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ZATERDAG 6 APRIL

DEZE WEEK:

Deskundige uitleg en beantwoorden vragen
over vachtverzorging van hond of kat

ZATERDAG A.S.

OPEN
HUIS
BIJ DIVERSE MAKELAARS

✔ de dierenfotograaf zet uw kat GRATIS op de foto
✔ Uw dier wegen, gratis ballonnen. Kortom, wil je
gezellig met je huisdier naar de winkel?
Kom dan
zaterdag
langs bij

Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 3

Een fraai kunstwerk voor
Praktijkschool Uithoorn
Uithoorn - Vorige week dinsdag werd in de Praktijkschool Uithoorn aan het Legmeerplein 55
een kunstwerk onthuld. Alvorens
dit werd gedaan bracht de directeur van de school, Sylvana Halkers,
nog even de aanleiding hiervan in
herinnering. Toen de nieuwe Praktijkschool Uithoorn op 24 november 2011 werd geopend, kreeg zij
uit handen van wethouder Ria Zijlstra een cheque van 5.000 euro. Het
geld was bestemd voor een kunstwerk voor de school als geschenk
van de gemeente voor een aantal
scholen in het kader van het project
Kleur en Fleur. De keuze en de vervaardiging van het kunstwerk lopen
via Kunstencentrum De Hint. Uiteindelijk kwam kunstenares Maaike Claus daarvoor in beeld en die
ontwierp op papier enkele kunstwerken om uit te kiezen. Daaronder
ook een zitbank waarvan de vorm
en uitbeelding nader konden worden ingevuld. Dat werd uiteindelijk
samen gedaan met leerlingen van
de school die daarvoor allemaal een
tekening hadden gemaakt waarin hun persoonlijke gevoelens en
ideeën tot uitdrukking zijn gebracht.

Het kunstwerk dat aldus met die
gezamenlijke bijdragen is ontstaan,
blijkt een fraai uitgevoerde zitbank
te zijn die werkelijk een aanwinst is
voor de aula in de school. Gemaakt
van kunststofmaterialen polyester
en epoxyhars. De tekeningen zijn na
de vorming van de basisbank en het
kunstgedeelte, met een transparante en krasvrije epoxylaag op de
bank ‘geplakt’, beter gezegd daarmee ‘geïntegreerd’.
Creatieve talenten
De bank toont sculpturen van leerlingen die bezig zijn met praktijkhandelingen zoals die in de lessen
op school worden gegeven. Het resultaat van ieders inbreng is een wit
kunstwerk dat op de hoeken voorzien is van kleurrijke tekeningen. En
daar zijn heel creatief en kunstzinnig uitgevoerde exemplaren bij. In
dat licht gezien zitten er echt talenten op de Praktijkschool Uithoorn.
En waarschijnlijk niet alleen op dat
vlak! Samen met enkele leerlingen
werd de ‘kunstbank’ door wethouder Ria Zijlstra en de kunstenares
onthuld door het afnemen van het
doek waaronder de bank schuil-

ging. Daarna volgde een uitgebreide en terechte bewondering. Op de
Praktijkschool Uithoorn wordt onderwijs gegeven dat zich voornamelijk richt op praktijkvakken in de domeinen wonen, werken en vrije tijd,
terwijl tevens aandacht wordt besteed aan de persoonsvorming. De
school biedt momenteel plaats aan
176 leerlingen waaronder een fors
aantal van het eerste uur. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor die
leerlingen die geen diploma kunnen
behalen in het vmbo. Het gaat om
leerlingen die op het gebied van leren extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Leerlingen kunnen alleen toegelaten worden met
een zogenaamde RVC-beschikking.
Deze beschikking wordt afgegeven als een leerling voldoet aan een
aantal voorwaarden voor wat betreft
intelligentie en leerachterstanden.
Praktijkschool Uithoorn blijkt een
graag gewilde keuze voor die leerlingen, want volgens directeur Halkers zal met ingang van het nieuwe
studiejaar het leerlingenaantal de
top van 196 plaatsingen hebben bereikt. Meer weten? Kijk op de website www.praktijkschooluithoorn.nl.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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De toekomst bepalen we nu!
Uithoorn - Hoe willen wij dat Uithoorn er in 2030 uitziet? Daarvoor
maken gemeenteraad en een groep bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een toekomstvisie. Samen hebben ze daarvoor vier verschillende toekomstbeelden bedacht, gericht op samenleven, invulling van ruimte en economie, bestuur en organisatie.
Dit moet leiden tot één toekomstvisie waarop de gemeente zich gaat
richten. 2030 lijkt ver weg, maar de toekomst bepalen we nu! De vier
toekomstbeelden zijn heel verschillend:
1. Hart & Hard aan de Amstel, samen en dynamisch
2. Vanuit de eigen kracht & kwaliteit
3. Tuinstad, menselijke maat in de stedelijke omgeving
4. Behouden & Beheren, de verzorgende overheid

50% korting
HARTELUST B.V.

Kerklaan 9
Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)

voor

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

VAN TOL

Ook voor
zonnepanelen
moet u bij
Vosse zijn!

Spaar
stempels
op het wasprogramma

Voor meer info zie artikel elders in deze krant.

W.C. Amstelplein • Uithoorn / Tel. 0297-561316
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Veel creativiteit bij eieren
schilderen in de wereldwinkel
Uithoorn - Zaterdag jl. vond in de
wereldwinkel in Uithoorn de prijsuitreiking plaats voor het mooiste geknutselde/gekleurde paasei. Het was
voor de jury nog een hele toer om uit
de vele mooie eieren de winnaars te

kiezen, maar de gelukkigen zijn uiteindelijk geworden: Zoe Vonsee, 7
jaar, maakte het gestreepte ei met
sterretjes, uitgeknipt en opgeplakt.;
Tijn, 11 jaar, beplakte een ei met Tony Chocolonely; Lisa Vermey, 11 jaar,

verwerkte op het ei een logo van de
wereldwinkels en Brigitte Diermanse kleurde het ei met erin ‘de wereldwinkel’. Alle winnaars ontvingen een
prijs van de leukste en meest verantwoorde cadeauwinkel in Uithoorn.

KBO-ers op bezoek bij de KLM
De Kwakel - Donderdag 27 maart
is een kleine groep KBO leden uit
De Kwakel op excursie geweest op
Schiphol. Daar werden ze rondgeleid door dorpsgenoot Anton Meijer die werkzaam is op Schiphol.
De gasten zijn op plekken geweest
waar je anders niet kunt komen. Op
het panoramaplatvorm had men
door het mooie heldere weer een
prachtig uitzicht op diverse toestellen die voor de start klaar stonden of
werden geladen. Het was een gezellige en leerzame middag. Anton, bedankt voor je inzet namens de KBO
De Kwakel!

6 april: Dag van de Toekomst
De mening van inwoners en ondernemers is belangrijk. Wat vinden
zij goed en wat niet. Wat missen ze nog. Op zaterdag 6 april gaan de
raadsleden ‘de straat op’ om die meningen te peilen.
09.00-11.00 u: De Kwakel (dorpsplein, ter hoogte van het Dorpshuis)
11.30-13.30 u: Zijdelwaardplein (hoofdingang ter hoogte van Blokker)
14.00-16.00 u: Dorpscentrum Uithoorn (Amstelplein, ter hoogte Kruidvat)
Daarnaast is er tot 8 april een internetpeiling met meer informatie over
de toekomstbeelden op www.uithoorn.nl. Deelnemers aan de Dag van
de Toekomst maken kans op een dinerbon van 50 euro, te besteden
in Uithoorn.
Fotowedstrijd
Een beeld zegt meer dan duizend woorden... Met deze, zeer oude, spreuk in het achterhoofd zoekt de gemeenteraad een mooie foto voor de voorkant van de toekomstvisie. Inwoners kunnen hiervoor
een foto inleveren tijdens de Dag van de Toekomst. E-mailen naar
griffie@uithoorn.nl kan ook tot 08 april. De winnaar krijgt een dinerbon
van 50 euro, te besteden in Uithoorn.

VERMIST
Uithoorn - Als vermist opgegeven door zijn baas is deze
zwart-grijze cyperse poes die
twee witte vlekjes op de voorpoten heeft. Loeloe wordt vermist vanaf de Burgemeester
Kootlaan in Uithoorn.
Wie Loeloe heeft gezien wordt
verzocht contact op te nemen
met de Dierenbescherming via
tel. 0297-343618.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Mijmeringen

Smartphone

Het was een groot feest
bij Drinken en Zo!
Uithoorn - Wie houdt er nu niet van
Skerryvore! Wie niet aanwezig was
bij hun live optreden zaterdagavond
bij Drinken en Zo in Uithoorn heeft

wat gemist. Het was een groot feest.
Heerlijke muziek, druk en oergezellig. Buiten koud en guur, binnen
warm en sfeervol...

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Staartmolen: Zwarte kater van 2 jaar oud. Heeft pandatekening en zwart hartje op de neus.
- De Kwakel, Linie: Zwarte kat met witte bef, buik en voetjes. Hij
heet Rakker.
- Mijdrecht, Jade: Zwart-witte gecastreerde kater. Rambo heeft een
zwart vlekje op zijn neus en is gechipt.
- Uithoorn, Kazemat: Gecastreerde rood-witte kater met chip. De
vacht van Puk is grotendeels wit. Puk heeft een chip.
- Mijdrecht, Raadhuislaan: Rood-witte kater van 17 jaar oud. De kat
heet Willie.
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-grijze cyperse poes.
LoeLoe heeft 2 zwarte vlekjes op haar voorvoetjes.
Gevonden:
- De Kwakel Stelling: Op straat gevonden een Vlaamse reus (konijn).
- Mijdrecht, G. v. Stoutenborchstraat: Cyperse poes met wit.
- Vinkeveen, Vinkenkade: Wit/zwart mannelijk konijn, langharig.
Het konijn werd gevonden met vastgekoekte klitten bij buik en
achterste.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Jonge magere kater, gezond, normaal postuur, cypers op rug en kop. De kat is niet gecastreerd,
ongeveer 8 maanden oud en draagt een zwart vlooienbandje.
- Mijdrecht, Heemraadsingel: Langharige fret met bruin/zwarte potjes.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Alleen is ook maar alleen

Gezellige inloopdag bij
Discus van Tol
Uithoorn - Aanstaande zaterdag
6 april organiseert Dierenspeciaalzaak Van Tol op het Amstelplein een
gezellige dag voor baasjes en hun
huisdier(en).
De firma Jean Peau zal er zijn om
uitleg te geven en vragen te beantwoorden over vachtverzorging van
uw/jouw hond of kat. Dus neem
hem zeker mee! Jean Peau heeft een
complete lijn producten voor de verzorging van de vacht en voor het oplossen van huidproblemen. De producten zijn op basis van kruidenextracten met een zuurgraad die zodanig is, dat de vetlaag van de huid
en vacht niet afgebroken maar zelfs
verbeterd wordt. Maar ook voor de
dagelijkse vachtverzorging heeft
Jean Peau diverse producten, zoals
shampoos en kammen.
Fotograaf
Op deze zaterdag zal er tevens een
dierenfotograaf in de winkel aanwezig zijn die uw/jouw hond of kat gra-

Henk van der Greft

Gezellig
Wilt u/wil jij dus een keer gezellig met je huisdier naar de winkel?
Kom dan langs op zaterdag 6 april
bij dierenspeciaalzaak Van Tol op
het Amstelplein. Jean Peau Vachtverzorging en de fotograaf zijn er
op deze dag tussen 10.00 en 16.00
uur. Baasjes en hun huisdieren zijn
van harte welkom !

