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www.hartelust.nlUithoorn – “Helaas zijn wij door de 

publicatie in de krant op de hoogte 
gesteld van uw voornemen het as-
best op de begraafplaats aan het 
Zijdelveld te ruimen. Dit heeft grote 
gevolgen voor de betrokken nabe-
staanden. Door het verwijderen van 
alle banden en stenen op de graven 
is niemand meer in staat het graf van 
zijn of haar familielid te bezoeken.
Het ruimen van het asbest is abso-
luut niet nodig. Zo lang er niet ge-
graven wordt, ligt het rustig en ge-
beurt er niets mee. Niemand snapt 
iets van de noodzaak om dit te gaan 
doen, behalve enige bestuursleden 
van uw parochie. De argumenten die 
genoemd zijn in de corresponden-
tie met de nabestaanden en gepu-
bliceerd in het parochieblad, deugen 
van geen kant. Het is helemaal niet 
financieel noodzakelijk om het kerk-
hof te laten onderhouden. Er zijn nog 
steeds vrijwilligers die ervoor zorgen 
dat het kerkhof er keurig uitziet. Dat 
het verwijderen van asbest en stenen 

ergens goed voor is, is niemand dui-
delijk. Wij moeten dan ook naar an-
dere redenen gissen om zoveel on-
rust in de gemeente te veroorzaken”.

Op zijn kop
“Dit is de wereld op zijn kop! Hier 
worden doden niet noodzakelijk be-
graven, maar de graven onnodig op-
gegraven. Wie kan voorkomen dat 
onbekwame bestuursleden op dit 
mooie kerkhof zo’n ravage willen 
aanrichten? Het verwijderen van 45 
m3 sloopafval zal toch leiden tot het 
ruïneren van het hele kerkhof. Wat 
wilt u met deze beeldenstorm be-
reiken? Dit zal alleen leiden tot een 
grotere kloof tussen de parochianen 
van voorheen Sint Jan de Doper en 
het H. Sacrament. Tot op heden is 
de samenvoeging grotendeels mis-
lukt. Dit leidt hoogstens tot grotere 
verdeeldheid en een langdurige ve-
te. Wilt u dit op uw geweten hebben? 
Wat vertelt u Petrus als u aan de he-
melpoort komt?

Wij verzoeken u daarom met klem 
deze werkzaamheden niet uit te la-
ten voeren en het kerkhof onge-
schonden te laten. Dit is de wens van 
alle betrokkenen en ook voor de ver-
houdingen binnen de parochie ver-
reweg het beste. Niemand is ge-
baat bij onrust en onvrede. We moe-
ten naar de toekomst kijken en zor-
gen dat we samen een goede katho-
lieke gemeenschap in Uithoorn gaan 
vormen.
De katholieke kerk heeft al voldoen-
de negatieve publiciteit gekregen, 
daar hoeft ook u niet nog langer aan 
bij te dragen. Als u niet kunt opbou-
wen, maar slechts kunt afbreken, sta 
uw plaats in het parochiebestuur 
dan af. Er zijn voldoende goedwillen-
de mensen die op een andere manier 
de parochie willen en kunnen leiden.

Hoogachtend, 
Stichting B.O.U.D. Uithoorn
Ans van Muijen – voorzitter
Anja van den Wijngaart - secretaris

Open brief aan het bestuur van de Emmaüsparochie 

Afbreken kerkhof leidt tot 
nog meer onrust en onvrede

Burgemeester Oudshoorn overhandigt de gemeentelijke onderscheiding aan ‘voormalig’ gemeentesecretaris Gabe Roodhart

Uithoorn - Op 31 maart 2011 heeft 
gemeentesecretaris/algemeen di-
recteur van Uithoorn, mr. G. (Gabe) 
Roodhart, zijn functie neergelegd. 
Tijdens de officiële bijeenkomst 
werd hij verrast door burgemeester 
Oudshoorn met de ‘onderscheiding 
van de gemeente Uithoorn’ toege-
kend door het college van B&W. 
Gabe Roodhart kreeg deze onder-
scheiding omdat hij ruim 40 jaar in 

dienst is geweest, waarvan 12 jaar 
als gemeentesecretaris/algemeen 
directeur. Daarnaast was hij (als ne-
venfunctie) bestuurslid en admi-
nistrateur/penningmeester van het 
Burgemeester Kootfonds en heeft 
daarmee een waardevolle bijdra-
ge geleverd aan de gemeente Uit-
hoorn. Roodhart was verrast en zeer 
verheugd met deze onderscheiding. 
Eerder – op 3 maart 2011 – gaf 

Roodhart, tijdens een symposi-
um ‘Inspirerend leiderschap voor 
de toekomst’, reeds een boodschap 
mee aan diverse medewerkers en 
relaties van de gemeente. Hij gaf 
daar op grond van zijn ervaringen 
en eigen nadenken een bevlogen 
uiteenzetting over de vraag: waar 
doe je het als gemeente voor? Het 
symposium was georganiseerd ter 
gelegenheid van zijn afscheid.

Vertrek na ruim 40 jaar gemeente Uithoorn

Gemeentelijke onderscheiding 
voor Gabe Roodhart

Sjaak Verhaar (links) overhandigt de heer J. Remkes (rechts) het boeket. In het midden burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn van Uithoorn.

Ook raadsleden bezoeken ‘Kom in de Kas’
meentebelangen aanwezig bij ‘Kom 
in de Kas’, een groot landelijk eve-
nement waarbij glastuinbouwbe-
drijven de deuren openen voor het 
publiek. 
De regionale opening had deze 
keer plaats bij Terra Nigra in Kudel-
staart, de onderneming waar raads-
lid Sjaak Verhaar werkzaam is. 

De heer J. Remkes, Commissa-
ris der Koningin in Noord-Holland, 
sprak de vele aanwezigen toe en 
verrichtte de openingshandeling. 
Sjaak Verhaar had daarna de eer de 
commissaris plus de burgemeesters 
van Uithoorn en Aalsmeer een boe-
ket Faye-rozen te mogen overhan-
digen. 

De Kwakel - Een 77-jarige vrouw 
uit Uithoorn is donderdagmiddag 
overleden aan de verwondingen 
die zij dinsdagochtend opliep bij 
een aanrijding op het Kwakelsepad 
in De Kwakel. De vrouw kwam ter 
hoogte van de Drechtdijk met haar 
fiets in botsing met een tegemoet-
komende snorfiets, bestuurd door 
een 17-jarige jongen uit De Kwakel. 

Het slachtoffer kwam ten val en liep 
zwaar hoofdletsel op. Donderdag-
middag overleed zij aan haar ver-
wondingen. De politie heeft direct 
na de aanrijding een sporenonder-
zoek ingesteld. Het ongeval is in on-
derzoek bij de Dienst Controle Infra-
structuur en Vervoer.

Foto: Ronald van Doorn

Aanrijding met dodelijk afloop

op Uithoorn - Zondagavond rond 
kwart over 11 is op de Amsteldijk 
Zuid in Uithoorn een auto te water 
geraakt. De twee inzittenden wisten 
zelf uit de auto te komen. De brand-

weer zocht de auto en het gebied 
rond de auto af voor eventuele ge-
wonden.

Foto: Ronald van Doorn

Auto te water op Amsteldijk Zuid

Er kan enige 
stankoverlast 
optreden!
Uithoorn - Bij Koppers Nether-
lands B.V. (voorheen Cindu) en 
Neville Chemical Europe B.V. in 
Uithoorn wordt in de periode van 
6 april tot en met 8 mei een aan-
tal onderhoudswerkzaamheden uit-
gevoerd. Deze werkzaamheden zijn 
nodig om een goede en veilige wer-
king van de installaties te kunnen 
waarborgen. Bij Neville ligt de na-
druk van de activiteiten op 6 tot en 
met 8 april a.s. Bij Koppers zullen 
de werkzaamheden voornamelijk 
tussen 8 april en 8 mei plaatsvin-
den. Werktijden voor beide onder-
houdsactiviteiten liggen tussen 6.00 
en 22.00 uur. De installaties gaan 
per bedrijf gefaseerd open. Hierbij 
kan mogelijk enige stankhinder op-
treden. Voor vragen kunt u tijdens 
kantooruren telefonisch contact 
opnemen met S. Vos: 0297-545432. 
Buiten kantooruren zijn de wacht-
chefs van Koppers en Neville be-
reikbaar: tel. 0297-545522/545533. 
Van deze werkzaamheden worden 
de provincie en de gemeente op de 
hoogte gesteld.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
de voltallige raadsfractie van Ge-

www.kunstuitleen-timeless.nl

Kunst voor iedereen

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo t/m vr 12-17.00 uur 
zaterdag 11-17.00 uur
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Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
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

6 APRiL 2011

Florence eijck nieuwe 
gemeentesecretaris

weRK in 
uitVOeRinG

HeRstRAten 
tesseLsCHADeLAAn

Vanaf 4 april wordt de Tesselschade-

laan herstraat. Het pleintje tussen de 
flats (nr. 1 t/m 24) krijgt een nieuwe in-
richting. Daarnaast laten we ter hoog-
te van deze flats de rijbaan en de ver-
harding voor de garageboxen her-
straten. Bewoners zijn hierover per 
brief ingelicht. Als de werkzaamhe-
den aan de rijbaan beginnen, wordt 
het autoverkeer richting Tesselscha-
delaan omgeleid via de Joost van 
den Vondellaan en Jacob Catslaan. 
De omleiding is met borden aange-
geven.

AFsLuitinG 
ALFOns ARiënsLAAn 

De Alfons Ariënslaan is t/m vrijdag 29 
april afgesloten voor alle verkeer, dus 
ook voor fietsers en voetgangers. De 
bibliotheek en huisartsenpost blijven 
bereikbaar.

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 bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 7 april 2011 in het gemeentehuis. Omdat er 
geen Informatief Beraad is begint de raadsvergadering om 19.30 uur. 
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 7 APRiL 2011

Raadsvergadering
Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2 Opening - stilte - primus 19.30 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 7 april 2011
2.2 mededelingen (raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio)
2.3 Besluitenlijst raad 24 maart 2011
2.4 ingekomen stukken tot en met week 12
2.5 spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat

3 interpellatie door raadsleden. Reactie van college. 19.45 uur
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording 
 door college.
3.1 Bestemmingsplan De Kwakel Zuid (RV11.10) 19.50 uur
 Het college van b&w stelt voor de nota zienswijze en het 
 gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
3.2 Versterking sturingsrelaties Green Park Aalsmeer  20.20 uur
 Gebiedsontwikkeling B.V.
 einde beraadslagingen - schorsing -  20.50 uur
 politiek beraad fracties

stemmingen

4.1 stemming over onderwerpen uit het politiek debat  20.55 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen).
4.2. stemming over het volgende (hamer)stukken:
 1. Stedenbouwkundige uitgangspunten plan Het Erf 
  achter Boterdijk 174 De Kwakel (RV11.11)
 sluiting openbare vergadering 21.00 uur

HeRinRiCHtinG HuGO 
De GROOtLAAn

Eind maart is begonnen met de her-
inrichting van de Hugo de Grootlaan. 
De werkzaamheden zijn waarschijn-
lijk eind mei 2011 gereed. Eerst wordt 
de bestrating aan de kant van de Gui-
do Gezellelaan uitgebroken. Omdat 
er ruimte nodig is voor het werk en de 
opslag van materialen, kan er tijdelijk 
niet geparkeerd worden in de Hugo 
de Grootlaan tussen Guido Gezellel-
aan en Hugo de Grootlaan nr. 34/19. 
De aannemer zal de bewoners bij-
tijds laten weten wanneer het volgen-
de stuk aan de beurt is om opgebro-
ken en opnieuw bestraat te worden. 
Heeft u nog vragen? Neem dan con-
tact op met de heer L. Disseldorp. Hij 
is tel. bereikbaar via (0297) 51 31 11
 

PARKeRen winKeL-
CentRum ZiJDeLwAARD

Tot medio juli wordt gewerkt aan de ri-
olering. Gedurende deze werkzaam-
heden zijn bij het winkelcentrum min-
der parkeerplaatsen beschikbaar. 
Om dit tekort te compenseren is er tij-
delijk parkeerruimte gemaakt op het 
grasveld naast kerk De Schutse. Dit 
is met borden aangegeven. Na afron-
ding van de werkzaamheden wordt 
het terrein bij de kerk hersteld in de 
oude staat. 
Meer informatie? Wilt u meer weten 
of heeft u vragen over bovengenoem-
de rioleringswerkzaamheden? Neem 
dan contact op met de heer Maroef 
Slamat. Dit kan tel. via 0297-51 31 11  

of per e-mail via gemeentepost@ 
uithoorn.nl 

VeRKeeRsHinDeR 
ZiJDeLweG en AFsLui-
tinGen 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. Nadere info kunt 
u verkrijgen bij de heer Jack de Jong, 
tel.: 0297-513111.

OnDeRHOuDsstOP BiJ 
KOPPeRs & neViLLe 
uitHOORn

Bij Koppers Netherlands B.V. (voor-
heen Cindu) en Neville Chemical Eu-
rope B.V. worden van 6 april t/m 8 mei 
2011 onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd. Deze werkzaamheden 
zijn nodig om een goede en veilige 
werking van de installaties te kunnen 
waarborgen. Gedurende genoemde 
periode wordt gewerkt tussen 6.00 en 
22.00 uur. Hierbij kan mogelijk enige 
stankhinder optreden. Voor vragen 
kunt u tijdens kantooruren contract 
opnemen met de heer S. Vos van 
Neville Chemical (tel: 0297-545432). 
Buiten kantooruren zijn de wacht-
chefs van Koppers en Nevil-
le bereikbaar (tel: 0297-
545522/545533).

De Amsterdamseweg wordt door-
getrokken, zodat zij aansluit op het 
nieuwe tracé van de N201. In ver-
band met deze herinrichting is er op 
woensdag 27 april a.s. in de Thamer-
kerk, Amsteldijk-Noord 1 vanaf 20.00 
uur een inspraakavond.
De bijeenkomst begint met een pre-
sentatie van het ontwerp. Daarna is 
er gelegenheid om het ontwerp te be-
kijken en toelichting te vragen aan de 
aanwezige medewerkers van de ge-
meente.

ter inzage
Het ontwerp ligt van 28 maart t/m 
6 mei 2011 ter inzage bij de recep-
tiebalie in het gemeentehuis en in 
de bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1. 
U kunt het ontwerp ook vinden op  

www.uithoorn.nl. U heeft kunt schrif-
telijk reageren tot uiterlijk 6 mei 2011. 
Uw reactie kunt u sturen naar de ge-
meente Uithoorn, afdeling Leefom-
geving, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Tijdens de inspraakbijeenkomst op 
27 april kunt u ook een reactie ach-
terlaten. Op basis van alle reacties 
nemen burgemeester en wethouders 
uiteindelijk een definitief besluit.

Proefrit vrachtwagen
Verder organiseert de gemeente een 
proefrit met een vrachtwagen om 
vast te stellen of de berekeningen 
voor wat betreft de manoeuvreer-
ruimte kloppen. Deze proef vindt 
plaats op dinsdag 19 april om 12.00 
uur bij Constructiebedrijf De Kwakel 
B.V., Amsterdamseweg 18.

inspraakavond eerste fase 
herinrichting Amsterdamseweg

Op 18 april en 31 mei 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeen-
ten Aalsmeer en Uithoorn gesloten. Het telefonisch spreekuur is op deze da-
gen ook gesloten.

inloopspreekuur 
gemeentesurveillanten
Vanaf donderdag 4 april hebben de gemeentesurveillanten op donder-
dag een vrij inloopspreekuur. U kunt dan bij hen terecht van 8.30 uur tot 
12.00 uur aan de balie in het gemeentehuis. Bij onvoorziene omstan-
digheden is het mogelijk dat de surveillanten er een keer niet zijn. In dat 
geval ligt er een formulier klaar waar u uw verhaal op kwijt kunt. De sur-
veillanten nemen dan z.s.m. telefonisch contact met u op.

informatieavond rotonde 
wiegerbruinlaan
In de Wiegerbruinlaan wordt ter hoogte van de Achterberglaan en de 
Guido Gezellelaan een rotonde aangelegd. Over dit werk vindt op 18 
april vanaf 19.30 uur in buurthuis ’t Buurtnest, A. van Schendellaan 59 
een bijeenkomst plaats. Nadere info: mevrouw K. Remmers, tel. 0297-
513111.

Vanaf 1 april is Florence Eijck offici-
eel in functie als gemeentesecreta-
ris / algemeen directeur. Op 15 maart 
2011 begon zij haar inwerkperiode bij 
de gemeente Uithoorn.
Mevrouw F.F.M. (Florence) Eijck 
MMO is door B&W benoemd in de 
functie van gemeentesecretaris/alge-
meen directeur bij de gemeente Uit-
hoorn. De gemeenteraad is, na de 
besluitvorming, over de benoeming 
geïnformeerd. Sinds 2006 werkte 
mevrouw Eijck als gemeentesecre-
taris bij de gemeente Uitgeest. Daar-
voor is zij werkzaam geweest bij on-
der andere het CWI en het regionaal 
platform arbeidsmarktbeleid. Floren-
ce Eijck heeft 12 jaar lang in Uithoorn 
gewoond en woont nu in Castricum.

