenlijk 
stonden we afgelopen week al klaar 
om de eerste klant te ontvangen. De 
banden zijn op voorraad en de spe-
ciale nieuwe hefbrug stond ook al 
gebruiksklaar. Overigens hebben 
we het eerste contract voor levering 
van banden al afgesloten met Mars-
man Caravans. Tijdens de Open dag 
hebben we als openingsaanbieding 
10 procent korting op de aanschaf 
van nieuwe merkbanden. Er is een 
gratis bandencheck voor elke au-
to, zonder koopverplichting. Verder 
hebben we een eerstejaarsactie op 
het gebied van zomer- en winter-
banden met gratis opslagmogelijk-
heid.”

Ruime openingstijden
Robin Schüler is degene die het 
werk op voorhand gaat uitvoeren. 
Maar als het nodig is lopen er ge-
noeg (technische) werknemers bij 
Bos rond die hem een handje kun-
nen helpen.
Bos Autobanden onderscheidt zich 
in de prijs die veelal lager ligt dan bij 
soortgelijke bedrijven en voorts in 
de openingstijden. Zie hiervoor ook 
de website: www.bosautobanden.nl. 
Bij Bos is men dagelijks vanaf 8.00 
uur open tot 18.00 uur. Op zaterdag 
is men tot 16.00 uur geopend. Als 
het heel druk is bij banden verwis-
selen van winter naar zomer en om-
gekeerd gaat men bij Bos door tot 
21.00 uur. Prettig voor degenen die 
werken en alleen maar ’s avonds in 
de gelegenheid zijn om hun banden 
te laten verzorgen.
Service verlenen staat heel hoog in 
het vaandel. Daarnaast heeft men 
veel typen banden in huis, vanaf de 
A-merken, maar ook B- en zelfs C-
merken zijn leverbaar.
Dit te weten is het voor automobi-
listen wellicht interessant genoeg 
om komende zaterdag 26 maart de 
Open Dag eens te gaan bezoeken 
bij Bos Autobanden.
Je licht opsteken over een nieuw 
autobandenbedrijf dat interessante 
aanbiedingen heeft met personeel 
dat zoveel motivatie aan de dag legt, 
kan bepaald geen kwaad, toch?

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 
-  P.C. Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op  
 zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
 Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Drechtdijk De Kwakel, rode gecastreerde kater met wit vlekje onder  
 het kinnetje. Sam is 6 jaar oud.
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd.  
 Haar naam is Kikky.
- Zorggras in Wilnis, grote grijze kater. Hij heet Chico en is 14 jaar oud. 
- Coninksmeer in Vinkeveen, grijs/zwart cyperse gecastreerde kater.  
 Hij  heet Barrel en heeft witte voetjes. Is gechipt en heeft een
 fl uorescerend bandje om. 
- Kruiwiel in Mijdrecht Molenland: Lucy. Rode pers (kruising).
 Zij heeft een plat kopje met sproeten op haar neus. Zij is 17 jaar en is
 gechipt.

Gevonden
- Molenland in Mijdrecht, rood/wit/zwart cyperse poes. Zwart/wit bij 

rechteroog, uitlopend naar neus. Witte buik. Grijs/wit/zwart gestreep-
te staart.

- Proosdijland in Vinkeveen, zwart/witte kat.
- Parkeerplaats Randweg in Mijdrecht, zwarte kat met witte pootjes, wit-

te bef en witte vlek onder borst.
- Prinses Marijkelaan in Mijdrecht, witte kat met groen/geel bandje met 

belletje.
- Mijdrechtse Dwarsweg in Mijdrecht, zwart/bruin gestreepte poes. 

Roestbruin op kop. Voorpootjes wit, achterpootjes wit/bruin. Witte 
borst en bef.   

- In de Amstel bij Nessersluis, muskuseend.
- Buitenkruier in Mijdrecht, zwarte/witte kater. Hij heeft wit uitlopende
 oortjes. Hij is mager en heeft lichte beschadiging bij zijn neusje.

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

Geel is de kleur van…
het voorjaar!

Voor mij is geel dé kleur van 
het voorjaar. Geel staat voor 
zon, warmte, vrolijkheid ... 
Daarom ben ik na een lange 
winter blij met gele bloemen 
in de natuur en in de tuin. 
In de bermen staan op een 
zonnige dag de bloemen van 
speenkruid en klein hoefblad 
wagenwijd open. In veel tui-
nen zie je de forsythia bloeien, 
maar dat geel vind ik persoon-
lijk wat te veel van het goede. 
Bij mij in de tuin zijn de tover-
hazelaar en winterakonieten 
al uitgebloeid. Daar bloeien 
nu de gele kornoelje, de eer-
ste kleine narcissen en gele 
krokussen.

Gele bloemen trekken veel 
meer de aandacht dan blau-
we of paarse bloemen. Dat 
schijnt ook voor bijen te gel-
den. Bijen vallen misschien 
nog meer voor witte bloemen. 
Ze kunnen namelijk ultraviolet 
licht zien (en wij niet). Daarom 
zien zij witte bloemen als op-
zichtig blauw en dat trekt hun 
aandacht. Omdat de meeste 
bloemen in Nederland door 
bijen en andere insecten wor-
den bestoven, is de overheer-
sende bloemkleur hier geel of 
wit. In de tropen zijn vogels 
die gevoelig zijn voor rood, de 
belangrijkste bestuivers. En 
dus zie je daar opvallend veel 
dieprode bloemen. Bloemen 
die niet door insecten wor-
den bestoven, maar door de 
wind, hebben nauwelijks op-

vallende kleuren. Denk maar 
aan elzenkatjes. Wilgenkatjes 
worden weer wel door bijen 
en hommels bestoven en 
daarbij valt het gele stuifmeel 
erg op.

Zijn er eigenlijk ook gele die-
ren? Jazeker, en heus niet al-
leen tropische vogels of Zuid-
Amerikaanse pijlgifkikkers. 
Denk maar aan gele kuiken-
tjes. Volwassen vogels met 
geel die in Nederland voorko-
men, zijn bijvoorbeeld de wie-
lewaal en de gele kwikstaart. 
Geel en zwart samen staat 
voor gevaar en giftig. Denk 
maar aan de wesp! Er zijn 
ook soorten zoals geel-zwar-
te zweefvliegen die net doen 
alsof ze giftig zijn; ze hopen zo 
niet gegeten te worden.

Nu moeten we het nog even 
doen met narcissen, speen-
kruid en klein hoefblad. Maar 
straks kunnen we genieten 
van gele dotterbloemen langs 
de waterkant. In mei kleuren 
de weilanden geel van de 
paardenbloemen en daarna 
van de boterbloemen. In juni 
bloeien de gele lissen.

En dan … ja, dan is het zomer 
en zingt de wielewaal zijn lied. 
Dan kan ik schrijven over geel 
als dé kleur van de zomer. Ge-
lukkig is dat nog ver weg.

Dus nu gewoon genieten van 
het voorjaar!

Ineke Bams
IVN-natuurgids



2e katern

Donald Duck hockeytoernooi 
bij Qui Vive zonnig en geslaagd
De Kwakel - Op de velden van 
Qui Vive vond afgelopen zondag 20 
maart de eerste wedstrijddag plaats 
van het Donald Duck hockeytoer-
nooi. Dit is een vierdaagstoernooi 
dat dit jaar voor de vijfde keer wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met Hockey Vereniging Mijdrecht 
voor de allerjongste jeugd, de ben-
jamins. Bijna 60 kinderen stonden 
om 09.15 uur te trappelen om hun 
eerste wedstrijd te spelen. De mees-
ten hadden er al heel wat trainings-
uurtjes opzitten, dus waren toe aan 
een echt toernooi. Zeven teams van 
Qui Vive en zeven teams van HVM 
gingen met elkaar de strijd aan in 
3 wedstrijden. De meeste teams 
moesten eerst nog even kennisma-
ken met hun kersverse coach, maar 
ze vonden elkaar snel. Coaches wa-

ren al gauw enthousiast aanwijzin-
gen aan het geven en de kinderen 
gingen er vol tegenaan. Het ene 
team stond al prachtig opgesteld, 
het andere team zocht het liefst ge-
zamenlijk de bal op. Maar elk team 
wist het doel te bereiken en heeft 
doelpunten kunnen scoren. In poule 
A was team Mickey Mouse ongesla-
gen, in poule B team Minnie Mouse 
en in in poule C wist team Kwek al-
le wedstrijden te winnen. Een mooie 
score voor Qui Vive. 
Maar waar het vooral omgaat is dat 
er met veel plezier op deze eerste 
zonnige wedstrijddag is gehockeyd. 
De volgende Donald Duck hockey-
toernooidag is op 17 april bij HVM 
in Mijdrecht en volgen er weer nieu-
we kansen voor deze 14 strijdvaar-
dige teams! 

Legmeervogels laat twee 
punten liggen 
Uithoorn - De trein die VVA/Spar-
taan is is door Legmeervogels 
enigszins afgeremd maar nog niet 
tot stoppen gedwongen. Dit stop-
pen zou wel gelukt zijn als Legmeer-
vogels in de eerste helft net zo zou 
hebben gespeeld als in het tweede 
bedrijf. Het is maar goed dat Leg-
meervogels over een uitstekende 
sluitpost beschikt in de verdediging 
anders zou het bij de rust zeker niet 
1-0 hebben gestaan in het voordeel 
van VVA/Spartaan. Door zijn op-
treden heeft Brouwer Legmeervo-
gels behoed voor een grotere ach-
terstand bij het ingaan van de rust. 
3-0 zou dan een normale achter-
stand zijn geweest voor de Vogels. 
Wat het was de eerste vijfenveertig 
minuten zal wel een raadsel blijven. 
Legmeervogels speelde ongeïnte-
resseerd, het ontbrak de ploeg ook 
aan inzet en aan het geven van de 
goede passes. Door deze factoren 
kon VVA/Spartaan een groot veld-
overwicht opbouwen en zijn de ke-
ren dat Legmeervogels in de buurt 
van de VVA/Spartaan doelman 
weet te komen op een hand te tel-
len. Nee, het was niet best; het was 
gewoon slecht. 5 minuten voor het 
rustsignaal van de warrig fluitende 
scheidsrechter weet VVA/Spartaan 
dan op een verdiende 1-0 voor-
sprong te komen. Beroerd ingrijpen 
en geen sliding durven te maken op 
het kunstgrasveld maakt het voor 
VVA/Spartaan wel erg makkelijk om 
de 1-0 te laten aantekenen.
Trainer Henny Snel was gedwon-
gen in de rust zijn elftal aan te pas-
sen. Mels Bos (geblesseerd aan zijn 
kleine teen) en Yannick v.d. Akker 
(speelde tegen een kaart aan) ble-
ven na de rust achter in de kleed-
kamer. Voor hen in de plaats komen 
dan Jordi de Groot en Carlo Persijn 
in het elftal. Wat VVA/Spartaan in 
de thee heeft gedaan zal Legmeer-
vogels nooit te weten komen maar 
er stond nu een strijdend en voor el-
ke duel vechtend Legmeervogels op 
het veld en het elftal van VVA/Spar-
taan zakte ver terug op eigen helft. 
De tweede helft is nog geen 90 se-
conden oud of er zijn een 2-tal tref-
fers te noteren. Eerst is het Robin 
Oussoren die gelijk na de aftrap 
de gelijkmaker weet te scoren. Dan 
is Legmeervogels deze gelijkma-
ker nog driftig aan het vieren of het 
staat al weer tegen een 2-1 achter-
stand aan te kijken. Maar dan ge-
beurt het toch. Legmeervogels gaat 

voetballen; het samba, samba voet-
bal komt langzaam maar zeker te-
rug. Het tempo gaat omhoog en 
VVA/Spartaan slaagt er eigenlijk 
niet meer in, op een paar mogelijk-
heden na dan, nog in de buurt van 
doelman Patrick Brouwer van Leg-
meervogels te komen. Het is VVA/
Spartaan wat er niet meer aan te 
pas komt en opvallend is dat de-
ze technische ploeg het hoge tem-
po van Legmeervogels niet weet te 
volgen. Nee, VVA/Spartaan is ge-
dwongen door Legmeervogels om 
men man en macht een tegentreffer 
van Legmeervogels te voorkomen. 
Op den duur weten de gastheren 
de gelederen niet meer te sluiten en 
maakt de mee opgekomen Dennis 
Rijnbeek de zo verdiende gelijkma-
ker 2-2. Na deze gelijkmaker is men 
bij VVA/Spartaan duidelijk de weg 
kwijt en ontstaan er mogelijkhe-
den voor de Vogels om toch nog als 
overwinnaar van het veld te stap-
pen. Zou gezien het vertoonde spel 
in de tweede vijfenveertig minuten 
dan ook wel verdiend zijn. Helaas zit 
het dan weer even niet mee. Het is 
en het blijft 2-2. Jammer en verve-
lend is het dat Legmeervogels de zo 
matige eerste vijfenveertig minuten 
heeft gepresteerd. Zou men bij Leg-
meervogels zo hebben geacteerd 
als in de tweede vijfenveertig minu-
ten, dat was de volle winst zeker te-
recht gekomen bij Legmeervogels. 

De rest
Na deze uitwedstrijden staat er ver-
volgens een tweetal thuiswedstrij-
den op het programma. Zondag 
thuis tegen SV Nieuw West en op 
zondag 3 april thuis tegen RKDES. 
Na RKDES speelt Legmeervogels op 
10 april uit tegen DWS. Hierna weer 
een tweetal thuiswedstrijden te we-
ten 17 april Nederhorst en 25 april 
(tweede paasdag Concordia. Op 1 
mei gaat Legmeervogels op bezoek 
bij Geinburgia. Op 8 mei spelen de 
Vogels thuis tegen CTO’70 om de 
competitie te eindigen in Hillegom 
tegen Concordia. Na deze reguliere 
competitie volgt dan natuurlijk nog 
de nacompetitie. 
Opstelling Legmeervogels: Patrick 
Brouwer, Rigi Graanoogst (75 Den-
nis Rijnbeek), Franklin Meijerhoven, 
Bart v.d. Tol, Yannick v.d.Akker (46 
Carlo Persijn), Mels Bos (46Jordi de 
Groot), Nick van Schaik, Stefan van 
Pierre, Rowan Hogenboom, Robin 
Oussoren.

Winst voor Legmeervogels B1
Uithoorn - Er viel veel na te pra-
ten over de vooetbalwedstrijd van 
Legmeervogels B1. Kijkend naar de 
stand kon Legmeervogels bij winst 
goede zaken doen voor de strijd 
bij de top vijf. Bij verlies zouden de 
nummer zes en zeven weer kunnen 
aanklampen. Beide ploegen had-
den de afgelopen weken bewezen 
in goede vorm te zijn. Legmeervo-
gels kwam sterk uit de startblok-
ken. Li tikte na vijf minuten een los-
gelaten bal van de keper binnen, en 
vijf minuten later benutte Noud een 
stafschop, waarbij de laatste verde-
diger van Zuidvogels ontsnapte aan 
rood wegens het vasthouden van 
een doorgebroken tegenstander. De 
tegenactie van Zuidvogels kwam tot 
stand via een vrije trap, welke op de 
bovenkant van de lat spatte. De res-
terende minuten in de eerste helft 
verzuimde Legmeervogels de ver-
lossende 0-3 te maken.