Vorig jaar zomer ben ik dus overgestapt op de smartphone plus het
noodzakelijke abonnement waarmee ik op internet kan. En niet veel
later moet je constateren dat je verslaafd bent. Hoe verslaafd wist ik
toen nog niet, maar nu wel. Want hoe mooi de techniek ook is, ook
dit kan falen. Mijn smartphone is niet meer smart, maar gecrashed.
In gewoon Hollands, de telefoon is kaduuk en niet zo’n beetje ook.
Het is namelijk net een computer, een computer in het klein en die
computer bestaat uit hardware en software (weer die Engelse woorden die zo gewoon zijn geworden in ons taalgebruik). De hardware
is de telefoon, de software de programmatuur waar het op draait. En
de software van mijn telefoon moest geüpdatet worden, in gewoon
Nederlands bijgewerkt. En daar ging het fout.
Om een lang verhaal kort te maken, vorige zomer wilde ik per se een
telefoon met een kleurtje. Een roze moest het worden, want in het
mannenhuishouden dat ik voer, herken ik graag de zaken die van
mij zijn. Roze is de perfecte kleur, want die staat volgens mijn zoontjes voor meisjes en toevallig is mama het enige meisje in huis. Is
het in huis roze? Dan is het van mama (u begrijpt dat ik geen roze
schoonmaakmiddelen in huis haal, dan kies ik voor blauw of groen).
Ik kwam dus in het bezit van een roze Samsung Galaxy S2. En toen
ik de telefoon voor het eerst opstartte bleek het een telefoon te zijn
voor de Franse markt. Geen probleem, want de taal pas je zo aan en
voor lange tijd was ik zeer tevreden met mijn slimme toestel. Tot daar
die ene update kwam, ik vond het een hoop gedoe maar het schijnt
toch zo te zijn dat je dat af en toe moet doen. Dus liet ik de update
zijn werk doen en daar begon de ellende. Na deze bijwerking viel
mijn telefoon te pas en te onpas weg, hij ging gewoon letterlijk uit en
was niet snel weer aan te doen. Alles went, ook dit, maar een vriend
van mij kon het wel fiksen. Ik ben helemaal geen technisch persoon
dus leg graag dit soort problemen in andermans handen en ik had
alle vertrouwen erin.
Helaas ging het van kwaad tot erger. Mijn telefoon pikte het allemaal niet en stopte er helemaal mee. Dit schijnt zo af en toe voor te
komen. Inmiddels weet ik dat mijn telefoon niet een normale Galaxy
2 is, maar een bepaalde versie. Dezelfde naam, maar dat is dan ook
alles. Dus een update van Samsung zelf zou goed moeten zijn, maar
laten we zeggen dat mijn toestel een identiteitscrisis heeft. En dan
werkt de update niet. Mijn slimme telefoontje is inmiddels bij een
gerenommeerde telefoondokter want Samsung doet helemaal niets
hiermee. Ik heb echter de hoop dat er nog redding is. In de tussentijd
behelp ik me met een leentoestel. Ik ben bereikbaar, ik kan sms’en
en ik kan zelfs whatsapp gebruiken en daar houdt het mee op. Dat
is prima, het is toch wat een telefoon moet doen. Maar deze telefoon
is niet van mij, niet slim en ik mis mijn eigen apjes. Mijn fotocamera
op de mobiel, de spelletjes die erop stonden als Wordfeud en solitaire en ga zo maar door. Ik voel me een beetje onthand en heb dan
de neiging om dan helemaal maar geen mobiel meer te gebruiken.
Iets wat bijna onmogelijk is in deze tijd, maar toch. Misschien is dit
een teken dat ik best wat minder technologie kan gebruiken in mijn
leven. Even terug naar vroeger, naar de natuur, naar jezelf en naar
contacten voor je neus in plaats van via de telefoon of whatsapp. En
als er dan toch een moraal in dit verhaal moet zitten dan is het wel
dat je niet moet kijken naar de mooie buitenkant, maar dat het toch
echt gaat om een goed werkende binnenkant!

Zelfde makelaar,
andere naam
Uithoorn - Met gepaste trots
presenteert Van der Wurff makelaars in deze krant hun woningen die meedoen aan de Open
Huis Dag. U treft een aantrekkelijk en breed aanbod dat varieert
van twee-kamerappartementen,
starters- en doorgroeiwoningen
tot luxe en vrijstaande woningen.
Zoals u ziet is er dus voor ieder
wat wils. Stuk voor stuk mooie,
betrouwbare woningen. Door de
lage rentestand en de verlaagde
prijzen is dit hét moment om uw
nieuwe woning te kopen.

Uithoorn - Vrijdag 29 maart was het dan zover. Martin Plasmeijer werd deze
dag 50 jaar. Dan mag een Abraham zeker niet ontbreken, maar 1 is ook zo
alleen. Het plan ontstond om meerdere Abrahams te maken door diverse
gezinnen. Zeg nou eerlijk, het ziet er toch gezellig uit op het terras bij Martin
thuis?De verrassing was dan ook zeer geslaagd toen hij thuiskwam.

tis (zwart/wit) op de foto zet. Bij de
fotograaf kunnen mooie vergrotingen, of producten met de foto van
je hond/kat zoals een waakbord of
een sleutelhanger, nabesteld worden. Kinderen mogen met hun huisdier op de foto en er worden ballonnen uitgedeeld. Benieuwd hoeveel uw/jouw hond weegt en of hij
het juiste gewicht heeft? Dan kan
de hond zaterdag gewogen worden.
Discus van Tol heeft op zowel het
Amstelplein als op het Zijdelwaardplein altijd een weegschaal. Uiteraard wordt daarbij deskundig advies gegeven.

Nog geeneens zo lang geleden waren er geen mobiele telefoons en
leek een telefoon altijd bij je een utopie. Maar ontwikkelingen gaan
snel, zeker in de techniek. Dus toen ik op de middelbare school zat,
hadden we gewoon niets. En tegen de tijd dat ik op het HBO zat, had
ik inmiddels mijn eerste mobiele telefoon die ik deelde samen met
mijn vriend, type koelkast (die telefoon bedoel ik, niet mijn vriend).
Inmiddels ben ik echter bezig met mijn zesde mobiele telefoon en
dat is een smartphone. Helaas nemen Engelse woorden steeds meer
onze taal over, maar ja, slimme telefoon klinkt ook gewoon niet. De
titel smartphone dekt echter wel de lading. Het is niet enkel een telefoon, maar je kunt er ook heel handig mee op het internet en dat
herbergt ongekende mogelijkheden. Van whatsappen tot spelletjes
en handige apps om te gebruiken, ik noem een willekeurige handige
app en dat is EHBO voor kinderen. Je zult die informatie maar nodig
hebben, in paniek zijn, onderweg en wat heb je dan bij je? Je slimme telefoon die je uit je nare situatie kan helpen. Je moet het wel zelf
doen, maar toch, de juiste informatie heb je altijd bij je.

Mocht er iets van uw gading bij
zitten, aarzel dan niet en neem
vooral vrijblijvend contact met
hen op, want ze geven u graag
vrijblijvend uitgebreid en eerlijk
advies, zodat u weet of het zinvol en haalbaar voor u is om te
besluiten voor het huis van uw
dromen te gaan. Met dat uitgebreide advies bedoelen Van der
Wurf makelaars overigens niet
alleen de waarde of de onderhoudstoestand van het huis. Er
zijn veel meer zaken voor u van
belang. Uw financiële omstandigheden bijvoorbeeld. Voor dit
moment, maar ook voor de toekomst. Daarom kunt bij hen ook
terecht voor al uw verzekeringen, een goede planning van uw
oude dag, hypotheken. Zij kunnen u in contact brengen met

een goede en onpartijdige adviseur.
Onder de naam Ohlenbusch –
Ran & Van der Wurff Makelaars
stonden ze jarenlang voor gedegen vakkennis en een uitstekende service. Uw wensen stonden bij hen centraal. Ze hebben
in die tijd gezamenlijk een uitgebreid netwerk opgebouwd, deskundigheid vergaard en hadden
volop aandacht voor uw persoonlijke situatie. Dat kwam voor
hen op de eerste plaats. Dat was
altijd zo en dat blijft zo. Ook in de
toekomst. Dat is niet veranderd
en dat zal nooit veranderen.
Hun naam daarentegen, verandert wel. Met ingang van medio april heten ze voortaan Van
der Wurff Makelaars. Onder die
naam blijven ze als vanouds werken vanuit hun vestiging in Uithoorn in winkelcentrum Zijdelwaard. Behalve hun naam verandert er dus eigenlijk helemaal
niets. Ze zijn en blijven NVMmakelaar en Seniorkeurmakelaar en kunnen u objectief adviseren, onder meer over de levensloopbestendigheid van de
woning die u op het oog heeft.
Kijk lekker rond tijdens de open
dag en kom daarna gerust bij
hen langs. Zij nemen graag de
tijd voor u. Het kantoor is tijdens
de Open Huizen Dag geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.

En dat is één, nog twee te
gaan…
Uithoorn - Afgelopen weekend
kwam mevrouw Steensma haar
prijs, een minuut gratis winkelen,
verzilveren bij AH Jos van den Berg.
Zij was een van de drie winnaars
van de decemberactie van Winkelcentrum AmstelPlein. Na een kopje
koffie en een toelichting op de spelregels was het dan zover. “Toch wel
spannend, ik heb er zelfs over gedroomd”, gaf mevrouw Steensma
aan. Onder toezicht en met behulp van enkele aanwijzigingen van
haar man ging ze van start. Dat ze
haar ‘huiswerk’ goed had gedaan

bleek uit het feit dat zij vastberaden
op de door haar geselecteerde producten af ging. Nadat de minuut
voorbij was werd de balans opgemaakt bij de kassa. Een bedrag van
526.00 euro werd door de kassa geregistreerd. Een zichtbaar geëmotioneerde mevrouw Steensma: “Hier
ga ik ook anderen in mee laten delen.” Een typerende uitspraak voor
het sympathieke echtpaar.
Komende weken zullen de andere
twee winnaars hun prijs komen verzilveren: wij zijn benieuwd welk resultaat zij behalen!
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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van het
gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 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: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen terecht
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
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CO L O F ON

verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw, eerste inschrijvingen buitenland en inzage vergunningen moet u altijd een
afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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
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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
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Gemeente Uithoorn meet klanttevredenheid nu ook aan de balies

Een goede dienstverlening begint
met inzicht in de klanttevredenheid.
Wat vindt u van de dienstverlening
aan de gemeentebalies? Hoe zouden
wij deze kunnen verbeteren?

Per 2 april kunt u onze dienstverlening beoordelen aan de balies. Met
uw waardering kunnen wij onze

dienstverlening aanpassen aan uw
wensen en behoeften.

Beoordeel dienstverlening
aan de balies
Er staat sinds 2 april een zuil met
touchscreen bij de entree van het gemeentehuis. U kunt door het aanklikken van één van de drie smiley’s uw

Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

waardering geven: een groene smiley voor een goede beoordeling, een
oranje bij matige beoordeling en een
rode smiley bij een slechte beoordeling. Uw beoordeling van onder andere de wachttijd, klantvriendelijkheid en duidelijkheid van de informatie duurt ongeveer een minuut.
Sinds mei 2012 kunt u op dezelfde
manier de digitale balie op de website van de gemeente beoordelen. Dit
kost slechts 10 tot 15 seconden.
Dankzij uw reacties krijgt de gemeente beter inzicht in haar prestaties en
kan ze haar dienstverlening gericht
aanpassen.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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 schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige 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 bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng

Tijdelijk:
- Start inspraak voor voorontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg
47”. Inzageperiode 22 maart 2013 t/m donderdag 4 april 2013. Info: de heer
W. van de Lagemaat (0297) 513111.
- Verkeersbesluit aanwijzing onverplicht ﬁetspad Libellebos, Bezwaar 20 februari tot en met 5 april 2013. Info mevrouw S. van der Waals, tel (0297) 513111.
- Verkeersbesluit geslotenverklaring Amsteldijk-Noord op 25 februari en 8 maart
2013. Bezwaar 20 februari tot en met 5 april 2013. Info mevrouw S. van der
Waals, tel (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en
met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperiode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297513111.
- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleidsregels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info:
Waternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900 - 93 94 of evelien.van.assenbergh@waternet.nl
- Verkeersbesluit openstelling Randweg voor gemotoriseerd verkeer en geslotenverklaring voor vrachtverkeer. Inzageperiode 6 maart tot en met 17 april
2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Waterlijn Dorpscentrum. Inzageperiode 5 t/m
18 april 2013. Info: de heer R. Noorhoff, 0297-513111.
- Voorontwerp “Bestemmingsplan Noorddammerweg_ﬁetsverbinding en rotonde bij N201”. Inzageperiode 5 t/m 18 april 2013. Info: de heer M. Blonk, 0297513111.
- Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Prinses Irenelaan. Inzageperiode: 13
maart 2013 tot en met 24 april 2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. 0297513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland. Ter inzage van: 15 maart t/m 25 april
2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Tussen Meerwijk-Oost en Meewijk-West, aanvraag omgevingsvergunning
voor het tijdelijk realiseren van parkeerplaatsen op het bestaande hondenuitlaatveld. Ontvangen 25 maart 2013