Loket wonen, welzijn en Zorg 
18 april en 31 mei gesloten



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
6 APRIL 2011

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

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 april  Eerste les in zilversmeden door Jeroen van Pesch. 6 lessen van 
 19.30-22.00 u., bij CREA Uithoorn, Fort a/d Drecht. 
 Inlichting bij: crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
12 apr. Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans, 19.30 u.
12 apr. Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19:30 u.
13 apr. Openbare bibliotheek, A. Ariënslaan, 20.15-22.00 u. optreden 
 musicoloog Philip Ruitenberg. Entree: € 11,50. Pashouders: 9 euro. 
 Voorverkoop: 1 euro korting. 
15 apr. Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 u.
15, 16 apr. Toneelgroep Maskerade speelt ‘Momenten van geluk’; 
 Alkwin Kollege, aanvang 20.15 u. Entree: 8 euro. 
 Reserveren via 0297-533305 of www.toneelgroepmaskerade.nl
16, 22 en  Genesius speelt ‘Vrouwen op bestelling’ in Dorpshuis De Quakel 
23 apr.  20.15 u., zaal open 19.30 uur; entree 7,50 euro.
17 apr. CREA workshop keramiek vogelhuisjes of vogeltjes maken door 
 Martina Dielen. Van 13.30-15.30 u. voor 17,50 euro incl. 
 Inl. bij: crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
17 apr. CREA workshop Hollandse kettingen maken met Fimo klei. 
 Van 14.00-16.30 u. voor 20 euro incl., bij CREA Uithoorn. Fort aan de 
 Drecht, Grevelingen 56. Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297-561291.
18 apr. Informatieavond rotonde Wiegerbruinlaan, in buurthuis ’t Buurtnest, 
 aanvang: 19.30 u. Nadere info: mevr. Kim Remmers, 
 tel.: 0297-513111.
19 apr. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 u.
20 apr. Sportmarkt en Sponsorloop 2011, 13.00-15.30 u., 
 sportpark Randhoorn. www.bredeschoollegmeer.nl
20 apr. Eerste les keramiek voor kinderen door Martina Dielen. Van 13.30-
 15.00 u., 10 lessen voor 65 euro incl., bij CREA Uithoorn. Fort aan de 
 Drecht, Grevelingen 56. Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
23 apr.  ANBO presentatie i.s.m. Bureau Onderwijs Projecten op het 

 overdekte gedeelte van het Amstelplein van 11.00-16.00 u.
27 apr. Inspraakbijeenkomst eerste fase herinrichting Amsterdamseweg 
 in Thamerkerk, aanvang: 20 u. Wethouder Levenbach is hierbij 
 aanwezig.
28 apr.-  Circus Freiwald Menagerie http://www.menagerie-circus.nl/
1 mei  Evemententerrein De Kwakel 
29 apr. Koninginnemarkt, loterij, wijksteunpunt Bilderdijkhof.
30 apr. Klaverjassen Dorpshuis De Quakel start 13.30 u. 
 Inschrijving v/a 12.30 u. 3,50 euo.
4 mei  Herdenking De Kwakel, 4 mei Comité De Kwakel (Egeltjesbos) 
 19.30- 20.30 u. 
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 uur. 

Toegang gratis
10 mei. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
12 mei Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 u.
12-14 mei 12 mei 18.00-21.00 u.; 13 mei, 14.00-21.00 uur; 14 mei, 
 10.00-15.00 u. Snuffelmarkt, Amstelhof , Noorddammerweg 30
14 mei Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61, 12.00-17.00 u.
14 mei  Reünie Alkwin College, 16.00-24.00 u., reüniecommissie 
 Alkwin Weegbree 55 
14-21 mei Week van de amateurkunst. Aanmelden bij admin@dehint.nl. 
 Info www.dehint.nl
15 mei  CREA wolvilten workshop door Ria Demarteau. Van 13.30-16.30 u. 

voor 25 euro incl. materiaal. Bij CREA Uithoorn Fort aan de Drecht, 
 Grevelingen 56. Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297- 561291
15 mei  Rabo Cycle Tour Le champion Meerwijk-Oost en Oude Dorp, 
 10.35-14.30 u. 
16-18 mei  Olympia’s Tour Provincie Noord-Holland, diverse locaties door 
 Uithoorn
16-19 mei Avondvierdaagse 
21 mei Kinderboerderij De Olievaar, Schaapscheerdersfeest, 13.30-16.00 u. 

Ritje per huifkar kost 50 eurocent. 
21 mei  Motortoertocht Appie Run, Stichting 2 wheels 4 wings, 
 13.00-15.10 u. in Oude Dorp 
27 mei Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 14.30 u.; 
 kaartverkoop aan de bar. 
27-29 mei Sport & Spelweekend Legmeervogels.
28 mei Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersport De Kwakel; 
 10.00-16.00 u.
28 mei  Muziek op terras Het Rechthuis, 16.00-19.00 u.  
2 juni  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, 
 inschrijving 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.
8-13 juni   Kermis op Evenemententerrein Legmeer-West 
13 juni  CREA workshop decoratief schilderen - geef je meubels een tweede 
 leven - door Jan Willem Verheul van 13.00-16.30 u. voor 30 euro incl. 
 Bij CREA Uithoorn Fort aan de Drecht, Grevelingen 56. 

 Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
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, 19.30 u.
24 juni   Braderie in Oude Dorp 
25 juni Goud van Oud, 20.00-01.00 u.,  Dorpscentrum/Schans, 
 Werkgroep Horeca Uithoorn 
2 juli Midzomeravond Feestcomité De Kwakel Kerklaan 
 (plein Dorpshuis), 15.00-01.00 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
24 juli  Harley Weekend in Dorpscentrum,  12.00-19.00 u. 
30 juli  Braderie op Amstelplein                        
3-7 aug.  Polderfeest Feestcomité De Kwakel, evenemententerrein De Kwakel 
4-7 aug. Circus Herman Renz, evenemententerrein Legmeer
23 aug. Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19:30 uur
27 aug. Tropical Night St. Werkgroep Horeca Uithoorn Dorpscentrum/Schans, 
 20.00-01.00 uur
30 aug. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20:00 uur 
3-6 sept. Kermis De Kwakel Feestcomité De Kwakel Evemententerrein 
 De Kwakel 
4 sept.  Ride for the Roses http://www.ridefortheroses.nl/ Startpunt Aalsmeer, 
 via Uithoorn
6 sept.  Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19:30 uur
14 sept. Kinderboerderij De Olievaar, speurtocht, 13.30-15.30 u. Huifkartocht, 
 schminken en consumptie, kosten 2 euro. 
22-25 sept. Snuffelmarkt, C. Verolmelaan 160-166 
6-8 okt.  Kinderkledingbeurs
11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 u.
15 okt. Braderie op Amstelplein        
18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse , 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 uur 
9 nov.  Kinderboerderij De Olievaar, knutselmiddag, 13.30-15.30 u. 
 Kosten: 2 euro. 
15 nov. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19:30 u.
22 nov. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20:00 u. 
29 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
11 dec. Kerstmarkt Oude Dorp en Amstelplein   
13 dec. Bewonersoverleg Europarei , ‘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 vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 

75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een 

voorlopige voorziening 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 be-

stuursrecht 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 

dergelijk beroepsschrift heeft geen 
schorsende werking. Wel bestaat 

de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in 

Amsterdam te ver-

zoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoek-
schrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van 
een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

zageperiode: 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. Inza-

geperiode: 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.

- 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.

- Conceptbeleid gehandicaptenparkeerplaatsen ligt ter inzage van 23 maart t/m 
4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Ontwerp Herinrichting Amsterdamseweg ligt ter inzage van 28 maart t/m 6 mei 
2011. Contactpersoon de heer R. van de Pol, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Muur 5 en 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 bergin-

gen. Ontvangen 28 maart 2011

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eems 99, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging 

met overkapping. Ontvangen 25 maart 2011.
Thamerdal
- Zijdelweg 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 29 maart 2011
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uit-

breiding aan de linker zijgevel en het vergroten van de 1e verdieping. Ontvan-
gen 25 maart 2011.

Zijdelwaard (Europarei)
- Achterberglaan 62, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 28 maart 2011.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Tegen de afgifte van dit besluit omgevingsvergunningvrij bouwwerk kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na de datum van verzending schriftelijk en ge-
motiveerd bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, 
postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank Amsterdam (postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam) om een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor worden u door de desbe-
treffende dienst kosten in rekening gebracht.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Witkopeend 66, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 

10 mei 2011.
- Rietgans 32, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 11 

mei 2011.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden via telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 WET MILIUEBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 4 meldingen heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): 
- Adomex, Randweg 119A, Uithoorn, voor de oprichting van het bedrijf waar de-

coratiegroen wordt geïmporteerd. 
- Jopex Aalsmeer B.V. Betula 11, De Kwakel, voor de oprichting van het bedrijf 

waar (bloem)boeketten worden geproduceerd. 
- V/h gebroeders Van Lith b.v. Artouche Holland, C. Verolmelaan 190, Uithoorn, 

voor de oprichting van het bedrijf. Het bedrijf slaat goederen op en heeft een 
acculader in werking. 

- El Silva, C. Verolmelaan 172, Uithoorn, voor het oprichten van een bedrijf waar 
maaltijden worden voorbereid en bezorgd. 

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instel-
len van beroep.
Uithoorn, 6 april 2011
Vervolg op volgende blz.



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
Officiële mededelinGen en bekendmakinGen

6 april 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.
bedrijventerrein uithoorn
- Wiegerbruinlaan, ontheffing van het geluid aan Bouwbedrijf Regiobouw Haar-

lemmermeer B.V. voor werkzaamheden in de nachtelijke uren van 29 op 30 
maart 2011 en van 28 op 29 april 2011. Bezwaar t/m 10 mei 2011

de kwakel
- Egeltjesbos, verklaring van geen bezwaar aan het 4 mei comité De Kwakel voor 

het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2011 om 20.00 uur.
de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Geertruidahoeve 22, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakop-

bouw. Bezwaar: t/m 10 mei 2011.
dorpscentrum
- Julianalaan 1, tijdelijke vergunning aan de exploitant van Discafé voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 1 juli 2011;
 - een drank- en horeca vergunning t/m 1 juli 2011;

 - aanwezig hebben van twee kansspelautomaten t/m 31 december 2011.
 Bezwaar t/m 9 mei 2011
- Julianalaan 20, vergunning aan de exploitant van Johnny’s Feestcafé voor het 

exploiteren van een horecabedrijf t/m 14 april 2012. Bezwaar t/m 11 mei 2011
- Julianalaan 54, vergunning aan de exploitant van de Zoete Zonde voor het ex-

ploiteren van een horecabedrijf t/m 24 april 2014. Bezwaar t/m 9 mei 2011
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Witkopeend 66, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid 

terras. Bezwaar: t/m 10 mei 2011.
- Zanglijster 16, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de kozijnen in 

de voorgevel. Bezwaar: t/m 11 mei 2011.
- Schans 32, ontheffing van het geluid aan Hotel-Restaurant Het Rechthuis aan 

den Amstel voor het ten gehore brengen van muziek op het terras op 28 mei 
2011 van 16.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 10 mei 2011

Overige bekendmakingen / uithoorn - de kwakel
- nabij Noorddammerweg en Burgemeester Kootpark, omgevingsvergunning 

voor het aanbrengen van abri’s en fietsenstallingen Zuidtangent Oosttak, clus-
ter 4. Bezwaar: t/m 12 mei 2011.

thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 8A, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 11 mei 2011.

Zijdelwaard (Europarei en Zijdelwaard)
- Europarei 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping bij 

de startlocatie. Bezwaar: t/m 10 mei 2011.
- Jan Campertlaan 35, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevel-

kozijn aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 10 mei 2011.
- Arthur van Schendellaan 100a, verklaring van geen bezwaar aan XXStout voor 

het organiseren van een snuffelmarkt op:
 - 7 t/m 9 april 2011;
 - 6 t/m 8 oktober 2011.

 nOta alcOhOlVerbOd bij GrOte eVenementen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een aanwij-
zingsbesluit Alcoholverbod grote evenementen in te stellen. Hiertoe is de nota Al-
coholverbod bij grote evenementen opgesteld. Een tekening waarop de alcohol-
verbodzone staat aangegeven is bij de nota gevoegd. De nota ligt van 6 t/m 20 
april 2011 ter inzage in het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, A. Ariën-
slaan 1 en in Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel. Iedereen kan hierop 
zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze geven. Schriftelijk: Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn, t.a.v. Burgemeester en Wethouders van Uithoorn.
Zowel uw mondelinge zienswijze als nadere informatie kunt u geven/krijgen bij me-
vrouw Claudette Tibboel (tel.: 0297-513111). 

w w w . u i t h O O r n . n l

Vervolg van vorige blz.

Oosteinderweg 279  Aalsmeer • 0297-326454 • www.hartelust.nl

TE HUUR:

OPSLAGBOXEN
DROOG-SCHOON-VEILIG

WWW.MAJABOX.NL

C. van den Broek
Bilderdammerweg 120 Kudelstaart

Legmeerdijk 165  Aalsmeer
Tel. 0297-360631

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

Permanent make-uP
EyE-linEr 

WEnkbrauW corrEctiE 
lip-linEr 

tEpElhof pigmEntatiE 
littEkEnbEhandEling

tineke’s Beauty Salon
dreefsalon@kabelfoon.nl

dreef 36 | 1431wd aalsmeer 
0297-322073 | 06 10338911

 

Te koop:
Cracker damesjas beige mt. 
38 15 euro. Kort capuchon ski-
jack, grijs, mt. 38 10 euro. Zwar-
te leren jas lekker warm mt. 38 
15 euro. 
Tel. 06-50284402
Te koop:
Swatch horloge (verzamelob-
ject) vintage, zwart, ‘Marmora-
ta’ uit 1987 (ebay = 90 dollar) nu 
50 euro. 
Tel. 06-50284402
Te koop:
Oude dokterstas 35 euro. Relax 
ligtuinst. + kussen 35 euro. Rie-
ten tuinst. 4 st. + kussen 85 eu-
ro. Babydrager 25 euro. 
Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Ligstoel + kussen 30 euro. TV 
standaard 25 euro. Golftas 25 
euro. Rijstkoker nw. 25 euro. 
Dressboy 15 euro. Stoomstrijkij-
zer 7,50 euro. 
Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Stoer Vingino spijkerjack size 
10-140 collectie 2010 voor jon-
gen z.g.a.n. 20 euro. 
Tel. 0297-530761
Te koop:
Zak vol stoere trendy jongens-
kleding mt. 116/122 zomer in 
een koop 20 st. 15 euro. 
Tel. 0297-533210
Te koop:
Wandkast blank eiken met o.a. 
vitrinekast en 3 lades ook event. 
deels te koop 50 euro. 
Tel. 0297-285835
Te koop:
Sony lcd tv 66 cm kl. zilvergrijs 
HD ready i.pr.st. met afst.bed. 
125 euro. Tel. 06-12645043
Te koop:
Fragiel lijkende eetkamerstoel 
rieten zitting kl. zwart 5 euro. 
Tel. 0297-563461
 

Te koop:
Vuilniszak vol stoere, trendy 
jongenskleding mt. 116/122 zo-
mer ruim 20 st. in een koop 15 
euro. 
Tel. 0297-533210
Te koop:
Glazen rek voor 90 cd’s 30 euro. 
Vouw/logeerbed 20 euro. Tuin-
tafel + 4 stoelen wit kunststof 
20 euro. 
Tel. 0297-523009
Te koop:
Mooie gebr.wit met middensl. 
lamellen h.193,5 cm precies op 
maat erker woning omg. Ach-
terbergl. Uithoorn t.e.a.b. 
Tel. 0297-562116
Te koop:
Synthetisch nw. 4 seizoenen 
dekbed 140/200 25 euro in orig. 
verp. nooit gebruikt. 
Tel. 0297-531493
Te koop:
Desktop computer Asus P4 + 2 
gb + geh. + 40gb hd + 15 inch 
flatscreen + Windows XP 100 
euro. 
Tel. 0297-562946
Te koop:
Nw. paardrij- of motorlaarzen 
mt. 43 Derby brede schacht in 
doos 30 euro. 
Tel. 0297-566673/06-27166162
Te koop:
Herenfiets Pointer terugtrap 
rem voor boodsch., busstati-
on 50 euro. 
Tel. 0297-546646/06-15688873
Te koop:
Kappersbon voor knippen en 
föhnen in De Kwakel bij Martine 
15 euro. Witte tv steun 5 euro. 
Tel. 0297-567996
Te koop:
4-pits gas kookplaat 20 euro. 
Kinder spijlenbedje met matras 
10 euro. 
Tel. 0297-563426
 

Te koop:
Regenpak (jongen) mt. 164 nw. 
15 euro. 
Tel. 0297-530477/06-3049597
Te koop:
Mooie aanhanger 300x160 mtr. 
295 euro. 
Tel. 0297-525201/06-41193104
 

Te koop:
AK Sport Rower met zijarmen 
weinig gebr. 25 euro. 
Tel. 0297-562317
Te koop:
Spartamet incl. kenteken 50 
euro. 
Tel. 0297-520361
 

Te koop:
Daalderop boiler 80 ltr., wasta-
fel samen 100 euro. 
Tel. 06-12950744
Te koop:
3+2,5 zits bank kl. chocoladebr. 
melk puntgaaf 250 euro. 
Tel. 0297-562864
 

Te koop:
Leren draaistoel eiken net 
nieuw bekleed 50 euro. 
Tel. 0297-563461
Te koop:
Dames sportfietese Batavus 10 
versn. i.g.st. 35 euro. 
Tel. 0297-563682
 

Te koop:
2-pers. dekbed met hoes + 2 
kussens + extra dekbedhoes 
25 euro. 
Tel. 0297-564398
Te koop:
Polyester tuinvijver 50 euro. 
Tel. 0297-566603
 

Te koop:
Damesfiets Sparta z.g.a.n. met 
verende zadelpen en trommel-
remmen 100 euro. 
Tel. 0297-565022
Te koop:
Bankstel 2-3 zits leer zwart 
100 euro. Tel. 0297-564223
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DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

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

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

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

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. Hij heeft een felgeel bandje om met een naamkokertje.
 Donder is gecastreerd.
- 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.
- Vuurlijn in De Kwakel, zwart katje. 9 maanden oud, opvallend ronde  
 ogen.
- Houtzaagmolen in Mijdrecht, 9 maanden oude lapjespoes. Haar rug 
 is grijs/zwart/rood en haar kopje voornamelijk rood.
- Pimpernel in Mijdrecht, 9 maanden oud katertje. Hij is bruin met witte  
 bef, wit om zijn neus en witte pootjes. Zwart vlekje op de neus.
- Achterbos in Vinkeveen: Peuk. Peuk is een beige/witte kater met een
 rood bandje.

