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Doe nooit zomaar open!

Petitie met 1.100 handtekeningen
tegen de Uithoornlijn
Uithoorn - Afgelopen donderdagavond werd tijdens de raadsvergadering burgemeester Dagmar
Oudshoorn een petitie met ruim
1.100 handtekeningen aangeboden van bezorgde inwoners die de
komst van de Uithoornlijn niet zien
zitten. Dit vond plaats ten overstaan
van een volle tribune met ‘supporters’ die hun delegatie ondersteunden. Die bestond uit de dames Ingrid Hardenberg en Leontien Teunen, beiden wonend in de nieuwbouwwijk Buitendijks waar achterlangs het (mogelijk) toekomstige
tramtracé is gelegen. Zij boden de
burgemeester een volle doos aan
waarin formulieren met handtekeningen. Het was kennelijk geen vrolijke actie want bij geen van de da-

mes kon er een lachje af, ook niet
bij de doorgaans goedlachse burgemeester… Kort daarvoor had inwoner Casper van Wijk als ‘burger
van Uithoorn’ en mede namens alle ondertekenaars van de petitie tijdens een inspreekmoment uitleg
gegeven waarom zoveel inwoners
tegen de mogelijke komst van de
tramlijn zijn. Drie argumenten waarvoor de petitie staat werden daarbij door Van Wijk toegelicht, namelijk dat bushaltes in de woonwijken zullen verdwijnen; de maximale afstand tot de haltes (van de
tram) meer dan 800 meter kan worden en dat er gevaarlijke verkeerssituaties voor schoolkinderen gaan
ontstaan. Als secundaire argumenten geeft men bij de petitie aan dat

er geen directe verbinding meer zal
zijn naar het Amstelland ziekenhuis
en de VU in Amsterdam, het centrum van Amstelveen (Stadshart),
Amsterdam Bijlmer en Schiphol Airport. Omdat uitsluitend het aanbieden van de petitie op de agenda (bij
inspreken burgers) stond en het onderwerp Uithoornlijn verder niet behandeld werd, kon wethouder Marvin Polak er niet op ingaan. Burgemeester Oudshoorn bedankte de
indieners van de petitie voor hun
betrokkenheid en deed de toezegging dat de zienswijzen zullen worden meegenomen in het proces van
besluitvorming door de gemeenteraad later dit voorjaar.
Lees verder elders in deze krant.

voor uw auto

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
0297-513070

Uithoorn - Er komen wel eens onbekenden aan de deur, zoals mensen van instellingen of organisaties.
De meeste mensen hebben goede
bedoelingen, maar het is altijd verstandig om voorzichtig te zijn. Laat
onbekenden niet binnen. Laat eventueel een deurspion (kijkgaatje) in
de voordeur maken, zodat u altijd
kunt zien wie er voor de deur staat.
(Voor senioren zijn er speciale deurspionnen die een beter zicht geven.)
Praat met vreemden via het (deur)
raam, door een intercom of videofoon. Doe nooit zomaar open! Ook
zijn er sloten verkrijgbaar met een
ingebouwde kierstandhouder. Deze kierstandhouder zorgt ervoor
dat de deur niet helemaal open kan
maar op een kier blijft, zodat u veilig met onbekende bezoekers kunt
spreken. Dit slot kan, net als een gewoon slot, van buitenaf met de sleutel. Voor flat- en portiekbewoners
geldt: wees zorgvuldig met het openen van de centrale toegangsdeur.
Doe deze alleen open voor mensen
die bij u moeten zijn.
Oplichters aan de deur
Oplichters doen er alles aan om uw
vertrouwen te winnen en zien er
vaak heel betrouwbaar uit. Ze proberen uw huis binnen te komen met
allerlei smoezen. De smoezen zijn
heel uiteenlopend en klinken vaak
ook heel geloofwaardig: ‘Heeft u
misschien een envelop, ik wil deze
50 euro teruggeven aan mijn oma
maar ze is niet thuis’. ‘Er is een gasleiding geraakt bij werkzaamheden
in de straat, ik moet even in uw meterkast en keuken zijn’. ‘Ik kom namens de thuiszorg’. Iemand (keurig
in pak), zegt dat hij van de bank is
en komt u een nieuwe bankpas bezorgen. Hij moet wel uw oude pas
met de code innemen. ‘Wij zijn de
nieuwe buren, mogen wij bij u misschien even een maat opnemen?’
Of: ‘Wij komen even kennismaken’... enzovoorts. Onthoud dat medewerkers van een bank, een verzekeringsmaatschappij, en zelfs de
thuiszorg nooit onaangekondigd
bij u aan de deur komen. Hiervoor
wordt altijd een afspraak gemaakt!
Betrouwbare mensen zullen nooit
naar uw pincode vragen. Ook de
politie vraagt nooit uw pincode.
Onbekenden in nood
Als mensen aan de deur komen en
vragen of ze een alarmnummer of
iets dergelijks mogen bellen, laat
deze mensen dan buiten staan,
houd uw deur dicht en bel zelf het
nummer. Zo kunt u helpen, zónder
dat u risico loopt.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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Geen krant?