Thamerdal
- Meerlaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en verhogen van het bestaande dak en het plaatsen van een dakraam en een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 25 maart 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 108 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het
wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 25 maart 2013
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Kwakelsepad 10, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van CAI kabel. Bezwaar t/m 24 april 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
-

Randhoornweg, wijziging van de vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor
het organiseren van de 10 Engelse mijlen op 31 maart 2013. Bezwaar t/m 6
mei 2013

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, vergunning aan Miran Markthandel voor het innemen van
een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van diverse
snacks op maandag- en dinsdagmiddag. Bezwaar t/m 6 mei 2013.
- Dorpscentrum, vergunning aan Starpromotions B.V. voor het organiseren van
een braderie op 30 juni en 27 oktober 2013 van 11.00 tot 17.00 uur. Bezwaar
t/m 8 mei 2013.
- Marktplein, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het organiseren van een evenement op 30 april 2013 van 15.00 tot 19.00 uur. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op Koninginnedag 30 april 2013 van 12.00 – 19.00 uur aan
de exploitant(en) van IJssalon Esplanade, Café De Gevel en Sjiek aan de Amstel. Bezwaar t/m 8 mei 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan, vergunning aan Miran Markthandel voor het innemen
van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van diverse snacks op woensdag- en donderdagmiddag. Bezwaar t/m 6 mei 2013
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 op tel. (0297)
513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN WATERLIJN DORPSCENTRUM

Toelichting
De waterlijn van het dorpscentrum wordt vernieuwd. Om meer recreatievaart naar
het centrum toe te trekken, worden de bestaande steigers aan de Wilhelminakade
en het Marktplein vervangen voor een passantenhaven. Daarnaast komt langs het
Irenepad (onder en nabij de brug) een boodschappensteiger en nabij de Thamerkerk een jachthaven, die mede zal worden gebruikt door een botenmakelaar. Omdat deze plannen in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan moet dat worden herzien om de plannen planologisch mogelijk te maken. Hiervoor wordt het
bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum opgesteld.
Het bestemmingsplan betreft drie losse locaties langs de waterlijn van het dorpscentrum. Hierbij gaat het om een boodschappensteiger, een passantenhaven en
een jachthaven. Hierna zullen de ontwikkelingen per locatie worden toegelicht.

Locatie boodschappensteiger
Aansluitend aan de steiger van de horecagelegenheid ‘Het Rechthuis’ wordt langs
het Irenepad een steiger gerealiseerd, die doorloopt onder de Prinses Irene Brug.
Het idee achter deze steiger is dat boten korte tijd kunnen aanleggen om bij de
winkels boodschappen te kunnen doen.
Locatie passantenhaven
Op deze locatie liggen in de huidige situatie steigers. Deze worden geheel vervangen. Langs de hele kade komt ter hoogte van het Marktplein/Wilhelminakade een
steiger te liggen. Haaks op deze steiger komen steigers van maximaal 3 meter
breed het water in te liggen voor het aanmeren van boten. De steigers krijgen verschillende lengtes; dit heeft te maken met het aanbieden van ligplaatsen voor boten van verschillende lengtes en met de vaarroute van beroepsvaart in de Amstel.

WWW.UITHOORN.NL

Waar het Marktplein overgaat in de Wilhelminakade komt een grote steiger die
geschikt is voor evenementen en mogelijkheden biedt voor een groot terras. Grotere boten kunnen hier passagiers afzetten en ophalen. Bij het voormalige raadhuis wordt de mogelijkheid geboden om een terras te maken indien er een horecafunctie in het gebouw komt. Naast de evenementensteiger komt in de vorm van
een trap een verbrede steiger. Deze is bedoeld voor voorbijgangers om te kunnen zitten.

Locatie jachthaven
Vanaf de Thamerkerk wordt langs de Wilhelminakade een jachthaven gerealiseerd. De jachthaven kent een tweeledig gebruik. Aan de ene kant komt een ‘echte’ jachthaven, aan de andere kant wordt de haven gebruikt door een botenmakelaar. In de haven komen boten voor de verkoop te liggen waar potentiele kopers
deze kunnen bezichtigen. De bestaande opstelplaats voor de beroepsvaart blijft
intact. De ligplaatsen bevinden zich aan de steiger achter de opstelplaats. Op de
entreesteiger komt een gebouwtje met voorzieningen voor de jachthaven.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraakprocedure van
vrijdag 5 april 2013 tot en met donderdag 18 april 2013 ter inzage en is digitaal te
raadplegen op www.uithoorn.nl.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstijden in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn en in het
dorpshuis De Quakel in De Kwakel.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk,
de provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
Gedurende deze terinzagelegging zal ook het voorlopige ontwerp van de nieuwbouw worden gepresenteerd. Dit gebeurt aan de hand van een zogenoemde inloopavond. Gedurende deze avond kan ook het ontwerpbestemmingsplan worden geraadpleegd.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 3 april 2013
START INSPRAAK VOORONTWERP “BESTEMMINGSPLAN
NOORDDAMMERWEG_FIETSVERBINDING EN ROTONDE BIJ N201”

Bij de totstandkoming van het Uithoorns Verkeers en VervoersPlan (UVVP) in
2008 is onderzoek gedaan naar de zwakke ﬁetsschakels in het regionale en lokale ﬁetsroutenet. Dit heeft er toe geleid dat het project Fietsverbinding Noorddammerweg in het uitvoeringsprogramma van het UVVP is opgenomen. Ook tijdens
het opstellen van het VerkeerStructuurPlan (VSP) De Kwakel kwam deze verbinding ter sprake als langgekoesterde wens.

Inrichtingsplan
Voor het aanleggen van het ﬁetspad langs de Noorddammerweg tussen de huidige N201 en Vuurlijn is een inrichtingsplan gemaakt. In dit inrichtingsplan is rekening gehouden met de toekomstige rotonde op de kruising van de huidige provinciale weg N201 met de Noorddammerweg. Deze rotonde maakt onderdeel uit van
het GREX-complex Legmeer-West en wordt aangelegd na de overdracht van de
huidige N201 aan de gemeente Uithoorn (volgens de huidige planning in 2014)
ter verbetering van de doorstroming van o.a. deze nieuwbouwwijk. Omdat het inrichtingsplan niet binnen de vigerende bestemmingsplannen past wordt dit nieuwe bestemmingsplan gemaakt.

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage
Het voorontwerp “Bestemmingsplan Noorddammerweg_ﬁetsverbinding en rotonde bij N201” ligt in het kader van de inspraakprocedure met ingang van vrijdag 5
april 2013 t/m donderdag 18 april 2013 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van
het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en
in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 3 april 2013
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Van Kouwen steunt
project ‘Start2Beach’
Regio - Afgelopen donderdag
waren de leerlingen van basisschool De Westwijzer uit Amstelveen in The Beach Aalsmeer
voor het sportstimuleringsproject Start2Beach. Het werd een
feestelijke ochtend want Van
Kouwen presenteerde daar de
auto’s waarmee de beachvolleybaltrainers Sven, Jeroen en
Guido zich de komende tijd verplaatsen.
Irene van Uden, initiatiefnemer
van Start2Beach, vertelde: “Het
schoolsport project, in het kader van de sport-impuls, zorgt
ervoor dat scholieren van het

basis- en middelbaar onderwijs
kennismaken met 4 verschillende beachsporten. In samenwerking met sportbonden en verenigingen uit de regio, kunnen
de leerlingen in het zand van
The Beach, korfballen, handballen, volleyballen en rugbyen. We
hebben voor elke sport enkele
toptrainers kunnen vastleggen
die de kinderen de fijne kneepjes van de sport bijbrengen.”
Op de vraag waarom Van Kouwen dit project ondersteunt,
antwoordde directeur Frank
Vaneman: “Dit maatschappelijk
verantwoorde sportproject past
precies bij de filosofie van ons

bedrijf. Als wij de ouders laten
bewegen in onze auto’s moeten
we er ook voor zorgen dat de
jeugd blijft bewegen en dat kan
perfect binnen dit beachsportproject. We hebben dan ook
gekozen voor de sportieve KIA
Rio met de uitstraling van alle
beachsporten, alleen een zandkleur was nog niet beschikbaar.”
De komende tijd zullen er veel
scholen uit Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en de Haarlemmermeer hun sportlessen in de
zandbak van The Beach volgen. Voor meer informatie www.
beach.nl

‘Esplanade’ een aanwinst voor
de Amsteloever
eigenaren van Esplanade met hun
medewerk(st)ers. Hij zei onder de
indruk te zijn van wat er wederom
door een ondernemer aan de Amsteloever is gerealiseerd en dat die
zijn nek heeft durven uitsteken. Hij
noemde ijssalon daarbij een pure
aanwinst. Een zaak die geheel past
in het plan om binnenkort van de
Amsteloever een toeristische trekpleister te maken. Verheijen merkte verder op dat sinds de invoering
en inmiddels ook al zichtbare uitingen van het Masterplan om Uithoorn aan de Amstel meer uitstraling te geven, er zich ook al andere ondernemers hebben gevestigd.

Uithoorn - De Amsteloever is weer
een fraaie horecagelegenheid rijker.
Vrijwel pal naast ‘Sjiek aan de Amstel’ werd de mooi ingerichte ijssalon ‘Esplanade’ aan het Marktplein 17 afgelopen zaterdag officieel door wethouder Jeroen Verheijen geopend. De naam ‘ijssalon’ is
wat te kort door de bocht, want behalve de dertig verschillende soorten heerlijk sorbetijs die men hier
aanbiedt, kunnen liefhebbers ook
genieten van diverse soorten geurige koffie, waaronder ‘koffie Allure’ –
recht doend aan de komende nieuwe inrichting van de Amsteloever
waar men ‘met allure’ kan wonen en
ondernemen, ambachtelijk gemaakte appeltaart, muffins, Luikse wafels
en verrukkelijke bonbons. Later dit
jaar wordt Esplanade uitgebreid met
een ‘crêperie’ waar men van bijzondere crêpes kan smullen.
De opening van ‘Esplanade’ vond
plaats in aanwezigheid van familieleden, relaties, vrienden en bekenden en andere genodigden. Jan en
Jacqueline Visser zijn de initiatiefnemers geweest om in het voormalige pand van Stoffen Ton een ijssalon met de uitstraling van de huidige ‘Esplanade’ te realiseren. Ton bevond zich overigens onder de genodigden en zei zijn voormalige locatie niet meer te herkennen. Hij was
net als alle andere aanwezigen met

hem, vol bewondering over de prestatie die is geleverd het pand om te
toveren tot een schitterende ijssalon. Jan en Jacqueline Visser hebben deze zaak daar opgezet omdat
zij geloven in de aanpak van de gemeente op korte termijn iets moois
van de Amsteloever te gaan maken.
Tevens om voor een broodwinning
voor hun dochter Jarinda en diens
compagnon Jaimy Raadschelders te
zorgen. Beide dames gaan ‘Esplanade’ runnen en zeiden er vol voor te
willen gaan.
‘Esplanade’ is ultra modern ingericht maar wel sfeervol. De vitrines
zijn van het designtype en energiezuinig. Per deel kan er voor verschillende producten ‘geklimatiseerd’
worden: voor ijs koud en voor gebak en bonbons koel. De kleur van
de inrichting is overwegend wit gehouden. Dat geeft een fraaie dieptewerking. Ook de buitenkant van
het pand is onder handen genomen
en zorgt voor een passende uitstraling bij het geheel. Binnen kunnen
48 gasten een comfortabel plaatsje vinden om rustig van de heerlijkheden te kunnen genieten. Bij geschikte weersomstandigheden kan
dat ook buiten op het aangrenzende terras waar plaats is voor nog
eens 40 gasten. Waarlijk een aanwinst die een bezoek waard is, voor
zover u dat afgelopen zaterdag van-

af 12.00 uur nog niet heeft gedaan.
Toen ging ‘Esplanade’ officieel open
voor de consument. U hoeft overigens niet te wachten totdat het
warmer weer wordt, want een ijsje
gaat er altijd wel in en anders wel
een goede kop koffie of thee dan
wel een milkshake of een frisdrank.
Want dat kunt u er ook bestellen. Elke week zijn er leuke acties en aanbiedingen.
Goed voor ondernemers
In zijn korte openingswoord feliciteerde wethouder Verheijen de initiatiefnemers en natuurlijk de nieuwe

Er zijn er meer die deze plannen
hebben. De gemeente ondersteunt
die initiatieven van harte door hieraan zoveel mogelijk medewerking
te willen verlenen en te faciliteren.
Op hun beurt bedankten Jan en
Jacqueline Visser de wethouder en
daarmee de gemeente voor de medewerking die zij daadwerkelijk bij
de realisatie van hun plannen hebben ervaren. Vervolgens werd in een
informeel samenzijn nog even genoten van al hetgeen ijssalon Esplanade te bieden heeft.
Daarbij kreeg wethouder Verheijen
het eerste sorbetijsje als een symbool voor de officiële opening door
Jarinda en Jaimy aangereikt. IJssalon ‘Esplanade’ is zeven dagen per
week geopend. Kijk voor meer informatie op de website: www.ijssalonesplanade.nl.