Gevonden
- In de Amstel bij Nessersluis, muskuseend.
- Dorpsstraat in Mijdrecht, zwart/witte niet-gecastreerde grote kater.
- N201 bij Shellstation in Mijdrecht, forse zwarte kat met witte bef en
 pootjes.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, rode kater.
- Achterbos in Vinkeveen, zwart/witte kater. Rug zwart, onder wit. Hij
 heeft witte vlek op zijn kopje. Rechterachterpoot is mank.
- Nicolaas Steenstraat in Mijdrecht, witte kat met rode pluimstaart en
 rood kopje. Lijkt op een boskat.
- Dorpsstraat in Mijdrecht, witte kat met roestbruine vlekken op de kop.
- Prinses Margrietlaan in Uithoorn, grijze poes met uitpuilend oog.
- Zijdelweg in Uithoorn, zwarte kat.
- Burgemeester ter Baaklaan in Wilnis, zwarte kat. Fors en gecastreerd. 
 Is een erg lieve kat.

Goed tehuis gezocht voor
- Hond. Husky, reu, lief en 3,5 jaar oud.

De Kwakel stukje mooier 
dankzij zwerfafvalactie
De Kwakel - Afgelopen vrijdag en 
zaterdag werd in De Kwakel het 
zwerfafval opgeruimd. Vrijdag be-
gon Basisschool De Zon met de 
groepen 3, 4 en 5 de omgeving van 
de school het Egeltjesbos op te rui-
men. Door de Gemeente Uithoorn 
werden zij voorzien van een hap-
per, hesje en vuilniszakken en zo 
konden zij op pad. Enkele kinderen 
dachten gelukszoekers te zijn, en 
vonden geld. Helaas voor hen bleek 
dat een 1 aprilgrap van Buurtbe-
heer De Kwakel te zijn, die nepgeld 
met het opschrift ‘gefopt; 1 April’ in 
de bosjes in de omgeving van de 
school had verstopt. De kinderen 
hebben flink hun best gedaan, en 
aan het einde van de schooldag lag 
er een grote berg met vuilniszak-
ken vol zwerfafval in de hal van de 
school, welke door de medewerkers 
van de Gemeente werd opgehaald.
Zaterdag was de rest van De Kwakel 
aan de beurt. Buurtbeheer De Kwa-
kel had geregeld dat de Gemeen-
te de materialen beschikbaar stel-
de, en onder leiding van de onlangs 
met een speldje beloonde ZAP-ers 

(Zwerf Afval Pakkers), Nicole en Pe-
tra, gingen de vrijwilligers van start.
Ook deze dag hadden de kinderen 
er veel zin in en waren goed verte-
genwoordigd. Helaas waren er dit 
jaar minder volwassenen om te hel-
pen, maar het enthousiasme van de 
kinderen maakte dit ruimschoots 
goed. In een paar uurtjes tijd werd 
een groot gedeelte van De Kwakel 
ontdaan van het zwerfafval. Er was 
een aantal vrijwilligers die graag 
hun dagelijks fiets- of wandelrou-
te wilden aanpakken, en daardoor is 
dit jaar ook de dijk bij de Vuurlijn, 
het Jaagpad en de Halfweg schoon-
gemaakt. De volle zakken werden 
door Johan – medewerker van de 
Gemeente Uithoorn – opgehaald, en 
ook de kinderen lieten zich graag 
door hem ophalen na hun schoon-
maakklus. Bij het Dorpshuis werd 
na afloop nog wat gedronken en 
werd de inzet beloond met een 
mooie tuinplant. Buurtbeheer De 
Kwakel is weer trots op de inwoners 
van De Kwakel die er voor gezorgd 
hebben dat hun dorp er weer een 
stukje mooier uitziet.

NVVH Vrouwennetwerk
Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk 
Uithoorn organiseert een middag 
over de zeespiegel en klimaatver-
andering door mevrouw W. Zeven-
boom.

In deze presentatie benadrukt me-
vrouw Zevenboom de noodzaak van 
gezamenlijke aanpak door water-
beheerders bij het omgaan met kli-
maatverandering. Door de bijzon-
dere positie van Nederland – gele-
gen beneden de zeespiegel en be-

nedenstrooms- is internationale sa-
menwerking en afstemming met 
‘zoete en zoute’ waterbeheerders 
van groot belang. Onze inzet is ge-
richt op het hebben en houden van 
droge voeten, veiligheid en het ver-
krijgen van een schone en gezonde 
zee in een goede balans met duur-
zaam. Maandagmiddag 11 april 
2011 in de Schutse, aan de Merode-
laan in Uithoorn, Aanvangstijd 14.00 
uur. Leden NVVH Vrouwennetwerk 
gratis. Niet-leden betalen 1,50 eu-

Nieuwe muziekvereniging
Uithoorn - De Uithoornse diri-
gent Willem van Kooi is van plan 
een nieuwe muziekvereniging op te 
richten. Kern van de vereniging zal 
een brassband worden met achten-
twintig spelende leden, geheel naar 
Engels model. Op termijn zal mini-
maal een jeugdorkest worden toe-
gevoegd. Op dit moment worden de 
naam van de vereniging en het logo 
voorbereid. Ook is er al zicht op een 
repetitieruimte. Het is de bedoe-
ling dat de vereniging zonder over-
heidssubsidie gaat draaien. Er heb-
ben zich al diverse liefhebbers voor 
dit initiatief gemeld. Naar verwach-
ting wordt voor de zomervakantie 

een informatiebijeenkomst georga-
niseerd en kan een voorlopig be-
stuur worden aangesteld.
Start van de vereniging wordt voor-
zien in september 2011. Als al-
les volgens plan verloopt zal de 
publiekspresentatie in het eer-
ste kwartaal van 2012 plaatsheb-
ben. Er zijn ideeën om deze premiè-
re op een voor Uithoorn en De Kwa-
kel unieke wijze uit te voeren. Be-
langstellenden, zowel muzikanten 
als inwoners die bestuurlijk een rol 
willen spelen, kunnen contact op-
nemen met Willem van Kooi via 06-
22401484. E-mail: willemvankooi@
gmail.com 

ANBO bingo op 12 april
Uithoorn - Aanstaande dinsdag 12 
april organiseert afdeling Uithoorn-
De Kwakel van de Algemene Ne-
derlandse Bond van Ouderen (AN-
BO) de maandelijkse bingomiddag 
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan 
Bilderdijkhof 1. Aanvang 14.00 uur, 
de zaal is open vanaf 13.30 uur. Uw 
gastvrouw is Hanny Kampen.

Ook niet-ANBO leden zijn van harte 
welkom bij deze gezellige gebeurte-
nis ! Er zijn bijzonder mooie prijzen 
te winnen, bovendien zijn de con-
sumpties prettig laaggeprijsd.

Kom eens kijken, doe mee en geniet 
van de gezellige sfeer die er op zo’n 
ANBO bingomiddag heerst. 

Zaterdag bingo bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdag-
avond 9 april organiseert Stichting 
Serviam weer een gezellige bin-
goavond in het KNA gebouw Leg-
meerplein. De zaal is open van-
af 19.00 uur en de bingo begint 
om 20.15 uur. Op deze avond kunt 
u weer vele mooie en leuke prijzen 

winnen, of als hoofdprijs een van de 
bekende enveloppen.
De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionaris-
sen. Komt allen! U heeft een gezel-
lige avond en uw geld is goed be-
steed.

Bewonersoverleg Meerwijk 
Oost én West op 12 april
Uithoorn - Volgende week dins-
dag 12 april vindt het eerstvolgende 
bewonersoverleg Meerwijk plaats, 
een overleg ván bewoners vóór be-
woners van zowel Meerwijk Oost 
als West. Aanvang 19.30 uur in de 
Springschans. Het bewonersoverleg 
biedt u een prima gelegenheid, zich 
bij te laten praten over de zaken die 
uw buurt aangaan. Alle bewoners 
worden op deze avond uitgeno-
digd om sámen te onderzoeken hoe 
het is gesteld met de leefbaarheid 
in hun buurt en waar en hoe deze 
kan worden verbeterd. Denk hier-
bij aan buurtbarbecues en straat-
feesten maar ook aan eenzaamheid 
van buren of overlast in de straat. 
Dit overleg staat ondermeer in het 
teken van de aanpak van de jonge-
renoverlast (de lente komt er weer 
aan...) en de voortgang van de ont-

wikkeling van de groenzone tussen 
Meerwijk Oost en Meerwijk West. 

De agenda voor deze avond 
ziet er als volgt uit: 
1. Welkom, opening en vaststelling 

agenda
2. Cardanus Jongerenwerk: 

jeugdaanpak en –overlast
3. Voortgang Groenzone Meerwijk 

West en Meerwijk Oost
4. Mededelingen en ingekomen za-

ken
5. Activiteiten in de Meerwijk in 

2011
6. Notulen vorig bewonersoverleg
7. Buurtkrant
8. Buurtbudget
9. Werk in Uitvoering in de Meer-

wijk
10. Rondvraag
11. Afsluiting

Toneelvereniging Genesius 
met ‘Vrouwen op bestelling’
Uithoorn - Genesius is in volle 
gang met de repetities van het stuk 
‘Vrouwen op bestelling’. De acteurs 
hebben in de afgelopen weken heel 
wat gerepeteerd en zijn zelfs in het 
weekend aan het oefenen geslagen 
en hebben erg veel plezier beleefd 
aan de totstandkoming van dit stuk. 
Zij hebben nog een enkele repeti-
tie en generale te gaan om de punt-
jes op de i te zetten en dan... mo-
gen zij weer schitteren op het to-
neel. Een korte inleiding, zodat u al-
vast een klein beetje weet waar het 
over zal gaan: 

Wie wil het niet? Zeker als je net zo-
als Johan altijd vrijgezel bent ge-
weest en je hele leven alleen maar 
gewerkt hebt Als je jezelf opgeeft 
bij een datingbureau kun je maar 
uit één persoon tegelijk kiezen. Dat 
kan lang duren. Dus geeft Johan zijn 
hulp in de huishouding Sally de op-
dracht om uitnodigingen te verstu-
ren naar 25 vrijgezellen en een feest 
te geven, zodat Johan ruim de keu-
ze heeft om na een ‘gezellige’ mid-
dag zijn droomvrouw te kiezen. En 
voor zijn kiezen krijgt hij het ook. Hij 
huurt het cateringbedrijf ‘U vraagt 
En Alles Wordt Voor U Geregeld’ 
in, afgekort: het U.V.E.A.W.V.U.G, en 
hup... aan de slag ermee. De direc-
trice/personeel/organisatrice/advi-
seuse van het eenmansbedrijf, Es-

ter, neemt de middag voor haar re-
kening. Zij organiseert een afvalrace 
door middel van activiteiten. De bu-
ren van Johan Dijkstra, Bets en Jaap 
Overweg, moeten niets van Johan 
hebben en veroordelen dit evene-
ment. 
Zij vermoeden herrie en overlast en 
als ze erachter komen dat er alleen 
maar vrouwen op het feest komen is 
Bets in alle staten en zal alles doen 
om het feest te verstoren en scha-
kelt zij daarom een gemeenteamb-
tenaar in om de bijeenkomst te la-
ten stoppen. Als alle genodigden 
zijn gearriveerd ontstaat er een ri-
valiteit onder de vrouwen. Zichzelf 
overtreffen, jaloers en opvallen, om 
maar onder de aandacht van Johan 
te komen. Het is geen makkelijke 
klus voor Johan en zeker niet voor 
Ester, en wie zal hij kiezen? 
En wie kiest u als beste kandidaat?

De uitvoeringen zijn op de zaterda-
gen 16, 23 april en vrijdag 22 april 
in het dorpshuis van De Kwakel. De 
uitvoeringen beginnen om 20.15 uur 
en de zaal gaat open om 19.30 uur.
De kaarten zijn vanaf heden te koop 
voor 7,50 euro bij Marga Westerbos, 
Cyclamenlaan 48, tel: 0297-532970, 
bij Tonny Voorn, Ringdijk 8, tel: 
0297-560448 of bij supermarkt Ber-
ry Schalkwijk in De Kwakel. 
Let op: vol=vol.

Katten zoeken buitenplaats
Regio - In het Dierentehuis Am-
stelveen zitten momenteel zes ver-
wilderde katten, die helaas niet in 
een gezin geplaatst kunnen wor-
den. Deze katten zouden het bes-
te af zijn op een buitenplaats, zoals 
een boerderij, manege of een kwe-
kerij. Ze kunnen daar weer hun ou-
de vertrouwde buitenleventje op-
pikken en houden tevens de omge-
ving muis- en ratvrij. De katten zijn 
‘geholpen’ (gecastreerd of geste-
riliseerd) en kunnen dus geen kit-
tens meer voortbrengen. Er wordt 
geen vergoeding gevraagd voor de-

ze ‘muizenvangers’, maar er wordt 
wel van u verwacht dat u ze voert en 
de medische kosten verzorgt, mocht 
de kat gewond of ziek raken. Wilt 
u een of meerdere van deze katten 
een nieuw onderdak geven? Mail 
dan naar db.aalsmeer@gmail.com  
of bel de infolijn van de Dieren-
bescherming Aalsmeer e.o.: 0297-
343618 (op werkdagen 09.30-11.30 
uur. Buiten deze uren kunt u de voi-
cemail inspreken). U kunt ook bel-
len naar het Dierentehuis Amstel-
veen: 020-6431440 (tussen 13.00 en 
16.00 uur). 



Uithoorn - Het was even slikken 
voor de inwoners, de deelnemen-
de artiesten, verenigingen en niet 
in de laatste plaats culturele ver-
tegenwoordigers van de gemeen-
te, toen het bestuur van de Stich-
ting Uithoorns Straattheaterfestival 
(SUS) recentelijk besloot het eve-
nement rondom het eeuwfeest op 
het Fort aan de Drecht te annuleren. 
Dat stond gepland voor 3 en 4 sep-
tember aanstaande. Ook de ‘Night 
of the Proms’, het optreden van het 
Koninklijk Luchtmachtorkest op het 
Fort aan de Drecht, ondergaat het-
zelfde lot. “Zie het als een samen-
loop van omstandigheden, het heeft 
niet alleen met geld te maken, ook 
al uit zich dat in het niet sluitend 
krijgen van de begroting. Een aantal 
sponsors heeft zich wat dat betreft 
weliswaar van zijn goede kant laten 
zien, maar daarvan zijn er op dit mo-
ment te weinig. Op zichzelf heel be-
grijpelijk omdat veel bedrijven zich 
intussen alle moeite getroosten om 
uit de economische dip te komen”, 
legt bestuurslid Mascha Bakker van 
SUS uit. “Maar er is meer. 

Aanmeldingen
Als bestuur hebben we geconsta-
teerd dat beide evenementen ken-
nelijk niet breed gedragen worden. 
Na de uitnodigingen aan verenigin-
gen en stichtingen die de achter-
liggende jaren telkens een bijdra-
ge hebben geleverd, zijn door het 
bestuur van de stichting Uithoorns 
Straattheaterfestival tot nu toe 
slechts enkele aanmeldingen ont-

vangen. En dan ook nog eens ver-
deeld over beide evenementen. Het 
bestuur van de stichting kan het ri-
sico niet nemen te wachten totdat 
nieuwe sponsors en deelnemen-
de partijen zich melden, omdat de 
voorbereidingen voor die evene-
menten nu al in gang gezet moe-
ten worden. Enkele sponsors heb-
ben te kennen gegeven de sponso-
ring in overweging te willen nemen, 
maar pas drie maanden vóór de da-
tum van de evenementen zullen la-
ten weten of men überhaupt mee-
doet. Daar komt bij dat de gemeente 
zich ook niet van haar makkelijkste 
kant toont in het verlenen van een-
voudige medewerking op een aan-
tal punten. Wij constateren dat zo-
iets met het jaar moeilijker wordt, 
ook al geeft de gemeente te ken-
nen dat men het straattheaterfesti-
val graag elk jaar ziet terugkomen, 
als een podiumkunst waarvan alle 
inwoners van Uithoorn kunnen ge-
nieten. Dat is de tegenstrijdigheid.”