Vlak na de rust was er sprake van 
hetzelfde verhaal: een prachtige 
trap van Yorick werd door de Zuid-
vogels keeper fantastisch gered. Vijf 
minuten later kreeg Zuidvogels een 
corner toegewezen, wat eigenlijk 
gewoon een doelstrap was. En na-
tuurlijk gaat er dan zo een bal in, 
waardoor Zuidvogels op jacht wil 
gaan naar de gelijkmaker. Vier mi-
nuten later beoordeelt de scheids-
rechter een totaal onschuldig du-
el op het middenveld in het nadeel 

van Legmeervogels: de middenvel-
der moet met rood naar de kant. 

Lastig
Omdat er dan nog bijna een half 
uur te spelen is, weet de Uithoorn-
se ploeg dat het lastig kan worden. 
De druk wordt door Zuidvogels flink 
opgevoerd, onder aanvoering van 
de goede Huizense nummer tien. 
Legmeervogels loert op de coun-
ter, en het voetbal wordt er zeker 
niet fraaier op. In de laatste minu-
ten van de wedstrtijd krijgen beide 
ploegen nog een 100% kans, maar 
ondanks de man minder situatie 
blijft de stugge Legmeervogels ver-
dediging fier overeind, en sleept de 
overwinning alsnog binnen.
Gezien de zeer discutabele rode 
kaart, mag gesteld worden dat de 
overwinning zwaarbevochten, maar 
terecht is binnengehaald. Met be-
trekking tot de verdelen periodes in 
deze competitie, durft nu even nie-
mand meer uitsluitsel hierover te 
geven. Er zijn diverse rekenmoge-
lijkheden, maar hoe het precies zit 
in deze competitie is lastig te beoor-
delen.
Feit is wel dat Legmeervogels goe-
de zaken heeft gedaan, want be-
houdens koploper (en voor 99,9% 
kampioen) RODA 23 en Legmeer-
vogels zelf verliezen alle topploegen 
dure punten. Volgende week speelt 
de B1 weer een thuiswedstrijd tegen 
Vriendenschaar uit Culemborg.

KDO recreanten volleybal-
toernooi weer oergezellig
De Kwakel - Afgelopen zaterdag-
avond werd in de KDO sporthal in 
de Kwakel het ‘De Meerse’ recrean-
ten volleybaltoernooi gehouden. De 
twaalf teams streden om de felbe-
geerde eer in de categorie ‘laag’ en 
‘midden’. Ieder team bestond uit mi-
nimaal 6 spelers, maar de meeste 
teams hadden wel één of meerdere 
wisselspelers waardoor er in totaal 
ongeveer 100 spelers aan het vol-
leyballen waren. Om zeven uur wa-
ren de teams aanwezig en konden 
de wedstrijden beginnen.
Ondanks dat de meeste spelers 
maar één keer per jaar volleybal-
len, werd er op een uitstekend ni-
veau gevolleybald. Je kon duidelijk 
zien dat de meeste spelers al eens 
eerder hadden gebald.

Uitslag
Om half elf waren de laatste wed-
strijden gespeeld en kon de eind-
uitslag bekend worden gemaakt. 
Bij de categorie ‘laag’ is het eerste 
team van de familie Hogerwerf op 
de eerste plaats geëindigd, de twee-
de plaats ging naar het team van de 

Meerse Accountants & Adviseurs, 
tevens naamgever van het toer-
nooi, en de derde plaats werd in de 
wacht gesleept door het team van 
KDO bestuur. Bij de categorie ‘mid-
den’ is het team 5 Man op de eerste 
plaats geëindigd, de tweede plaats 
ging naar De Effies, het team van fa-
milie De Graaff, en de derde plaats 
werd binnen gehaald door Takkie, 
het team van de familie Truijens.
Om ieder team gelijke kansen op 
een prijs te geven werden de prij-
zen, twee Poldersport arrangemen-
ten en twee bittergarnituren, verloot 
onder de deelnemende teams. 
De volleybal avond eindigde in de 
nachtelijke uurtjes met de feest-
muziek verzorgt door de discotheek 
van Gerrino Pieterse en Arjan Plas-
meijer.

Recreatief volleyballen bij KDO kan 
op twee niveaus op dinsdagavond 
van zeven tot half negen. Heb je zin 
om te gaan volleyballen dan kun je 
drie keer gratis komen meespelen 
of kijk op www.KDO.nl voor meer 
informatie.

KDO verliest dure punten
De Kwakel - Afgelopen zondag 
speelde KDO 1 tegen Hillegom een 
zeer belangrijke uitwedstrijd in de 
strijd om de onderste regionen van 
de derde klasse C. Hillegom bivak-
keerde voor aanvang van de wed-
strijd namelijk op de laatste plaats, 
terwijl KDO op een twaalfde plaats 
stond. Hillegom heeft deze laatste 
plaats mede te danken aan de vijf 
punten die de ploeg twee weken ge-
leden ‘voorlopig’ in mindering heeft 
gekregen. De laatste twee wedstrij-
den wist de ploeg echter wel vier 
punten te pakken, tegen respectie-
velijk naaste concurrent CTO’70 en 
Nederhorst. KDO-trainer Ron Lang-
hout kon deze middag beschikken 
over een volledig fitte selectie.

Te laat
Hillegom, dat speelde in een 4-4-
2 formatie, startte de wedstrijd be-
ter dan KDO. KDO was in het eer-
ste kwartier steeds een stapje te 
laat. Grote kansen wist Hillegom 
daarentegen niet te creëren. Na 
twintig minuten was het eerste ge-
vaarlijke moment van KDO wel di-
rect raak. Verdediger Guido van Eg-
mond ontving de bal op ruim twin-
tig meter van de goal. Van Egmond, 
na de winterstop basisspeler in het 
eerste, schoot de bal, tegen de ver-
houding in, op fantastische wij-
ze via de binnenkant van de paal 
in de goal, 0-1. Na deze openings-
goal kreeg KDO iets meer grip op de 
wedstrijd, maar toch bleef Hillegom 
de betere ploeg. Dit bleek onder an-
dere in de 33ste minuut. De links-
half van Hillegom schoot namelijk 
vanaf de rechterkant van het straf-
schopgebied op de lat. Vijf minuten 
later was het de spits van Hillegom 
die ingespeeld werd en het net wel 
wist te vinden, 1-1. In de 43e minuut 
was KDO, in één van de spaarzame 
uitvallen, via Michael Meijer dicht-
bij een voorsprong. Uit een corner 
schoot hij de bal op de goal, maar 
doordat er een aantal spelers van 
Hillegom op de doellijn stond kon 
de bal ternauwernood gekeerd wor-
den. Met een 1-1 stand gingen bei-
de ploegen dan ook de rust in. In de 
tweede helft was het nog steeds Hil-
legom dat de bovenliggende partij 
was. KDO kon maar weinig gevaar-

lijk worden en werd constant ach-
teruit gedrukt. Nadat Joeri Stange 
onterecht werd teruggefloten voor 
buitenspel was het direct Hillegom 
dat in de volgende aanval gevaar-
lijk werd. De bal werd voorgege-
ven en een speler van Hillegom kon 
op tien meter van de goal binnen-
koppen. Door een vervelende stui-
ter van de bal verdween de bal in 
de goal achter doelman Peter On-
derwater, 2-1. KDO moest zich hier-
na terugknokken om toch een po-
sitief resultaat te behalen. Patrick 
Schijff en Doron Borger werden in-
gebracht om nieuw elan in de ploeg 
te brengen. Tot grote kansen kon 
KDO echter niet komen. Tot over-
maat van ramp was het zelfs Hille-
gom dat de wedstrijd besliste door 
een goal uit de kluts, 3-1. KDO pro-
beerde het daarna nog wel, maar de 
aansluitingstreffer kon niet gemaakt 
worden.

Nederlaag
Door deze kostbare nederlaag komt 
Hillegom op vier punten van KDO 
dat nog steeds op een twaalfde 
plaats gepositioneerd is. KDO moet 
er in de komende weken dan ook al-
les voor doen om in de derde klas-
se te blijven. Er is nog van alles mo-
gelijk, maar dan zal de ploeg wel 
uit een ander vaatje moeten tap-
pen dan tegen Hillegom. Laten we 
hopen dat trainer Ron Langhout tij-
dens de trainingen van aankomen-
de week de ploeg op scherp kan 
zetten, zodat er volgende week in de 
thuiswedstrijd tegen NFC/Brommer 
een team staat dat met volle passie 
de strijd aan zal gaan. KDO hoopt  
op een positieve steun langs de lijn 
om volgende week wel tot een goed 
resultaat te komen!

KDO 2 
KDO 2 heeft afgelopen zondag op 
prima wijze met 4-1 gewonnen in 
Amstelveen tegen NFC/Brommer 
2. Martin Bax (2x), Marco Rijbroek 
en Patrick van de Nesse wisten voor 
KDO het net te vinden. Door deze 
nette overwinning is het tweede ge-
stegen naar de vijfde plaats van de 
ranglijst.  Aanstaande zondag speelt 
KDO 2 om 11:30 uur thuis tegen 
nummer drie SVA 2.

Fransche Slag geeft het 
sponsorstokje door
Uithoorn - Na een sponsorperiode 
van 5 jaar draagt de Franse Slag het 
stokje over aan de jonge zelfstandi-
ge ondernemer Richard Hofstede. 
Frans en Yvonne, heel hartelijk dank
voor jullie trouwe steun aan Am-
stelhof tennis Gemengd dubbel za-
terdag. De voorjaarcompetitie staat 
weer voor de deur en Amstelhof 
tennis teams heren en gemengd 
dubbel van de zaterdag competi-
tie zijn helemaal voorzien van nieu-
we tenues. Gesponsord door Hof-
stede Carcleaning. Ze hopen op een 
geweldig seizoen en wederom met 
de eerste prijs er vandoor te gaan,.
In het herenteam gaan spelen Ge-

rard Hofstede Bert van Seben, Peter 
van Andel en Herman Verbruggen 
die wederom teamcaptain is. Bij het 
gemengde team gaan spelen Heren: 
Remco Smitz, Frans Giskes en Rob-
bert Maassen. Dames: Lia Zandvliet, 
Julia Heidstra en Sophia Giskes die 
ook dit jaar wederom teamcaptain 
van het team is.Zij verheugen zich 
op een superleuke voorjaarcompe-
titie met mooi weer en leuke ten-
niswedstrijden, want daar gaat het 
allemaal per slot van rekening om. 
Voor meer informatie over Hofstede 
Carcleaning wordt u verwezen  naar 
de website 
www.hofstedecarcleaning.nl 

Imponerende scores bij BVK
De Kwakel - Door een storinkje in 
de computer was het vorige week 
niet mogelijk een uitslag te produ-
ceren en dus ook niet om een ver-
slagje te maken van het wel en wee 
van de BVK. Er waren paren die 
hartgrondig hoopten dat het eu-
vel niet hersteld zou kunnen wor-
den. Dat waren uiteraard paren die 
van mening waren dat zij slecht ge-
scoord hadden. Er waren er echter 
ook die stad en land en wedstrijd-
leider Cor bewogen om toch voor-
al alles in het werk te stellen om de 
cijfers boven water te halen en ge-
lukkig voor die groep is dat toch ge-
lukt. Degene die Cor het meest op 
zijn ietwat gehavende huid zat was 
Hans Elias en die had daar alle re-
den toe, want uit de kastjes rolde 
een eindscore voor Hans en partner 
Lous Bakker van maar lieft 72,11% 
(!!). Hans had daar naar eigen zeg-
gen graag 40% van ingeleverd als 
hij daarmee zijn geliefde AFC aan 
een overwinning had kunnen hel-
pen, maar helaas...

Opvallend
Deze week geen storingen, wel 
weer een opvallende score in de 
C lijn, waar Adriaan en Tiny Kooy-
man een 7SA gedoubleerd maakten 
voor een score van meer dan 2500 
punten en opname in de 7SA club. 
(Jammer alleen dat Adriaan niet re-
doubleerde). Om in die C lijn te blij-
ven: Leny Heemskerk en Agnes de 
Kuijer willen daar duidelijk geen 
week langer in verblijven dan strikt 
noodzakelijk is en zij onderstreepten 
dat met opnieuw een 1e plaats, de-
ze keer met 57,22%. Ria Broers en 
Tiny Mann werden 2e met 56,94% 
en Adriaan en Tiny 3e met 55,9%. 
Met Hans en Lous vormen deze pa-
ren de huidige top 4 van de totaal-

stand met een straatlengte voor-
sprong (meer dan 7% gemiddeld!) 
op de rest. In de B lijn weer eens 
een toppositie van Anneke Karlas 
en Jaap Verhoef met de hoogste 
score van de avond (62,85%) De ja-
rige Ria Bulters had An van der Poel 
als vervangster gekoppeld aan Ans 
Nieuwendijk en die combinatie had 
succes, want zij eindigden als 2e 
met 61,46%. Hennie en Jan van der 
Knaap blijven flink hun partijtje mee 
blazen, getuige hun 3e plaats met 
58,68%. Deze 3 paren nemen ach-
ter de ongenaakbare koplopers Bep 
Verleun en Cor Hendrix de promo-
tieplaatsen 2, 3 en 4 in. Toos Boer-
lage en de grieperige Corrie van der 
Peet sloten hier de rij.

50 jaar
In de A lijn liet de deze week 50 jaar 
geworden Andre Verhoef een uitge-
lezen kans liggen om dit heuglijke 
feit te onderstrepen met een rondje 
voor de hele club door botweg niet 
op te draven en een vervanger te 
sturen, die overigens met Dick Elen-
baas geen potten kon breken.
Dat lukte wel Gerda Bosboom en Ri-
na van Vliet, die met 57,64% 1e wer-
den en daarmee een drietal paren 
naar een gedeelde 2e/3e/4e plaats 
verwees. Rita en Wim Ritzen, Nel 
Bakker en Hans Wagenvoort en Kit-
ty en Huub van Beem scoorden elk 
57,29%. Aan die score konden Elly 
en Jaap van Nieuwkoop deze week 
niet tippen, want die vinden we on-
deraan de ranglijst terug. Rita en 
Wim Ritzen staan met afstand 1 in 
de totaalstand na een zeer constan-
te serie van 57,99/ 57,14 en 57,29%. 
We zijn alweer halverwege deze 
laatste cyclus van de parencompeti-
tie en er komt dus al wat tekening in 
de strijd. Volgende week meer.

Bridge Vereniging 
De Legmeer
Uithoorn - Kan er sprake van do-
ping zijn bij de paren van Schaick 
en Gaarenstroom in de derde ron-
de parencompetitie bij Bridgever-
eniging De Legmeer? Tweemaal op 
rij eindigden ze namelijk in de A- en 
C-lijn op de eerste plaats met per-
centages van ruim boven de zestig 
procent, een nog niet eerder voor-
gekomen fenomeen op de woens-
dagavond.
De eerste onder deze gelijken wa-
ren Harry & Nel met alweer een top-
score van 69,17% in de C-lijn, hoe 
doen ze dat toch? Lenie Pfeiffer & 
Tina Wagenaar deden het ook uit-
muntend met een tweede plaats en 
63,75% en Lous Bakker & Debo-
ra van Zantwijk verrasten toch ei-
genlijk ook met hun 59,17% als der-
de. Elisabeth van den Berg & Maar-
ten Breggeman krabbelden met hun 
vierde plaats en 50,83% weer wat op 
en maken zo toch nog kans op een 
plekje bij de begeerde eerste vier 
van deze ronde.
Mieneke Jongsma & Anneke Wij-
mans bleven met 50% precies nog 
net aan de sterke kant van de score 
wat hun een vijfde plaats opleverde.
Zoals gezegd lieten An & Jan in de 
A–lijn met 64,58% het peloton ver-
bluft achter. Alleen Jaap Kenter 
& Francis Terra kwamen met hun 
59,38% nog enigszins in de buurt. 