Unieke inkoopactie van
uw huidige woning
Regio - Ontwikkelaar Timpaan biedt
vanaf heden de mogelijkheid om, bij
aankoop van een inmiddels gerealiseerde woning in project Dorpshaven-Zuid in Aalsmeer, uw huidige woning aan hen te verkopen tegen een marktconforme prijs. Heeft
u belangstelling om in dit fraaie
project een woning te kopen, maar
durfde u het eerder nog niet aan,
dan is dit wellicht een mooie kans
voor u. Er zijn nog enkele tweekappers, geschakelde en vrijstaande woningen beschikbaar. Tevens is
er nog één groot appartement beschikbaar in het gebouw op de hoek
van de Burgemeester Kasteleinweg
en de Oosteinderweg. Dit complex
is, net als alle woningen, gelegen
aan vaarwater en ook het appartement beschikt over een eigen aanlegplaats aan de steiger van het ge-

bouw. Op zaterdag 6 april, de landelijke open huizen dag, zijn de gerealiseerde en nu nog beschikbare woningen in Dorpshaven-Zuid tussen
11.00 en 15.00 uur vrijblijvend te bezichtigen. U bent van harte welkom
in de modelwoning aan de Touwslagerlaan 44, van waaruit u ook de
andere woningen kunt bekijken. Bovendien is Timpaan op 6 april aanwezig op de Woonmarkt in het gemeentehuis van Aalsmeer. Kunt u
niet wachten tot 6 april, dan kunt
u ook nu al contact opnemen met
één van de verkopende makelaars
van het project, Eveleens Makelaars
(0297–344444) of EKZ|Makelaars
(020–4262452), om alvast een afspraak te maken voor een bezichtiging. Hier kunt u tevens meer informatie krijgen over de inkoopactie en
de voorwaarden.

Jeugdactiviteit in Zijdelwaard
Uithoorn - Scouting Admiralengroep organiseert aanstaande zaterdag 6 april een activiteit voor de
jeugd van Uithoon. In het winkelcentrum Zijdelwaard kunnen kinderen op zoek gaan naar de rondlopende ‘vossen’. Tijdens de ‘vossenjacht’ lopen er ‘vossen’, verklede personages, rond die de kinderen moeten zoeken. De kunst is om
ze allemaal te vinden.
Zaterdagochtend om 10.00 uur kunt
hen vinden een van de uitgangen
van het winkelcentrum. Daar kun
je een aftekenlijstje krijgen waar-

op staat welke personages je moet
gaan zoeken. Als je alle vossen hebt
gevonden, dan kun jij je afmelden
bij een van de posten. De activiteit
is speciaal voor de jeugd van Uithoorn. Hierbij is er geen leeftijdsgrens. U als ouder kunt bepalen of
u uw kind in staat acht om zonder
begeleiding door het winkelcentrum
te lopen of dat u als begeleider met
ze meeloopt.
Om 13.00 uur zal de scouting het
winkelcentrum verlaten en zullen er
geen vossen meer te vinden zijn in
de winkels.

Toneelvereniging Genesius:

De Spooktrein dendert
door het dorpshuis

Michiel de Ruyter houdt roei-clubwedstrijd
Uithoorn - Aanstaande zaterdag,
op 6 april, organiseert roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter
clubwedstrijden voor de roei-afdeling. De wedstrijd gaat over een Uithoornse Mijl, een afstand van 1672
meter. Er zijn drie starttijden, om een
uur, drie uur, en vijf uur ‘s middags.
De favoriete boten kunnen zo meerdere keren gebruikt worden. De bo-

ten worden voor de start opgelijnd
op het water voor de Thamerkerk en
varen dan naar Michiel de Ruyter
aan de Amsteldijk-Zuid.
Er wordt vliegend gestart vanaf de
laatste vlonder voor Drinken & Zo,
de start- en finishtijdstippen worden
geregistreerd en met omrekentabellen voor de verschillende boottypes

omgezet naar één eindlijst. Op deze
manier maken zowel jeugd- als veteranenroeiers evenveel kans op de
eindoverwinning, mits zij voldoende
getraind hebben.
Er wordt in allerlei boottypes gevaren, van smalle skiffs tot de nieuw
aangeschafte acht, maar ook in
wherries, C-vieren en andere mo-

dellen. De vereniging hoopt er natuurlijk een gezellige dag van te maken. Het is ook een goede gelegenheid voor belangstellenden om eens
te zien hoe roeien in zijn werk gaat.
Wie nog meer van de roeisport wil
weten is een week later welkom op
de vereniging: op zaterdag 13 april
houdt zij van 10.00 tot 13.00 uur
haar jaarlijkse open dag.

De Kwakel - Op zaterdag 20, vrijdag 26 en zaterdag 27 april a.s.
speelt de Kwakelse toneelvereniging Genesius de spannende thriller ‘De Spooktrein’. Na maanden van
voorbereiden zijn de spelers er (bijna) weer klaar voor om de jaarlijks
vele bezoekers weer een leuke toneelavond te bezorgen. ‘De Spooktrein’ werd in 1923 geschreven door
Arnold Ridley en wordt sindsdien
wereldwijd gespeeld.
Ook in Nederland was het stuk in
de loop der jaren vele malen in het
theater te zien en werd het in 1939
verfilmd met o.a. Fien de la Mar.
‘De Spooktrein’ vertelt over zes gestrande reizigers die noodgedwongen de nacht moeten doorbrengen
op een verlaten station. Daar wor-

den ze door de stationschef geconfronteerd met de macabere legende van een spooktrein. Zal deze dodelijke trein inderdaad om middernacht arriveren? En zullen de reizigers dit overleven? De angst neemt
toe en stelt de onderlinge verhoudingen ernstig op de proef. En dan
is het twaalf uur. Kaarten voor deze
uitvoering kosten 7.50 euro en zijn
verkrijgbaar bij T. Voorn, Ringdijk 8,
De Kwakel, tel 0297-560448 of bij
M. Westerbos, Cyclamenlaan 48, De
Kwakel, tel: 0297-532970. Ook zijn
kaarten bestelbaar via de website www.genesius-dekwakel.nl of af
te halen bij supermarkt Schalkwijk
in De Kwakel. Er wordt als vanouds
gespeeld in dorpshuis De Quakel
en de zaal gaat open om 19.30 uur.
Aanvang is 20.15 uur.
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Uithoorn - Eind maart is het
podium van RKSG Thamen
altijd helemaal van de leerlingen. Iedereen mag dan
tijdens de Thamen Talenten Tank – ook wel de TTT
genoemd - laten zien waar
hij of zij goed in is… en dat
levert altijd een geweldige
avond op. Deze keer leek
het niveau hoger dan ooit
te voren. Dat is bijzonder,
omdat de TTT juist geen
wedstrijd is. Iedereen mag
mee doen, mits een act wel
‘af’ is. Als er nog aan geschaafd moet worden, krijgen de leerlingen daarvoor de tijd. Zo’n vier weken worden zij dan begeleid door Marleen Flobbe en Myra Brons, totdat
de act ‘podium-klaar’ is.
Er waren dit jaar heel veel

bijzondere acts. Dit resulteerde in een bonte en afwisselende avond, met
prachtige zang, video, muziek, dans en stand upcomedy. De acts werden hilarisch aan elkaar gepraat door het
duo Claudio en Milan.
Uiteraard werd het Licht &
Geluid weer geweldig geregeld door de techniekjongens, die onder leiding
van Roelof Veldhuizen ervoor zorgden dat alle acts
werden voorzien van de
juiste versterking en een
fantastische
belichting.
Met deze zesde TTT heeft
Scholengemeenschap Thamen weer laten zien aan
alle talenten van leerlingen waarde te hechten. Het
was een feest!
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IN UITVOERING

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Op zoek naar de lente

Huub van Vliet
Woninginrichting
Begin april een column over
natuur schrijven, dat moet
natuurlijk over de lente gaan.
Maar na een maart die zijn
staart roert, valt het met die
lente nog bar tegen. Door het
raam kijkend zag ik al wel
twee Turkse Tortels hun reputatie hoog houden door op
een tak eerst wat te flikflooien en vervolgens met goede
moed een begin te maken
met nieuw nageslacht. Op
een zaterdagmorgen ga ik
Waverhoek verkennen in vrolijke lentekledij: drie lagen dik
, warme das en jas en niet
vergeten dikke handschoenen en dito muts. Leunend tegen de straffe oostenwind zie
ik een arme soepgans (zo’n
grote witte met oranje snavel)
op zijn nest liggen, temidden
van het ijs. De hals van de
gans ligt als dood gedrapeerd
op de grond, bult-af, om zo
min mogelijk wind te vangen.
De moedige gans hoopt
natuurlijk op een spoedige
weersomslag, maar het
wordt nog minstens anderhalve week bikkelen in deze
barre kou. Als ik een week
later terugkom, (nog steeds
veuls te koud maar nu schijnt
tenminste het zonnetje en is
de wind wat geluwd) zie ik op
het pad al dat de lente te laat
kwam. Er ligt een leeg gegeten ganzenei en het nest is
verlaten. Deze zaterdag ben
ik eigenlijk op zoek naar een
zomergast die rond deze tijd
ons land moet binnentrekken:
de rietgors. Doorgaans zit het
beestje hoog in het riet, zijn

pootjes stevig om de stengel
geklemd en zingt hij uit volle
borst een lied dat hij zelf zo te
horen prachtig vindt maar wat
in onze oren toch wat hortend
en stotend klinkt. Maar helaas, geen rietgors te horen
of te bekennen. Gelukkig is
mijn wandeling niet vergeefs,
want er is genoeg moois te
zien. Zo zitten er bijvoorbeeld
wintertalingen, de kleinste
eendensoort in ons land.
Een prachtig beestje met een
schitterende tekening. Roestbruine scalp en wangen, met
daartussen rond de ogen en
naar de nek een diepgroene
penseelstreek afgewerkt met
een flinterdun wit lijntje. Op
het lijf aan de zijkant heeft hij
een opvallende witte streep
met daaronder een zwart
veeg. Daaronder, boven de
waterspiegel lijkt het grijs,
maar is het in feite een ragfijn lijnenspel van wit en zwart.
Om het geheel af te maken
heeft hij nog een fraaie zachtgele vlek bij zijn stuit. Ook
slobeenden dobberen rond.
Een vreemde naam, totdat je
zijn snavel ziet: een stevige,
iets te grote snavel die aan het
eind wat breder uitloopt (net
als bij de lepelaar). Ideaal dus
om het water mee af te slobberen. Nee, het wil bepaald
nog niet zomeren, maar als je
een beetje rond kijkt is er altijd
wel wat moois te zien.
Sep Van de Voort,
natuurgids (kijk op http://
ivn.nl/afdeling/de-rondevenen-uithoorn voor meer
informatie).

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Workshop ‘Het schrijven van
een CV en sollicitatiebrief’
Regio - Vandaag de dag is het een
pittige klus om op te vallen met je
CV en sollicitatiebrief. Hoe wordt
een CV en sollicitatiebrief gelezen en waar moet je op letten? Wat
kan doorslaggevend zijn om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek! Veel mensen vinden het
schrijven van een CV en sollicitatiebrief moeilijk. Het is ook niet makkelijk, maar zeker wel te leren. Het uitgangspunt is ‘waarom solliciteer je
op deze functie bij dit bedrijf’? Een
CV is de eerste indruk die een werkgever krijgt van jou en jouw vaardigheden. Het moet geschreven worden op het werk dat je zoekt, want
daar wordt in de eerste 30 seconden naar gezocht. Bij het maken van
een sollicitatiebrief is het belangrijk om aansluiting te vinden. Over-

tuigend schrijven kan pas als je gericht gaat solliciteren, omdat je weet
wat je wilt; welke werkzaamheden
jou écht goed af gaan en waarom
je het bedrijf zo leuk vindt om bij
te werken! Vind je het moeilijk om
dat kort en bondig te verwoorden?
Doe dan mee aan deze praktische
workshop en leer in 2 avonden hoe
je hiermee aan de slag kunt gaan!
Deze wordt gegeven op dinsdag 9
april en donderdag 11 april a.s. van
19.00 tot 21.30 uur in de bibliotheek
Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan
8. De sollicitatietrainer is Rose-Marie Lucas, Noloc erkend loopbaanadviseur van Rooskleurig Coaching.
Aanmelden? Bel 06-53135015 of
stuur een e-mail naar info@rooskleurigcoaching.nl. Info? www.rooskleurigcoaching.nl.

Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
Sinds 2008 is Huub van Vliet met
zijn bedrijf in woninginrichting gevestigd aan de Voorling 2, het kleine industriegebied in De Kwakel,
gelegen naast de N231 (NoordZuid route) bij de Vrouwenakkerse brug. Voor die tijd had hij zijn
zaak op de Hoek van de Drechtdijk en de Boterdijk waar nu het
wooncomplex ‘Drechtstaete’ is.
Huub van Vliet Woninginrichting
is al vele jaren een bekende en
gerenommeerde woningstoffeerder bij talloze (vaste) klanten binnen en buiten de regio, waaronder zowel particulieren als bedrijven. Kleinschalig, bijzonder klantvriendelijk en toegankelijk zijn de
kenmerken. Hij combineert een
goed advies met ouderwets vakmanschap, flexibiliteit, persoonlijke aandacht en service tegen aantrekkelijke prijzen. Daarnaast beschikt Huub over een breed aanbod aan veel soorten woningstoffering, raamdecoratie, gordijnen,
vaste en zachte soorten vloerbedekking en meubilair. Naast laminaten als harde vloerbedekking
zijn de vinylstroken in opkomst.
In tegenstelling tot veel laminaten zijn die watervast en minder
lawaaiig bij het lopen. Samen met

zijn echtgenote Ada runt Huub
zijn zaak waarbij zij ook vandaag
de dag nog ruim voldoende werk
en opdrachten krijgen. Dat zegt
iets over de kwaliteit van het aanbod en het geleverde werk, maar
ook over de onderlinge relatie met
klanten. Momenteel beperken de
werkzaamheden zich voornamelijk tot het segment renovatie en
vernieuwing van versleten woonstoffering en vloerbedekking in
bestaande woningen en bij bedrijfsinrichtingen Daar heeft Huub
zijn belangrijkste opdrachtgevers
nu de nieuwbouw nagenoeg stil
ligt. Waar bij Huub aan de Voorling de begane grond is ingericht
als (stoffeerders)werkplaats, geeft
de knusse bovenverdieping een
beeld van het beschikbare assortiment. De met een speciaal tapijt beklede trap biedt de nodige
stroefheid bij het naar boven en
beneden lopen. Dat geeft al een
prettig en veilig gevoel. Bovendien is er voor degenen die slecht
ter been zijn een traplift aanwezig.
In het kader van de toenemende
vergrijzing hebben Huub en Ada
hiervoor gekozen. Stukje goed
overdachte service!
Relaxfauteuils
Huub van Vliet Woninginrichting
is naast een allround woninginrichter voor particulieren en bedrijven ook een specialist in ‘staop’- en relaxfauteuils. De per-

soonlijke smaak en een specifiek type liggen veelal ten grondslag aan de wens van iemand
om een relaxfauteuil te gaan kopen. Daarom biedt Huub van Vliet
een ruim aanbod van diverse merken, waartussen u zeker uw favoriete fauteuil zult kunnen vinden.
Wat dacht u van een fauteuil met
onafhankelijk verstelbare voetenbank en/of zelfs helemaal elektrisch bedienbaar? Of een sta-op
exemplaar waardoor u ‘geholpen’
wordt uit uw luie stoel op te staan.
Er zijn talrijke mogelijkheden. Het
showroomgedeelte van Huub van
Vliet Woninginrichting is geopend
op woensdag, vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. Niet alle
dagen dus, want er wordt natuurlijk ook op locatie bij klanten gewerkt.
Eerst meer willen weten wat
Huub van Vliet te bieden
heeft? Kijk dan op de website
www.huubvanvliet.nl of bel
met 06-24273146.
Vanzelfsprekend kunt u Huub
van Vliet Woninginrichting ook
meteen bellen voor een offerte
als u in huis iets wil laten
inrichten, voor vloerbedekking,
gordijnen of een relaxfauteuil.
Maar die kunt u beter
eerst gaan bekijken en/of
uitproberen. U bent vrijblijvend
van harte welkom!

Superfood bij
De Goudreinet

Uithoorn - Goji-, Inca- en Moerbeibessen, Chiazaad en Kokosblokjes zijn heel erg gezond. De
Goudreinet verkoopt al een jaar
lang dit Superfood, maar heeft
het assortiment recent uitgebreid en een duidelijkere positie in de winkel gegeven. Er zijn
nu ook kaarten gemaakt waarop
niet alleen de naam staat, maar
ook wat erin zit, wat het doet en
hoe gezond het is.
Kortom, een welkome aanvulling op het toch al zo gezonde
assortiment van deze verswinkels. Elke week heeft de Goudreinet een aanbieding in Superfood en de ook al zo gezonde
zuidvruchten. Er kan volop geproefd worden door middel van
de proefbakjes die bij veel artikelen aanwezig zijn.

Schilderijenexpositie
Piet Oussoren
Uithoorn - Piet Oussoren exposeert tot en met dinsdag 30 april
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
De Expositie Divers van abstracte en landschapschilderijen is
op werkdagen gratis te bezichtigen van 09.00 tot 12.00 uur.
Wijksteunpunt Bilderdijkhof is
gevestigd aan Bilderdijkhof 1.

Kienen
Uithoorn - Aanstaande zaterdagavond 6 april organiseert Stichting Serviam wederom een gezellige bingoavond in
het KnA gebouw aan het Legmeerplein. De zaal is open vanaf
19.00 uur en er zal om 20.15 uur
gestart worden. 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 bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse
missionarissen.

COLOFON

Toneelvereniging De Opregte Amateur

‘Dingen van de Dag’ in
vernieuwde Springbok
De Hoef - Het gaat er nu echt van
komen: de verbouwing, uitbreiding en renovatie van het gemeenschapshuis De Springbok in De
Hoef naderen het einde. De bouwmaterialen worden verwijderd, de
verfpotten gesloten, de werktuigen
opgeborgen en met een grondige
schoonmaak wordt deze fase afgesloten. Het nieuwe, vaste toneel ligt
klaar om gebruikt te worden en dat
is wat de apetrotse toneelvereniging
‘De Opregte Amateur; dan ook met
twee handen aangrijpt. De spits zal
op vrijdag 12 en zaterdag 13 april afgebeten worden met het stuk ‘Dingen van de Dag’, geschreven door
J. Hemmink-Kamp. Gelijk na de najaarstoneelvoorstelling van zes eenakters in november vorig jaar ging

De Springbok dicht en startte de
grootscheepse verbouwing, waarbij vrijwel het gehele binnenwerk zalen, kleedkamers, doucheruimten,
bar, keuken, hal - werd gesloopt.
Aan de zuidkant van de grote zaal
werd een puist aangebouwd, waarin een bergruimte en een vast toneel werden gerealiseerd. Daarmee
worden het steeds weer opbouwen
en afbreken van een toneelvloer in
de grote zaal overbodig en kan de
grote zaal ook ruimer benut worden.
De kleine zaal is een stuk groter geworden en ziet er werkelijk prachtig uit. De sport- en gezelschapsverenigingen hebben gedurende de
verbouwing een tijdelijk onderkomen elders gezocht (en gevonden)
en kunnen zich opmaken om terug

te keren naar het oude nest. De toneelvereniging De Opregte Amateur uit De Hoef was de laatste benutter van de Springbok oude stijl
en zal weer de eerste zijn in de vernieuwde Springbok. Maandenlang
is er gerepeteerd in de vervangende oefenruimte van de kantine van
HSV, wat erg goed uitkwam, want
het stuk Dingen van de Dag speelt
zich af in de horeca: de havenkroeg
van tante Sjaan.
Gevoelsleven
Het is geschreven door J. Hemmink-Kamp, en zij registreert niet
alleen de feitelijke gebeurtenissen,
maar weet ook indringend het gevoelsleven van de betrokkenen over
te brengen: het is een stuk met een
lach en een traan. In het café aan
de haven (ja, het liedje van vader
Abraham past perfect) gaat alles
gemoedelijk zijn gang; we maken
kennis met Sjaan, haar stiefdochter
Marleentje, de stamgasten Barend
de zeeman, Nelis de orgeldraaier, de deftige meneer en mevrouw
van Dalen, buurvrouw Sien en Rosie-met-het-minder-nette-beroep.
Kees moet kiezen tussen Marleentje en Jos, maar dan komt die Karel de Boer op de proppen en wordt
de sfeer grimmig... U wilt dit meemaken, u wilt de nieuwe Springbok bewonderen, dat kan, maar dan
moet u wel reserveren, want de toneelvereniging verwacht een uitverkocht huis. De voorstellingen worden gegeven op vrijdag 12 en zaterdag 13 april om 20.00 uur in het theater De Springbok, Oostzijde 61a in
De Hoef. De zaal is open vanaf 19.00
uur en na afloop blijft de foyer (het
werd voorheen ‘de bar’ genoemd)
voldoende lang open, zodat u het
stuk kunt nabespreken met de spelers en andere belangstellenden en
natuurlijk het vernieuwde gebouw
kunt bewonderen.
Reserveren kan via de website
www.opregteamateur.nl
(tabblad
reserveren) of anders via Ronald
Wieman (0297 – 593291).

sinds 1888
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Paasviering op basisschool
De Regenboog

Uithoorn - Ook dit jaar werd Pasen op de
Regenboog weer groots gevierd. Deze
ochtend was de paashaas ook weer van de
partij en de kinderen van de onderbouw
mochten eitjes zoeken bij het speeltuintje.
Dat was nog best lastig! De eitjes waren
erg moeilijk verstopt… Maar uiteindelijk
zijn alle eieren gevonden. Ook al was het
koud, met het zonnetje erbij leek het net
lente. Toen de paashaas een rondje door
de school ging maken, is hij ook nog even
op bezoek geweest bij de peuters, die

toevallig in de schoolbieb zaten en voorgelezen werden door kinderen van groep
7. Rond tien uur waren de buurtbewoners
uitgenodigd voor de koffieochtend. De
kinderen van de groepen 5 en 6 hadden de
uitnodigingen verzorgd. Het zag er feestelijk uit! De kinderen van groep 7 hadden mooie versieringen gemaakt voor de
speelzaal. Een aantal kinderen uit groep
7 hielp mee met de bediening. Onder het
genot van een lekker kopje koffie, konden
de buurtbewoners genieten van een spet-

terend optreden van groep 3 en 4. Onze
muziekjuf Miranda begeleidde de liedjes
van de groepen 4 met de gitaar, waardoor
het een swingend optreden werd.
Na afloop kregen de bewoners zelfgemaakte paasmandjes die door de kleuters
waren gemaakt, gevuld met chocolade eitjes. Wat een geslaagde koffieochtend!
Alle klassen sloten de ochtend af met een
paaslunch. Daarvoor hadden alle kinderen wat lekkers meegenomen. In elke
groep werd er gezellig met elkaar ge-

luncht. ’s Middags was er een wedstrijd
eitje-tik voor de kinderen van de bovenbouw. De winnaars van de klas konden eierkoning en eierkoningin worden. Zij kregen een mooie kroon op. Dit jaar waren
Michelle uit groep 8 en Laurence uit groep
7 de eierkoningin en eierkoning.
Aan het eind van deze geweldige dag kregen alle kinderen een verrassing van de
paashaas mee naar huis. We kunnen met
zijn allen terugkijken op een geslaagde
paasviering!
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KDO 1 voert de druk op
concurrentie verder op