Leges betalen
Het straattheaterfestival werd in 
2002 in de vorm van een afzonder-
lijke stichting in het leven geroepen 
onder de naam Stichting Uithoorns 
Straattheaterfestival, afgekort SUS. 
De bedoeling was dat kunst- en 
cultuurgelieerde verenigingen en 
organisaties zich daarin ook zou-
den kunnen vinden om mee te doen 
met het evenement op het Fort aan 
de Drecht. Iedereen was enthou-
siast Maar met de jaren kwam de 
sleet er wat in en moest de stich-

ting steeds intensiever de vereni-
gingen benaderen of zij zin hadden 
mee te doen De gemeente zelf wilde 
ook niet participeren. Het moest een 
initiatief zijn van de inwoners en on-
dernemers van Uithoorn. Ook al om 
voor het geheel een breed draagvlak 
te krijgen. De gemeente sprong toen 
wel bij met tweeduizend euro subsi-
die en wilde faciliteren met drang-
hekken en afvalbakken. Maar we 
kregen er wel een rekening bij van 
550 euro, zijnde de leges voor de 
vergunning. 

Vergunning
De gemeente was van oordeel dat 
voor alle evenementen een ver-
gunning moest worden betaald en 
maakte geen uitzondering voor het 
straattheaterfestival. Als dat re-
gel is konden wij daar moeilijk be-
zwaar tegen maken. Hebben we ook 
nooit gedaan. Verder werd ook de fi -
nanciering moeilijker. Enkele hoofd-
sponsors haakten af wegens vertrek 
van het bedrijf of anderszins. Tot nu 
toe is UBA een van onze belangrijk-
ste grootste sponsors geweest, zo-
wel in geld als in natura. Maar er zijn 
er meer, zoals Bureau CYMK, Mar-
tin Products, het Kootfonds, Druk-
kerij Buskermolen, AH Jos van den 
Berg, de Lions enzovoort. Er zijn 
ook tal van kleinere bedrijven die 
veel in natura voor ons hebben ge-
daan. We hebben er telkens wel heel 
veel en vaak aan moeten trekken 
om de sponsoring rond te krijgen. 
Er waren ook bedrijven bij die zei-
den dat zij niets met Uithoorn had-
den en dus ook niet wilden sponso-
ren. Als je jaar in jaar uit die ervaring 
opdoet en er blijft alleen deze vaste 
club over, dan kan je die niet vragen 
om nog meer te doen. Er moet ook 
een keer vers bloed bij. Maar je blijft 
altijd in dezelfde vijver vissen. De ac-
teurs die wij voor zo’n evenement in-
huren moeten ook betaald worden 
en dat is een aardige kostenpost, 
zelfs als zij aangeven dat zij het wel 
‘voor wat minder willen doen’. Maar 
dat is natuurlijk niet de enige kos-
tenpost, denk ook aan marktkramen, 
rijplaten, stroom, springkussen en 
alle bijbehorende zaken. Er moeten 
dus behoorlijk wat inkomsten tegen-
over staan en dat wordt steeds las-
tiger en zoals het er nu uitziet zelfs 
bijna onmogelijk. Toch willen wij be-
wust geen entree aan de poort hef-
fen, omdat wij vinden dat een ui-
ting van cultuur en het Fort aan de 
Drecht voor een ieder vrij toeganke-
lijk moeten zijn om er kennis mee te 
maken en ervan te kunnen genieten. 
Daarnaast moeten de deelnemen-
de verenigingen zich kunnen mani-
festeren om in de aandacht te blij-
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

De lente klopt
weer op de boom

Het laatste weekend van 
maart was het weer eindelijk 
vriendelijk genoeg om in de 
tuin van ons nieuwe huis te 
gaan zitten. Het is vroeg, acht 
uur op mijn horloge, maar 
dat is nog niet aangepast 
aan de zomertijd die afgelo-
pen nacht is ingegaan. Ik doe 
de gordijnen open en zie de 
zon door de tuin gutsen. Op 
de thermometer zie ik dat het 
2 graden boven nul is maar 
ik móet de zon mijn win-
tergemoed van mij af laten 
spoelen. Met een hete kop 
koffi e en een dikke peignoir 
aan nestel ik mij in de tuin. 
Uit de wind en in de zon kijk 
ik tevreden naar de narcissen 
die al dagen staan te stralen. 
Hier en daar ontwaar ik in 
de appelboom kleine spik-
kels groen die testen of de 
kust veilig is om verder te 
ontbotten. In mijn ooghoek 
zie ik een wat grotere vogel 
aan komen vliegen in een ka-
rakteristieke golvende, nee, 
eerder langzaam hippende 
vlucht. Het zal toch niet, hier 
in deze vrijwel boomloze om-
geving? Maar jawel hoor, op 
nog geen 3 meter afstand 
strijkt een grote bonte specht 
neer op de staander van 
onze pergola. Met zijn speci-
aal voor klimmen ontworpen 
poten wipt hij omhoog. Over-
wegend zwart, maar met een 
witte buik, grote witte plekken 
op zijn vleugels en een vuur-
rode bips is hij een prachtige, 

opvallende verschijning. Het 
is een ‘hij’, want hij heeft ook 
een vuurrood kruintje. Hij 
vliegt weer op en springt over 
naar de appelboom. Tot mijn 
stomme verbazing wordt zijn 
oude plek ingenomen door 
zijn vriendin: vrijwel identiek 
alleen heeft zij een zwarte 
kruin. Hij laat stoer zien dat 
hij best in staat is een nest 
voor een eventueel nage-
slacht te maken: hij klopt met 
harde klappen op de boom. 
Niet de bekende roffel die je 
meestal hoort en die vooral 
bedoeld is om zijn territori-
um af te bakenen. Nee, het 
zijn welgemikte klappen op 
die arme appelboom die er 
ook allemaal niks aan kan 
doen. Zij komt bewonderend 
naderbij om het resultaat te 
bekijken maar de patser 
vliegt alweer naar de dode 
boom aan de rand van de 
tuin om het kunstje nog eens 
te laten zien. En zo scharrelt 
het aanstaand echtpaar nog 
een paar minuten door mijn 
nieuwe domein alvorens de 
vrijersvoeten te nemen. Ik 
slaak een diepe zucht, grijns 
wat domweg gelukkig voor 
me uit, pak mijn inmiddels 
lauwe koffi e en besluit dat 
het mij hier best gaat beval-
len met zoveel natuur dicht 
bij huis. Het wordt weer een 
zalige lente!

Sep Van de Voort,
IVN De Ronde Venen

Landelijke Weidevogelkijkweek
De Ronde Venen - Weidevo-
gelskijken onder leiding van erva-
ren vogelaars met kijkers en teles-
copen, dat kan in de landelijke wei-
devogelkijkweek. De IVN Weidevo-
gelwerkgroep en IVN Vogelwerk-
groep van de afdeling De Ronde 
Venen & Uithoorn organiseren sa-
men tijdens deze week drie activi-
teiten: op 16 april worden er vanuit 
de IVN infostand op het parkeerter-
rein van de Waverhoek korte wan-
delingen de Waverhoek in georga-
niseerd. Aandacht zal er zijn voor al-
le vogels, in het bijzonder voor de 
aanwezige weidevogels zoals Grut-
to, Kievit, Scholekster en Tureluur. 
Op zaterdag 23 april staat de stand 
in de boomgaard van Boerderijcam-
ping Demmerik aan de Demmerik-

se Kade 25 in Vinkeveen bij de fa-
milie Van Eck. Ook van hieruit gaat 
men in groepjes de tegenoverlig-
gende Houtkade op en worden de 
weilanden afgespeurd naar weide-
vogels. Met name door de aanwe-
zige telescopen is het net alsof de 
vogels vlak voor je zitten. Op zon-
dag 8 mei wordt de jaarlijkse wei-
devogelexcursie in samenwerking 
met het Staatsbosbeheer gehouden 
in het weidevogelreservaat langs de 
Ter Aase Zuwe in polder Demmerik.
Voor de eerste twee activiteiten, die 
van 10.00 tot ongeveer 13.00 uur 
duren, kun je gewoon zonder op-
gave langskomen, voor de excursie 
van 8 mei moet men zich opgeven. 
Voor uitgebreidere informatie 
zie www.weidevogelskijken.nl .

Open dag Michiel de Ruyter
Uithoorn - Komende zaterdag 9 
april houdt Michiel de Ruyter weer 
haar jaarlijkse Open dag. Dan zullen 
leden klaar staan om je uitleg te ge-
ven over kanoën en roeien. Het weer 
zal waarschijnlijk meewerken en dat 
betekent dat je zelf in een boot kan 
stappen. Ze hebben een aantal ka-
no’s klaarliggen of je stapt in een 
Wherry.
Over een paar weken start ook weer 
de intensieve Roei Basis cursus bij 
Roei en Kano vereniging Michiel de 
Ruyter. Die cursus leidt er toe dat je 
in de herfst in staat bent zelf met een 
groepje de Kromme Mijdrecht af te 
varen. De opleiding gaat daarna ver-
der opdat je in een vier kunt roeien 
en later in een skiff. Sommige leden 
kiezen er voor om hun techniek ver-
der te perfectioneren en wedstrijden 
te varen. Anderen genieten van de 

toertochten bij de verschillende ver-
enigingen in Nederland en zo nu en 
dan over de grens zoals in Brugge.
Voor kanoërs biedt Michiel de Ruy-
ter ook diverse uitdagingen. Er is 
een enthousiaste groep van po-
lo’ers die inmiddels op Europees ni-
veau fantastische prestaties leveren. 
Dat zijn ook de stoere kerels op de 
vereniging. Vorig jaar is een ouder-
kind cursus gestart die na een paar 
maanden richting Duitsland afreis-
den om daar op snelstromend wa-
ter te varen.
Afgelopen weekend hebben leden 
van Michiel de Ruyter al een paar 
mensen enthousiast gemaakt toen 
ze bij het winkelcentrum Zijdelwaard 
stonden. Een aantal kinderen heeft 
plaatsgenomen op de roeimachine 
en hun foto’s staan binnenkort op 
de website: www.mdr.nu. 

Afgelasten evenementen samenloop van omstandigheden

Geen straattheaterfestival 
meer voor gemeente Uithoorn

Duizenden bezoekers trok het festival nog vorig jaar

ven. Dit om hun bestaansrecht ook 
in de toekomst te waarborgen. Daar 
hechten wij grote waarde aan. Men-
sen die meehelpen op zo’n dag zijn 
allemaal vrijwilligers. Aan hen ligt 
het niet. Ze zijn wel teleurgesteld 
dat het niet doorgaat, maar begrij-
pen doet men het wel. We zijn nu 
op een point van no return aange-
komen. Er moeten contracten wor-
den ondertekend en dan behoort 
de sponsoring ook bekend zijn. Als 
we nu tekenen en er is onvoldoen-
de sponsoring, dan hangen wij als 
stichting. Wij willen voorkomen dat 
partijen gedupeerd worden.”

Cultuur Hart Uithoorn
Het is een publiek geheim dat de 
gemeente Uithoorn al jarenlang lie-
ver geen geld wil spenderen aan 
kunst en cultuur. In elk geval zo 
min mogelijk. Om die reden ont-
breekt dan ook een overkoepelen-
de visie op dat gebied. Maar men wil 
wél in detail graag goede sier ma-
ken en ervan profi teren dat Uithoorn 
zoveel culturele inbreng heeft. Het 
gemeentebestuur wenst Uithoorn 
in de nabije toekomst graag op de 
kaart te zetten als ‘Uithoorn aan de 
Amstel’ (wethouder Jeroen Verhe-
ijen heeft het bijna dagelijks in de 
mond) waarvoor men de onderne-
mers en de culturele sector warm 
wil laten lopen. Immers die draaien 
voor de kosten op, want de gemeen-
te heeft er geen geld voor (over). 
Mede om die reden is het ‘Cultuur 
Hart Uithoorn’ in het leven geroe-
pen wat zich uit in de vorm van een 
Multifunctioneel cultureel centrum 
dat aan het Marktplein moet wor-
den gevestigd. Een theater met een 
creatief centrum en een radiostudio. 
Dat mag wat kosten. Maar er is al 
een stichting Crea die daarin goed 
zou passen. Dan treed je daarmee 
toch in contact? Maar kennelijk is 
daar geen behoefte aan. In dat licht 
gezien is het toch vreemd dat de ge-
meente weinig of geen steun biedt 
aan evenementen die vanuit de be-
volking en de verenigingen geïniti-
eerd worden. Een soepel verlopend 
vergunningenbeleid en (gratis) faci-
literen van voorzieningen om kunst 
en cultuur op een prettige manier 
aan de inwoners te presenteren zou 
al het minste moeten zijn. Een vorm 
van sponsoring in natura dus.”

Moeizaam
Mascha gaat verder: “Zo langzamer-
hand vraag je je af of de onderne-
mers en inwoners van Uithoorn wel 
op dergelijke evenementen zitten te 
wachten. Dat geldt ook voor de ver-
enigingen. Wel enthousiast maar 
steeds minder bereid om er zelf een 
steentje aan bij te dragen of mensen 
beschikbaar te stellen. Men wil alles 
betaald of gesponsord zien, logisch, 
maar dat is een gepasseerd stati-
on. De gemeente kan ook niet al-
les meer betalen vanwege opgeleg-
de bezuinigingen. Overigens vraagt 
die ons steeds meer het hemd van 
het lijf alvorens er een vergunning 
loskomt. Terwijl men al jaren weet 
hoe het straattheaterfestival in el-
kaar steekt. Kortom, het lijkt steeds 
moeizamer te worden iets voor el-
kaar te krijgen. Ook al omdat poli-
tie en brandweer ook nog een stem 
in het kapittel hebben. Verder is 
het tekenend voor deze tijd dat er 
steeds minder daadkrachtige men-
sen bereid zijn om iets te doen in 
verenigingsverband. De goeden niet 
te na gesproken. Ik kan mij dat wel 
voorstellen want de meeste men-
sen moeten hard werken om van-
daag de dag hun kop boven water 
te houden met hun gezin. Dan heb 
je vaak geen puf en zin meer om 
op je vrije dag ook nog eens de kar 
voor een evenement te moeten trek-
ken. Daarnaast kent Uithoorn inmid-
dels ook veel import, veelal met het 
karakter van ‘forensen’. Die hebben 
niet zoveel met de plaats dan uit-
sluitend omdat men er woont. Kort-
om, men vindt alle evenementen 
leuk zolang een ander de kar trekt. 
Hard gezegd misschien, maar dat zie 
je vandaag de dag in nagenoeg al-
le geledingen van de samenleving.” 

Foto’s: Daan Zuijderwijk, Zuijver
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Regio - Afgelopen weekend vond het 
jaarlijks terugkerende evenement ‘Kom in 
de Kas’ plaats. Deze keer zetten 8 bedrij-
ven aan de Mijnsherenweg hun deuren 
open voor het publiek.

Bij Terra Nigra werd door de Commissa-
ris van de Koningin, de heer Remkes, de 
offi ciële handelingsopening verricht. Om-
dat de Mijnsherenweg onder zowel de ge-
meente Uithoorn als Aalsmeer valt, waren 
ook beide burgemeesters en wethouders 
bij de opening aanwezig.

In ieder bedrijf liepen ruim voldoende me-
dewerkers rond die desgevraagd met veel 
enthousiasme aan de bezoekers wilden 
vertellen over hun werk. Ook waren er 
verschillende demonstraties zoals het op-
potten van plantjes en het koken met pa-
prika.

Wie trek kreeg van al dat rondwande-
len, kijken en luisteren, kon op verschil-
lende locaties wat kopen. Zo werden bij 
Ubink poffertjes gebakken, bij Terra Ni-
gra drankjes en broodjes verkocht, en bij 
Bunnik ijsjes geschept.

Een ronde langs de verschillende bedrij-
ven toonde maar weer aan wat een ver-
scheidenheid aan producten in deze regio 
wordt geproduceerd en/of verhandeld.
Van rozen tot cactussen, van bromelia’s 
tot meloenen, alles is er te vinden en daar 
mogen we best trots op zijn,

Wie meer foto’s wil bekijken van dit mooie 
en boeiende evenement kan kijken op 
www.verheijfotografi e.nl

Kom in de kas
weer een goed 
bezocht evenement



Uithoorn - Op zaterdag 26 en zon-
dag 27 maart presenteerde Dance-
studio Shanna Elleswijk in het Am-
stelveense theater de Griffioen de 
musical ‘Oliver!’.