Nel & Adriaan Koeleman doen het 
overigens helemaal niet slecht en 
werden keurig derde met 56,60%. 
Jan Egbers & Ben Remmers haalden 
met 55,56% de vierde plaats binnen 
en lieten hiermee Cees Bergkamp & 
Ruud Lesmeister, die op 54,86% uit-
kwamen, net achter zich.

B-lijn
In de B-lijn eigenlijk ook een opmer-
kelijk resultaat. To van der Meer & 
Anne Tolsma namen hier het voor-
touw met 57,99% en zo duidelijk af-
stand van de nummer twee.
Die plaats was weggelegd voor Co-
bie Bruine de Bruin & Trudy Zand-
bergen met 55,21%. Rita Vromen 
& Henny Westendorp moesten de 
buit van de derde plaats delen met 
Renske & Kees Visser, voor beide 
paren 54,17%. Floor Janssen & Ton-
ny de Jonge tekenden voor plaats 
vijf van het totaal van veertien pa-
ren met 51,39%.
Wilt u ook vanwege bijzondere 
prestaties opgenomen worden in 
de analen van Bridge Vereniging 
De Legmeer, kom dan spelen op de 
woensdagavond vanaf 19.15 uur in 
de barzaal van sporthal de Scheg.
Voor inlichtingen het secretari-
aat Gerda Schavemaker, tel. 0297-
567458 of per e-mail: 
niekschavemaker@hetnet.nl
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Dames Legmeervogels 
stellen tweede plaats veilig
Uithoorn - De dames van Legmeer-
vogels moesten de lastige uitwed-
strijd tegen We Have spelen. Deze 
tegenstander is lastig te bespelen. 
In de thuiswedstrijd werd ternau-
wernood gewonnen. Nu moest er 
gewonnen wonnen om de 2e plaats 
in handen te houden. Helaas was er 
geen scheidsrechter aanwezig zodat 
iemand van de thuisspelende ver-
eniging ging fluiten. Een extra han-
dicap zou gaandeweg de wedstrijd 
blijken. Het begin was We Have iets 
sterker en ze verrasten het team van 
Pool Shack/Legmeervogels door 
mooie afstandsschoten. Daardoor 
werd er steeds tegen een achter-
stand aangekeken. Toch scoorden 
de dames van Legmeervogels ook 
regelmatig en liep de achterstand 
nooit verder op dan 2 doelpunten. 
Beide teams hielden elkaar rede-
lijk in evenwicht tot de 7-5 stand in 
het voordeel van We Have. De gas-
ten gaven gas en gingen beter be-
wegen waardoor er ook voor Leg-

meervogels veel kansen kwamen en 
door mooi handbal werd de 7-5 om-
gezet in een 7-11 voorsprong. Daar 
hadden we de tegenstander re-
delijk onder controle. Helaas kon-
den zij nog 1x scoren waardoor de 
pauzestand 8-11 was. In de 2e helft 
stond de verdediging van The Pool 
Shack dames als een huis waar-
door de tegenstander het moeilijk 
had. En omdat ook de aanval op vol-
le toeren draaide konden de dames 
weglopen naar een voorsprong van 
5 punten. Het was mooi om naar te 
kijken en de tegenstander kon niet 
bijblijven. De stand bleef op hetzelf-
de niveau tot de laatste minuten, 
ondanks het feit dat de thuisclub re-
gelmatig met een dame meer in het 
veld stond. De laatste minuten liet 
Legmeervogels het een beetje lopen 
waardoor de eindstand 19-21 werd 
en de 2e plaats vast staat. Mogelijk 
dat deze plaats nog een kans ople-
vert om te spelen om een plek in de 
1e klasse. 

Jubileumdag ‘Club van 100’ 
Legmeervogels goed bezocht
Uithoorn - Het 12½ jubileum van 
de Club van 100 van Legmeervogels 
op vrijdag 18 maart was goed be-
zocht. De huidige leden en oud le-
den, die 3 jaar of langer lid zijn ge-
weest, waren hiervoor uitgenodigd. 

Meer dan 100 leden (of oud leden) 
waren naar de kantine van Leg-
meervogels gekomen om er een 
gezellige avond van te maken. Het 
werd een zeer geslaagde avond in 
een zeer ontspannen sfeer. De mu-
ziek werd verzorgd door discotheek 
Caramba, die de muziek aanpas-
te naar de gasten toe. Na de kof-
fie werd er een kleine speech ge-
houden, waarin de “grotere aanko-
pen” even naar voren werd gehaald 
en ook werden de leden bedankt 
voor het vertrouwen, die zij hebben 
in de Club van 100. Na een gezelli-
ge avond gingen de leden naar huis 
met een setje van 4 longdrink gla-
zen met logo van Legmeervogels + 
een CD van het clublied, waar alles 
12½ jaar geleden mee begon met 
de opening van sportpark Rand-
hoorn. Een kleine greep, wat de 

Club van 100 al voor Legmeervo-
gels heeft kunnen betekenen: voor 
kantine o.a. kinderhoekje/ planten-
bakken/ koffieset apparaat/ ijsma-
chine/ TV - voor hoofdveld o.a.: en-
treehokje/ dug outs/ nieuwe doe-
len met netten in de clubkleuren/ 
scorebord. Verder o.a.: tractorgras-
maaier/ aanhangwagen voor Sport 
en spel/ fotogalerij/ logo op voorge-
vel/ belettering boven hoofdingang 
enz. enz. te veel omop te noemen. 
Dat de Club van 100 op dit moment 
leeft is duidelijk. Dit seizoen zijn er 
14 nieuwe leden bij en ook 7 oud le-
den hebben zich weer aangemeld. 
Het ledenaantal is hierdoor boven 
de 100, dus het bord moet worden 
uitgebreid, wat al reeds bespro-
ken is met Martin’s Product, die het 
bord al 12½ verzorgd en sponsert. 
Dan hebben we weer wat ruimte, 
misschien ook met Uw naam. Dus 
“steun Legmeervogels en word lid 
van Club van 100”.
Voor informatie: Frans Lakerveld 
(06-51108351) – Hans Heere (06-
51080124) of Jan Stolwijk (06-
19468338) 
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij ne-
men zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 
onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij 
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar 
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar 
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons be-
tekent niet dat onze redactie een standpunt 
inneemt.

Parkeerplaatsen
groen-rode scheg

Open brief aan wethouder-
Ria Zijlstra: Achter de Schutse 
werd plots zand gestort. Het 
zand werd aangewalst Er wer-
den ijzeren platen neergelegd. 
Er verschenen borden waar-
uit bleek dat Uithoorn een par-
keerplaats rijker was ten koste 
van openbaar groen. Zaterdag 
jongstleden om elf uur – piek-
tijd om boodschappen te doen 
- stond er geen auto.
Het ontstaan van deze par-
keervoorziening verbaast mij 
in hoge mate. Als bewoner 
ben ik daar niet over geïnfor-
meerd. Andere bewoners uit 
de Van Eerbeeklaan en omlig-
gende straten zijn evenmin op 
de hoogte gebracht van deze 
ingreep, is mij bij navraag ge-
bleken. Ik acht dit een ernstige 
omissie van het College.
 Ernstiger nog dan het gebrek 
aan informatie acht ik het ver-
schijnen van deze parkeer-
voorziening als zodanig. Daar-
om nam ik contact op met het 
gemeentehuis om mij te la-
ten informeren. De behande-
lend ambtenaar liet mij we-
ten een ‘korte slag’ te hebben 
gemaakt. Hij was daar hoor-
baar trots op. Op verzoek van 
de winkeliersvereniging en 
in overleg met het kerkbe-
stuur, dat deels eigenaar van 
de grond is volgens de amb-
tenaar, zijn tijdelijke parkeer-
plaatsen aangelegd omdat 
vanwege rioleringswerkzaam-
heden op het Zijdelwaardplein 
aldaar tijdelijk parkeerplaatsen 
zijn komen te vervallen; een 
kwestie van compensatie dus. 
De ambtenaar liet mij desge-
vraagd weten dat u de behan-
delend wethouder bent en niet 
uw collega Verheijen (ruimte-
lijke ontwikkeling) of uw colle-
ga Levenbach (verkeer en ver-
voer).

Tijdelijk
Naar verwachting is tijdelijk in 
dit geval zes tot acht weken. 
Volgens planning en op ver-
zoek van het kerkbestuur, al-
dus mijn zegsman, wordt er 
daarna nog meer zand gestort 
om dit deel van het park op te 
hogen. In september (!) wordt 
het zand dan ingefreesd om 
vervolgens in het voorjaar gras 
in te zaaien. 
Mijn conclusie is dat ten be-
hoeve van een tijdelijke par-
keervoorziening een deel van 
het park, waar veel mensen 
dagelijks langslopen en dat als 
hondenlosloopterrein geldt, 
minimaal anderhalf jaar van-
af het opheffen van de par-
keervoorziening een braaklig-
gend terrein is. Dat is zonder-
meer een buitenproportionele 
aanslag op de kwaliteit van de 
woonomgeving. Het is daar-
naast voorspelbaar dat hon-
denbezitters hun honden van-
af nu los laten lopen op het te-
genoverliggende grasveld, dat 
nadrukkelijk als speelterrein is 
bedoeld. U begrijpt wat daar 
de gevolgen van zijn.
 De bestemming van de groen-
rode scheg is in hoofdzaak 
groen. Voor het wijzigen van 
een bestemming, ook voor een 
tijdelijke wijziging, zijn bij Wet 
spelregels gegeven of anders 
gezegd gelden wettelijke pro-
cedures. Deze procedures zijn 
niet nageleefd. Ik maak daar 
bezwaar tegen. Ik verzoek u 
op zo’n kort mogelijke termijn 
de ijzeren platen en het zand 
op te ruimen en de schade 
aan het grasveld direct te doen 
herstellen. Graag verneem ik 
wanneer deze werkzaamhe-
den aanvangen.

Rob Limper, bewoner van 
Eerbeeklaan 19

Grote verrassing opafscheid 
van Dagmar Baartman!
Uithoorn - Tijdens het muzikale af-
scheid van jongerenwerkster Dag-
mar Baartman afgelopen vrijdag in 
The Mix kwam als grote verrassing 
gitaarheld Rocky uit de hoed! Be-
kend van zijn youtube-hit “I love my 
Marshall” was een ieder verbaast, 
maar ook zeker Dagmar kon haar 
ogen niet geloven! Na wat bloemen 

en een omhelsing was de held zo 
snel vertrokken als dat hij gekomen 
was! Veel oude bekenden hadden 
de weg naar The Mix gevonden en 
er waren veel live optredens o.a. van 
Dagmar zelf. Zij zong enkele num-
mers uit haar prille repertoire waarbij 
ze begeleid werd door haar man Fa-
bian. Al met al een waardig afscheid!

Zeer geslaagde Lente 
Bridgedrive in De Kwakel
Uithoorn - Bridge activiteiten Uit-
hoorn (Bacu) organiseerde alweer 
de laatste wedstrijd van de serie van 
dit seizoen onder de inspirerende 
leiding van Cor Hendrix.
Dertig paren hadden zich voor de-
ze middag in het dorpshuis gemeld 
en bonden de strijd met elkaar aan.
In de A- lijn gingen An & Piet v/d 
Poel met de hoogste eer en de fles-
sen wijn strijken door een score van 
60,07% waar verder niemand meer 
aan kwam. Kitty van Beem & Jo-
sé Moller tekenden voor de tweede 
plaats met 58,68% gevolgd door Jan 
van Rijk & Piet Prins met 56,60%, 
die deze plaats wel met Loes & Wim 
Schijf moesten delen.
Cora Cordes & Ruud Lesmeis-
ter, vip spelers uit Uithoorn, kwa-
men deze middag op plaats vijf uit 
met 55,21%. Truus & Piet Langel-
aan konden Hans Wagenvoort & 
Cor Hendrix net voor blijven met 
53,82 om 53,13%, maar dat kwam 
ook een beetje doordat organisator 
Cor regelmatig uit zijn concentratie 

werd gehaald voor het nemen van 
scheidsrechterlijke beslissingen.
In de B- lijn waren er twee paren die 
finishten boven de zestig procent. 
Bep Verleun & Ria van Zuylen als 
eersten met 61,31% op de voet ge-
volgd door Nelly & Arie van Nieuw-
kerk met 60,71%.
Thelma & Dick Elenbaas kwamen 
met 57,14% op plaats drie uit en Els 
de Koning & Nel Kwakernaat wer-
den met 56,85% vierde. Janny & Jan 
Korver waren voorts net iets beter 
dan Marijcke & Gouke van der Wal 
met scores van respectievelijk 55,65 
en 55,36%.
Om het ook voor de mindere goden 
wat aantrekkelijk te maken waren er 
ook wat alcoholische versnaperin-
gen voor de plaatsen 8 en 12 in de 
A- lijn en 10 en 15 in de B.
Verder was de catering, verzorgd 
door de beheerders van de Quakel, 
weer voortreffelijk en kan er alvast 
weer uitgekeken worden naar de 
eerste drive van het volgende sei-
zoen op 9 oktober.