Legmeervogels E6 wint toernooi bij VVC
Uithoorn - Na op zaterdag, onder
soms winterse omstandigheden,
warm te zijn gedraaid op het toernooi bij KDO heeft de E6 van Legmeervogels bij fc VVC in Nieuw
Vennep de toernooiwinst weten te
pakken. Luc, Caden, Thijs, Tom, Riley, David, Amr en Sven waren in
een spannende poule uiteindelijk
op doelsaldo het beste team.
Het begon allemaal mooi met een
3-1 overwinning tegen Purmerend.
David scoorde 2 keer en Luc prikte er ook 1 in.
De volgende wedstrijd op het winderige sportpark was tegen de organiserende club. Ondanks de
wind tegen, speelde het spel zich

voornamelijk af bij het doel van
VVC maar wat de jongens ook
probeerden, de bal wilde er niet
in. En dan zal je altijd zien… een
sporadische aanval van VVC en ja
hoor… 1-0 en meteen einde wedstrijd. Maar… nog niets verloren!!
De derde wedstrijd tegen de mannen in het zwart; Zaanlandia.
De scouts hadden al gezien dat
dit een lastige tegenstander was.
De wedstrijd golfde op en neer
en Tom, die deze wedstrijd op
doel stond, moest meerdere malen handelend optreden. Helaas
kon de 1-0 voorsprong niet worden vastgehouden. Een vrije trap
zo’n 20 meter van het doel van

LMV werd hard en onhoudbaar
ingeschoten. 1-1 was uiteindelijk
de uitslag.
Eerste?
Omdat alle teams inmiddels 1 maal
hadden verloren kon nog steeds
de 1e plaats worden behaald maar
dan moest wel de laatste wedstrijd
worden gewonnen.
De jongens waren gebrand op
winst want vorig jaar was de toernooiwinst ook binnen handbereik
geweest maar ging dat door verlies in de laatste wedstrijd verloren. Ook tegen RCH werd een levendige en gelijkopgaande wedstrijd gespeeld. De E6 combineer-

de bij vlagen prima maar de wind
was ook nu wel weer een onberekenbare factor. Aan beide kanten
waren hachelijke momenten voor
het doel. Toch ging de E6 er met de
winst vandoor want Luc wist, na
één van zijn befaamde slaloms de
bal voor het doel te krijgen waarna David er als de kippen bij was
om hem er in te tikken. Gelukkig
wisten de mannen met veel vechtlust de 1-0 vast te houden en omdat in de laatste wedstrijd de directe concurrent gelijkspeelde waren we (terecht) kampioen! Een
mooi resultaat en een echte teamprestatie. Hopelijk kan dit worden
doorgetrokken in de competitie!

Kidzz Volleybaltoernooi op 17 april!
De Kwakel - Op woensdagmiddag 17 april organiseren de combinatiefunctionarissen
Uithoorn
in samenwerking met de afdeling volleybal van sportvereniging
KDO het Kidzz Volleybaltoernooi
voor kinderen uit de groepen 5/6
en 7/8. Doe jij ook mee met een
team? Het toernooi zal om 14.00
uur van start gaan bij sportvereniging KDO, vuurlijn 51. Voor kinderen van de Vuurvogel die deel willen nemen, bestaat de mogelijkheid om met je team vanaf 14.45
uur in te stromen. De teams zul-

len in de vorm van een poule ongeveer 10 minuten tegen elkaar
spelen. De middag wordt afgesloten met een prijsuitreiking, waarbij het beste team in het zonnetje wordt gezet. De teams bestaan
uit minimaal 4 kinderen en maximaal 6 kinderen met één begeleider (ouder/verzorger/buurman/
buurvrouw enz.). Tijdens de wedstrijd staan er 4 kinderen in het
veld, waarbij de ‘extra’ kinderen in
kunnen draaien. De wedstrijden
zullen onder leiding staan van eigen scheidsrechters om de wed-

strijden in goede banen te leiden.
Deelname aan het toernooi is gratis en ieder team zal een bon ontvangen, waarmee ze een keer gratis limonade kunnen halen om de
dorst te lessen.
Wat:
Kidzz Volleybaltoernooi
Wanneer: Woensdag 17 april 2013
Tijd: 14.00-17.00 uur (Vuurvogelkinderen vanaf 14.45 uur)
Waar:
Sporthal KDO, Vuurlijn 51

Voor wie: Kinderen van groep 5/6
en 7/8 van alle basisscholen in Uithoorn
Aantal: Opgeven in teams van min.
4, max. 6 kinderen + 1 begeleider
Kosten: Gratis
Waar wacht je nog op? Geef je
team op bij Fenke.vanrossum@
aloysiusstichting.nl. Geef hierbij de
namen kinderen, naam begeleider, de groep (per kind), de school,
e-mailadres en telefoonnummer
door. Inschrijven kan t/m woensdag 10 april 2013, maar VOL=VOL!
Tot woensdag 17 april!

KWF Darttoernooi zeer geslaagd
De Kwakel - Alle pijlen waren op
zaterdagavond 23 maart in Bar het
Fort in De Kwakel gericht op het

getalenteerde darters in de verliezers poule hadden heel veel tijd nodig om hun partij uit te gooien. Het

Winnaars verliezers poule koppel Meijer-Nicolai
KWF Darttoernooi. Liefst 33 teams
hadden zich ingeschreven voor dit
door Team Samen Sterker georganiseerde evenement. Een deel van
de teams ging voor de prestatie en
de eeuwige roem en een deel van
de teams deed louter mee voor het
plezier en de gezelligheid. En juist
deze mix zorgde voor een perfecte
ambiance, waarbij de strijd pas in de
kleine uurtjes werd beslist tijdens
twee zinderende finales. Team Samen Sterker had de bekende Kwakelse dartorganisator Pieter Langelaan gevraagd om het toernooi
te begeleiden. Pieter’s schema’s en
toernooikennis zijn wereldberoemd
in de dartwereld. Eerst liet hij alle
teams in de voorrondes tegen twee
andere teams spelen. Vervolgens
vond op basis van het behaalde resultaat een herindeling plaats in een
winnaars- en een verliezers poule.
Gezelligheid voorop
De minder geoefende, c.q. minder

leidde soms tot veel hilariteit en een
portie geluk, omdat een bovenliggende partij er maar niet in slaagde om uit te gooien. Daardoor ging
de winst soms alsnog naar het team
dat vanuit een hopeloze achterstand
wel als eerste uitgooide. Uiteindelijk
werd de finale een strijd tussen de
jongens en de meisjes. De jongens
lieten zich niet verleiden en zo ging
het goud uiteindelijk naar Ramon
Meijer en Pascal Nicolai.
Dart talenten uit De Kwakel
In de winnaars poule was het niveau
verrassend goed. Er werd regelmatig een 180-er gegooid en er kon
een 15-darter worden genoteerd inclusief een uitgooi van 109 punten.
De finale werd een geheel Kwakelse aangelegenheid. In de finale van
zeven legs bond het duo Gerard Bak
en Johan Breur de strijd aan met het
koppel Dré Meijer en Joost Roos.
Gerard en Johan gingen als een raket van start en kwamen snel op

een 2-0 voorsprong. Daarna was de
koek op, want Dré en Joost wonnen
vervolgens 4 legs op rij, waardoor zij
dit KWF Darttournooi overtuigend
op hun naam konden schrijven.
Blijf ons steunen
Het laatste woord is aan Wim Verlaan en Daniël Schoen van Team
Samen Sterker: ‘Het was een topavond. Wij willen allereerst graag alle deelnemers aan dit toernooi bedanken. Jullie sportiviteit en gezelligheid op deze avond waren een
voorbeeld voor iedereen.
Natuurlijk feliciteren wij ook de
winnaars. We hebben met verbazing gekeken naar wedstrijden van
een hoog niveau waarbij sportiviteit
de boventoon voerde. We bedanken ook Marc Hogenboom van Bar
het Fort voor het beschikbaar stel-

len van de zaal en voor het afstaan
van een deel van de baromzet. We
bedanken Pieter Langelaan, die ons
geweldig heeft geholpen en zijn tijd,
kennis en kunde geheel belangeloos hiervoor beschikbaar stelde.
We bedanken De Extra Markt en
Bakkerij Westerbos voor het gratis beschikbaar stellen van de prijzen en kwaliteitsslagerij Eijk en Veld
voor de lekkere hapjes.
Dankzij jullie inbreng kunnen we
weer een mooi bedrag toevoegen
aan ons totale actiebedrag voor het
Koningin Wilhelminafonds. U kunt
Team Samen Sterker blijven volgen
op www.team-samen-sterker.nl en
steunen op http://deelnemers.alpedhuzes.nl/teams/samen-sterker/
TeamDonation.aspx. Elke bijdrage,
groot of klein is van harte welkom!’

Winnaars winnaars poule koppel Meijer-Roos

De Kwakel - Na de prima 2-3 uitoverwinning van vorige week op
Baarn, stond voor het eerste op
Paaszaterdag de thuiswedstrijd tegen Waterwijk op het programma.
Na de 0-1 overwinning eerder dit
seizoen wisten de Kwakelaars dat
er ook in thuiswedstrijd mogelijkheden zouden komen op een goed resultaat.
Waterwijk startte fel aan de wedstrijd en kreeg een paar halve kansen om op voorsprong te komen.
De schoten op het doel van Peter
Onderwater waren dermate slap
dat KDO stand wist te houden. KDO
kroop langzamerhand uit zijn schulp
en uit één van de eerste spaarzame
uitvallen was het Mathijs van Rijn
die de thuisploeg op voorsprong
wist te brengen. Op aangeven van
Jelle de Jong wist Mathijs vanaf
rechts de keeper in de korte hoek
knap te verschalken, 1-0. Een uitstekende tussenstand tegen de nummer vier op de ranglijst, waar midweeks de voorzitter zijn functie per
direct neerlegde. De wedstrijd bleef
op en neer golven, KDO loerde op
de counter, terwijl de ploeg uit Almere dacht via afstandsschoten gevaarlijk te kunnen worden. Met een
1-0 stand werd de rust bereikt.
Zelfde
In de tweede helft was er sprake
van eenzelfde spelbeeld, Waterwijk
drong verder aan, maar had het geluk in de afronding niet aan zijn zijde. Diverse pogingen gingen over
of naast, waardoor het besef aan
Kwakelse zijde steeds verder toenam dat er kansen waren op een
overwinning. Onder aanvoering van
aanvoerder Michael Meijer en de
prima spelende Bobby Uitermarkt
werd KDO steeds gevaarlijker. Joeri Stange was dichtbij de 2-0, maar
zijn inzet werd ternauwernood op
de lat getikt door de Almeerse doelman. Tien minuten voor tijd was het
Bobby Uitermarkt die invaller Menno Lingeman slim wist vrij te spelen. Menno, komend vanaf de rechterkant, behield fraai het overzicht,
omspeelde zijn tegenstander en
wist Patrick Schijff perfect te bedienen. De laatste weken trefzekere Schijff aarzelde geen moment en
schoot de 2-0 binnen, waardoor de
wedstrijd definitief beslist was.
Na de 2-0 kregen de Kwakelaars diverse kansen om de score te vergroten, maar lieten dit na.
Vreugde
De vreugde was na het eindsignaal
groot aan het Kwakelse kamp, want
door deze driepunter blijft KDO volop meedoen om de plaats om nacompetitie te ontlopen. Op Tweede
Paasdag speelt het eerste om 14:30
uur in Utrecht tegen koploper Nieuw
Utrecht. Hopelijk kan KDO ook deze
middag zijn huid duur verkopen en
wellicht voor een stunt gaan zorgen!
Nieuw Utrecht walst in
tweede helft over KDO heen
Na de prima 2-0 overwinning op
Paaszaterdag, stond voor het eerste van KDO op Tweede Paasdag de
uitwedstrijd tegen Nieuw Utrecht op
het programma. Op voorhand wisten de Kwakelaars dat het een zware wedstrijd zou gaan worden, want