Na vorig jaar met veel succes ‘Annie’ 
gespeeld te hebben was het nu de 
beurt aan het bekende verhaal van 
Charles Dickens. Oliver! is een ver-
haal met zowel trieste als vrolijke as-
pecten. Nadat de deuren van de the-
aterzaal gesloten waren werd het 
publiek meegenomen in een acht-
baan van emoties. Fagin, gespeeld 

door Wim Borkent, kreeg bij elke op-
komst de lachers op zijn hand, terwijl 
Corinne Rijnders-Albers als ‘Nan-
cy’ met haar lied ‘Hij kan niet zon-
der mij’ over haar grote liefde Bill Sy-
kes, gespeeld door Michel Onwe-
zen, menigeen ontroerde. Het ver-
haal draait natuurlijk om Oliver. De 
12-jarige Stef de Gram speelt Oliver 
op een zeer overtuigende, ondeu-
gende maar ook ontroerende wij-
ze. Je kon een speld horen vallen tij-
dens de samenzang met zijn overle-
den moeder, een rol die vervuld werd 
door Maartje Sparnaaij.

Dodger
Samen met zijn grote vriend Dodger, 
gespeeld door Thijs de Kruif, hebben 
zij het publiek meegenomen op hun 
avontuur. De twee jongens beschik-
ken over veel talent. Na vorig jaar 
nog wat kleinere rollen in de musical 
Annie gespeeld te hebben waren zij 
dit jaar klaar voor een hoofdrol.
Dat de kleine Oliver het soms lastig 
krijgt, blijkt wanneer hij terecht komt 
bij de familie Soweberry. Mrs Sowe-
berry, gespeeld door Natascha v/d 
Galiën, en haar twee dochters Mor-
gan en Kath, gespeeld door Jose 

Uithoorn - Afgelopen week was de 
afsluiting van het project Kids for 
Animals. Twee weken is in alle klas-
sen aan dit project gewerkt met hulp 
van vele diereninstanties zoals de 
dierenbescherming, een dierenam-
bulance, een dierenarts, de dieren-
opvang, een marechaussee met een 
speurhond, een blindengeleidehond. 
De spectaculaire afsluiting van het 
project was de voorstelling van een 
film, gemaakt door het team van de 
Regenboog. De film stond geheel in 
het teken van dieren. De juffen van 
groep 3 waren te vinden op de kin-
derboerderij in het varkenshok en 
zongen daar het nummer ‘Welkom’ 
van K3. De meesters en juffen van de 
bovenbouw dansten zeer professio-
neel ‘het Zwanenmeer’ en verander-
den aan het eind in echte zwanen. 
Het hele team zong een prachtig die-
renlied. Zo waren alle leerkrachten, 

al dan niet herkenbaar, te zien op de 
film in een speciale act. De presen-

taties voor de kinderen zijn gefilmd. 
Ook de vele speel- en knutselactivi-
teiten van de kinderen over dit thema 
waren op de film te zien. 

Voorstellingen
Er waren maar liefst vijf filmvoorstel-
lingen en er werden meer dan 700 
kaartjes verkocht. De Regenboog 
was omgetoverd tot een echte bios-
coop met een reuze groot doek en 
natuurlijk cola en popcorn. De film 
was zo succesvol dat er meer dan 
100 Dvd’s werden verkocht. Dit al-
les voor het goede doel ‘Kids for Ani-
mals’ van de dierenbescherming uit 
Aalsmeer. De opbrengst is dan ook 
geweldig. 
Afgelopen donderdag was de offici-
ele overhandiging. Een cheque met 
een waarde van 1555,- euro werd 
overhandigd aan de mensen van de 
dierenbescherming. 

Zo sluit de Regenboog dit project 
heel mooi af; niet alleen omdat er zo-
veel geld naar het goede doel gaat, 
maar zeker ook omdat de kinderen 
op school heel veel hebben geleerd 
over dieren tijdens dit project.
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Tien centimeter slanker 
binnen slechts vier weken
Uithoorn - Maar liefst 146 deelne-
mers kwamen af op het eerste Slim 
Belly onderzoek bij Amstelhof Sport 
& Health Club. Een overweldigende 
hoeveelheid mensen die langzaam 
is uitgegroeid tot zo’n 380 Slim Bel-
ly’ers. Sommigen voor 4 weken, an-
deren Slim Belly’en nog steeds om 
het behaalde resultaat te behouden 
of verder te verbeteren. De resulta-
ten zijn namelijk zeer overtuigend: 
Gemiddeld verloren de deelnemers 
10 cm in vier weken. Het beste re-

sultaat was zelfs een 21,5 cm slan-
kere taille! Ook goed om te vermel-
den is dat er niet alleen centimeters 
verloren werden. Ook het gewicht 
werd aangepakt. Gemiddeld werd 
er 3,2 kilo kwijtgeraakt.

Nieuw onderzoek
Per 11 april start er een nieuw on-
derzoek van 4 weken. Daarin kun-
nen weer 100 deelnemers aan de 
slag om centimeters en kilo’s te ver-
liezen.

Beperkt aantal deelnemers
Tijdens het onderzoek van 4 weken 
sport je als deelnemer wekelijks 3 
keer 30 tot 40 minuten met de Slim 
Belly op een cardiotoestel zoals een 
fiets, loopband of crosstrainer. De 
gordel draag je op de blote huid. De 
kleding gaat er weer overheen. Na-
tuurlijk krijg je vooraf een uitgebrei-
de intake met uitleg van het gebruik 
van de Slim Belly en de toestellen. 
De onderzoeksbijdrage is 19,90 eu-
ro per week en het aantal deelne-
mers is beperkt. Wie op korte ter-
mijn zijn figuur in vorm wil brengen, 
kan dus niet te lang wachten.
Meedoen? Meld je aan via het aan-
meldformulier op de website: 
www.amstelhof.com/slimbelly

Verbouwingsuitverkoop bij 
Interschouw sfeerverwarming
Regio - “We gaan van onze mooie 
showroom een open uitstraling ma-
ken, het wordt overzichtelijker en 
minder vol.” Aan het woord is Wil ter 
Reehorst, zij staat samen met haar 
man Wil vanaf 1978 al aan het roer 
van de prachtige openhaardenzaak. 
“Ja, al ruim dertig jaar zijn wij het 
vertrouwde adres voor openhaar-
den en kachels, sfeerverwarming 
en alles wat daar bij hoort. Naast 
de eerste winkel, die nog steeds be-
staat in de Zaanstreek, begonnen 
we in 1998 op de Oosteinderweg. 
Een paar jaar later zijn we verhuisd 
schuin naar de overkant. We zitten 
al weer sinds 2000 hier op nummer 
246 A. Interschouw is een echt fami-
liebedrijf. Onze zoon Arno heeft het 
inmiddels officieel overgenomen en 
zijn broer Jochem helpt hem waar 
hij kan. Zelfs míjn broer draagt zijn 
steentje bij. We hebben alles in ei-
gen beheer. Dat is onze kracht. Het 
is niet zo dat u bij ons een haard 
koopt in de winkel en dat we dan 
zeggen ‘veel plezier ermee, tot 
ziens’, nee, er komt zoveel meer bij 
kijken. Wij kunnen u adviseren over 
de plek in uw huis waar hij moet en 
kan komen. Uiteraard dragen wij 
zorg voor een deugdelijk rookgas-
kanaal, enzovoort. We kijken of uw 
schoorsteen geschikt is of maken 
hem geschikt. Hier hebben wij uit-
sluitend vakkundig personeel voor. 
Wij zijn natuurlijk niet voor niets er-
kend installateur. Arno is continu 
bezig met bijscholing en opfriscur-
sussen, want de milieueisen zijn bij-
zonder streng. In 2015 zullen deze 
eisen zelfs opnieuw aangescherpt 
worden. Hier bereiden wij ons dan 
ook weer op voor.” Interschouw is 
tevens lid van het SVG, het ‘sfeer-
verwarmingsgilde’, wat onder meer 
staat voor gegarandeerde kwali-
teit. Stukje bij beetje is de zaak in 
de loop der jaren groter geworden. 
De showroom loopt tot aan de Hoge 
Dijk. Er staan maar liefst vijftig op-
stellingen. De familie ter Reehorst 
vindt de tijd rijp om er nu een fris-
se wind doorheen te laten waaien. 
“We gaan het wat moderniseren”, al-
dus Wil. “De meeste modellen mo-

gen tegen zeer gereduceerde prij-
zen weg. De kortingen kunnen op-
lopen tot wel vijftig procent!”

Voor iedere smaak 
een andere haard
Wil vervolgt haar verhaal: “Wij voe-
ren een ruime keus aan de mooi-
ste stijlschouwen en schoorsteen-
mantels. Van nostalgisch tot mo-
dern en van klassiek tot design. In 
vele kleuren en materialen, dus of 
u nu een klassieke smaak heeft of 
juist een moderne, voor eenieder is 
er wel een geschikte haard te vin-
den. Waren er vroeger grote pla-
teaus om de open haard, nu wil de 
klant er vaak een geschikt meu-
bel voor hun audioapparatuur om-
heen hebben. Desnoods ontwer-
pen we voor u een schouw op maat, 
de klant is nog echt koning bij ons, 
hoor. We verkopen overigens mo-
menteel vooral veel gesloten hout- 
of gashaarden, ook weer met het 
oog op de milieueisen. Een geslo-
ten gashaard is makkelijker te in-
stalleren in verband met het rook-
kanaal. Naast binnenhaarden, ver-
kopen wij terrashaarden en verrijd-
bare barbecues. Een aanbieding die 
zeker nu de moeite waard is, is de 

Kalibra terrashaard, eigenlijk meer 
een soort buitenkeuken, waarin je 
na het barbecueën nog een heerlijk 
vuurtje kunt stoken, echt een heel 
robuust ding. Ook kunt u bij ons te-
recht voor ovengedroogd haard-
hout en briketten. En in de win-
kel zijn genoeg leuke accessoires 
te vinden, zoals haardstellen, hout-
bakken, haardschermen, maar ook 
schilderijen en spiegels. Het is zeker 
de moeite waard om eens een kijk-
je te komen nemen. U kunt uw kin-
deren gerust meenemen, die kun-
nen neerploffen op een comfortabe-
le bank voor de televisie of plaats-
nemen in het speciale kinderhoekje. 
Wij kunnen u dan op het gemak wat 
modellen laten zien en advies geven 
onder het genot van een kopje kof-
fie. U zult merken dat betrokkenheid 
en service zeer hoog in het vaandel 
staan bij ons.”
Interschouw is te vinden aan de 
Oosteinderweg 246A in Aalsmeer, 
tel. 0297-361200. De openingstij-
den zijn van dinsdag tot en met vrij-
dag van een tot vijf uur en op za-
terdag van tien tot vier. Op de 
website staan de scherpe aan-
biedingen en overige informatie  
www.interschouw.nl

Groot succes goede doelen 
project op de Regenboog

Uithoornse talenten in
ontroerende musical ‘Oliver!’

Schotanus en Joëlle Elleswijk maak-
ten het Oliver erg lastig! Het publiek 
moest erg lachen om deze drie ge-
mene vrouwen die hun werk in het 
begrafeniswezen wel heel serieus 
namen. De musical liet ook het vol-
wassenenpubliek erg lachen tijdens 
het iets wat pikante duet tussen Mr. 
Bumble en Widow Corney. Mr. Bum-
ble, gespeeld door Rob van Wester-
op, probeerde zijn Widow Corney, 
gespeeld door Linda Bartels, op al-
le mogelijke manieren te versieren.

Vriendje s
Oliver zou niks zijn zonder zijn 
vriendjes in het weeshuis en de die-
venbende van Fagin. Net als vo-
rig seizoen speelde de grote kin-
dercast een belangrijke rol binnen 
de productie. Voor sommige kinde-
ren was het al hun tweede musical-
productie, voor anderen waren het 
de eerste stappen op het toneel. Na 
de audities in augustus 2010 moch-
ten er zo’n 24 kinderen deelnemen 
aan Oliver. De kinderen hebben de 
afgelopen maanden heel hard ge-
werkt, maar ook vooral veel plezier 
gemaakt en dit zag het publiek dui-
delijk terug op het toneel. Shanna 
Elleswijk is heel erg trots op ‘haar’ 
Oliver cast. De samenstelling van de 
cast en het werken met volwassen 
en kinderen bij elkaar waren voor 
haar een enorme uitdaging. “We 
mogen wel spreken van een groot 
succes. Drie uitverkochte voorstel-
lingen en staande ovaties. Daar doe 
je het als cast voor!” Volgend jaar zal 
Dancestudio Shanna Elleswijk op-
nieuw een productie met volwas-
senen en kinderen op de planken 
brengen. Welke productie het gaat 
worden blijft nog even geheim! Houd 
de Nieuwe Meerbode en de website  
www.dancestudioshannaelleswijk.
nl in de gaten voor meer informatie 
over de nieuwe productie en audi-
ties in augustus.

Bijeenkomsten Kwakelse 
scouts tijdelijk in tourhome
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 2 
april werd de sleutel van het Tour-
home door Frank Vlasman tijdelijk 
overgedragen aan Cor Onderwater, 
de voorzitter van Scouting St. Joan-
nes De Kwakel. 

Doordat de voorbereidingen voor de 
nieuwbouw van de Kwakelse Scou-
ting vereniging St. Joannes einde-
lijk zijn gestart kunnen de speltak-
ken hun eigen bijeenkomsten niet 
meer op het eigen terrein houden.  
Vanaf maandag 4 april zullen alle 
speltakbijeenkomsten in het Tour-
home plaatsvinden totdat de Tour 

de France van start gaat. De Scouts 
zullen hun tijdelijk onderkomen dan 
moeten verlaten om plaats te ma-
ken voor de vaste gebruikers van 
het Tourhome. Als de voorbereidin-
gen en nieuwbouw van het Troep-
huis verlopen zoals is gepland kun-
nen de scouts in het nieuwe seizoen 
2011-2012 starten op de oude ver-
trouwde plek maar wel in het nieuwe 
pand. Heeft u vragen over de Scou-
ting vereniging St. Joannes en de 
nieuwbouw, dan kunt u telefonisch 
contact opnemen met de voor-
zitter: 0297-569966 of per e-mail:  
bestuur@st-joannesgroep.com



Uithoorn- 
Zaterdag 2 
april sloot de 
supermarktketen 
Albert Heijn de 
(landelijke) actie met 
de voetbalplaatjes offi cieel 
af. Zo ook bij AH Jos van 
den Berg op het Amstelplein. 
Maar Jos van den Berg zou Jos 
van Berg niet zijn als deze franchiser 
daaraan niet iets extra’s zou verbinden. 
Dat is gebeurd. Op de eerste plaats werden 
aan de eerste honderd kinderen die een vol 
boek met voetbalplaatjes konden tonen, een leren 
wedstrijdvoetbal uitgereikt. Tevens kregen die samen 
met nog honderd anderen een lot waarmee zij konden 
meedingen naar de verloting van twee seizoenskaarten 
voor een Nederlandse betaald voetbalclub naar keuze ter 
waarde van 350 euro! Dat liet de jeugd van om en nabij 4 tot 14 
jaar zich geen tweemaal zeggen en tientallen verzamelden zich met 

hun ouder(s) dan ook zaterdagmiddag rond drie uur in de entree van 
het winkelcentrum Amstelplein voor de deur van AH Jos van den 

Berg. Die had gezorgd voor een podium met een geluidsinstallatie. 

Trekking
Klokslag 15.00 uur werd na een kort voorwoord van 

supermarktmanager Patrick van der Helm met de trekking 
begonnen. Potentiële prijswinnaars waren gevraagd persoonlijk 

naar de trekking te komen om hun eventueel getrokken prijs 
in ontvangst te nemen. Niet aanwezig zijn om die in ontvangst 

te nemen betekende een gemiste kans. Aan een bekende 
profvoetballer van een van de clubs uit de eredivisie was gevraagd 

om de trekking te doen, maar die was helaas verhinderd omdat er 
dat weekend volop competitievoetbal was en hij niet aanwezig kon 

zijn.
Van der Helm vroeg toen of iemand uit de aanwezigen de trekking 

wilde verrichten. De vierjarige Gemel Offerman uit Uithoorn werd 
naar voren geschoven om dit te doen. Hij werd door Patrick 

opgetild om telkens een lot uit de speciale verzamelbox naar 
boven te halen. De verwachting was dat het wel even zou duren 

alvorens er prijswinnaars uit de bus zouden komen, omdat er 
minder aanwezigen waren dan er aanvankelijk werd verwacht. 

Het fraaie voorjaarsweer droeg daar natuurlijk ook aan bij. 
Maar dat viel reuze mee, want binnen vijftien minuten waren de 

prijswinnaars bekend. De eerste was Bo Versteeg uit Uithoorn, 
die als club FC Twente koos…. 

Heen en weer
(Dat is dus om de veertien dagen heen en weer rijden naar 

Enschede, ouders!... red). De tweede gelukkig was Luc Pasman, 
eveneens uit Uithoorn en Ajax in het vizier had, in elk geval 

een stuk dichterbij… Prijswinnaars, van harte gefeliciteerd!
AH Jos van den Berg gaat nog een stapje verder. De 

overgebleven voetbalplaatjes – en dat zijn er heel wat – 
worden verzameld. Met een groot aantal (nog lege) boeken 

en posters worden die deze week aangeboden aan zieke 
kinderen in het Emma Ziekenhuis bij het AMC. Over die actie 

leest en ziet u meer in de komende editie van deze krant, 
woensdag 13 april.