AKU trekt de aandacht in 
Voorschotenloop
Aalsmeer - Uithoorn - Karin Ver-
steeg en Paul Hoogers waren de 
blikvangers voor AKU in de vijfde 
Zorg en Zekerheid loop van dit sei-
zoen. Karin scoorde een prima der-
de prijs overall op de 15 km dames 
in 1.04.46 en werd daar in haar leef-
tijdsgroep uiteraard eerste mee. Paul 
snelde, bijna routinematig, naar de 
eerste plaats 55 plus in 56,57 op de 
zelfde afstand. Paul is toch in vorm 
hetgeen hij vorige week bewees in 
de “twintig van Alphen” waar hij het 
clubrecord AKU veteranen met vijf 
minuten verpulverde.
De “oudjes” doen het overigens 
best in de lopers groep, Jaap Bouw-
meester veroverde een derde plek 
op de 10 km. in 40.47 en zus Wil 

Voorn werd op deze afstand vierde 
in 51.20 bij de veterinnen. De jeugd, 
vertegenwoordigd door Mandy 
Plasmeijer, bezette op deze afstand 
netjes de vijfde positie bij de dames 
in 46,57. Bij de iets rijpere dames 
groep stiefelde Baukje Verbrug-
gen in 47.45 naar een zesde plaats, 
waarbij tempo maker Jos Snel haar 
met zijn 48.04 keurig liet voorgaan.
Theo van Rossum tekende ook 
voor een zesde plaats in een goe-
de 39.02.
Over 14 dagen volgt de zesde loop 
in Roelofarendsveen en weer 2 we-
ken later is de afsluitende zeven-
de in Noordwijkerhout, waar dan 
ook de totaal prijzen verdeeld zul-
len worden.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 17 maart 
was de vierde ronde van de derde 
cyclus. Voor aanvang van het brid-
gen nam de wedstrijdleiding het 
woord met wat mededelingen van 
ziekenhuisachtige aard waar de 
prettigste was dat ons aller Henk 
vorige week geopereerd was en gis-
teren al weer thuis gekomen was, 
hij was al in de buurt gesignaleerd 
waar hij met zijn vrouw een blok-
je om liep, fijn dat het zo goed gaat 
met hem. De werkzaamheden van 
Henk zijn tijdelijk overgenomen door 
Theo Cornelissen die al enkele we-
ken stage gelopen heeft en die ons 
met minstens zo’n lekkere bak kof-
fie verwent als Henk dat deed in zijn 
beste tijd. Er werd aan 14 tafels ge-
bridged, in de B-lijn was een stilzi-
tersronde. In de A-lijn was de eerste 
plaats voor het paar Siep Ligtenberg 
en Piet Prins met 62,85 %, weer een 
goede uitslag voor dit paar dat in de 
competitie ook al bovenaan staan. 
Tweede werd het paar Ria Prager en 
Jan van Rijk 61,11 %, Ciny is helaas 
nog afwezig, maar Jan doet het aan 
de hand van Ria toch niet zo slecht. 
Derde werd het paar Nel Heilman 
en Hetty Houtman met 60,07 %, zij 
hebben een klein dipje gehad, maar 
zijn weer helemaal bij de les. In de 
B-lijn was de eerste plaats voor het 
paar Frits Uleman en Gerard Prager 

met 62,92 %, de familie Prager komt 
wel heel sterk uit deze ronde met 
een tweede en een eerste plaats, de 
andere paren betalen ook contribu-
tie, ik vind dit wel erg inhalig. Twee-
de werden Greet van Diemen en Nel 
Groven met 59,58 %, het lijkt wel of 
zij zo snel mogelijk weer terug wil-
len naar de A-lijn. Derde was het 
gelegenheids paar Leny van Noort 
en Bert Morshuis met 55,00 %, het 
geeft te denken, als Bert met een 
ander kaart, speelt hij de sterren van 
de hemel, maar zijn partner idem di-
to met een sterretje. In de competi-
tiestand is het stuivertje wisselen, in 
de A-lijn staan Siep Ligtenberg en 
Piet Prins aan kop met een gemid-
delde score van 58,66 %. Tweede 
zijn Ria Prager en Ciny v.d.Elsen met 
56,25 %, met dank aan Jan. Der-
de staan het echtpaar Leny en Jan 
v.d.Schot met 54,12 %. In de B-lijn is 
de eerste plaats voor Greet van Die-
men en Nel Groven met een gemid-
delde score van 60,59 %, zij nemen 
duidelijk afstand van de achtervol-
gers. Tweede zijn hier Frits Uleman 
en Gerard Prager met 57,86 % en 
derde zijn het paar Joke v.d. Dun-
gen en Wil Uleman met 54,29 %, de-
ze laatste paren hebben stuivertje 
gewisseld. Volgende week spelen 
wij de vijfde ronde uit de derde en 
laatste cyclus.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - De tweede zitting van 
de vierde competitie werd in de 
A-lijn met twaalf paren gespeeld. 

Eerste werd het combipaar Tru-
dy van den Assem/Francis Ter-
ra met 59.58%. Gerda Bosboom en 
Nel Hamelijnck volgden als twee-
de met 58.75%. Als derde eindig-
den Kitty van Beem/Agnes de Kuij-
er met 57.92%. Mooie scores dames 
en wat levert het op? Trudy van den 
Assem/Refina van Meijgaarden zijn 
een plaats opgeschoven en staan 
nu eerste met 57.27%. Kitty van 
Beem/Agnes de Kuijer zijn tweede 
met 56.59%. Thecla Maarschalk en 
Rees van der Post blijven, nu onver-
deeld, derde met 55.98% Ach en da-
mes Slijkoord/Visser de megascore 
van vorige week (65% en nog wat) 
werd nu bij lange na niet gehaald 

helaas. Eén troost: nog niemand 
heeft uw record gebroken. Dan de 
B-lijn, met veertien paren, werden 
Wil Blansert/Ria van Geelkerken 
wederom, en nu in hun eentje, eer-
ste met 59.72%. Het paar Mieneke 
Jongsma/Hilly Cammelot werd, ook 
al wederom, tweede met 59.03%. 
Gertrude Doodkorte en Floor Jans-
sen plaatsten zich als derde met 
58.68%. De competitie B, nu begrij-
pelijk voor een ieder, ziet er als volgt 
uit: Wil Blansert/Ria van Geelkerken 
consolideren hun, nu ongedeelde, 
eerste plaats met 58.33%. De dames 
Jongsma/Cammelot blijven tweede 
met 57.81%. Froukje Kraaij en An-
neke van der Zeeuw maken als der-
de deel uit van de stormtroepen “B”. 
Ook spelen bij Hartenvrouw? In-
lichtingen bij de secretaris Mieneke 
Jongsma, tel. 02975-565756.

Monsterzege in belangrijk 
duel Legmeervogels 1
Uithoorn - Wederom een mooie 
(zonnige) dag voor het VET 1 collec-
tief van de Legmeervogels. Met be-
vende knieën werd de wedstrijd te-
gen tegenstander AGB  tegemoet 
gezien.

De uitwedstrijd was geëindigd in 
een 1-1 gelijkspel. Daarnaast heeft 
AGB ook van een aantal titel strij-
ders dure punten afgesnoept. Zou 
het VET 1 gaan lukken om de 2de 
plaats in de competitie te verstevi-
gen en de druk op koploper SCW 
op te voeren ? VET 1 begon in ie-
der geval zeer scherp met zelfs een 
meer dan sterk te noemen volle re-
serve bank. De verdediging en het 
middenveld waren goed georga-
niseerd waarbij vanuit achteren de 
druk op AGB werd opgevoerd om 
het de VET 1 aanvallers makke-
lijk te maken. Middenvelder Henk 
nam zijn “Sneijder” rol ook zeer se-
rieus en trok daarbij zoveel gaten in 
het veld dat AGB snel de kluts kwijt 
was. Het dit seizoen zwakke punt 
van VET 1 (omzetten van aantal 
kansen in doelpunten) was vandaag 
totaal niet aan de orde. De doelpun-
ten vielen bijzonder snel achter el-
kaar waarbij de ene nog mooier was 
dan de andere. Resultaat hiervan 
was dat met 7-1 de thee gedron-

ken kon gaan worden. Vaak valt bij 
teams de concentratie weg na zo’n 
grote voorsprong. Begin van de 2de 
helft leek het hier ook op bij het VET 
1 team. Gelukkig waren de wissels 
nog gretig en kon de druk na ca 10 
min weer opgevoerd worden. VET 
1 ging verder met doelpunten ma-
ken en wist er uiteindelijk toch nog 
5 bij op te tellen, Hiermee werd de 
uitslag van 12-1 bereikt. Dit lag niet 
aan het niveau van de tegenstan-
der maar meer aan het collectief en 
de goede combinaties van het VET 
1 team. De 2de plaats is hiermee in 
de 1ste klasse poule verstevigd. Te-
vens is VET1 nog steeds ongeslagen 
in 2011 en in de nieuwe shirts van 
sponsor Martin Product. Zo gaat 
deze dag 19 maart de geschiedenis 
boeken in van het VET 1 team met 
een record zege. Man of the match 
was ditmaal Sander K. met totaal 5 
doelpunten. Volgende week wacht 
de thuis wedstrijd tegen RKAV. Van 
onderschatting mag geen sprake 
zijn om het koploper SCW nog lastig 
te maken in het slot van de compe-
titie. (ex)Voetballers die het ook wel 
leuk lijkt om zich bij dit gezellige en 
sportieve Vet 1 team aan te sluiten 
zijn van harte welkom op de woens-
dagavond training om 20:15 uur op 
de Legmeervogels velden.

CSW pakt belangrijke punten
Wilnis - Na 2 achtereenvolgende 
nederlagen is het CSW weer eens 
gelukt om een overwinning te boe-
ken. Thuis tegen Veensche Boys 
werd in een matig duel met 2-0 ge-
wonnen. 
Belangrijke punten omdat CSW 
toch aan het af dalen was richting 
de zorgelijke plaatsen op de rang-
lijst. CSW begon slordig aan het du-
el en was vooral in de duels niet 
scherp genoeg en ook bijna el-
ke tweede bal was voor Veensche 
Boys. Het eerste gevaar kwam wel 
van de kant van CSW na een goe-
de voorzet van Edwin Milton maar 
helaas was er niemand voor de goal 
om af te ronden. De eerste moge-
lijkheid voor Veensche Boys moest 
komen uit een vrije trap maar die 
werd knap gepakt door Freek in ’t 
Veld, de vervanger in het doel voor 
de geblesseerde Jordi Wens. De 
beste kans in de eerste helft was 
voor Michel Zeldenrijk na een prima 
voorzet van Mitchell de Zwart, maar 
Zeldenrijk kon de bal niet in het le-
ge doel glijden. Na rust een feller 
CSW dat al na vier minuten de lei-

ding nam. Een hoge bal in de zes-
tien werd door Stefan Baars met het 
hoofd verlengd op Mauricio Cabe-
za. Cabeza omspeelde vervolgens 
schitterend de doelman en rondde 
keurig af. Het bleef vervolgens een 
matig duel met veel balverlies aan 
beide kanten. CSW kon vooralsnog 
niet de wedstrijd in het slot gooien 
ondanks een paar mogelijkheden. 
Zo kwam Edwin Milton net iets te-
kort na een voorzet van Cabeza en 
een schot van Jay Klaas Wijngaar-
den ging maar net over. Aan de an-
dere kant was het elke keer doel-
man Freek in ’t veld die over el-
ke situatie de baas was. Een kwar-
tier voor tijd kwam voor CSW einde-
lijk de bevrijdende treffer. Een cor-
ner van Cabeza werd precies op het 
hoofd van Stefan Baars geplaatst 
die zomaar vrij kon inkoppen. Daar-
na had CSW de score nog op kun-
nen voeren maar zowel Cabeza als 
Wijngaarden stuitten op de prima 
doelman van Veensche Boys. Wel-
iswaar een matig duel maar wel de 
drie hele belangrijke punten die de-
ze middag in Wilnis bleven.

Atlantis 8 komt net tekort 
tegen kampioen
Mijdrecht - Zaterdagmiddag 
speelde het door Frans van 
Kaam gesponsorde Atlantis 8 
tegen ESDO 3 uit Kockengen, 
de laatste zaalwedstrijd van het 
binnenseizoen in sport Phoenix.

Het resultaat van de wedstrijd zou 
voor de tegenstander van doorslag-
gevend belang zijn in de titelstrijd, 
alleen bij winst zou ESDO kampioen 
worden. De spanning voor de wed-
strijd was gezond en alle 11 spelers 
van Atlantis waren fit voor de uit-
daging. Al vrij snel na het startsig-
naal werd het eerste punt gescoord 
door ESDO maar Atlantis ging mee 
en stond in de eerste helft zelfs even 
3 -2 voor. Na de gelijkmaker gingen 
de punten eerst nog gelijk op maar 

aan het einde van de eerste helft 
was het 5 -7. In de rust werden de 
heren uit de vakken gewisseld en na 
adviezen van coach Jeroen Korver 
was Atlantis 8 gereed voor de be-
slissende tweede helft. Aanvankelijk 
kon het Atlantis team de tegenstan-
der goed bijhouden maar de druk 
werd opgevoerd en ESDO rook de 
kampioenstitel. Een paar mooie af-
standschoten gaven uiteindelijk de 
doorslag en met de eindstand van 8 
- 15 werd ESDO 3 terecht kampioen 
in de zaalcompetitie.

In april begint de tweede helft van 
het veldseizoen en met nog enkele 
weken trainen voor de boeg ziet At-
lantis 8 de wedstrijden op het kunst-
gras met vertrouwen tegemoet.



Alkwin Kollege 
in de ban van de

Vijf avonden lang domineerde een 
verlichte rode molen de ingang van 
het Alkwin Kollege. Van maandag 14 
tot en met vrijdag 18 maart waren de 
aula en de hal ’s avonds omgetoverd 
in een heuse Parijse nachtclub van 
rond 1900. Dit was het decor van de 
musical Moulin Rouge, die leerlingen 
van het Alkwin Theater Kollektief op de 
planken brachten. Een zeer omvangrijke 
en speciale productie ter gelegenheid 
van het 45-jarig bestaan van het Alkwin 
Kollege. De enorme inspanningen zijn 
niet tevergeefs gebleven: een razend 
enthousiast publiek onderstreepte dat 
Moulin Rouge een topper was. 

Het verhaal
In Moulin Rouge wordt de toeschouwer 
meegevoerd naar de wereld van vermaak. 
De danseressen van de nachtclub 
betoveren de gasten met hun beroemde 
cancan dans, een linedance waarbij 
zij hun rok of hun been zo hoog in de 
lucht optillen, dat hun blote benen te 
zien zijn. Er is in de Moulin Rouge 
veel te genieten, en alle gasten gaan 
ervan uit dat het zal lopen zoals ze 
verwachten. Zo ook Satine, de ster van 
de show in de Moulin Rouge, die alles 

onder controle lijkt te hebben. Zij is het 
middelpunt en bepaalt wat er gebeurt en 
tot hoe ver ze gaat. Totdat ze verliefd 
wordt op de jonge schrijver Christian. 
Totdat ze afhankelijk wordt van het 
geld van een hertog, die de Moulin 
Rouge fi nancieel van de ondergang wil 
redden, mits hij Satine als tegenprestatie 
krijgt. En totdat ze ziek wordt….. 
Ze raakt in de war. Maar in de wereld 
van de Moulin Rouge kun je je dat niet 
permitteren. Dus Satine moet een keuze 
maken: The Show Must Go On! 

De voorstelling
De voorstelling is een meeslepend 
mengsel van komische en tragische 
scènes (regie Marco Strackke en 
Sophie van Gurp), prachtige muziek 
(gedirigeerd en ingestudeerd door 
Bart van de Rotten) – met bekende 
popnummers als Lady Marmelade, One 
day I’ll fl y away, Come what may, El 
tango de Roxanne –, spectaculaire dansen 
(choreografi e Paula Hameleers en Tom 
Hopman), een doordacht en functioneel 
decor (gemaakt onder leiding van Jeroen 
Brink) en een knappe grime (onder 
leiding van Hans Breet), die ervoor 
zorgt dat de toeschouwer schijn als 

werkelijkheid 
ervaart.  Drijvende 
en samenbindende kracht achter 
dit alles is producente Leny Janssen-
Könst! Als na een inleidende scene 
het doek opengaat, zijn de ‘Oh’s en 
Ah’s’ niet van de lucht en een spontaan 
applaus klinkt op. Het plaatje is dan ook 
adembenemend: een levend schilderij 
van de danseressen en theaterdirecteur 
Zidler in schitterende, kleurige 19e 
eeuwse kostuums (gemaakt door Betty 
Kruzinga, Nicole Menthen en Miranda 
Heijne). En al dat moois zindert even 
later als de stuwende band van de Moulin 
Rouge- met als middelpunt pianist Guus 
Samson- Lady Marmelade inzet en de 
technici het geheel laten fl onkeren als 
een diamant. De spelscènes hebben vaart 
en vallen op door de  goede de timing van 
acteurs en actrices. Marjolein Rekelhof 
is een aangrijpende, breekbare Satine, 
die je steeds zieker ziet worden. Maud 
Fernhout, die in twee voorstellingen 
diezelfde rol speelt, raakt je in het hart 
als zij Come what may zingt. 
De rol van de jonge schrijver Christian 
wordt in drie voorstellingen vertolkt door 
Thijs de Kruif en in twee door Vincent 
de Mol. Zij doen niet voor elkaar onder 

en
vallen 
op door het knappe 
contrast dat zij scheppen tussen hun 
nog jeugdige onschuld en geloof in 
de liefde en de door het  leven pijnlijk 
wijs  geworden Satine. Jasper den Duijf 
maakt een prachtige karikatuur van 
de hertog en zijn echo van ‘It’s a little 
bit funny this feeling inside’ vormt een 
van de vele hilarische momenten in 
zijn optreden.  Bas van Dijk, die de aan 
slaapziekte lijdende Argentijn speelt, 
moet op zijn minst een cursus valbreken 
hebben gehad, gezien de fraaie wijze 
waarop hij voortdurend omvalt. En in 
deze tijd van bezuinigingen op de kunst, 
zullen veel theaterdirecteuren zich 
herkennen in de wanhopige pogingen 
van Zidler, gespeeld door Coen van der 
Zaan en Nina ter Beek.