0297-581698
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Politieactie:

Aanbeveling
herbenoeming
burgemeester
Uithoorn - Op 20 mei loopt
de eerste termijn van de burgemeester van Uithoorn, mevrouw Oudshoorn-Tinga (43), af.
De gemeenteraad van Uithoorn
heeft inmiddels de aanbeveling tot herbenoeming goedgekeurd. Eerder was OudshoornTinga bestuurder en voorzitter van de Rotterdamse deelraad Feijenoord. Als de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties de aanbeveling van de gemeenteraad
overneemt, blijft burgemeester
Oudshoorn-Tinga ook na 20 mei
2016 de burgemeester van Uithoorn.
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Leerlingen SG Thamen in
finale Vakkanjers
Uithoorn - Bjorn en Mabel uit 4kE1
hebben zich geplaatst voor de finale Vakkanjers op 7 april in Eindhoven. Vorige maand waren er regiowedstrijden op het Fioretti College in Hillegom. In de voorbereiding
op school hebben de leerlingen een
Urban Transporter gebouwd en een
Urban Garden. De Transporter is

momenteel te bewonderen op het
podium in de aula van Thamen in
Uithoorn.
Op de regiowedstrijden moesten
de leerlingen opdrachten uitvoeren. Mabel en Bjorn werden tweede
en hebben zich daarmee geplaatst
voor de finale. Ze wonnen ook de
bedrijfsprijs. De bedrijven vonden

Basisschool de Zon nu
ook overeenkomst
De Kwakel - Onder het toeziend
oog van een aantal kinderen, die zeker wilden weten dat de handtekeningen goed werden gezet, hebben
basisschool De Zon en Solidoe afgelopen maandagmiddag een overeenkomst ondertekend over de TussenSchoolse Opvang.
Vanaf april verzorgt Solidoe de TSO
voor De Zon. Rien van Egmond, directeur van De Zon, geeft aan: het
overblijven moet voor de kinderen

een rustig moment zijn, waarop zij
lekker hun boterhammen opeten en
zich opladen voor de middag. Het is
voor De Zon prettig dat Solidoe de
organisatie van de TSO heeft overgenomen. De overblijfkrachten worden ondersteund door de aangestelde coördinator en de administratie zal soepel blijven verlopen,
zeker als na de zomer ouders hun
kinderen ook digitaal kunnen aanen afmelden.

Mabel en Bjorn ook het best. Beiden kregen ook meteen een baan
aangeboden bij een groot installatiebedrijf.
Nederland kan niet zonder goed
opgeleide technici: ze maken letterlijk de toekomst van Nederland. Op
Thamen worden de technici goed
opgeleid. Dat blijkt wel.