eerder dit seizoen won de huidige
koploper met 0-6 in De Kwakel. Trainer Raymond de Jong koos er daarom ook voor om de wedstrijd te beginnen met een behoudende 4-4-2
tactiek.
Van meet af aan was het duidelijk
dat Nieuw Utrecht een zeer balvaardige en technisch team heeft. KDO
moest alle zeilen bijzetten om niet al
snel tegen een achterstand aan te
hoeven kijken. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwamen de Kwakelaars beter in de wedstrijd en loerde op de kansen die er kwamen in
de omschakeling. Mathijs van Rijn
kreeg de beste mogelijkheid om
KDO op 0-1 te zetten, maar zijn kopkans ging net over het doel. Toch
kon KDO tevreden zijn met een 0-0
ruststand.
In de tweede helft speelde Nieuw
Utrecht met de wind in de rug en
werd een handje geholpen door de
warrig leidende scheidsrechter. In
plaats van het geven van een achterbal, beoordeelde de arbiter de situatie verkeerd, waarna de koploper op de rand van het zestienmetergebied een vrije trap kreeg. Met
dit buitenkansje wist Nieuw Utrecht
wel raad, want op vakkundige wijze
kwam de 1-0 op het scorebord. Niet
veel later kreeg de thuisploeg opnieuw een vrije trap. Ditmaal werd
de bal strak voorgegeven en kon de
kopsterke spits de 2-0 binnenknikken. Tot overmaat van ramp werd
een schwalbe van Nieuw Utrecht vijf
minuten later beloond met een penalty die ook werd benut, 3-0. Trainer Raymond de Jong was het niet
eens met de beslissingen van de
scheidsrechter en maakte zijn onvrede aan hem kenbaar. De arbiter was hier niet van gediend, zodat
Raymond achter de hekken plaats
moest nemen. KDO kreeg vervolgens nog een tweetal kansen om
de 3-1 te maken, maar tot twee keer
toe werd een schot van Joeri Stange
op schitterende wijze gekeerd door
de doelman van Nieuw Utrecht. Het
slotakkoord was voor de thuisploeg,
want zij wisten nog twee keer te
scoren, zodat KDO met een 5-0 nederlaag naar huis moest gaan.
Door deze nederlaag en de resultaten op de andere velden, staat het
eerste nu op de elfde plaats op de
ranglijst. Het verschil met nummer
acht Diemen is nu vier punten, met
de nummer 9 HDS en nummer 10
Baarn drie punten. In de resterende vijf wedstrijden dienen de Kwakelaars nog één plaats te stijgen
om ook volgend seizoen in de derde klasse uit te blijven komen. Aankomende zondag speelt KDO om
14:00 uur in Amersfoort tegen de
nummer vier VVZA. Eerder dit seizoen bood KDO prima partij tegen
de Amersfoorters en besliste VVZA
de wedstrijd pas vlak voor tijd, de
uitslag was destijds 1-3.
Opstelling KDO 1: Peter Onderwater, Mitchell Smits, Michael Meijer,
Mathijs Molleman, Erik Verbruggen,
Bobby Uitermarkt, Mathijs van Rijn
(65e Menno Lingeman), Timo Kas,
Jelle de Jong (70e Sjors Kas), Patrick Schijff en Joeri Stange.

KDO JG1 wint WA
Verlaantoernooi
De Kwakel - Het WA Verlaantoernooi is voor de G-voetbal een komplete speelronde van de Friends League. In
plaats van 2 wedstrijden werden nu 3 wedstrijden van 25
minuten afgewerkt. Zoals altijd
komt KDO scherp uit de startblokken. In de eerste wedstrijd
werd het doel van de Buitenboys flink onder vuur genomen. Er werd dan wel niet direct gescoord maar Luca bleek
een neusje te hebben voor de
goede positie en scoorde deze wedstrijd 3x. De befaamde
rushes van Omar waren ook
in deze wedstrijd weer een
belangrijk wapen. Hij scoorde ook 2x. Hoe zit het dan met
onze spits Stijn? Die voetbalde in het begin op z’n gewone schoenen. Daar kon hij niet
mee scoren maar nadat z’n
schoenen waren opgehaald in
Rijsenhout werd snel het net
gevonden. Eindstand KDO –
Buitenboys 6 – 0.
De 2e wedstrijd werd meer gevreesd door KDO. KGB was
met 8 man afgereisd naar De
Kwakel maar zonder hun sterke verdediger Jeffrey. Hierdoor
werd het voor de spitsen van
KDO iets te gemakkelijk. De
verdediging van KDO stond

weer als een huis en op het
middenveld zorgde Joël, Daniel en Lewis voor een zorgvuldige opbouw van de aanvallen.
Doelpunten werden gemaakt
door Omar 2x, Lewis 2x, Luca
en natuurlijk Stijn met een geweldige goal. Eindstand KDO –
KGB 6 – 0.
In de 3e wedstrijd werd KDO
behoorlijk verrast door een
goed verdedigend NVC. KDO
kon het gewenste snelle doelpunt niet maken en werd verrast door een snelle counter
van NVC 0 – 1.
Door de achterstand werd
KDO wakker geschut en boog
de achterstand om in een 6 –
1 voorsprong. Omar 3x, Lewis,
Stijn, en onze diepe spits Dylan
zorgde er voor dat het publiek
kon juichen. Na deze voorsprong vond coach Erwin het
nodig om keeper Beau op de
proef te stellen. De uitstekend
spelende verdediging bestaande uit Mark, Omar en Timo kregen alle 3 rust. Hierdoor
kon NVC counteren maar het
bleek lastig genoeg om Beau
te passeren. Uiteindelijk liet hij
zich slechts 1 x extra verschalken. Eindstand KDO – NVC 6 –
2. Door iedereen is een geweldige prestatie geleverd.
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Willem Verlaan Toernooi afdeling DAG
De Kwakel - Ook dit jaar hebben
de jongens en meisjes van de afdeling gymnastiek bij KDO meegedaan aan het Wilem Verlaan Toernooi. Bij de afdeling gymnastiek
wordt het ook wel Diplomagym genoemd. Op de ochtend van tweede
paasdag wordt de grote zaal door
vrijwilligers, hulpjes en leiding vol
gezet met allerlei turntoestellen.
Alle jongens en meisjes laten zien
wat ze het afgelopen jaar hebben
geleerd en dat doen ze op vijf verschillende toestellen. De meisjes
hebben hun oefeningen laten zien
op balk, lange mat, rekstok, ringen
en sprong. Sommige meisjes zijn
zo goed dat ze in de selectie turnen bij Bettie Sontrop op woensdagmiddag. Deze meisjes doen het
toestel brug ongelijk in plaats van
de rekstok. De groep jongens hebben hun kunnen laten zien op de
lange mat, rekstok, ringen, sprong
en brug gelijk. Elke jongen of meisje heeft op zijn eigen niveau laten
zien wat ze al allemaal kunnen. De
jongste meisjes begonnen op het
toestel balk. Maartje Brozius haalde een 7,9 op de balk. Met z’n zessen hebben ze hun beste beentje
voorgezet, maar er kan er maar 1
de hoogste cijfers halen. Danique
Winter haalde de hoogste score
met een gemiddeld cijfer van 7,6.
Jinte Versteeg
De meisjes die al wat langer op
gym zitten, turnen net een niveau
hoger; niveau 16. Dit niveau was
verdeeld in twee groepen waarvan de een bij de sprong begon en

Winterse omstandigheden
bij loop van AKU

Uithoorn - Nadat de jaarlijkse 10
Engelse mijlen van Uithoorn op 27
januari werden afgelast i.v.m. winterse ongemakken, was de verwachting dat de nieuwe datum Van
31 maart in ieder geval voor lenteachtige omstandigheden zouden
zorgen.,
Niets was minder waar, de temperatuur lag ‘s morgens rond of onder
het vriespunt, vlak voor de staat begon het nog het nog te sneeuwen
en er stond een koude oostenwind.
Daarnaast is eerste paasdag voor
veel mensen een dag om een weekend weg te gaan of met het gezin
met een paasbrunch te starten.
Deze omstandigheden zorgden ervoor dat de organisatie ongeveer
de helft van het gebruikelijke aantal deelnemers kon verwelkomen. In
totaal waren er toch nog 750 atleten
die het vroege uur en de kou trotseerden.

Selectie
De selectiemeiden deden met 6
meiden mee. Zij hebben meer
wedstrijden in een jaar, dus ze weten hoe een wedstrijd gaat. Met
grote concentratie werden de oefeningen gedraaid op de vijf verschillende toestellen. Die concentratie zie je terug in de cijfers, want
het gemiddelde ligt bij deze meisjes duidelijk hoger. Er werd door
een paar meiden zelfs boven de
9 geturnd. Het hoogste cijfer van
9,4 werd door Samantha Geres geturnd op het toestel ongelijke brug.
Luca Hoogenboom had echter een
hoger gemiddelde van 8,3 waarmee ze de zilveren medaille won.
De gouden medaille was voor Melissa Misseyer met een gemiddelde van 8,4.

Kidsrun, 1 kilometer
Meisjes
Mandy Duinkerken
Suus Altorf
Suzanne Wiersma
Jongens
Thijs van Dijk
Milan Biesheuvel
Rens Atlorf
5 kilometer
Dames
Jeanine van Klashorst
Esmee Teeling
Evelien Hooyman AKU
Heren
Said Hayeh
Robbin Pieterman
Leon Graumans
10 kilometer
Dames
Silke Schmidt
Cecile Jumelet
Marga Kiel

De wedstrijden waren weer uitstekend georganiseerd door atletiekclub AKU en de 100 vrijwilligers
zorgden ervoor dat alle lopers zonder problemen hun afstand konden
volbrengen.

10 Engelse mijlen
Dames
Lindsay Poesiat
Fa Adda
Mariska Visser

Internationaal Toernooi
Legmeervogels Handbal

Jongens
Bij de afdeling gymnastiek krijgen
niet alleen meisjes gymles, maar

ook jongens. Deze groep was met
9 jongens goed vertegenwoordigd.
Bij de jongens werd de wedstrijd
op twee niveaus geturnd. De jongens waren net iets drukker dan
de meisjes, maar ze deden net zo
hard hun best. De scores liegen er
niet om. Het hoogste cijfer werd
ook hier gehaald bij de sprong: 8,5.
Er vielen ook een paar achten bij
de lange mat en de rekstok. Bij de
jongste jongens deed Danté Verschoor toch nog mee en haalde
prompt de eerste plaats met een
gemiddelde van 7,4. Bij de jongens
die net een niveau hoger turnen
werd de eerste plaats behaald door
Puck van Thienen met een gemiddelde van 7,6.

Uitslagen

Zij zorgden op alle afstanden voor
goede en spannende wedstrijden en
dat leverde ook 2 parcoursrecords
op bij de 10 kilometer voor de dames en de heren.
Daarnaast brak de zon door rond
11 uur en dat zorgde ervoor dat de
condities om te lopen achteraf erg
mee vielen en alle lopers enthousiast aan de finish kwamen.

Wethouder Jeroen Verheijen lostte
de startschoten van de 5 en 10 kilometer en de 10 Engelse mijlen en
zorgde ervoor dat iedereen precies
op tijd werd weggeschoten.

de anderen bij de lange mat. Bij de
sprong werd er over een bok gesprongen met een plank ervoor.
Dat is best moeilijk; en toch werd
hier een van de hoogste cijfers
(8,3) gehaald door Fay van Doorn.
Ondanks dat hoge cijfer heeft ze
net niet het podium gehaald, want
Sonja van Aurich had een net iets
hoger gemiddelde van 7,3. Op de
tweede plaats eindigde Merel Smit
met een gemiddelde van 7,4 punten. Zij haalde het hoogste cijfer
op alle toestellen van 8,4 bij de rekstok. Deze dag was Jinte Versteeg
toch de beste op niveau 16. Zij
haalde een gemiddelde van 7,7 op
de vijf toestellen en mocht de gouden medaille in ontvangst nemen.
Tatum Schaefers
Bij de oudste meisjes deden er
vier mee op niveau 15. De uitslagen van dit groepje lagen erg dicht
bij elkaar. Het verschil tussen nummer 1 en nummer 4 was maar 1,4
punt op het totaal aantal punten.
Gemiddeld scheelde dat maar 0,2
punten. Zij hebben elkaar tijdens
de wedstrijd erg goed geholpen,
want zij hadden geen hulpje bij de
groep. Het hoogste cijfer werd gehaald op het toestel sprong door
Kim de Jong: 8,2. Toch kan er ook
hier maar 1 winnen. Met een gemiddelde van 7,5 werd Tatum
Schaefers de gouden medaille omgehangen.