En die vele, vele anderen die hier niet 
bij naam genoemd zijn. Zonder hen geen 
Moulin Rouge!  De lichten doven, de 
realiteit keert terug, maar in de hoofden 
van het publiek gloeit de schittering van 
Moulin Rouge nog lang na.

Foto’s: Igor Roelofsen en Mark Jongkind
Meer foto’s zijn te zien op www.igorroelofsen.nl en www.markjongkind.



Uithoorn - De leerlingen van de 
bovenbouw van de Vuurvogel leerden 
afgelopen week voor nu en later. 
Wetenschappelijk onderwijs werd in 
de praktijk gebracht in het kader van 
‘Ik eet het beter’. 
Verschillende proefopstellingen 
werden door de leerkrachten 
opgezet in de klassen waardoor 
de kinderen kennismaakten 
met ‘wetenschappelijk’ en 
proefondervindelijk werken.  Waar 
zit meer zetmeel in, in een aardappel, 
een rijstwafel? In welk vruchtensap 
zit het meeste vitamine C, in appel-, 
sinaasappel- of grapefruitsap? Hoe 
maak je eiwit zichtbaar in melk? Zit 
er water in ons voedsel? Jazeker, 
maar waar zit het meeste water in, 
in wortel, kaas of brood? Hoe maak 
je heerlijke smoothies? Vraag het de 
leerlingen van de groepen 6 en 7 van 
de Vuurvogel!
Vrijdag deden alle kinderen van 
de Vuurvogel mee aan ‘Nederland 
Schoon’. De wethouder van 
onderwijs, Ria Zijlstra, was op 

school en deed mee. Alle leerlingen 
kregen een ‘prikker’ en gingen met 
hun leerkachten het terrein rond de 
school en een gedeelte van de wijk 
Zijdelwaard (ja, ook een stuk van het 
winkelcentrum!) schoonmaken 
door al het rondslingerend afval 
te verwijderen. Knap van de 
kinderen dat ze niets met hun 
handen oppakten. Dat kwam 
omdat de vuilprikkers zo enorm 
leuk waren om mee te werken! 

Afgelopen zaterdag nam een 
grote groep leerlingen met 
hun ouders een kijkje bij het 
Ziekenhuis Amstelland. Het 
thema van de Open Dag was 
‘Kijk! Operatie’. Nou, dat hebben 
ze geweten. De leerlingen 
leerden prikken, gingen op 
de foto (check de Vuurvogel-
website!) en oh oh oh, wat 
een ‘ramp’: vele armen werden 
ingegipst.  De Vuurvogel is het 
ziekenhuis dankbaar voor de 
privérondleiding speciaal voor 

de leerlingen van de Vuurvogel! 
Het bestuur van de school dankt 
leerkrachten, leerlingen, ouders, 
gemeente, Ziekenhuis Amstelland 
en de lokale supermarkt (Mary 

Poppins was helaas niet aanwezig) 
voor deze geslaagde leerzame blik 
in de toekomst die de leerlingen 
een kijkje gaven voor hun 
toekomstmogelijkheden.

 Leerlingen van: 
  ... leren voor nu en later  ... leren voor nu en later  ... leren voor nu en later



Uithoorn - De uitwedstrijd van Leg-
meervogels tegen Sporting Marti-
nus eindigde in een gelijkspel. Er zat 
meer dan een punt in die wedstrijd 
maar geluk in de afwerking ont-
brak. Met een magere selectie en 
een aangepast spelerstenue ging 
Legmeervogels richting Amstelveen 
om op sportpark Overburg de uit-
wedstrijd tegen Martinus te spelen. 
Martinus was bezig aan een zeer 
goede reeks en stond op een mooie 
tweede plaats in de competitie.

Veteraan
Met veteraan Carel Kruyer op doel 
en Legmeervogels in het wit begon 
de wedstrijd aftastend. Balverlies op 
het middenveld was de aanleiding 
voor een Martinus aanval over de 
flank. De voorzet bereikte een aan-
valler en hij passeerde de uitgelo-
pen Carel Kruyer met een hard laag 
schot en Legmeervogels staat al na 
vijf minuten met 1-0 achter. Leg-
meervogels laat zich door deze te-
genslag niet van de wijs brengen en 
gaat gewoon door met goed voet-
bal. Dit heeft als resultaat dat Leg-
meervogels op gelijke hoogte komt 
doordat Earl Tjin a Kiem een voorzet 
direct op de wreef neemt en de 1-1 
scoort in de 15de minuut. Legmeer-
vogels blijft het doel van Martinus 
zoeken met mooi opgezette aan-
vallen. In de 18e minuut is het We-
sley Roberts die de 1-2 op het sco-
rebord zet. Martinus zet alles op al-
les om nog voor de rust op gelijke 
hoogte te komen. Maar Legmeervo-
gels heeft met snelle aanvallen, on-
der anderen door Nick Driehuis en 

Earl Tjin a Kiem, de beste kansen 
om de voorsprong verder uit te bou-
wen. De stand blijft ongewijzigd in 
1-2 en de teams gaan rusten.

Druk
Het lijkt er op dat Martinus met druk 
naar voren en fel op de bal te spe-
len, snel orde op zaken willen stel-
len. Achterin had Rick Beemde-
lust de regie over de verdediging 
en hiel zijn met zijn mannen de li-
nies goed gesloten. Mocht er toch 
nog iemand van Martinus gevaarlijk 
door komen dan was daar altijd nog 
hun laatste sluitpost, Carel Kruyer. 
Legmeervogels laat Martinus uitra-
zen en krijgt gaandeweg weer meer 
grip op de wedstrijd en steeds meer 
ruimte. Regelmatig verschijnen een, 
twee soms drie Legmeervogels aan-
vallers vrij voor het doel van Marti-
nus. Of het nu kwam door de on-
gekende vrijheid die men van Mar-
tinus kreeg of iets anders, ze wisten 
geen raad met de geboden kansen. 
Dan is het in de 75ste minuut einde-
lijk wel raak. Een snelle counter met 

Nick Driehuis en Earl Tjin a Kiem in 
de hoofdrol, wordt door Earl Tjin a 
Kiem onberispelijk afgerond: 1-3. 
Martinus gaat meer druk zetten en 
blijft gevaarlijk. In de 80ste minuut 
gaat er een hard schot richting de 
kruising op het doel van Legmeer-
vogels. De bal wordt door Carel 
Kruyer op miraculeuze wijze uit de 
kruising getikt en voorkomt de aan-
sluitingstreffer van Martinus. Marti-
nus laat na de zoveelste poging om 
te scoren de hoop op een gelijkspel, 
laat staan de winst, varen en geeft 
zich min of meer gewonnen. Uit de 
een van de vele, vele mogelijkhe-
den scoort Martijn Roos in blessu-
retijd de 1-4. Deze wedstrijd kan be-
stempeld worden al een van de bes-
te wedstrijden uit de korte geschie-
denis van de Duikerslootformatie. 

Resultaat van deze overwinning 
op Martinus is dat Legmeervogels 
tweede staat in de stand om de 2e 
periodetitel. Eerste staat Kon. HFC. 
Die heeft al een periodetitel en staat 
eerste in de competitie.
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Succes Michiel de Ruyter 
tijdens Head of the River
Uithoorn - Afgelopen zondag was 
de Acht van Michiel de Ruyter weer 
succesvol tijdens de Head of the Ri-
ver; de wedstrijd van Amsterdam 
naar Ouderkerk die al sinds 1932 
jaarlijks gehouden wordt. Met een 
tijd van 27 minuten en 48 seconden 
was de Acht zowaar één minuut 
sneller dan het vorige jaar. Dit jaar 
kon de ploeg, met aan het roer de 
jonge Albert Onderdelinden, mooi 

de diverse bochten stak insnijden. 
Albert mocht ook deze keer weer 
zijn vader Eric en andere vrienden 
aanvuren. Vorig jaar was de ploeg 
achter in het veld ingedeeld en de 
ploeg bleek toen snel te roeien. 
De daaruit resulterende inhaalac-
ties leverden een aantal spectacu-
laire beelden op maar de manoeu-
vres zorgden ook voor vertraging. 
De ploeg mocht vorig jaar een niet 

onverdienstelijk 15e plaats op haar 
naam schrijven. Dit jaar startte men 
op basis van de vorige resultaten.
Blijkbaar hadden hun directe oppo-
nenten een vergelijkbare progressie 
gemaakt.
De 16e plaats van dit jaar lijkt een 
achteruitgang maar dat is relatief, 
aangezien het veld met dit jaar 69 
Achten een stuk groter was dan vo-
rig jaar.

Dikverdiende bokaal voor 
judoka’s Judo Ryu Kensui
Regio - Zondag 20 maart werd de 
dojo bij Sport & Health Club Amstel-
hof verlaten, want Judo Ryu Kensui 
was te gast bij Sotai Renshyu te Lei-
muiden voor deelname aan de eind-
ronde van een viertal sportieve toer-
nooien. Maar liefst 329 judoka’s uit 
een grote regio deden hieraan mee. 
Bij dit leuke toernooi judoot iedere 
judoka in poules, ingedeeld op leef-
tijd en gewicht, tegen elkaar en de 
judoka met de meeste gewonnen 
wedstrijden is de poulewinnaar. De 
38 deelnemers van Judo Ryu Kensui 
streden voor elk punt, aangemoe-
digd door de in groten getale aan-
wezige ouders, grootouders en an-
dere belangstellenden. Wat heb-
ben ze allen genoten van de strijd 
die de judoka’s van deze club gele-
verd hebben.
De allerkleinsten, maar ook de gro-
tere judoka’s, streden voor elke me-
ter op de mat en voor velen was er 
dan ook loon naar werken! De ene 
deelnemer was zichtbaar gespan-
nen terwijl de ander geen last van 
de spanning had, maar mooi om te 
zien was dat elke judoka kwam om 
te winnen. Veel strijd en gedreven-
heid kenmerkt de judoka’s van de-
ze club,
Met 28 judoka’s op het podium en 
maar liefst 10 eerste prijzen was er 
alle reden om trots te zijn! Na een 
lange dag konden alle deelnemers 
moegestreden maar met een zeer 
mooie en dik verdiende bokaal trots 
huiswaarts keren. Judoleraar Ruud 
van Zwieten was wederom enorm 
trots en blijft zeer te spreken over 
de sportieve manier van judoën, in-

stelling, vooruitgang en inzet van 
zijn pupillen. 
Voor het complete verslag, de uitsla-

gen, foto’s en informatie over de ju-
doschool, kunt u een kijkje nemen 
op: www.judoryukensui.nl . 

Legmeervogels bezorgt Sporting 
Martinus een nederlaag

Kajuitboys groep 5 naar 
halve finale schoolvoetbal
Uithoorn - Zeven jongens uit groep 
5 van de Kajuit verzamelden zich 
woensdag 16 maart om 13.00 uur 
bij de Legmeervogels. Vier weken 
daarvoor hadden ze zich allemaal 
opgegeven voor het schoolvoetbal-
team. De oplettende en misschien 
met pupillenvoetbal bekende lezer 
denkt dan meteen: 7 spelers, geen 
wissel(s)? Inderdaad géén wissels 
maar daarover later meer.
Vorige week woensdag zijn ze voor 
het eerst bij elkaar om te kijken of er 
van deze spelers een team te sme-
den valt: Max ‘de Muur’-keeper, Tim 
‘de Koele’-linksback, Vincent ‘het 
Blok’-laatste man, Jesse ‘de Bikkel’-
rechtsback, Jayden ‘de Gazelle’-
linksbuiten, Benjamin ‘de Kopper’-
spits en Chavez, ‘de Aktie’-rechts-
buiten.
Twee van de teamleden zijn ‘niet-
voetballers’ die voor de eerste keer 
in een voetbalteam speelden maar 
zich toch hadden opgegeven voor 
het schoolvoetbal met hun vriend-
jes, petje af! Die woensdag werd ge-
tracht iedereen op de juiste plaats in 
het veld te zetten en ze zo een beet-
je aan elkaar te laten wennen. Het 
ging tijdens die training eigenlijk 
best behoorlijk en het zelfvertrou-
wen nam toe. In de week die volgde 
wordt er veel over voetbal gespro-
ken en op het schoolplein veel ge-
oefend.
Dan woensdag 16 maart, de dag dat 
het moest gebeuren. Na het omkle-
den, mooie tenues met het Kajuit-
logo en de voorbespreking in de 
kleedkamer stonden ze om 13.30 
uur klaar voor de eerste wedstrijd 
tegen de Kwikstaart 3. De tegen-
standers waren iets groter dan zij 
en hadden 3 wissels, dus dat werd 
zwaar. Ze startten erg goed, vol vuur 
en inzet en eigenlijk werd er met-
een goed als een team gevoetbald. 
Ook de minst ervaren Kajuitspe-
lers droegen hun steentje bij en bij 
het rustsignaal stonden ze 1-0 voor! 
Sommige spelers ademden al wat 
zwaarder maar gelukkig hadden 

ze 2 minuten rust. Ná rust bleven 
ze goed spelen en zagen zelfs kans 
nog een doelpunt te maken, waar-
mee de eindstand op 2-0 kwam. Wat 
een prestatie, écht één om trots op 
te zijn!
De spelers van de Kajuit stort-
ten zich op de bank en probeer-
den weer op adem te komen, maar 
wat bleek: ze moesten meteen hun 
volgende wedstrijd spelen. Geluk-
kig liet de scheidsrechter hen eerst 
even een verdiende beker limona-
de drinken voordat ze weer het veld 
op moesten. Het team van de Kwik-
staart 1 stond tegenover hen, net 
weer iets groter en weer met een 
aantal wissels. Maar toen bleek 
maar weer eens waar een school-
voetbalteam vol met vrienden toe in 
staat is. Keeper Max ‘de Muur’ liet 
wederom geen enkele bal door en 
werd, waar nodig, bijgestaan door 
die ontzettend goede en hardwer-
kende achterhoede. 
Kajuits voorhoede wist wederom, 
met prachtige combinaties, 2 keer 
de doelman van de tegenpartij te 
passeren waardoor ook de tweede 
wedstrijd met 2-0 werd gewonnen, 
de verbazing, het vertrouwen en de 
trots bleven stijgen. 
Gelukkig konden ze nu even in de 
kleedkamer uitrusten en wat chips/
chocolade eten en wat limonade 
drinken voordat ze tegen de Spring-
schans moesten aantreden, één van 
de favorieten.
Tussendoor moedigden ze de meis-
jes E1 van de Kajuit nog even harts-
tochtelijk aan in hun wedstrijd tegen 
de Springschans.