Vooraankondiging
Veel bedrijven en instellingen sturen vooraf een brief met een datum
waarop ze langskomen. Als bedrijven onaangekondigd langskomen
of u vertrouwt de zaak niet, kunt u
natuurlijk ook gewoon zeggen dat u
geen tijd heeft en dat men een afspraak voor een andere dag met u
moet maken wanneer een bekende
(een buurvrouw, uw zoon of dochter) bij u thuis is.
Legitimatiebewijzen
Wanneer de aanbeller iemand is van
een instelling, overheid of een bedrijf, vraag dan altijd om een legitimatiebewijs en bekijk dit op uw
gemak. Ongeduldige types en personen die zich niet kunnen of willen legitimeren, laat u gewoon niet
binnen. Als u het niet vertrouwt, bel
dan direct de politie op 112.
Kopen aan de deur
Huis-aan-huisverkopers

hebben

meestal een vlotte babbel en hun
aanbod klinkt vaak erg aantrekkelijk. Wees echter altijd op uw hoede,
want aankopen aan de deur worden vaak overhaast gedaan. Kopen
aan de deur valt in Nederland onder de Colportagewet. Dit betekent
dat u bij aankopen vanaf 34 euro altijd acht dagen bedenktijd heeft en
zonder opgaaf van reden, de overeenkomst ongedaan kan maken.
Een aanbetaling is niet verplicht. De
verkoper moet zichtbaar een naamkaartje dragen met daarop de bedrijfsnaam en het adres. Bij aankoop moet u een contract worden
aangeboden. Binnen acht dagen
kunt u dit schriftelijk annuleren.
Diensten
Er worden ook wel eens diensten
aangeboden aan de deur, zoals
schoorsteenvegen of het slijpen van
scharen en het stofferen van stoelen. Wanneer u interesse heeft, dan
is het heel belangrijk dat u van tevoren schriftelijk de prijs vastlegt. Het
is dan duidelijk welke dienst wordt
verricht en wat de prijs hiervan is.
De kosten kunnen anders achteraf
enorm tegenvallen. De gouden regel bij onbekenden aan de deur is
altijd: Laat de deur dicht!
Telefonische verkoop
Tal van bedrijven en organisaties
maken gebruik van zogenoemde
call centers om gewoonten van het
publiek te meten of om u een product of dienst te verkopen. Ze bellen u op en stellen een aantal vragen. Meestal is daar niets mis mee.
Let goed op waar u ‘ja’ tegen zegt.
Veel mensen zitten opgescheept
met spullen en overeenkomsten
waar ze niet om gevraagd hebben.
Ze hebben destijds ‘ja’ gezegd maar
niet dáártegen. Dachten ze. Wees
heel voorzichtig met de informatie
die u verstrekt. Geef geen persoonlijke gegevens door aan een onbekende. Wanneer er gevraagd wordt
of u alleen woont, hoe het met de
veiligheid in huis is gesteld en wat
uw bankgegevens zijn, dan is dat
allemaal informatie die u beter niet
kunt geven. Als u liever geen telefonische marktonderzoeken wilt, dan
kunt u dat aangeven op www.belme-niet.nl
Digitale verkoop
Sommige mensen ontvangen via
hun computer e-mailberichten
van onbekenden. Ga in e-mailberichten nooit in op het verzoek uw
mailadres, bank of creditcardgegevens in te vullen. Ga ook niet in op
de uitnodiging: ‘klik hier om u uit
te schrijven’. Als u op eigen initiatief een site bezoekt van een bedrijf
of instelling is dat natuurlijk iets anders. Die heeft u zelf bezocht omdat
u daar iets wilt kopen of informatie wilt halen. Ook digitale verkoop
valt onder de colportagewet. Als u
geen ongewenste e-mailberichten
(‘spam’) wilt ontvangen, vraag dan
uw provider een spamfilter te installeren of ga naar bijvoorbeeld www.
spamfi ghter.com.

Met harslag naar
ziekenhuis
Uithoorn - Op donderdag 31 maart
om kwart voor acht in de ochtend
zijn de hulpdiensten gealarmeerd
voor een reanimatie in de Monetflat. Een 53 jarige bewoner bleek
een hartstilstand te hebben gehad.
Het team Uithoorn heeft de man gereanimeerd. Hij is met hartslag met
spoed vervoerd naar het AMC. De
politie, brandweer, ambulance, GGD
en het reanimatieteam Uithoorn zijn
ter plaatse geweest.