De landelijke actie met voetbalplaatjes bleek ook dit 
jaar weer een succes. In acht weken tijd werden 

miljoenen plaatjes uitgedeeld en verspreid, 
er werden ongeveer 500.000 persoonlijke 

plaatjes gemaakt en tienduizenden 
boeken vonden hun weg naar de 

liefhebbers. En op YouTube 
waren 1,5 miljoen fi lmpjes te 

zien. AH Jos van den Berg 
heeft er een eigen en 

mooie invulling aan 
toegevoegd.

bij AH Jos van den Berg
      SEIZOENSKAARTEN 

 
       SNEL VERLOOT
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Popprijs Amstelland en de 
Meerlanden in The Mix
Regio - Aanstaande zaterdag is de 
laatste voorronde van de popprijs 
van Amstelland en de Meerlanden 
in The Mix aan de J.A. van Seume-
renlaan 1 in Uithoorn. 

De andere voorrondes waren in 
Ouderkerk a/d Amstel op zater-
dag 2 april, en aanstaande vrijdag 
8 april in jongerencentrum N201 in 
Aalsmeer. 

De popprijs is een samenwerking 
tussen P60 en Stichting Cardanus.
Het doel van de prijs is het stimule-
ren van beginnend muzikaal talent.

Optredende bands in The Mix
Polydrone
Captain Orthegon
Translated
Hotchpot
Wolfhunters

De entree is gratis, aan het eind van 
de avond worden de finalisten be-
kendgemaakt. De finale is op vrijdag 
6 mei in P60 in Amstelveen.

De winnende band maakt onder-
meer kans op een dag studiotijd, 
waardebonnen bij een muziekwin-
kel en een showcase in P60.

Goed bezochte opening 
‘Dier gevangen in Kunst’
Uithoorn - Afgelopen zondag open-
de bij Galerie Fort aan de Drecht de 
expositie ‘Dier gevangen in Kunst’. 
Een expositie die jong en oud ze-
ker zal aanspreken en dat was ook 
te zien aan de samenstelling van het 
toegestroomde publiek. Het heer-
lijke zonnetje buiten en de lente-
achtige kunstwerken binnen zorg-
de voor een gezellige en vooral vro-
lijke sfeer. Vooral de keramiekbeel-
den van Maps Färber trokken veel 
bekijks en vooral veel glimlachende 
gezichten. Koeien, stieren, kippen, 

eenden, gorilla’s allemaal verwerkt 
in schitterende kunstwerken waar 
velen wel bij stil moesten blijven 
staan. De expositie ‘Dier gevangen 
in Kunst’ is te zien tot en met zon-
dag 15 mei aanstaande op donder-
dag en vrijdag 14.00-17.00 uur en op 
zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur.
Werk van Maps Färber, Jan Jaap 
Stigter, Erlinde Ufkes Stephanus, 
Peter van Loenhout en Mira Rood-
enburg. Het adres: Grevelingen 50 
in Uithoorn. Een impressie is te zien 
op www.galeriefortaandedrecht.nlSjoelen en gezellig kletsen tijdens de spelletjesmiddag

Spelletjesmiddag voor 
bewoners Zijdelveld
Uithoorn - Sjoelen, darten, en 
mens-erger-je-nieten: op zaterdag 
26 maart jl. speelden de bewoners 
van woonvoorziening Zijdelveld in 
Uithoorn deze spellen fanatiek. De-
ze middag werd georganiseerd door 
het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer 
en Uithoorn. Vrijwilligster Merel van 
Dijk: ‘Het was een gezellige middag 
met allemaal vrolijke gezichten.’ 

Eens in de maand organiseert het 
Jongeren Rode Kruis een activiteit 
en deze keer waren de bewoners 
van Zijdelveld aan de beurt. Ruim 
twintig bewoners van de OTT voor-
ziening wilden wel een poging wa-
gen bij de sjoelbak of het dartbord. 
Ook kon er mens-erger-je-niet en 

mikado gespeeld worden. Tijdens 
het wachten op de volgende beurt 
werd er gezellig gekletst onder het 
genot van koffie of limonade. Na 
hoge scores en veel gelach kwam 
er een einde aan de spelletjesmid-
dag. Eén van de bewoners wilde de 
vrijwilligers wel heel snel weer te-
rug hebben: ‘Komen jullie volgende 
week weer terug?’ 

Het Jongeren Rode Kruis bestaat 
uit jongeren die zich vrijwillig in-
zetten om mensen te helpen. Wil 
jij het Jongeren Rode Kruis hier-
bij een keer helpen of wil je meer 
informatie over wat het Jongeren 
Rode Kruis doet? Mail dan naar:  
rkjongeren@hotmail.com.

Rotary steunt Stichting 4 Life
Regio - Donderdag ontving Linda 
Jansen van de Stichting 4 Life uit 
Mijdrecht een cheque van 5.000 eu-
ro uit handen van Eric ten Hove van 
de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn. 
Ook De Ronde Venen valt binnen 
het gebied van deze serviceclub.
De Stichting 4 Life steunt vrouwen 
en kinderen in Kenia. Dat gebeurt 
door middel van vier pijlers. Onder-
wijs voor (half)weeskinderen die 
in sloppenwijken wonen. Het ver-
zorgen van opvang o.a. door on-
derbrengen van weeskinderen bij 
gastfamilies. Werkgelegenheid voor 
moeders door bijvoorbeeld het ma-
ken van sieraden en het realise-
ren van de export van die sieraden. 

Stichting 4 Life importeert deze sie-
raden uit Kenia en verkoopt ze in 
Nederland via de site 
www.sieraden4life.nl . 

Tijdens het muziekevenement ‘Am-
stelland Live’ dat in Mijdrecht werd 
georganiseerd door de Rotaryclub, 
kregen alle bezoekers een door de 
moeders gemaakte armband. Dat 
symboliseerde de samenwerking 
tussen de serviceclub en de stich-
ting 4Life. Die samenwerking resul-
teerde donderdag in de overhandi-
ging van de cheque van 5.000 euro. 
Het bedrag zal worden besteed aan 
schoolmaterialen voor het onderwijs 
aan kinderen uit sloppenwijken.

Judokampioenschap Noord-Holland
Britt Koolmoes tweede
Uithoorn - Zondag 3 april is de Uit-
hoornse Britt Koolmoes 2e gewor-
den op het Noord-Hollands judo-
kampioenschap tot 12 jaar. Britt wist 
zich een week geleden vrij eenvou-
dig te plaatsen voor dit kampioen-
schap door 2e te worden van de re-
gio Haarlem. De beste 16 judoka’s 
plaatsen zich voor het kampioen-
schap van N.H. In de leeftijdklas-
se tot 12 jaar is het kampioenschap 
van N.H. het hoogst haalbare.
Britt was dit jaar het enige meis-
je in de –30 kg klasse, dat zich 
wist te plaatsen voor dit kampioen-
schap. Op zich al een knappe pres-
tatie aangezien Britt in september 
haar elleboog had gebroken tijdens 
een training. Britt begon goed aan 
het toernooi en wist haar 1e tegen-
stander met diverse worpen en een 
houdgreep snel te verslaan. In haar 
2e partij tegen de kampioen van het 
district Noord Dylan v/d Kolk, die 
probeerde om er een fysieke wed-
strijd van te maken, scoorde ze een 

yuko. Dylan scoorde echter tegen 
maar uiteindelijk won Britt de wed-
strijd op scheidsrechtersbeslissing 
met 3-0.
Britt stond in de halve finale en 
moest tegen de kampioen van het 
district Zuid Oost Iwan Bekedam. 
Britt was erop gebrand om de fina-
le te halen en liet haar tegenstan-
der kansloos. Ze scoorde snel in de 
partij met een heupworp en wist 
hem daarna nog een aantal malen 
te gooien. Britt stond voor het der-
de jaar op rij in de finale van het 
NH kampioenschap en moest met 
haar trainingsmaatje Jesse Reede 
uitvechten wie zich kampioen van 
NH mocht kronen. Het werd een 
spannende maar geen mooie fina-
le. Helaas verloor Britt de finale op 
scheidsrechtersbeslissing. Het werd 
2-1 voor Jesse. Dit was het laatste 
NH kampioenschap tegen jongens; 
vanaf volgend jaar alleen nog maar 
tegen meisjes met een mogelijk NK 
als vervolg.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 31 maart 
was de zesde ronde van de derde 
cyclus bij bridgeclub ABC.
De sfeer was weer gezellig, iedereen 
had er zin in.

Er werd aan 14 tafel gebridged, 7 ta-
fels in de A-lijn en 7 tafels in de B-
lijn en geen stilzittersronde dit keer, 
wat toch wel prettiger is. 
Er waren geen berichten uit de 
ziekenboeg, de bridgeleden ne-
men aan dat het met Henk en Ci-
ny steeds beter gaat en zij hopen ze 
binnenkort weer in hun midden te 
mogen begroeten.

In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Addie de Zwart en 
Jeannet Vermey met 59,03 %.
Dit paar lijkt wel een diesel, zij ko-
men langzaam op gang, maar als de 
gang er eenmaal inzit, zijn ze bijna 
niet te stoppen.

Tweede en derde werden het paar 
Greet de Jong en Roel Knaap en 
Tilly en Arnold van Dijk met 57,99 
%. Er gaan geruchten dat Roel zijn 
zondagse pak al uit de mottenbal-
len heeft gehaald, maar of zijn eind-
spurt nog op tijd komt is de vraag.

A-lijn
De scores in de A-lijn waren dit keer 
niet zo hoog, maar er was een paar 
dat probeerde door te verzaken nog 
wat extra puntjes er bij te versieren, 
waarschijnlijk omdat zij in de geva-
renzone staan. Gelukkig werd dit 
opgemerkt en rechtgezet.

B-lijn
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Ank v.d. Dijk en Lot-
te Minderhout met 60,07 %.
De gevestigde orde liet het deze 
week een beetje afweten, dit komt 
de spanning wel ten goede. Tweede 
was het paar Leny van Noort en Jan 
Visser met 55,56%, men zegt dat Jan 
over de kaarten heen kan kijken.
Derde was het paar Jos Walkers en 
Fien Leefting met 54,17 %.

Competitiestand
In de competitiestand veranderde 
niet veel, in de A-lijn staan Siep Lig-
tenberg en Piet Prins aan kop met 
een gemiddelde score van 57,90 %, 
maar de concurrentie komt dichter-
bij, hopelijk kan dit paar de span-
ning aan met nog 2 rondes te gaan.
Tweede zijn Ria Prager en Ciny v.d. 
Elsen met 54,98 %, ook iets lager 
dan vorige week. Derde staat het 
paar Nel Heilman en Hetty Houtman 
met 53,03 %, heel goed voor een 
paar dat net gepromoveerd is. In de 
B-lijn is de eerste plaats nog steeds 
voor Greet van Diemen en Nel Gro-
ven met een gemiddelde score van 
58,05 %, de voorsprong op de ach-
tervolgers is iets geslonken maar 
nog steeds zeer ruim. Tweede zijn 
hier Frits Uleman en Gerard Prager 
met 56,37 % en derde zijn het paar 
Joke v.d. Dungen en Wil Uleman 
met 54,97 %. Volgende week spelen 
ze bij bridgeclub ABC de zevende 
ronde uit de derde en laatste cyclus. 
Met nog twee rondes te gaan begint 
de spanning toe te nemen.

Nagelbijten voor een 
groot aantal BVK leden
De Kwakel - Met nog slechts 1 
speelavond te gaan in de 4e en laat-
ste cyclus van de parencompeti-
tie van de BVK is de spanning tot 
het bekende hoogtepunt gestegen. 
Heel wat paren zullen nog wat on-
rustige nachten voor de boeg heb-
ben en een aantal daarvan zal pas 
na morgen, donderdag 7 april, weer 
opgelucht adem kunnen halen, 
waar anderen zullen moeten berus-
ten in hun lot. Opgelucht ademha-
len, omdat er niet is gedegradeerd, 
of juist omdat de felbegeerde pro-
motie toch nog behaald is, berusting 
om een niet verwachte terugval. Het 
bridgespel blijft onvoorspelbaar en 
is soms zeer onrechtvaardig, maar 
altijd boeiend.
Ook na de voorlaatste speelavond in 
Dorpshuis De Quakel zijn de onder-
linge verschillen in de promotie- en 
degradatiezones hier en daar zo ge-
ring, dat er nog van alles mogelijk 
is. Voor sommige paren is promo-
tie of degradatie nu eigenlijk al (zo 
goed als) zeker, maar voor de overi-
ge plaatsen zal nog een pittige strijd 
geleverd moeten worden.
Uit de A-lijn is promotie niet moge-
lijk en telt alleen de 1e plaats. Die 
is zo goed als zeker weggelegd voor 
Wim en Rita Ritzen, die na 5 avon-
den gemiddeld(!!) bijna 4% voor-
staan op de huidige nummer 2, Jaap 
en Geke Ludwig.
Die paren komen we niet tegen 
in de daguitslag, want daar zien 
we Dick Elenbaas en Andre Ver-
hoef weer eens op de 1e plaats met 
59,38%. Elly en Jaap van Nieuwkoop 
doen verwoede pogingen om weg te 
komen van de onderste 4 plaatsen 
en met 56,94% (en daarmee een 
2e plaats) deden zij daarvoor wel-
iswaar goede zaken, maar zij zullen 
toch nog 1 plaats moeten stijgen in 
de totaalstand om hun A status een 
vervolg te kunnen geven.
Hans Wagenvoort en Nel Bakker 

kennen die zorgen niet. Zij werden 
3e met 56,6% en staan vast in de 
middenmoot.
Gerda Bosboom en Rina van Vliet 
kelderden uit de top 4 door een van 
hun zeldzame ‘slechte’ avonden. Zij 
sloten deze week de rij.
In de B-lijn werden de tegenstan-
ders geconfronteerd met een ge-
havende Loes Schijf, die door Huub 
Kamp als invalster was aangetrok-
ken. Haar binnenkomst op krukken 
was voor veel leden reden om aan 
tafel lief te zijn voor Loes, die (mede) 
daardoor haar naam helemaal bo-
venaan de lijst met de daguitslag te-
rug vindt: 56,94%. Of dit voor Huub 
genoeg is om het vege lijf te redden 
is echter nog de vraag. 
Hilly Cammelot en Mieneke Jongs-
ma werden 2e met 56,25% en Pau-
la en Klaas Kniep 3e met 55,9%. 
Daarmee nestelen zij zich op de 4e 
plaats in de totaalstand, dus de A- 
lijn gloort.
Toos Boerlage doet elke week haar 
best om de krant te halen en dat 
lukte ook nu weer, want met partner 
Corrie van der Peet landde zij op de 
15e en daarmee laatste plaats.
In de C-lijn scoorden Ria Broers en 
Liny Mann een zeer hoge 67,71% en 
daarmee verstevigden zij hun toch 
al riante voorsprong op de num-
mer 2 in de totaalstand. In die to-
taalstand bedraagt hun gemiddel-
de 60,49%.

Addie de Zwart en Hettie Kesting 
noteerden de 2e plaats met 57,29% 
en er was een gedeelde 3e/4e 
plaats met 54,17% voor Ria Wezen-
berg/Greetje vd Bovenkamp en Le-
ny Heemskerk/Agnes de Kuyer.
In deze lijn staat nu al wel vast wie 
er gaan promoveren, want de ach-
terstand van nummer 5 op de bo-
venste 4 plaatsen bedraagt bijna 4% 
gemiddeld, dus dat gat is te groot.
Volgende week de ontknoping.