Weer helemaal op adem startten ze 
de wedstrijd, met wind tegen, en de 
tegenstander bleek inderdaad goed 
te kunnen voetballen. Hun voorhoe-
de wist, met een beetje geluk, twee 
keer hun achterhoede en keeper te 
passeren. Het Kajuitteam had wat 
pech in de afronding, maar voetbal-
den zeker niet slecht. Ruststand 0-2. 
Helaas nog steeds geen wissels, 

maar wel de wind mee in de twee-
de helft en jawel, iets meer geluk en 
het lukte hen 2 keer te scoren. De 
1-2 kwam door een prachtige com-
binatie van Chavez en Jayden en de 
2-2 door een prachtige kopbal van 
Benjamin uit een mooie vrije trap 
van Vincent. Gelukkig wist de ach-
terhoede, met keihard werken, de 
deur dicht te houden en haalden ze 
met deze stand het eindsignaal.
Een aantal spelers was duidelijk aan 
het eind van z’n krachten maar toch 
wisten ze van geen ophouden en na 
5 minuten stonden ze weer op het 
veld voor de vierde en laatste wed-
strijd, tegen de Dolfijn 1, de meest 
gevreesde tegenstander. Sommi-
ge spelers bijna twee koppen gro-
ter, zeker de helft sterker en weder-
om met een aantal wisselspelers, 
dus duidelijk minder vermoeid dan 
de jongens van de Kajuit. Maar ook 
nu weten ze er een hele spannen-
de wedstrijd van te maken die pas in 
de laatste minuut echt werd beslist: 
1-3, hun eerste verloren wedstrijd. 

Toen werd het spannend. Hadden ze 
genoeg punten verzameld om door 
te gaan naar de volgende ronde? In 
de kleedkamer, waar alle spelers de 
laatste wedstrijd al weer vergeten 
leken, was de sfeer uitstekend. De 
spannendste en mooiste momen-
ten uit de wedstrijden werden aan 
elkaar verteld toen eindelijk het ver-
lossende bericht tot de kleedkamer 
doordrong: ‘We zijn door naar de 
halve finale!’. Allemaal gaan ze ‘uit 
hun dak’ en natuurlijk is het belang 
niet zo groot als in de Champions 
League, maar de vreugde en voor-
al de trots waren er niet minder om. 

Jongens E3, wat een geweldige mid-
dag hebben jullie er van gemaakt en 
jullie mogen supertrots zijn op de-
ze prestatie. Dat geldt natuurlijk ook 
voor alle ouders, broers en zussen, 
vriendjes, vriendinnetjes, juffen en 
meesters die langs de lijn stonden 
om ze aan te moedigen.

Handbalteam meisjes C2 
Legmeervogels kampioen!
Uithoorn - Legmeervogels C2 is af-
gelopen zaterdag 19 maart kampi-
oen geworden in de zaalcompetitie 
2010-2011. In een poule met ster-
ke tegenstanders zoals Havas, KDO, 
Kras/Volendam, Lelystad, Vido, VOC, 
WeHaVe en Zeeburg zijn ze in de 
laatste wedstrijd als kampioen ge-
eindigd in poule CH. De laatste wed-
strijd uit in Weesp tegen WeHaVe C3 
moest gewonnen worden om 1e te 
worden in de zaalcompetitie. In een 
spannende wedstrijd werd er na een 
ruststand van 3-4 in sporthal Aets-
veld uiteindelijk met 6-11 gewonnen 
en kon het feest beginnen. Voorzit-

ter Ribut Abdulrasjid was speciaal 
naar Weesp gekomen om de bloe-
men en de kampioensmedailles aan 
de meiden van de C2 uit te reiken. 
Na de wedstrijd was er ‘champagne’ 
en gebak die samen met de trou-
we supporters in de diepdonker-
bruine kroeg van sporthal Aetsveld 
in Weesp werd genuttigd. Dit talent-
volle team, geleid door de zeer ge-
dreven en enthousiaste handbal-
coach/- trainster/- scheidsrechter 
Andrea Smit en de zeer enthousi-
aste leidster Cora Straathof, heeft 
dit zaalseizoen 2010-2011 in een 
aantal zeer spannende wedstrijden 

door fraai samenspel laten zien een 
hecht team te zijn. In deze belangrij-
ke laatste wedstrijd werd een ‘unie-
ke teamprestatie’ geleverd doordat 
alle speelster van het team scoor-
den. Natuurlijk de keepster niet, 
maar die heeft een zeer belangrijk 
aandeel in het kampioenschap door 
haar vele, vele fantastische reddin-
gen dit seizoen. Een prima afsluiting 
van een prima zaalcompetitie. Op 
naar het veldseizoen. Jaimy, Mer-
le, Claudia, Monique, Maudy, Tessa, 
Anouk, Rachel, Andrea en Cora van 
harte gefeliciteerd met het behaalde 
kampioenschap.



Mijdrecht - Meer dan 100 kinderen 
vanaf de peuterleeftijd tot en met 18 
jaar, van wie een groot aantal met 
een beperking, waren afgelopen 
zaterdagmiddag met hun ouders te 
gast in het Veenweidebad voor een 
paar uurtjes feestelijk zwemmen. 
Letterlijk te gast, want de toegang 
was gratis en ook de versnaperingen 
zoals een patatje en een drankje waren 
voor rekening van de organisatie. 

Die bestond uit een 
samenwerkingsverband tussen 
de Gemeente, het Gehandicapten 
Platform, Optisport Veenweidebad 
en Sportservice Midden-Nederland. 
In het Veenweidebad was de totale 
zwemgelegenheid beschikbaar, 
maar het doelgroepenbad en het 
recreatiebad waren het meest in trek. 
Daar speelden de feestelijkheden 
zich dan ook voornamelijk af. 
Feestelijkheden in de vorm van 
een stukje gezellige beweging 
met elkaar, zoals aqua jogging, 
waterspelletjes en natuurlijk heerlijk 
vrij recreatief zwemmen en genieten 
van de jacuzzi’s. Dweilorkest Dorst 
zorgde op gezette tijden voor een 
vrolijke noot en aan de balie van 
het sportcafé werd regelmatig 
gezorgd voor iets lekkers en wat te 
drinken. Kortom: het was een goed 
georganiseerd geheel in een gezellig 
aangekleed Veenweidebad waar wat 
palmen en brede spandoeken langs 
de wanden met voorstellingen van 
West-Indische stranden, bijdroegen 
aan het ‘Caribische sfeertje’. 
Waar een kanodemonstratie door 
de organisatie was beloofd, was 
dit kennelijk vervangen door een 
demonstratie schoonzwemmen door 
het Nederlands duo Schoonzwemmen 
uit Hoofddorp. Die lieten op elegante 
wijze het nodige van hun kunnen 
zien in het wedstrijdbad.

Zo’n vier organisaties hadden een 
informatietafel in de ruimte naast 
het sportcafé bemenst, waaronder 
Sportservice Midden-Nederland, 
een vrijwilligersorganisatie en Spel 
en Sport 55 plus die onder meer 
zwemmen voor ouderen promoot. 
Veel aanloop zal men niet gehad 
hebben, omdat vanaf 12.30 uur 
uitsluitend de bovenverdieping 
van de Health Club voor leden 
geopend was. Vrij zwemmen in 
het Veenweidebad was mogelijk 
tot 12.00 uur. Daarna was het 
‘besloten familiezwemmen’. Andere 
deelnemers waren er dus niet en wie 
er wel was wist wat deze organisaties 
te bieden hebben. Niettemin goed 

dat men zich presenteerde. Al met 
al stond deze middag geheel in het 
teken van het familiezwemmen 
waaraan hoofdzakelijk kinderen 
met een beperking deelnamen, soms 
samen met broertjes en/of zusjes 
zonder beperking. Het was hen aan 
te zien dat zij allemaal genoten van 
deze middag. Bijkomend voordeel 
is dat de verschillende ouders 
nu ook eens met elkaar hebben 
kunnen kennismaken om te praten 
over hun kinderen en informatie 
konden uitwisselen. Verder blijkt 
het Veenweidebad voor dit soort 
activiteiten een perfecte gelegenheid 
te zijn om zich als ‘evenementenbad’ 
te manifesteren. Dat ging het 
zwembad met zijn medewerkers en 
niet te vergeten alle vrijwilligers en 
leden van de EHBO deze zaterdag 
goed af. Compliment! 

Namens alle bezoekende families: 
hartelijk bedankt, organisatie voor 
deze fi jne en succesvolle middag!

Veenweidebad
 GASTHEER 
 families met 
 kinderen met 
een beperking
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WEEKPROGRAMMA 
VASTE ACTIVITEITEN

Maandag
09.15-10.15 u. MBvO Yoga
10.15-11.15 u. MBvO Yoga op de stoel
11.15-12.15 u. MBvO Yoga 
09.30-12.00 u. Vrije inloop 
10.00-12.00 u.  Brei- en babbelgroep
14.00-15.00 u. Vitaal bewegen dames en 
 heren in KNA Gebouw Legmeer 
15.15-16.45 u. Ontmoeting, in 
 KNA Gebouw Legmeer
13.30-15.30 u.  Creatieve middag 
13.30-15.30 u.  Tekenen/schilderen 
15.00-16.30 u. Geheugenspeekuur 
 (3e ma. v/d maand)
16.00-18.00 u. Tekenen/schilderen 
Dinsdag
09.00-10.00 u.  MBvO Sportief wandelen 
09.30-12.00 u. Vrije inloop
09.45-11.15 u.  Volksdansen in De Kwakel
10.00-12.00 u. Kaarten maken
10.00-12.00 u. Zanginstuif 
 (1e + 3e di. v/d maand)
10.30-11.30 u. Geheugenfitness 
12.00-13.00 u.  Open tafel, Apetito
13.30-15.30 u. Koersbal in ‘t Buurtnest
14.00-16.00 u. Spellenmiddag (behalve de 
 2e dinsdag v/d maand) 
14.30-15.30 u. Zumba Gold in KNA Gebouw 
 Legmeer
19.30-22.00 u.  Biljarten (alleen 4e week 
 op do.avond)
Woensdag
09.30-12.00 u. Vrije inloop
09.30-11.30 u.  Biljarten voor dames en heren 
10.00-11.00 u. Gymnastiek in De Kwakel 
10.15-11.15 u.  Gymnastiek in ’t Buurtnest 
11.15-12.45 u. Dans in ’t Buurtnest
11.15-12.15 u.  Gymnastiek in Ponderosa 
10.00-13.15 u. Huiskamerproject
13.30-15.00 u. Volksdansen 
13.30-16.00 u. Bingo in ’t Buurtnest 
 (alleen 4e wo. v/d maand)
Donderdag
09.15-10.15 u.  MBvO Gymnastiek 
10.15-11.15 u.  MBvO Gymnastiek  
09.30-12.00 u. Vrije inloop
10.15-11.30 u.  Koffie speciaal
10.00-12.00 u. Kienen (3e do. v/d maand)
12.00-13.00 u. Eetinstuif 
 (laatste do. v/d maand)
14.00-16.30 u. KBO soos en ANBO soos
Vrijdag
09.30-12.00 u. Vrije inloop
09.00-10.00 u. Tai Chi gevorderd in Ponderosa
10.15-11.15 u. Chi Kung in Ponderosa
11.30-12.30 u. Tai Chi beginners in Ponderosa
10.00-12.00 uur  Koersbal 
10.00-12.00 uur Wandelen (3e vr. v/d maand)
13.30-16.30 uur Sjoelen (2e vr. v/d maand)
13.30-17.00 uur Klaverjassen 
 (1e + 3e vr. v/d maand)
-middag Speciale activiteit 
 (4e vr. v/d maand)

Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens 
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond 
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de 
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere 
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS

Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513131
Internet: www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513111
Internet: www.uithoorn.nl
Vita Welzijn en Advies,
Algemeen maatschappelijk werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955
Buurtbemiddeling
Telefoon 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland & Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl
Regiotaxi
Telefoon 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES

Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op 
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532 327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur Legmeer
Bernadette Verhaar op maandag na telefonische 
afspraak. Tel: 0297-567 209
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag. 
Op deze dagen telefonische spreekuur van 
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag. 
Op deze dagen voor vragen en afspraken te 
bereiken tussen 9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw 
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
 E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag, 
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en 
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op 
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540 
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

DIENSTVERLENING VOOR 65+
De volgende dienstverlening is aanwezig 
in wijksteunpunt Bilderdijkhof:

• Kapster op maandag: 
   Francisca 0297-262307
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
   Charity 06-10053199
• Pedicure op woensdag: 
   Aljo 06-10088612
• Pedicure op donderdag:
   Arnold 0297-531897 of 06-41578193

U kunt hen ook bereiken op de 
werkdagen in wijksteunpunt 
Bilderdijkhof op tel. 0297-532325.

MODESHOW H EN A MODE 
Op vrijdagmiddag 25 maart om 14.00 uur, presenteert 
H en A Mode in samenwerking met Vita welzijn en advies 
de nieuwe zomercollectie in een wervelende modeshow.
Deze presentatie vindt plaats in de ontmoetingsruimte 
van wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. 
De zeer uitgebreide collectie bestaat uit betaalbare kwa-
liteitsmode voor dames en heren vanaf ca. 50 jaar. H en A 
Mode biedt u een zeer gevarieerde sortering kleding in de 
maten 38 t/m 56, uiteraard volgens de laatste modekleu-
ren. Na afloop van de modeshow staan, in de speciaal 
ingerichte winkel, de H en A modeadviseuses voor u klaar 
zodat u de kleding op uw gemak kunt passen, bekijken 
en eventueel kunt kopen. Uw bezoek verplicht u tot niets. 
Kaarten voor de modeshow, incl. 2 kopjes koffie/thee en 
cake: 1.50 euro. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven, 
maar u kunt bij entree betalen.

MUZIEKMIDDAG IN KNA GEBOUW
Maandag 2 mei van 14.15-16.45 uur.
Nader kennis maken met orkestmuziek, opera en dans. 
Giuseppe Verdi schreef de opera Aida in 1871. De uitvoe-
ring van deze opera zal geschieden door het koor en or-
kest van het Teatro alla Scala. De dirigent is Lorin Mazel. 
Een van de zangers is de wereldberoemde tenor Luciano 
Pavarotti. De docent, Ron Mostaard, neemt u mee langs 
de muzikale hoogtepunten van de opera Aïda. Hij zal een 
korte inleiding verzorgen en een aantal scènes uitleggen 
waarna dit te zien is op een groot scherm. Deze lessen 
zijn voor de doorgewinterde liefhebber maar ook voor de 
mensen die zich hierin nog nooit zo verdiept hebben en er 
nu wel eens meer van zouden willen weten. Kosten voor 
deze middag: 6.50 euro incl. 1 kopje koffie of thee. Plaats: 
Legmeer KNA gebouw, Legmeerplein 49, 1422 RG Uit-
hoorn (ingang Melde). Inlichtingen: Bernadette Verhaar/
Monique Sintenie 0297-567 209. U kunt zich voor deze 
muzikale middag opgeven en kaarten kopen, ’s morgens 
bij de bar van wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te 
Uithoorn. Dit kunt u doen t/m 25 april 2011.