Heren
Said Kanfaaru
Maarten Jumelet
Frank Hustermans

Heren
Jay Sauer
Stanislas Talontsi
Arthus Schramale

Uithoorn - Op 29 maart goede
vrijdag om 15.00 uur vertrokken er
vier jeugdteams (A1, B1, B2 en C1)
van Legmeervogels Handbal voor
deelname aan een internationaal
handbaltoernooi in Arnhem, “de
Arnhem-Cup”.
Alle vier de teams hebben een
goed zaalseizoen gedraaid, de C1
werd kampioen in de najaarscompetitie, de B1 en B2 werden kampioen en de A1 behaalde een tweede plek in Topklasse waardoor ze
volgend seizoen promoveren naar
de Jeugddivisie! Al vanaf dat er in
september het idee was gekomen
om een keer mee te doen aan een
internationaal toernooi, hebben de
meiden zich verheugd op dit uitstapje.
De ouders verzorgden het vervoer er naar toe en bepakt met alle
sportspullen, luchtbedden,
slaapzakken en voorzien van de
nodige versnaperingen van C1000
Visser (Oude Dorp) gingen ze enthousiast op weg. Na het inchecken werden alle spullen uitgeladen
en konden de luchtbedden worden opgeblazen. Er werd geslapen
en gegeten in het Arentheem College in Arnhem, samen met andere teams uit verschillende landen,

Rob Meijer Pupil van
de week bij KDO
De Kwakel - Paaszaterdag jl tijdens de wedstrijd KDO- Waterwijk was onze trouwste supporter Pupil van de week bij zijn club
KDO. Rob 49 jaar en ieder jaar
als hij jarig is dan is hij pupil van
de week en daar is hij heel trots

wat er voor zorgde dat er veel gelachen en plezier gemaakt werd.
Vrijdagavond was er een openingswedstrijd georganiseerd tussen de
heren van ESCA (Arnhem) en SG
Bergedorf (Duitsland). Zaterdagochtend om 8.00 uur was de officiele opening van het toernooi.
Wandeling
Na een frisse ochtendwandeling
van de school naar Sportcentrum
Valkenhuizen stonden om 8.30 uur
al de eerste wedstrijden voor Legmeervogels op het programma. Dat
het voor alle teams een zwaar toernooi zou worden wisten we van te
voren, want ze waren alle vier ingedeeld bij een aantal zeer sterke
Duitse, Franse en Deense teams.
Voor onze C1 zou het extra zwaar
zijn, want zij speelden in een oudere categorie G15, terwijl dit team
uit bestaat uit meiden van 11/12
jaar.
De gehele ochtend werden er wedstrijden gespeeld en in de middag
werd er bij de andere teams gekeken. In de avond ging de gehele groep zwemmen in het naast de
sporthal gelegen zwembad. Daarna was het weer tijd om de slaapplek op te zoeken, om te probe-

op. Rob heeft het syndroom van
down. En gaat elke wedstrijd naar
KDO toe zowel uit als thuis en is
in alle bestuurskamers altijd van
harte welkom. En iedereen kan
hem al jaren. Hij hoort gewoon bij
deze club.

ren toch de nodige rust te krijgen. Ook op zondag, eerste paasdag, startte het wedstrijdprogramma voor alle teams van Legmeervogels al weer vroeg in de ochtend. De resultaten waren wisselend, er werd verloren, gelijk gespeeld maar ook zeker een aantal
wedstrijden goed gewonnen. Maar
zelfs een wedstrijd die met 12-05
verloren werd voelde niet als verlies, als er tegen zulke goede tegenstanders wordt gespeeld. De
sfeer, ook met de andere clubs,
was zo goed dat inderdaad gezegd
kan worden “meedoen is belangrijker dan winnen”. Nadat er met
z´n allen nog gegeten werd in de
kantine van het sportcentrum was
het tijd om de tassen in te pakken
en huiswaarts te gaan. Dit toernooi was een geweldige handbalervaring voor de meiden en een
weekend om nooit meer te vergeten. Dank gaat uit naar de begeleidsters en de ouders die de teams
hebben gebracht en gehaald naar
Arnhem. Speciale dank aan C1000
Visser, Oude Dorp, die er voor gezorgd heeft dat de handbalsters en
begeleiding vol energie en met een
goed gevulde maag aan dit toernooi hebben kunnen deelnemen.

00 Nieuwe Meerbode

• 3 april 2013

Paasbrunch in
‘t Buurtnest
Uithoorn - Op Goede Vrijdag 29 maart
werd er van 11.00 tot 13.00 uur in wijkcentrum ’t Buurtnest een luxe paasbrunch
georganiseerd voor buurtbewoners door
Buurtnest-vrijwilligers en beheerder Edwin
Konijn. Doel van de brunch was de gasten
in het centrum een vrolijk samenzijn te bezorgen. Tot ieders blijde verrassing waren
er ruim 35 bewoners. Een vriendelijke dame heette de gasten met een glaasje Prosecco welkom. Iedereen zat te genieten
van het paasbrood, het croissantje, diverse soorten kaas, hartig beleg, de salade,
broodjes en natuurlijk van de eieren, heel
veel gewone maar ook chocolade eieren.
Dat hoort allemaal bij Pasen!
Gezellig versierde paastafels droegen bij
aan de hartelijke sfeer, waardoor de gesprekken tussen de mensen oprechte belangstelling en saamhorigheid lieten zien.
Aandacht voor elkaar bij een goede dis
doet goed. De paasbrunch werd een positief samenzijn en met hartelijke herinneringen verlieten de bewoners ‘t Buurtnest.

perso
gevra neel
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Op zoek naar werk?

Wij zijn met spoed op zoek naar een

Asbestsaneerder

U kunt uw sollicitatiebrief voorzien van CV sturen naar:
Persoon BV
Rendementsweg 4H, 3641 SK Mijdrecht.
Of mailen naar contact@ppersoon.nl
Ons telefoonnummer is 0297-522441

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:

G
R
A
T
I
S

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn
Mijdrecht

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan
Anselmusstraat 19 - 3641 AM

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Te koop:
Grenen salontafel rond, 100
cm €45,-. Esprit ds sneaker mt. 39, beige, nw. €35,-.
Tel. 0297- 764640
Te koop:
Breimachine Brother, KH892,
geheel compl. met beschr.
€50,-. eventueel met wol.
Tel. 0297- 566842
Te koop:
Dremel multitool voor etsen,
boren, slijpen en polijsten, met
acc. in koffer, a. nw. €50,-.
Tel. 06- 12645043
Aangeboden:
Vierkante glazen salontafel met zw. ijzer onderstel, 68 x 68 cm, €20,-.
Tel. 0297- 562864
Te koop:
Motorcrossbroek Sinisalo SCD-pant nw. staat, Ktm
kleuren mt. 30 €55,-.
Tel. 06- 25482247
*Gevraagd:
DE NIEUWE MEERBODE
bestaat dit jaar 125 jaar.
Heeft u nog oude foto’s van het
personeel en/of oude kranten.
Neem even contact op via:
redactieaalsmeer@meerbode.nl
*Te koop:
2 Kaarten voor de Toppers Amsterdam Arena, 2e ring, zaterdag 25 mei 2013. marktplaats adv. 646756558.
Tel. 06-15390436
* Gevraagd:
Steun Afrika
Koelkast, tv, audio app.
Gratis gehaald.
Tel: 06-43098257

* Aangeboden
Ervaren rijksgediplomeerde horlogemaker.
Reparatieplaatst voor
mechanische uurwerken.
Uithoorn: 0297-564845
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen. Kunnen waardevol zijn! Verz. geeft goede
prijs. Defect geen bezwaar
Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
Bik speelgoed van vóór 1960.
Auto’s, schepen, treinen en motorrijders e.a. oud mechanisch
speelgoed. Defect geen bezwaar.
Tel: 0297-778469
* Aangeboden:
Stucadoor nodig?
Voor vrijblijvende prijsopgave:
Tel. 06-53332372
Te koop:
Sony wereldontv. Icf-5100 €20,-.
Linksys router g €10,-. Philips 3d
tel. m. beantw. Dect 225, €25,-.
Tel. 06-51106382
Gezocht:
Schaatsmedailles en vaantjes van toertochten. Ook foto’s zijn zeer welkom. Gebruikt t.B.V. Expo’s.
Tel. 0346-241819
Gezocht:
Oude aandelen en obligaties uit
alle landen oude perkamenten
actes en brieven van vroeger.
Tel. 023-5360572
Te koop:
Eettafel m. matte glazenplaat
+ 4 st. m. grijze met. poten,
€50,-, als nieuw.Tel. 0297-565285

HORECAMEDEWERKER M/V
gEzOCHt

Zeilschool Aalsmeer is een gezellige school met een
sfeervolle horeca en terras aan het water.
Wij zoeken een spontane medewerker (17-28 jaar) die
van watersport houdt en ons jonge team wil versterken.
Het is voor 1 tot 3 dagen in de week én/of eventueel
fulltime in de schoolvakantieperioden.

ANWB/
CWO erkend

0297-320122 www.zeilschoolaalsmeer.nl

Gezocht:
Vrouwelijke danspartner salsa en kizomba, ik ben met
lessen nu bij b3 en b2.
Tel. 06-20486055
Te koop:
Nintendo ds, geheel compleet, met spelletjes card +
30 spelletjs als nw. €55,-.
Tel. 0297-540317
*Te koop:
12 Grote schijnwerpers, 4 kleine schijnwerpers. 17 Beklede stoelen en 4 ronde tafels met
1 poot in midden ø 1.20 mtr.
Tel. 06-51094994

*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder.
Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
DE NIEUWE MEERBODE
bestaat dit jaar 125 jaar.
Heeft u nog oude foto’s van het
personeel en/of oude kranten.
Neem even contact op via:
redactieaalsmeer@meerbode.nl
*Te koop:
2 Kaarten voor de Toppers Amsterdam Arena, 2e ring, zondag
26 mei 2013. marktplaats adv.
646940148. Tel. 06-15390436

*Te koop:
Verrijdbaar computerburo,wit.
T.e.a.b. Staat in de weg. marktplaats adv. 655793503
Tel. 06-15390436
Gevraagd:
Gratis legpuzzels 1000 st.
Tel. 06- 53547671
Gevraagd:
Fietsdrager v. 2 elektr. fietsen.
Tel. 0297- 582421
Te koop:
Bankstel 2,5 en 3 zits, zw. stof,
ned. fabr. h. 85 x br. 105/205, samen €120,-, kan ook appart.
Tel. 0297- 562905

Wij zijn op zoek naar full/parttime
medewerkers en vakantiekrachten
Voor onze Shell Stations “Haarrijn” en “Ruwiel” aan de A2
ter hoogte van Breukelen.

Wij bieden een leuke afwisselende baan met plezierige
collega’s en een passend salaris. De werkzaamheden bestaan
onder andere uit kassawerkzaamheden en de shop bijvullen.
Maar ook voedselbereiding en schoonmaakwerkzaamheden
zitten in het takenpakket.
Je dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
Eigen vervoer is een pre maar niet per se noodzakelijk.
Tevens zijn wij op zoek naar
voor shell Mijdrecht.

shopMeDeWerkers

het werk bestaat uit het bijvullen van de shop en het
schoonhouden van de winkel en het buitenterrein.
Werktijd is van maandag t/m zondag van 19.00 tot 21.00 uur.
Hebben we je interesse gewekt en lijkt het je een uitdaging om op
een Shell Station te werken, stuur dan een brief naar:
heylex BV
rijksweg A2
3621 NZ Breukelen
Tav. kees Wentzel

of mail naar:
kees.wentzel@rbaned.nl
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O.B.S. Toermalijn
de ruimte in!

Uithoorn - Op vrijdag 22 maart
arriveerde Ruimtehotel Delta op
deze locatie. Tijdens de projectweek konden de groepen 1 t/m
7 zich hier verkleden als ruimtevaarder, een film bekijken, een
ruimtelunch samenstellen, een
kijkje nemen in een ruimtetoilet
en ruimtedouche, het zwarte gat
spel spelen en ervaren hoe het is
om ondersteboven een ansichtkaart te schrijven vanuit de ruimte. De groepen 1 t/m 4 werden
tijdens deze reis begeleid door
de leerlingen van groep 8. Verder
werd er in iedere groep op een
geheel eigen wijze vorm gegeven
aan het project. In de kleutergroepen werd er volop geknutseld en waren er prachtige raketten, planeten en astronauten
te zien. Groep 3 stond geheel in
het teken van raketten en sterren
en in groep 4 werden er onder
andere spannende ruimtekijkdozen gemaakt en met twee te-

lescopen konden de sterren nader bekeken worden. Het lokaal
van groep 5 hing vol met prachtige planeten en wereldbollen.
Centraal in groep 6 stonden de
sterrenbeelden met hun betekenis en de bijbehorende horoscopen. De leerlingen van groep
7 hielden zich bezig met proefjes rondom zwaartekracht en er
werd een maanlander gemaakt.
Groep 8 ontwierp een eigen planeet (Flork) met bewoners (Loiky’s en Bibbles), ook werd het
zonnestelsel nader door de leerlingen bestudeerd.
Al deze mooie dingen waren
voor familie en vrienden te bewonderen op de projectavond op
woensdag 27 maart, vanaf 19.00
uur werd het dan ook een drukke, gezellige maar vooral succesvolle ruimtereis! Om 20.30 uur
gingen de deuren dicht en keerde iedereen tevreden weer terug
naar huis. Mission completed!
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