Maandag gratis proefles 
softbal bij Thamen
Uithoorn - Ben je een meisje/jon-
gedame tussen de 11 en 20 jaar oud 
en lijkt het je leuk om te softballen, 
kom dan op maandag 11 april van 
17.45 tot 19.15 uur naar de Honk- en 
Softbalvereniging Thamen aan de 
Vuurlijn 24 in De Kwakel.
Twee instructeurs staan die middag 
klaar om je een goede start te ge-

ven. Wat heb je nodig: trainingskle-
ding, gympen en een goed humeur. 
Voor de rest wordt gezorgd door 
Thamen. Je mag vrijblijvend langs-
komen en aan de training meedoen.
Wil je meer informatie over Honk- 
en Softbalvereniging Thamen, check 
dan haar website: 
www.thamen.info

Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Het einde van de der-
de ronde parencompetitie bij brid-
gevereniging De Legmeer is een feit 
en de knopen zijn geteld.
In de A-lijn bleven Cees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister met 63,99% en 
een eerste plaats, alweer, heer en 
meester. Ook An & Jan van Schaick 
stelden als tweede met 57,74% orde 
op zaken en beide paren voeren dan 
ook de ranglijst aan.
Voor Frans Kaandorp & Gerda Scha-
vemaker was er al geen vuiltje aan 
de lucht en ze konden dan ook re-
laxt met 56,55% deze avond eindi-
gen op plaats drie.
In de B-lijn hadden Coby Bruine de 
Bruin & Trudi Zandbergen zich al 
van de A-lijn verzekerd. Rita Vromen 
& Henny Westendorp volgen welis-
waar, maar hadden het deze avond 
toch knap moeilijk. Lidy Krug & Ada 
van Maarseveen scoorden veel be-

ter en hun vierde plek met 52,98% 
was ruim voldoende voor een trap-
je hoger. Hoed af voor Jan Belder-
ink & Theo Janssen, die door nu als 
nummer vijf met 52,68% te finishen, 
ook op het hoogste plan gaan ac-
teren. Froukje Kraay & Rini Tromp 
en To van der Meer & Anne Tolsma 
deelden op deze zittingplaats één 
en twee met 57,74%.
In de C-lijn waren Harry & Nel Gaar-
enstroom de gehele derde ron-
de duidelijk de beste. Debora van 
Zandwijk liet zich deze avond bij-
staan door Anneke Bonink en stel-
de zo haar derde promotieplaats 
veilig. Toch wel verrassend was de 
uiteindelijke bezetting van plaats 
vier. Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar 
en Gerda van Liemt & Els van Wijk 
hadden hiervoor de beste papieren. 
Edoch, een uitstekende score van 
Elisabeth van den Berg & Maarten 

Breggeman van 63,33%, met onder 
andere een als enige geboden en 
gemaakt groot slem van zeven Sans 
Atout door Elisabeth, gooide roet in 
hun eten! Anneke Houtkamp & Ma-
rianne Jonkers reikten deze avond 
naar plaats drie met 57,08%.
Nog één ronde te gaan dit seizoen. 
Wilt u hier ook het zoet van de over-

winning van proeven, kom dan brid-
gen bij Bridge Vereniging De Leg-
meer. Elke woensdagavond vanaf 
19.15 uur in de barzaal van sport-
hal De Scheg.
Voor inlichtingen: secretariaat Ger-
da Schavemaker, tel. 0279 567458 of 
per e-mail: 
niekschavemaker@hetnet.nl 



Uithoorn - In het laatstelijk zo ge-
noemde ‘Discafé’- eerder bekend 
onder de naam ‘Rivercafé’ - aan de 
Koningin Julianalaan 16/hoek Oran-
jelaan, vond vrijdagavond 1 april de 
feestelijke opening van een ge-
heel gerestylde horecagelegenheid 
plaats. Al doende werd ook meteen 
de nieuwe naam gelanceerd. Dat is 
‘Het Dorp’ geworden. Vrijdag was 
de heropening om 19.00 uur, ge-
volgd door een receptie tot 20.30 
uur. Al met al ging dat gepaard met 
een ‘volle bak’. De nieuwe eigenaar, 
Martin van Groeningen, had van te 
voren een prijsvraag uitgeschreven 
om een nieuwe naam te bedenken. 
Daaraan was een geldbedrag van 
250 euro verbonden. Mischa Zwer-
ver had de winnende naam be-
dacht en was dus prijswinnaar. Het 
geld wilde hij echter niet zelf heb-
ben maar schonk dit aan een goed 
doel, in dit geval aan Olga Woer-
deman van het kinderhospice De 
Biezenwaard, gelegen aan de An-
ton Philipsweg in Uithoorn. Ahrend 
Kroezen van het gelijknamige Ser-
vice- en tankstation aan de Anthony 
Fokkerweg stelde daarnaast voor de 
winnaar een volle tank autobrand-
stof ter beschikking.

Vanaf 21 jaar
Martin was tot 2005 eigenaar van 
Herbergh 1883 in Uithoorn. Hij ver-
kocht het bedrijf aan een vriend 
waarna hij er een poosje tussenuit 
ging. Vervolgens koos hij voor een 
nieuwe uitdaging. Behalve dat een 
‘café’ in welke vorm dan ook, een 
stukje van zijn leven is, runt Mar-
tin daarnaast met succes een groot-
handel in horeca-artikelen. “Toen 
wij vernamen dat de locatie van Ri-
vercafé beschikbaar kwam, omdat 
eigenaar Ronald Baartman er niet 
mee verder wilde ook al omdat hij 
geen opvolger heeft, hebben wij het 
overgenomen. Dat ‘wij’ staat voor 
mijn echtgenote Erica en zoon Jor-
den Lee. Maar we wilden er geen 
bruin café van maken. Die zijn er 
al in Uithoorn. Dus iets anders. Op 
27 februari zijn we begonnen met 
strippen en afgelopen vrijdagavond 
hebben we de deuren geopend voor 
bezoekers. Meteen daarop hebben 
we al heel wat positieve reacties 
op ons interieur gekregen.” Aldus 
Martin die de komende tijd op zoek 
gaat naar gekwalificeerde en be-
trokken medewerkers die ‘Het Dorp’ 
voor hem goeddeels verder gestal-
te moeten gaan geven. Het is niet 
de bedoeling dat hij zelf avond aan 
avond in het café achter de tap zal 
staan. Ook al is het café een stuk-
je levensinvulling, toch wil hij zich 
meer bezighouden met zijn groot-
handel. ‘Het Dorp’ wil hij voorna-
melijk voor de ‘volwassen genera-
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Discoparty bij danscentrum 
Colijn een geweldig feest
Regio - Afgelopen zaterdag had-
den Axel en Heleen Colijn een 70ies, 
80ies en 90ies feest georganiseerd 
in het danscentrum. De laatste keer 
was al weer twee jaar geleden en 
ook dit jaar was het een klinkend 

succes. Natuurlijk mocht de verlich-
te dansvloer niet ontbreken en Ruud 
Keizer van Par-Av had nog wat leuke 
lichteffecten buiten gecreëerd. Van 
ver was al te zien dat er iets leuks 
stond te gebeuren in het danscen-

trum. Sommigen hadden zich uit-
bundig aangepast aan het thema 
van die avond; flowerpower, punk, 
disco en ook de gabbers ontbraken 
niet! De DJ’s Axel en Ruud maakten 
er één groot gekkenhuis van!! Veel 
leerlingen, maar ook veel niet-leer-
lingen, vermaakten zich opperbest.
Aan het einde van de avond was er 
nog een climax; Gert vroeg zijn Ma-
rion ten huwelijk! Natuurlijk gingen 
ze op de schouders, fles champag-
ne erbij en het feest was compleet!
Volgend jaar gaat Danscentrum Co-
lijn zeker op herhaling! Aanstaand 
weekend staat Danscentrum Colijn 
in het teken van het afdansen van 
de jeugd. De jeugdleerlingen laten 
hun vorderingen zien aan een jury 
maar vooral ook aan hun familie en 
vrienden. Iedereen is dan ook van 
harte welkom om een kijkje te ko-
men nemen! Het is altijd een drukte 
van belang en een gezellig gebeu-
ren. Op 16 april is er weer een vrij-
dansavond voor paren. Deze avond 
is toegankelijk voor leerlingen en 
niet-leerlingen. De kaarten kosten 
6,50 euro per persoon.
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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 nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige on-
derwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens 
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. 
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Storing Caiway
Zojuist lees ik in uw krant van 30 maart over de 
storing Caiway op de Wilhelminakade periode 23 
maart tot 27 maart.
Echter, begin maart lag de tv bij mij plat (Couperu-
slaan = Zijdelwaard). En niet alleen bij mij………. 
Tuurlijk zeggen zij: het ligt aan uw tv!  
Diverse malen gebeld en gemaild met Caiway. 
Zij zouden mij terugbellen, maar u weet het ant-
woord al: zij bellen niet! Op hun automatische e-
mail sturen zij: Wij doen ons best om uw e-mail zo 
spoedig mogelijk te behandelen. Echter, je hoort 
daarna niets meer.

Ik ben ook blij dat ik alleen gedwongen TV heb 
bij Caiway en zal nooit mijn telefoon, internet of 
anderszins via hun laten lopen. Ik weet nu wat ik 
heb en weet niet wat ik krijg als ik dat toch zou 
gaan doen.
Lang leve Caiway!
R.A. Breunesse
Couperuslaan 54
Uithoorn

P.S.: Gelukkig gaat het nu 3 weken goed. Ik ben 
benieuwd hoe lang dit zo blijft.

Een columm schrijven in opdracht…
Afgelopen week heeft mijn dochter op school een 
column voor het vak Nederlands moeten schrij-
ven. Zij had daar 20 minuten de tijd voor en ze 
wist niets te schrijven. Uiteindelijk is er deze co-
lumn uitgekomen. Wij, als ouders, vonden het een 
prachtige column en misschien wel de moeite 
waard om te plaatsen in de Nieuwe Meerbode. 

In de bijlage kunt u de column vinden. Het is ge-
schreven door Damaris Engelschman, 16 jaar. Ze 
zit in 5 gymnasium van het Alkwin.

Met vriendelijke groet
Hanneke en Rob Engelschman

Wit
Het papier is wit. Het lijkt te schreeuwen: ‘beletter 
mij!’ Maar ik heb geen idee met wat. Ik zucht. Ik 
moet nadenken, nadenken over een goede tekst. 
Maar er komt niks in me op, totaal niks. Hulpeloos 
vraag ik het papier om mij een onderwerp te ge-
ven. Mijn hoofd is leeg, het zit vol met lucht. Het 
lijkt net of alle ideeën uit mijn hoofd zijn verdwe-
nen. Alle goede ideeën die ik vanmiddag nog had, 
zijn weg, allemaal weg. 
 Ik heb ze nodig, ze moeten terug komen. Mijn 
hoofd steunt in mijn handen. Met mijn handen 
duw ik op mijn hoofd. Alsof de ideeën vanzelf 
terug komen als ik maar hard genoeg duw. Het 
werkt niet, het was te verwachten. 
 Muziek, dat wordt mijn nieuwe inspiratiebron. 
Langzaam vullen de klanken van Mozarts ope-
ra Die Zauberflöte mijn hoofd. Mozarts muziek 
schijnt een kalmerende werking te hebben. Maar 
niet op mij. Gefrustreerd druk ik op de eject knop 

van de cd-speler. De koningin stopt midden in 
haar aria. 
 Nog steeds is het blad wit. Eigenlijk is het com-
puterscherm wit. Het scherm trilt een beetje, alsof 
het last heeft van een chronische buzzer die je bij 
msn kunt ontvangen. Het witte scherm herinnert 
me eraan dat ik mijn ideeën moet terugvinden. Ik 
moet ze zoeken.
 Buiten hoor ik kinderen lachen, ze spelen een 
spel. Elke avond doen ze hetzelfde spel, één kind 
is de zoeker en de rest verstopt zich, oftewel, ze 
spelen verstoppertje. Elke avond hetzelfde spel en 
ze worden het nooit moe. Net als mijn ideeën en 
ik verstoppertje spelen. Mijn ideeën verstoppen 
zich en ik moet ze vinden. Nu maar hopen dat 
mijn ideeën het wel moe worden.
 Mijn moeder komt de kamer binnen. Ze brengt 
me een warme kop thee. Misschien moet je maar 
eens pauze nemen, zegt ze. Een pauze nemen? Ik 
ben nog niet eens begonnen. Mijn moeder hoort 
me zuchten. Ze kijkt naar het lege worddocument 
en zegt: ‘Nou, dat schiet inderdaad al op.’ Vreemd 
genoeg klonk het niet eens sarcastisch. 
 Ik staar weer naar het scherm. Wit, helemaal wit. 
Wit de kleur van onschuld, wit de kleur van hulp 
en de kleur van overgave. Wit, ik moet een column 
schrijven over wit! Het papier heeft mij een onder-
werp gegeven. Al die tijd probeerde het papier mij 
dit te vertellen maar ik wilde niet luisteren naar 
wat het mij te zeggen had. Ik ging helemaal op in 
het spel met mijn ideeën. Nu heb ik mijn ideeën 
niet meer nodig. Het enige wat ik nodig had was 
het papier, het witte papier.

Damaris Emgelschman (16) uit Uithoorn

Met teleurstelling heb ik het zeer summiere ar-
tikeltje gelezen dat u afgelopen woensdag over 
voornoemd onderwerp op de voorpagina van uw 
krant plaatste.

De indruk ontstaat dat er op 23 maart jl. van uw 
krant geen journalist aanwezig was bij de presen-
tatie van het Stappenplan Integrale Aanpak Eu-
roparei. 

Hoe kan het, dat van de grote onrust over het 
voortbestaan van hun woningen, waarvan veel 
bewoners blijk gaven, niets is terug te lezen?

Evenmin iets over de onwaarheden die door de 
directeur van Woongroep Holland werden gede-
biteerd of over het feit, dat de werkgroep Fysiek 
(die o.a. gaat over de toekomst van de 3 nog niet 

gemoderniseerde flats) zal worden gevormd door 
alleen vertegenwoordigers (ambtenaren) van de 
gemeente en mensen van Woongroep Holland.

Zoals ik tijdens de bijeenkomst concludeerde: 
Hier keurt de slager z’n eigen vlees!!!
Daarvan is niets goeds te verwachten.

De conclusie van de avond was dat er, gezien de 
manier waarop tot nu toe Woongroep Holland en 
wethouder Verheijen omgegaan zijn met de on-
rust en vele vragen die er leven, er heel wat zal 
moeten gebeuren voordat de bewoners het ge-
voel krijgen dat zij serieus genomen worden. 

  Bewonerscommissie Europarei-3
 W. Schreutelkamp-de Pauw

Toekomst bewoners Europarei

Weer schoon
Er zijn nog altijd bewoners, die denken dat het 
groen rondom hun woning als vuilnisbak kan 
worden gebruikt.
Ze hebben de asociale gewoonte om oude plan-
ten en soms zelfs huisraad over hun balkon te kie-
peren.
Vanmorgen echter kwamen weer de mannen om 
al die troep op te ruimen.

Wij willen hen graag eens in het zonnetje zetten, 
want het ziet er nu weer pico bello uit.
We weten dat het ‘gewoon’ hun werk is. maar dat 
neemt niet weg dat ze er voor zogen dat onze om-
geving er weer schoon uitziet. Mannen, bedankt!!.

Familie Schreutelkamp,
Straatsburgflat, Uithoorn

Rivercafé is nu ‘Het Dorp’ 
voor twintigers en ouder

Rivercafé heet sinds vrijdag 1 april ‘Het Dorp’, dat een nieuw caféconcept voor Uithoorn presenteert

Prijswinnaar Mischa Zwerver (re.)overhandigt de cheque van 250 euro aan Ol-
ga Woerdeman van kinderhospice De Biezenwaard.  Foto: Nathalie Kants

Florence Eijck nieuwe 
gemeentesecretaris
Uithoorn - Vanaf 1 april is Florence Eijck officieel in functie als 
gemeentesecretaris/algemeen directeur.  Reeds op 15 maart 
2011 begon zij haar inwerkperiode bij de gemeente Uithoorn. 
Mevrouw F.F.M. (Florence) Eijck MMO is door B&W benoemd 
in de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij 
de gemeente Uithoorn. De gemeenteraad is, na de besluit-
vorming, over de benoeming geïnformeerd. Sinds 2006 werk-
te mevrouw Eijck als gemeentesecretaris bij de gemeente Uit-
geest. Daarvoor is zij werkzaam geweest bij onder andere het 
CWI en het regionaal platform arbeidsmarktbeleid. Florence 
Eijck heeft 12 jaar lang in Uithoorn gewoond en is nu woon-
achtig in Castricum.

tie’ (vanaf 21 jaar) presenteren als 
een gezellige gelegenheid voor el-
ke bezoeker in Uithoorn die een 
brok gezelligheid wil ervaren, rus-
tig wenst te kunnen praten en een 
drankje wil drinken. Wie besluit een 
avondje gezellig uit te gaan kan kie-
zen voor ‘het (oude) dorp’…aan de 
Amstel, maar en passant ook om 
‘Het Dorp’ te bezoeken... Tevens om 
te ervaren dat men daar een ruimer 
aanbod aan verschillende soorten 
drank aantreft dan in een ‘doorsnee 
café’. Zo is er naast het standaard 
assortiment op korte termijn ook de 
mogelijkheid om verschillende ori-
ginele en professioneel samenge-
stelde cocktails te bestellen, voorts 
is er een wijnbar en een champag-
nebar. De bedoeling is verder, zodra 
de keuken in gebruik is, om tevens 
een borrelgarnituur aan te bieden, 
snacks, een sateetje, een paling of 
zalm op toast, maar ook een brood-
je bal als daarom wordt gevraagd. 
Al met al wil café ‘Het Dorp’ een ei-
gen en vast klantenbestand gaan 
opbouwen in de range van de wat 
oudere bezoeker waarop het aan-
bod dan ook is afgestemd.

Nieuw concept
De inrichting van ‘Het Dorp’ doet 
een beetje denken aan een bar 
op een cruiseschip. De ronde ra-
men aan de straatkant dragen aan 
die uitstraling bij. De kleuren zijn 
in pastelgroen, grijs en antraciet. 
De lampen boven de fraaie lange 
bar zijn replica’s van de geluidskel-
ken waarmee vroeger oude koffer-
grammofoons waren uitgerust (His 

Master’s Voice). Aan de muur han-
gen ingelijste traditionele en klas-
sieke reclameposters die uitnodi-
gen ze eens beter te bekijken. Er 
zijn beeldschermen tegen de muur 
geplaatst om onder meer bepaal-
de TV-programma’s te kunnen be-
kijken (voetbalwedstrijden). Er zijn 
voldoende zitplaatsen voor veer-
tig bezoekers. Het meubilair is alle-
maal nieuw en bestaat uit comforta-
bele barkrukken met rugleuning en 
een mogelijkheid om ze op hoog-
te te stellen. De bezoekers die ge-
weest zijn ervaren ‘Het Dorp’ als een 
nieuw concept. Kortom, het is best 
de moeite waard dit café eens bin-
nen te stappen en het interieur met 
de sfeer zelf te ervaren. Martin: “Het 
is geen bruin café waar men door-
gaans vanwege de gezelligheid van 
de barkeeper komt. Hier is het de 
bedoeling dat de bezoeker naar ons 
toekomt omdat het concept hem 
of haar aanstaat, dat men een lek-
ker drankje kan kopen en verwend 
wordt. Want dat gaat hier gebeu-
ren! En dat men waar voor zijn geld 
krijgt. Service en kwaliteit staan bij 
ons op een hoog plan. We zijn tot 
laat open en als men ergens naar-
toe is geweest en nog een ‘aan-
gekleed’ afzakkertje wenst kan je 
daarvoor hier nog perfect terecht.”
‘Het Dorp’ heet u van harte welkom 
op woensdag en donderdag van 
19.00 tot 01.30 uur, vrijdag en zater-
dag van 16.00 tot 03.00 uur en op 
zondag van 16.00 tot 24.00 uur. Kom 
eens vrijblijvend kennismaken met 
de nieuwste uitgaansgelegenheid 
van Uithoorn: ‘Het Dorp!’
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Kwakelaars altijd in voor een feestje 
en zeker als de opbrengst 
voor een GOED DOEL is!