2E HANDSMARKT
Vrijdag 29 april van 13.30-16.30 uur
Om 13.30 uur gaan de deuren open en kunt u rondsnuf-
felen tussen de ingebrachte spullen. Natuurlijk kunt u ook 
weer gezellig tussendoor koffie/thee of een drankje drin-
ken met een stuk overheerlijke appeltaart, met of zonder 
slagroom. Dit jaar houden wij een verloting met mooie prij-
zen. Voor deze markt zijn wij op zoek naar schone, bruik-
bare spullen. Wij willen dit jaar af van echte rommel en 
wij zijn op zoek naar hedendaagse spullen en/of spullen 
die weer opnieuw hedendaags geworden zijn. Wij willen 
ons richten op waren/spullen in de volgende categorieën: 
speelgoed, kleding, boeken (a.u.b. geen zware ency-
clopedieën), cd’s, dvd’s, serviesgoed, sierraden, elektri-
sche apparaten en mooie spulletjes. U kunt uw spullen 
inleveren alleen ’s morgens vanaf 25 april. Voor informatie 
kunt u bellen naar: Bernadette Verhaar of Monique Sinte-
nie, tel. 0297-567 209. Ook leuke (nieuwe) prijzen voor ‘de 
verloting’ zijn natuurlijk erg welkom. De opbrengst zal ten 
goede komen van wijksteunpunt Bilderdijkhof.

MAATJESPROJECT
Hebt u zin om samen met een ander een kopje koffie 
te drinken, een spelletje te doen, een wandeling te 
maken of een museum te bezoeken? In Uithoorn is 
er bij Vita welzijn en advies een Maatjesproject voor 
ouderen. Het Maatjesproject richt zich op ouderen 
die (tijdelijk) behoefte hebben aan een (extra) contact 
met een maatje. Door verschillende omstandighe-
den, zoals ziekte, beperktere mobiliteit of door het 
wegvallen van de partner, kan de behoefte ontstaan 
aan een uitbreiding van de sociale contacten. Op ba-
sis van gedeelde interesses worden deelnemer en 
maatje met elkaar in contact gebracht. Samen met 
uw maatje kunnen verschillende activiteiten worden 
ondernomen die beide personen prettig vinden om 
te doen. Dit kan variëren van een kopje koffie drin-
ken, het doen van een spelletje, het bezoeken van 
een museum, het maken van een wandeling tot het 
bijwonen van een activiteit van een wijksteunpunt bij 
u in de buurt. 

Het MAAtjesprOject 
VAn VitA Welzijn en ADVies 

zOekt MAAtjes
Het maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) 
een maatje kunnen gebruiken. Bent u een wandel-
maatje, kletsmaatje, thee- of koffiemaatje, spelle-
tjesmaatje, boodschappenmaatje of heeft u andere 
kwaliteiten die u voor een paar uurtjes op vrijwillige 
basis wel met een ander wilt delen? Dan zijn wij op 
zoek naar u! Het plezier tussen de deelnemer en het 
maatje is heel erg belangrijk, vandaar dat wij ons 
uiterste best doen om u te “koppelen” aan iemand 
met dezelfde interesses. Spreekt het maatjesproject u 
aan, maar wilt u meer informatie? U kunt vrijblijvend 
een afspraak maken met Bernadette Verhaar en/of 
Monique Sintenie, tel. 0297-567 209/ 0297-532 327.

ZANG IN BILDERDIJKHOF
Zingt u graag? Of heeft u het altijd al eens willen probe-
ren? Iedereen kan meezingen op dinsdagochtend 5 en 
19 april, 3 en 17 mei, 7 en 21 juni. Het gezellige zangkoor, 
wordt vakkundig en enthousiast begeleid door pianist 
Harry Lichtendahl en Kees Bergen op keyboard. De heren 
hebben afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw re-
pertoire. Uit verschillende genres wordt er gezongen, van 
smartlappen tot licht klassiek. Uw eigen ideeën en wensen 
zijn uiteraard welkom! 

Wist u dat zingen goed is tegen stress
en de weerstand verhoogt? 
Door te zingen wordt de adem gestimuleerd, wat goed 
is voor de bloedsomloop. Het plezier in het zingen werkt 
stressverlagend! We beginnen om 10.00 uur en eindigen 
om 12.00 uur. Tussendoor wordt er gepauzeerd en kunt u 
een kopje koffie of thee drinken. U betaalt voor deze och-
tend 1,50 euro incl. 1 kopje koffie/thee. Kom eens kijken en 
luisteren en zing mee!

GEHEUGENSPREEKUUR
zorgen maken over vergeetachtigheid
Als oudere mensen iets vergeten, maken ze zich onge-
rust. Vaak zeggen ze er niks over, want je weet maar nooit 
hoe de omgeving erop zal reageren. Soms praten ze met 
mensen die ze vertrouwen. Dikwijls zeggen die dan zoiets 
als: “Ach, maak je geen zorgen; iedereen vergeet wel eens 
wat.” Misschien is er niets aan de hand, misschien wel. 
Het is verstandig dat te laten uitzoeken. Soms gewoon ter 
geruststelling en soms is er ook nog wat aan te doen. 

Waar komen geheugenproblemen vandaan? 
Zo nu en dan eens iets vergeten kan iedereen overkomen. 
Maar bij sommige mensen is het ernstiger. Er kunnen heel 
wat oorzaken zijn. Mensen die moe of verdrietig zijn ra-
ken dikwijls hun concentratie een beetje kwijt. Dat kan er 
toe leiden dat ze vergeetachtig worden. Bovendien zijn 
er medicijnen en ziekten die het geheugen beïnvloeden. 
En soms wijzen geheugenstoornissen op een begin van 
dementie. Dit zijn voorbeelden. Er zijn ook andere mo-
gelijkheden. Daarom en omdat het moeilijk is bij uzelf te 
ontdekken waarom u zo vaak dingen vergeet, is het ver-
standig naar het Geheugenspreekuur te komen. 

Waarom het Geheugenspreekuur bezoeken? 
Het kan geruststellend zijn te weten waar problemen met 
het geheugen vandaan komen. En in veel gevallen is het 
mogelijk er wat aan te doen. Soms moeten mensen daar 
zelf voor zorgen: zich minder druk maken of wat meer 
uitrusten. Het kan ook zo zijn dat hulp noodzakelijk is, 
bijvoorbeeld bij ziekte of als men erg gedeprimeerd is. He-
laas is het nog niet mogelijk dementie te genezen. Maar 
aan de gevolgen valt vaak nog heel wat te doen, vooral als 
men er vroeg bij is. Ook daarom is het van belang naar het 
Geheugenspreekuur te komen. Op het geheugenspreek-
uur in Uithoorn kunnen ouderen terecht met al hun vragen 
en klachten over hun geheugen. Een speciaal getrainde 
verpleegkundige van GGZ in Geest zal kosteloos advies of 
tips geven om met de problemen om te gaan. En mocht er 
wel iets ernstigs aan de hand zijn, dan weet zij ook waar 
verdere hulp te vinden is.

Datums geheugenspreekuur
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3e 
maandag van de maand van 14.30-16.00 uur in wijksteun-
punt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Voor het geheugen-
spreekuur kunt u terecht op de volgende datums: 18 
april, 16 mei en 20 juni. Maakt u hiervoor wel een af-
spraak 0297-567 209. Het Geheugenspreekuur is een ge-
zamenlijk initiatief van: GGZ inGeest, locatie Amstelmere, 
Vita welzijn en advies en MeerWaarde.

ONTMOETINGSGROEP VOOR 
VERGEETACHTIGEN EN HUN 
VERZORGERS
In wijksteunpunt Bilderdijkhof komt de ontmoetings-
groep voor vergeetachtigen en hun verzorgers bijeen. 
Dit project wordt uitgevoerd door een professionele 
staf bestaande uit een projectcoördinator en een ac-
tiviteitenbegeleider. Dit project is op initiatief van Vita 
welzijn en advies. Het is bestemd voor vergeetachti-
gen en hun verzorgers (partners, familieleden, buren) 
in Uithoorn. Partners, familieleden of buren nemen 
vaak een groot deel van de zorg voor vergeetach-
tige persoon op zich. Dit kost hen veel tijd en energie. 
Om deze betrokkenen te ontlasten wordt het project 
georganiseerd. Op maandag, woensdag en vrijdag 
wordt een dagsociëteit voor vergeetachtigen geor-
ganiseerd onder meer met creatieve en bewegings-
activiteiten en een lunch. Voor partners/familieleden 
is er een gespreksgroep en vinden er informatieve 
bijeenkomsten plaats. Het project ondersteunt fami-
lieleden om de zorg thuis langer vol te houden. Voor 
informatie over het project kunt u contact opnemen 
met de projectcoördinator, Caroline Vrijbergen. Zij is 
te bereiken op nummer 0297-533 540.

SPEL 
Dinsdag van 13.30-16.00 uur in 
wijksteunpunt Bilderdijkhof
U kunt iedere dinsdagmiddag (behalve de 2e dinsdagmid-
dag in de maand) komen kaarten, sjoelen, een spelletje 
triominos, scrabble, of rummikub spelen. Natuurlijk kunt 
u ook iets creatiefs doen, zoals een kaart maken, breien 
en/of haken. Hiervoor neemt u dan uw eigen materiaal 
mee. Op deze tijden kunt u ook biljarten of gewoon een 
tijdschrift of een krant lezen. Neem gerust uw buur, vriend 
of vriendin mee, u hoeft nergens lid van te zijn.

EETINSTUIF 
Op de laatste donderdag van de maand is er de ‘Open 
Eettafel’, beter bekend als de ‘Eetinstuif’. Er wordt 1 keer per 
maand, in aangename sfeer door vrijwilligers een eenvou-
dige lunch (broodmaaltijd) geserveerd. U bent welkom op 
28 april, 26 mei en 28 juni om 12.00 uur. Hiervoor hoeft u 
zich niet van te voren op te geven, u kunt zo aanschuiven 
en mee eten. Kosten 3 euro.

DE BELKLUS
De Belklus bestaat uit een team van mensen dat klusjes 
uitvoert in en rond de woning. Het is een gratis service 
aan ouderen die kleine reparaties en verbeteringen van 
het woongenot niet (meer) zelf kunnen uitvoeren. U moet 
daarbij denken aan de verwarming bijvullen, geiser aan-
zetten, een stopcontact vastzetten, lampen verwisselen, 
een stekker repareren, smeren van sloten, tochtstrips aan-
brengen en ga zo maar door. De BelKlus is er voor ouderen 
en mindervaliden die een karweitje te doen hebben waar 
je niet zo gauw een bedrijf voor inschakelt. De service van 
de BelKlus is gratis. Elke werkdag kunt u bellen naar de 
BelKlus, tel. 020-6471089, mobiel 06-54340370 (werkda-
gen van 9.00-17.00 uur). Dan meldt u aan de werkmeester 
Freek Beijer of aan het antwoordapparaat welk klusje u te 
doen heeft. Belt u gerust, u krijgt altijd antwoord! We ma-
ken direct een afspraak met u. Soms moet er eerst vooraf 
worden besproken, hoe de klus kan worden geklaard.

COMPUTERCURSUSSEN
Voor opgave en informatie kunt u terecht bij mw. Janmaat. 
Dit kan tussen 19.00-21.00 uur op tel. 0297-564765.

Wij zijn dringend op zoek naar  

2 VRIJWILLIGERS 
die op dinsdagmorgen van 10.30-11.30 uur 

de geheugenfitness willen begeleiden.
Lijkt het u leuk om deze activiteit 
te begeleiden als vrijwilligster?

Neemt u dan contact op met 
Bernadette Verhaar 0297-567209 of 

Monique Sintenie 0297-532327

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 70+ 
Vita welzijn en advies Uithoorn biedt in samenwerking met 
dokter R. Sadiek rijbewijskeuringen aan , aan alle 70-plus-
sers en gehandicapten in Wijksteunpunt Bilderdijkhof voor 
25 euro inclusief BTW. De keuringen in Uithoorn vinden 
plaats op de tweede maandagochtend van de maand. De 
komende maanden is dit op 11 april, 9 mei en 13 juni. Voor 
afspraken kunt u bellen naar 06-10444535 van maandag 
t/m vrijdag, van 20.00-22.00 uur en maandag , woensdag 
en zaterdag van 09.00-17.00 uur, of via info@rijbewijskeu-
ringsarts.nl

WAAR VINDT U DE LOCATIES
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn

Wijksteunpunt ‘t Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59, ingang achterzijde (pleinkant).

Wijksteunpunt Ponderosa 
Plesmanlaan 27, 1421 XM te Uithoorn

Legmeer KNA gebouw
Legmeerplein 49, 1422 RG Uithoorn (ingang Melde)

Dorpshuis “De Quakel”
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel

Meer informatie of opgave cursussen? 
Bel dan naar Bernadette Verhaar/Monique Sintenie 
op 0297-567209/-532327/06-11919198



De Kwakel - Na twee druk bezoch-
te proeflessen twirlen in februari is 
KDO gestart met een enthousias-
te groep meisjes. Deze groep be-
staat uit elf meisjes in de leeftijd van 
5 tot 10 jaar oud. Met deze gemê-
leerde groep wordt nu geoefend om 
zo veel mogelijk de techniek van het 
twirlen onder de knie te krijgen. Dat 
wordt hard werken de komende we-
ken, want de twirlgroep doet mee 
aan de jaarlijkse danceuitvoering van 
KDO op zaterdag 14 mei. Twirlen is 
een combinatie van ritmische gym-
nastiek en diverse vormen van dans. 
Het is een sport die altijd wordt uit-
gevoerd met een ‘baton’ (majorette-
stok). Twirlen kan worden beoefend 
in solo, duo- en teamverband. Bij vol-
doende animo worden de lessen na 
de zomer voortgezet. Kijk voor meer 
informatie ook op www.kdo.nl (onder 
Dance Aerobics Gym).
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Damclub K&G degradeert, 
Adrie Voorn kampioen
De Kwakel - De Kwakelse dammers 
hebben het hoofdklassersschap niet 
weten te handhaven. In de laatste 
bondswedstrijd van dit seizoen ver-
loor Kunst & Genoegen met 2-6 van 
Enkhuizen. Volgend seizoen gaat het 
eerste team weer proberen te pro-
moveren, hoe het team er dan uit 
zal zien is nog niet helemaal zeker. 
De uitslag van de onderlinge com-
petitie is daarvoor de maatstaf. Wel 
zal Adrie Voorn zijn team aanvoeren 
omdat hij afgelopen maandagavond 
het kampioenschap veilig stelde. 
Dit deed hij door van Leo Hooger-
vorst te winnen, in een mooie par-
tij verraste Adrie de kampioen van 
de Vrouwenakker met een combi-
natie. Op hetzelfde moment stelde 

Wim Keessen zijn podiumplaats vei-
lig door Piet van der Poel te verslaan. 
Hoe dit podium er precies uit zal zien 
hangt af van de resterende wedstrijd 
van Adrie tegen Haye Berger. Deze 
nieuwkomer bij K&G kan bij winst 
het zilver nog pakken. Maar Adrie 
zal ondanks zijn 24e titel de punten 
niet weggeven.

De afsluitende dammaand zal nog in 
het teken staan van de bekerwed-
strijden. Hierin zijn Jos Harte en Wim 
Konst de grootste kanshebbers ach-
ter Adrie. Op 18 april is er tenslot-
te de sneldamtitel te vergeven. Bij-
na altijd prijs bij K&G, kom dit eens 
meemaken in ’t Fort De Kwakel, el-
ke maandagavond vanaf 19.30 uur.

Vuurlijn toernooienweekend
Uithoorn - Komend weekend staat 
Thamen in het teken van twee Vuur-
lijn Toernooien. Op zaterdag 26 
maart gaan de drie herensoftbal-
teams, ieder op zijn eigen niveau, 
beginnen met het oefenprogram-
ma. Voor het eerste herensoftbal-
team komen op bezoek ADO uit 
Den Haag, Blue Socks uit Veenen-
daal, Blue Devils uit Meppel en Vol-
le Bak/Adegeest uit Leiden. Het 
tweede en derde team speelt tegen 
Houten Dragons uit Houten, Vole-
wijckers uit Amsterdam en Zwijn-

drecht. Wedstrijden staan gepland 
op het Thamencomplex van 10.00 
tot 17.30 uur. Zondag 27 maart gaan 
de softbaljunioren de strijd aan te-
gen Storks uit Den Haag, Hoofddorp 
Pioniers uit Hoofddorp en Vlaar-
dingen Holy uit Vlaardingen. Alle-
maal teams die volgend seizoen uit-
komen in de 1ste klasse. De eerste 
wedstrijd staat gepland om 10.00 
uur en rond 17.00 uur is de prijsuit-
reiking. Voor meer informatie over 
honk- en softbal, check de website:  
www.thamen.info

Thamen zoekt softbalsters
Uithoorn - Honk- en softbalvereni-
ging zoekt voor haar jeugdige soft-
balteams nog aanvulling.
Ben je tussen de 13 en 20 jaar en 
heb je enig balgevoel en lijkt het je 
leuk om te stelen en slaan dan is 
men bij Thamen op zoek naar jou! 
Zij zijn op zoek naar meiden in de 
leeftijd van 13 t/m 15 jaar voor hun 
softbalaspiranten die komend sei-
zoen uitkomen in de 2e klasse, zij 
spelen de thuiswedstrijden op za-
terdagochtend. De teamtraining is 
op donderdagmiddag van 16.30 t/m 
18.00 uur en er is ook nog specialis-
tische training door ingehuurde in-
structeurs op woensdag van 16.00 
t/m 17.30 uur. 
Ben je tussen de 16 en 20 jaar, dan 
zijn de softbaljunioren wat voor jou! 
Het team speelt op zondagochtend 
zijn thuiswedstrijden. Teamtraining 
is op dinsdagmiddag van 18.00 tot 

19.15 uur en ook zij krijgen specia-
listische training op woensdag van 
17.30 tot 19.00 uur.

Vakantie
De beide teams zijn nu nog bezig 
met hun oefenprogramma, maar 
vanaf 9 april start de reguliere com-
petitie die loopt tot begin oktober. Er 
zijn tijdens de vakanties geen wed-
strijden gepland. Een goed moment 
dus om softbal uit te proberen! Want 
zeker met de extra specialistische 
training kun je bijna meteen aan de 
wedstrijden gaan deelnemen. Heb 
je interesse of wil je meer informa-
tie, stuur dan een e-mail naar: 
technischecommissie@thamen.in-
fo of info@thamen.info met daarin 
je leeftijd en je telefoonnummer en 
Thamen neemt snel contact met je 
op. Check ook de website: 
www.thamen.info

Thamen dames verrassen 
op eigen softbaltoernooi!
Uithoorn - De Thamen softbal-
dames waren als eerste aan de 
beurt voor het Jaarlijkse Vuurlijn 
Toernooi op zondag 20 maart jl.

Vorige week stonden zij nog ge-
woon in de zaal te trainen en nu kon 
het oefenprogramma beginnen. Op 
bezoek kregen zij de derde klassers 
The Herons uit Heerhugowaard, 
Blue Socks uit Veenendaal en Storks 
2 uit Den Haag. Thamen dat afgelo-
pen seizoen ongelukkig degradeer-
de en dit jaar zal uitkomen in de 4e 
klasse kon dus aan de bak. 
De eerste wedstrijd tegen The 
Herons stond Thamen uitstekend 
te spelen, met alleen routinier Lin-
da van Rekum op de pitcherplaat 
was de gemiddelde leeftijd van de 
rest van het team niet eens achttien 
jaar en daar was niets van te zien. 
De dames stonden er vrolijk op los 
te slaan en al na een uur was de uit-
slag 11-4 in het voordeel van Tha-
men. Helaas moesten zij de rest van 
het toernooi wel verder zonder Jong 
Oranje (wit) speelster Ashley Groot, 
die na een ongelukkige botsing met 
een tegenstander niet meer ver-
der kon spelen. Storks wist in de 
volgende twee ronden de winst te 
pakken tegen Blue Socks en The 
Herons. In de vierde speelronde was 
het de beurt weer aan Thamen te-

gen Blue Socks. Dit keer stond de 
15-jarige Kelly de Voys op de pit-
cherplaat en met haar catcher La-
na van Rijswijk wisten zij Blue Socks 
goed onder controle te houden. Het 
was een spannende wedstrijd waar-
bij de einduitslag 1-2 werd in het 
voordeel van Thamen. 
Blue Socks wist daarna van The 
Herons te winnen en daarmee ein-
digde The Herons als vierde en werd 
Blue Socks derde. Het werd dus een 
echte finale tussen Storks en Tha-
men. Nu was het de beurt aan de 
14-jarige Madelon Schotman om 
de pitcherplaat te betreden en met 
hulp van catcher Lyndsey Mevius 
wist zij de sterke Storks slagploeg 
op 3 punten te houden.
Thamen keek lang tegen een 3-1 
achterstand aan, maar in de laat-
ste inning waren de Thamen da-
mes er klaar mee. Met een paar 
mooie honkslagen en goed loop-
werk wisten zij nog 4 punten te sco-
ren en Storks kwam er daarna niet 
meer overheen. De toernooiover-
winning was dus voor Thamen. Al-
le complimenten ook voor Marie-
ke, Raisa, Manon, Wilma en Lisan-
ne, want eenieder heeft echt su-
per staan spelen. Zondag 27 maart 
kunnen de zeven softbaljunioren 
het nog een keer overdoen op hun 
eigen toernooi.

Sinds kort kun je ook 
heerlijk twirlen bij KDO!

Qui Vive hockeyheren JA1 
winnen van Almere JA1
De Kwakel - Zaterdag 19 maart 
speelden de hockeyers van de A1 
van Qui Vive de derde wedstrijd na 
de winterstop. Deze keer werd er 
tegen de A1 van Almere gespeeld. 
Natuurlijk leefde de hoop dat de 
goede reeks die in de eerste twee 
wedstrijden was neergezet zou wor-
den gecontinueerd……
Beide teams waren in het begin van 
de eerste helft aan elkaar gewaagd. 
Zowel Qui Vive als Almere creëer-
de enige kansen, maar deze leid-
den niet tot een doelpunt. Verschil-
lende strafcorners die Almere wist 
af te dwingen werden door keeper 
Mats Kaas in samenwerking met de 
verdediging onschadelijk gemaakt. 
De tegenstander drong hiermee wel 
duidelijk aan. Het was echter Qui Vi-
ve die als eerste het net wist te vin-
den. Na een snelle uitbraak tekende 
Daniël de Graaf de 1-0 voor het Uit-
hoornse team aan.
De A1 van Qui Vive begon nu ook 
steeds beter te spelen. Almere had 
meer en meer moeite met de Qui Vi-
venaren. 
Na enige tijd zag Wouter “Wup” 
Haremaker kans de tweede goal 
te scoren en zo stond de A1 met 
2-0 voor. Een ongekende luxe! Het 
was een verdiende stand. Het team 
speelde zoals we dat de afgelopen 
weken gewend zijn: gedisciplineerd 
en in het afgesproken systeem. Er 
heerste rust in de ploeg. Er werd ge-
concentreerd en energiek gespeeld.
Tegen het einde van de tweede helft 
kreeg het Almeerse team echter 
wederom een strafcorner. Het beha-
len van strafcorners bleek een spe-
cialiteit van de ploeg uit Almere te 
zijn….. Deze strafcorner was te veel 
voor de jongens van Qui Vive. De 
bal werd hard tegen de plank ge-
pushd en zo kwam de stand op 1-2 
te staan. Er was niet veel tijd meer 
over voor het rust zou zijn. Aan-
voerder Marc van Zijverden voer-
de bij het uitslaan vanaf eigen helft 
een mooie scoop uit die te hoog 
werd aangenomen door de verdedi-
ging van Almere: “sticks”!. Qui Vive 
kreeg hierdoor een vrije slag bij de 
23 meterlijn. Mark sloeg de bal rich-
ting cirkel waar Wouter “Wup” Hare-
maker klaar stond om de bal in het 
doel van Almere te tippen. De kee-
per had hier geen antwoord op en 
zo ging het team van   Qui Vive met 
een 3-1 voorsprong de rust in.
Qui Vive begon vol goede moed aan 
de tweede helft. Er werd gepoogd 
het goede niveau van de eerste helft 

vast te houden. Het werd echter al 
snel duidelijk dat dit moeilijk zou 
worden: Jasper van Hijfte, één van 
de steunpilaren uit de defensie, was 
geblesseerd in de kleedkamer ach-
tergebleven en dat was te merken.
Almere was duidelijk veel gevaarlij-
ker dan in de eerste helft, hetgeen 
vooral tot uitdrukking kwam in een 
regen van strafcorners, waaruit de 
gasten uit de Flevopolder uitein-
delijk de 2-3 wisten te scoren. Het 
werd nu een zware klus om de voor-
sprong vast te houden. Qui Vive 
stond met name het laatste kwartier 
“met de rug tegen de muur”. Keeper 
Kaas wist echter het doel schoon te 
houden, ondanks het feit dat Alme-
re in deze fase bijna iedere minuut 
een strafcorner toegekend kreeg.                                         
Het was een kwestie van “alle hands 
aan dek”. Zelfs toen het eindsig-
naal klonk mochten de Almeerders 
nog een poging wagen een straf-
corner binnen te werken, maar ook 
nu lukte dit niet. De bal verdween 
naast het doel en zo konden de sup-
porters van Qui Vive A1 opgelucht 
adem halen. De drie punten waren 
binnen!
Het was een waanzinnig spannen-
de tweede helft geweest waarin Qui 
Vive de voorsprong met hand en 
tand wist te verdedigen. De span-
ningen in de tweede helft zorgden 
bij vlagen voor een heftige sfeer in 
het veld, waarbij de scheidsrechters 
verbaal het een en ander te verdu-
ren kregen. Beide arbiters hielden 
het hoofd echter koel en leidden 
de wedstrijd op een kundige, kal-
me manier tot het einde. Een welge-
meend “chapeau” is hiervoor zeker 
op z’n plaats!

Een enerverend middagje!
Het was al met al een enerverend 
middagje hockey op veld 1. Het 
mooie is natuurlijk dat de punten 
zijn gepakt. Qui Vive heeft nu 7 pun-
ten uit de laatste 3 wedstrijden ge-
haald, een mooi resultaat! Komend 
weekend staat de thuiswedstrijd 
tegen Rood Wit op het program-
ma.  De uitwedstrijd verliep met na-
me dankzij allerlei tegenslag slecht 
voor de Uithoornse ploeg. Met de in 
de laatste wedstrijden getoonde in-
stelling moet er echter thuis het een 
en ander mogelijk zijn... Wij wensen 
Qui Vive A1 succes volgende week 
en feliciteren de ploeg, de manager 
Pieter Bas Kolenberg en Coach Erik 
Otto met de successen van de laat-
ste weken!

Eindelijk weer een topper 
voor BVU’ers Hans en Nico
Uithoorn - Op maandag 14 maart 
speelde Bridge Vereniging Uithoorn 
(BVU) de 2e ronde van de 5e paren-
competitie. Zowel in de A als in de 
B lijn was het verschil tussen 1 en 2 
ruim 7 % punten. De uitslagen: 
A-lijn: 
1. Hans Wagenvoort &
      Nico van der Meer 66,67%
2. Ans Breggeman &
      Lia Guijt 59,03%
3. Leo Leenen &
      Henk van der Schinkel 58,33%
4. Anke Reems &
      Tineke van der Sluijs 57,64%
5. Hetty Houtman &
      Jos van Leeuwen 54,51% 
6. An & Bert Pronk 52,78%
7. Ada Keur &
      Marion Wiebes 52,43%

B-lijn: 
1. Tiny & Bram van Klaveren 65,42%
2. Gertrude Doodkorte &
     Trudy van den Assem 58,33%
3. Kokkie van den Kerkhoven &
     Corry Smit 57,08%
4. Marijcke &
     Gouke van der Wal 54,00%

5. Wim Baars &
     Marcel Dekker 53,50%
6. Monique Verberkmoes &
      Jan van Beurden 52,92%
7. Marijke & Ger van Praag 50,83%
 
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de gro-
te zaal bij de bar in sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Omdat er ge-
werkt wordt met BridgeMate is de 
uitslag bekend wanneer het laat-
ste spel is ingevoerd. Gedurende 
de maand september kunt u vrijblij-
vend een paar keer meespelen. Ko-
mend seizoen heeft BVU tevens een 
leuke actie om het extra aantrekke-
lijk te maken lid te worden: er wordt 
voor het 1e jaar contributie een lid-
maatschap afgegeven voor 2 jaar 
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 ha-
len=1 betalen! 

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met haar 
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.

Open dag bij Qui Vive 
hockey een groot succes
Uithoorn/De Kwakel - Afgelopen 
zondag organiseerde hockeyvereni-
ging Qui Vive haar kennismakings-
dag voor nieuwe leden. De belang-
stelling was erg groot en na afloop 
waren er bijna 30 nieuwe leden aan-
gemeld.  Op deze zeer goed geor-
ganiseerde dag konden jongens en 
meisjes vanaf 6 jaar spelenderwijs 
kennismaken met de hockeysport. 
Onder leiding van ervaren trainers 
en begeleiders, maar ook spelers en 
speelsters uit de junioren werden er 
spelletjes gespeeld waarbij de eer-
ste beginselen van het hockey wer-
den uitgelegd en geoefend.
De ochtend begon met een polonai-
se, onder leiding van Technisch Di-
recteur Jorge Nolte, over veld 1. Met 
deze start zat de stemming er bij al-
le kinderen meteen goed in. Vervol-

gens startte de clinic en was er voor 
Voorzitter Marcel van Eijk en lid v.h. 
hoofdbestuur voor jeugd- en junio-
renhockey Jolanda Weber, de gele-
genheid om alle ouders te informe-
ren over o.a. de organisatie van Qui 
Vive, de trainingen, de wedstrijden, 
het tenue en waarom de club zo ge-
zellig is. Na afloop van de clinic was 
er nog een modeshow waarbij door 
kinderen de leukste hockeykleding 
werd gepresenteerd en kregen al-
le deelnemers ook iets te eten en te 
drinken.
Ter afsluiting kon iedereen nog kij-
ken naar een wedstrijd van dames 
1, maar voor vele kinderen was het 
enorme springkussen toch nog net 
iets interessanter.  Op de foto van 
Theo Quast zijn de jonge talentjes 
druk aan het oefenen.

Kampioenslintje voor de 
boys Legmeervogels D2
boys Uithoorn - Vorige week speel-
de de D2 van de Legmeervogels hun 
eerste thuiswedstrijd van het nieu-
we seizoen. Nu pas kregen zij uit-
gedeeld hun welverdiende kampi-
oenslintje. De mannen staan onder 
de bezielende leiding van Yasine en 
hebben technisch gezien goed voet-
bal afgeleverd. Het team bestaan-
de uit Alessandro, Bo, Cengiz, Da-

vey, Koen, Maurits, Max, Mike, Milo, 
Ogan, Pieter, Quincy, Roy en Valen-
ce kon elkaar aan het einde van het 
seizoen op het veld blindelings vin-
den. Momenteel heeft de D2 het in 
de competitie zwaar. 
De speciale dank gaat uit naar hun  
sponsor en grote fan, de heer Jos 
van den Berg van de AH aan het 
Amstelplein.