Alpe d’HuZes

De Kwakel - Zes Kwakelaars gaan op 9 juni aanstaande 
proberen 6x zes keer de Alpe d’Huez te beklimmen. Dit doen 
zij met nog 3500 andere helden met als doel zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Alsof de-
ze sportieve prestatie nog niet voldoende is, besloten zij een 
grote benefi etavond te organiseren. En groots was het! Het 
is algemeen bekend dat men in De Kwakel wel te vinden is 
voor een feestje en dat was deze keer niet anders. Zo’n 420 
mensen hebben een kaart gekocht, waarvan 100% opbrengst 
naar het KWF gaat.

De cover- en feestband Brixx, ook wel bekend als de goe-
de doelenband van Wim Bartels, heeft ruim 3 uur be-
langeloos opgetreden. Van de jaren ’70 tot ’90, van dis-
co tot Nederlandstalig, alles werd met veel overga-
ve gespeeld en met al even zoveel enthousiasme werd 
er door het publiek meegezongen en gedanst. Tussen-
tijds en na afl oop van het optreden van Brixx  draaide dis-
cotheek Dance Night o.l.v. van Frank en Wilco Schouten. 

De zes initiatiefnemers bedanken al hun sponsoren en gas-
ten die er samen voor hebben gezorgd dat het een super ge-
zellig feest is geworden en het geweldige  bedrag van mi-
nimaal 5000 euro op de rekening van het KWF kan worden 
gestort. Wij wensen Leo, Johan, Jorrit, Wilfred, Frank en Yvo 
heel veel succes met hun Alpe d’HuZes op 9 juni!

Voor meer informatie en/of sponsoring, graag contact opne-
men met Leo Klijn, tel. 06-21556508.

                                           Foto’s: Annemarieke Verheij
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Uithoorn - Het avontuur begon op de Basisschool de Kajuit. 
Acht jongens besluiten een team in de klas samen te stellen 
om te gaan voetballen tegen andere scholen in Uithoorn. 
Na een lange weg van 7 wedstrijden, waarvan er maar één 
wedstrijd gelijk werd gespeeld en de rest werd gewonnen, is 
hun doel bereikt: de fi nale!!!!
Laten we de mannen even voor stellen; Boris de keeper, hij 
vangt elke bal en niet alleen voetballen, hij schijnt ook hele 
kleine honkballen goed kunnen te vangen. Luc onze recht-
sachter, groot en sterk in elk duel gaat hij mee naar voren en 
scoort dan vaak met het hoofd. Julian onze leider en laatste 
man, overziet als een echte veldheer elke situatie voordat 
de tegenstander dat ziet. Flip onze linksachter, schakelt elke 
tegenstander uit, gaat vaak naar voren en zorgt dan voor 
gevaar. Jarno is de man met de drie longen.  Hij gaat naar 
voren en achter en zorgt voor een hoop gevaar voor het 
doel van de tegenstander. Jessy, het loopvermogen en de 
schaduwspits, komt op de juiste momenten naar voren en 
pakt heel vaak zijn doelpuntjes mee. Mick de goalgetter, is 
de doelpuntenmachine, scoort uit elke stand en vooral op de 
juiste momenten, net wanneer het nodig is. Bob die kan je 
werkelijk overal neerzetten, speelt dan ook gewoon goed en 
voert vooral zijn taak uit, is het mannetje van alles en pakt 
ook zijn doelpunten mee.

Verdient
Als je van de 7 wedstrijden maar één wedstrijd gelijk speelt 
en de rest gewoon verdiend wint,  dan verdien je ook ge-
woon een fi naleplaats. Dit gebeurt dan ook door goed voet-
bal, maar ook vooral door scorend vermogen en een ijzer-
sterke verdediging, die maar weinig kansen weggeeft. Maar 
het is vooral het collectief. Deze jongens willen allemaal sa-
men voetballen, samen winnen, samen vechten voor elke bal 
en samen plezier maken. En dat is waar het spelletje om 
draait!

Dit belooft dus heel wat op vrijdag 8 april,  de fi nale, met 
louter goede ploegen die gaan zorgen voor een hoop spe-
ktakel! Dus ouders, broers, zussen, oma’s,  opa’s, juffen en 
meesters , leerlingen van de Kajuit, kom kijken & aanmoedi-
gen!!! 

Een jongensdroom...

Schoolvoetbalfi nale voor Kajuit jongens!!!
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Legmeervogels E6 verslaat 
AFC glansrijk 
Uithoorn - Toevallig speelt de E6 
van Legmeervogels weer tegen de 
tegenstanders van afgelopen za-
terdag. Ze hebben iets recht te zet-
ten na de 3-2 nederlaag van vori-
ge week. Als de E6 de vorm van de 
laatste tien minuten van vorige week 
kan meenemen naar deze wedstrijd 
hebben ze goede hoop dat dit inder-
daad zal lukken. Alleen Jayden ont-
breekt. Sanny en Thomas beginnen 
langs de kant. Vader Victor neemt 
de honneurs van de scheidsrechter 
waar. De aanvoerdersband valt Ben 
te beurt. Coach Peter mag de voet-
balschoenen van de reservespelers 
strikken. Het begin is veelbelovend. 
Toch openen de bezoekers de sco-
re. Bij een mooie aanval van de E6 
komt Menno net niet aan de bal. 
Legmeervogel’s verdedigers heb-
ben duidelijk moeite met de snel-
le spits van AFC die een prachtig 

schot in de benen heeft. Een mooie 
aanval via het trio Menno, Stijn en 
Emilio leidt tot de gelijkmaker. Niet 
lang daarna verrast Luc de keeper 
met een vrije trap uit het boekje: 
2-1. Tijdens de rust is Peter niet he-
lemaal tevreden met hun spel. De E6 
moet net iets scherper zijn. De ver-
dedigers moeten ten allen tijde zicht 
hebben op de aanvallers. De verde-
diging, met Ottavio als laatste man, 
is inderdaad scherp! In de tweede 
helft heeft Fabio weinig te doen, de 
keeper van AFC des te meer.

Liefst vier doelpunten krijgt hij om 
zijn oren. Ben neemt hiervan het 
leeuwendeel voor zijn rekening (een 
heuse hattrick). Thomas doet ook 
een duit in het zakje. Met 6-1 is de 
nederlaag van de vorige week ver-
geten. In de strafschoppenserie is 
de E6 AFC ook de baas: 3-2. 

Legmeervogels trainers in 
de ban van Johan Cruyff
Uithoorn - Legmeervogels voetbal 
circuitleiders Raymond Hafkamp en 
Henk Caarls hebben de pupillen-
trainers van voetbalvereniging Leg-
meervogels afgelopen week in be-
roering gebracht met een zeer ge-
slaagde 1 aprilgrap.
 
Vrijdagmorgen zagen alle E en F pu-
pillentrainers een uitnodiging in de 
digitale bus liggen voor een speciale 
workshop ‘het nieuwe voetbal’ wel-
ke woensdag 6 april a.s. gehouden 
zou worden op het jeugdopleidings-
complex De Toekomst van Ajax. De-
ze workshop die onder leiding zou 
staan van Dennis Bergkamp en Wim 
Jonk zou worden gehouden om na-
der in te gaan op het plan Cruyff. 

Mogelijk dat Johan Cruyff zelf aan-
wezig zou zijn om beide heren te 
ondersteunen werd in het schrij-
ven gesuggereerd. Na een intensie-
ve workshop zou het plan ook infor-
meel bediscussieerd kunnen wor-
den onder het genot van een hap-
je en een drankje. De E en F trainers 
werden van harte uitgenodigd zich 
aan te melden voor deze workshop 
om op deze manier een steentje bij 
te kunnen dragen en achtergronden 
van het plan te mogen ontvangen.
Gezien de intensieve en zeer goe-
de samenwerking die Legmeervo-
gels en Ajax al sinds meerdere jaren 
hebben werd de uitnodiging door 
de pupillentrainers enthousiast en 
zonder argwaan ontvangen. Dat het 
geheel ondersteund werd met een 
brief ondertekend door Legmeervo-
gels voorzitter Bart Top bevestigde 
dit alleen maar. Er moest snel gere-

ageerd worden waardoor de posi-
tieve reacties al snel binnenstroom-
den. Vanzelfsprekend riep de uitno-
diging ook allerlei vragen op. “Wat 
is de dresscode woensdag?”, “Wordt 
er door de heren ook een praktijk 
training verzorgd?” en “Kan ik een 
uurtje later instromen, want ik kan 
niet eerder weg van mijn werk” wa-
ren enkele opmerkingen die voorbij 
kwamen.

Meerdere jeugdbestuursleden lie-
ten zich niet onbetuigd en meldden 
zich eveneens aan. Een eigen initia-
tief voor het regelen van een bus om 
als gezamenlijke groep naar de Toe-
komst af te reizen werd met open 
armen ontvangen. Daarnaast was er 
een trainer die uiteindelijk vond dat 
de jongens voorop moesten blijven 
staan en er dus gewoon training zou 
worden gegeven. Te lezen viel dat 
dit met pijn in zijn hart was, maar 
dat zat dan wel op de goede plek.
 
Legmeervogels voorzitter verrast
Navraag bij de organisatoren van de 
grap leert dat Legmeervogels voor-
zitter Bart Top zelf verrast was door 
de brief. “Een technisch bestuurs-
lid belde mij al verontwaardigd op 
met de vraag waarom hij hier niets 
vanaf wist”. Vanzelfsprekend vat-
te hij de grap zeer sportief op: “Ge-
weldige grap! Prachtig mooi knip en 
plakwerk ook. Leuk!”. Vrijdagavond 
werd eenieder al geïnformeerd dat 
de workshop een 1 aprilgrap was en 
er dus geen vrij genomen hoefde te 
worden, de directeur van de school 
niet benaderd hoefde te worden om 
bij hoge uitzondering een les te la-

ten schieten en dat de circuittrainin-
gen op de woensdag gewoon door-
gingen.
 
Het goede voorbeeld
Circuitleider Raymond reageert: 
“De eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen dat mijn vrouw en voetbalgek-
ke zoontjes mij ‘s ochtends op de-
zelfde manier te pakken hebben 
genomen. Maar uit zo’n mooie as-
sist moest natuurlijk gescoord wor-
den. Samen met Henk vonden wij 
dat een beetje humor in de vereni-
ging altijd het beste medicijn is om 
met z’n allen eens gezellig te lachen 
naast de goede inzet en ambitieuze 
plannen die we met z’n allen nastre-
ven. Al onze trainers werken het he-
le jaar door keihard en vol enthousi-
asme om onze jongens op een ple-
zierige manier beter te laten wor-
den in het voetbalspelletje. Op zijn 
tijd de boel een beetje relativeren en 
plezier maken kan dan geen kwaad, 

waarbij we hopen dat onze trainers 
ook dit over kunnen brengen naar 
onze spelertjes. Lol in het spelletje 
is namelijk naast goede trainingen 
de belangrijkste basis om de vele 
talentjes die we hebben, nog beter 
te laten worden.

Maar ook voor de wat minder geta-
lenteerde jongens en meisjes is dit 
de belangrijkste drijfveer om week 
in week uit en vaak meerdere keren 
per week de kicksen onder te bin-
den en met hun team het veld op te 
gaan. We vinden het geweldig dat 
we met deze grap het ‘goede’ voor-
beeld hebben kunnen geven.”
 
Gezien de vele reacties via allerlei 
media en op en rond de Legmeer-
vogelse kunstgrasvelden zaterdags 
erna was de boodschap overgeko-
men en werd er uitbundig nageno-
ten van de zeer geslaagde 1 april-
grap.

Veldseizoencompetitie 
handbalmeiden geopend

Uithoorn - Het veldhandbalsei-
zoen is afgelopen zaterdag 2 april 
door de leiding van de Handbal C-
jeugd in een optimaal gezellige 
sfeer geopend. Alle teams van de 
C-jeugd van Legmeervogels (C1, 
C2, C3) werden zaterdagochtend 
door de clubleiding en enkele moe-
ders van de C-jeugd (Petula, Nar-
da, Nellie, Andrea, Saskia, Mariët-
te en Joke) om 9.15 uur ontvangen 
en getrakteerd op een heerlijk ont-
bijtje waarin een “vleugje Paas” was 
verwerkt. Circa 30 meiden van de 
handbal smulden van de broodjes, 
croissantjes, beschuitjes en crac-
kers met daarop heerlijk beleg zoals 
kaas en worst, maar ook de pinda-
kaas, jam en chocopasta ontbraken 
niet. Dit heerlijke ontbijt ging vooraf 

aan de eerste competitiewedstrijden 
van de meiden die om 11.00, 11.50 
en 12.40 uur werden gespeeld. Op 
de eerste hele mooie lentedag van 
het jaar, werden de wedstrijden met 
wisselende resultaten afgesloten. 
De C1 startte haar eerste partij met 
een overwinning, gevolgd door een 
gelijkspel van de C2 en een verlies 
van de C3.
Ook zin om lekker met leeftijds-
genoten te handballen in een ge-
zellige, gemoedelijke en ontspan-
nen sfeer. Kom dan eens een keer 
met meetrainen, neem contact op 
met jeugdhandbal Legmeervogels, 
tel. 0297-532751/06-12207271 voor 
meer informatie over trainingstij-
den e.d. Of stuur een e-mail naar:
legmeervogels@handbal.nl.

KDO meidenvoetbal geniet bij 
Nederlands dames Elftal
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond er voor de meiden voetbal-
teams van sv. KDO weer een acti-
viteit op het programma. Deze mid-
dag gingen zij naar ‘hun’ Neder-
lands Elftal; het Nederlands dames 
team. Deze speelde namelijk een 
oefeninterland tegen het vrouwen 
elftal van Schotland, in het stadion 
van FC Volendam. Om 13.00 uur ver-
trok een bus vol, vanaf het dorps-
huis in De Kwakel, naar het beroem-
de vissersdorp. In totaal gingen er 
42 meiden en 15 begeleiders mee, 
in Oranje kledij om de wedstrijd te 

aanschouwen en hun voorbeelden 
aan te moedigen. Na driekwartier 
arriveerde de groep bij het stadion 
en kon iedereen na de strenge ‘vu-
vuzela-controle’ naar haar plaatsje 
op de tribune, waar in Vak F op rij 
4, 5 & 6 de rood-witte meiden van 
KDO in oranje uitrusting prima uit-
zicht hadden over het veld. Na het 
volkslied, dat uit volle borst werd 
meegezongen, begon de wedstrijd 
om 14.30 uur. Onder luide aanmoe-
digingen van het enthousiaste pu-
bliek werd er al vroeg in de wed-
strijd gescoord. Het Nederlands 

Elftal was zelfs zoveel sterker dat 
het binnen 15 minuten 3-0 stond, 
waarbij hele mooie doelpunten za-
ten. Uiteindelijk was de ruststand 
4-1 voor Oranje. Hoewel de tweede 
helft iets minder spectaculair was 
werd het uiteindelijk 6-2, een mooie 
en terechte uitslag waarbij de aan-
moedigingen en het gillende ge-
juich van de Kwakelse meiden ze-
ker een positieve bijdrage in heb-
ben gehad. De leiders en trainers 
waren helemaal blij en tevreden 
met dit geslaagde uitje toen enkele 
meiden leermomenten haalde uit de 

wedstrijd met punten als: “het veld 
groot/ breed maken” en “veel over-
tikken naar elkaar”. Heel De Kwakel 
is dus benieuwd naar de komende 
wedstrijden van de KDO meiden. Bij 
het verlaten van het stadion werden 
er ook nog enkele handtekeningen 
gescoord van de Oranje speelsters, 
die hier uitgebreid hun tijd voor na-
men. Terug in de bus was de eufo-
rie nog volop aanwezig en bracht de 
chauffeur van Van der Laan B.V. de 
groep weer netjes huiswaarts, waar 
zij om 17.45 uur arriveerden.
Het was een geslaagd uitje waarbij 
zowel van de meiden als de begelei-
ders een hoop enthousiaste reacties 
klonken. Hoewel het seizoen rich-
ting het einde loopt zullen er nog 
diverse leuke activiteiten naast het 
voetbal zijn.