Reumafonds
Uithoorn - In de collecteweek
van het Reumafonds van 2016
hebben de collectanten van Uithoorn/Amstelhoek 6397,85 opgehaald. Het Reumafonds wil
iedere gever hiervoor hartelijk bedanken. Ook bedankt het
Reumafonds alle vrijwilligers die
dit voor elkaar hebben gekregen. Zonder deze vrijwilligers is
dit niet mogelijk.

WERK IN UITVOERING
6 april Thamerlaan
afgesloten voor verkeer

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum
08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Op woensdag 6 april 2016 is de
Thamerlaan afgesloten van 9.00
tot uiterlijk 15.00 uur voor het verkeer in beide richtingen in verband
met werkzaamheden in enkele rioleringsputten. Als bewoner/bezoeker kunt u beter uw auto voor 9.00
uur in de buurt parkeren, zodat u gewoon weg kan. Ook de verhuiswagen kan er niet komen. Vanwege de
veiligheid is deze beslissing genomen. Het doorgaande verkeer wordt
omgeleid via de Admiraal de Tromplaan. De bewoners zijn met een
brief hierover geïnformeerd. Uiteraard zal de weg vrij gemaakt worden
voor de hulpdiensten.

Vrouwenakkersebrug
afgesloten voor verkeer

De provincie Noord-Holland verricht
van 8 tot en met 15 april 2016 werkzaamheden aan de brug Vrouwenakker in De Kwakel. Door een mankement aan een onderdeel van de
brug, het zogenaamde lager, gaat de
brug niet meer goed open en dicht.
Dat is ook de oorzaak gebleken van
de geluidshinder die wordt ervaren in

de directe omgeving. Het lager van
de brug wordt vervangen.
Gevolgen wegverkeer
Van 11 tot en met 15 april is de brug
volledig afgesloten voor verkeer. Gemotoriseerd verkeer op de N231
wordt omgeleid via de N201, N196,
Ringdijk Tweede Bedijking en Oude
Spoorbaan, en vice versa. De omleiding voor landbouwverkeer loopt via
de N196, Ringdijk Tweede Bedijking
en Oude Spoorbaan, en vice versa.
Voetgangers en (brom)ﬁetsers kunnen ter plaatse gebruik maken van
een tijdelijke brug over de Amstel.
Gevolgen scheepvaart
Het scheepvaartverkeer is van 8 tot
en met 15 april gestremd. De omleiding voor de scheepvaart wordt aangegeven door middel van gele borden in de bermen.
Meer informatie
Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en
omwonenden terecht bij het Servicepunt provincie Noord-Holland via tel.
0800 0200 600 (gratis) of per e-mail
naar servicepunt@noord-holland.nl.

Kappen bomen in Burgemeester
Kootlaan en in Zonnedauw
In het Kootpark kappen wij 2 Elzen
zodat wij de ondergrondse restafval containers te kunnen plaatsen.
De Elzen staan op de container opstelplaatsen bij het Anna Cramerpad
en bij het Hendrik van Veldekepad.

Gewijzigde openingstijden
Het gemeentehuis en het informatiecentrum dorpscentrum
zijn gesloten op:
- Donderdag 21 april vanaf 16.00 uur (wegens besloten bijeenkomst)
Het gemeentehuis is tot 15.30 uur telefonisch bereikbaar.
- Woensdag 27 april 2016 (Koningsdag)
- Donderdag 5 mei 2016 (Bevrijdingsdag én Hemelvaart).
- Vrijdag 6 mei (inklemdag). Het scheidingsdepot is
wél open op vrijdag 6 mei van 09.00-16.30 uur.
- Maandag 16 mei 2016 (Tweede Pinksterdag)

Voor beide bomen komen nieuwe
bomen terug. In De Legmeer kappen wij een plataan bij Zonnedauw
29 voor het maken van de container
opstelplaats. Ook voor deze boom
komt een nieuwe boom terug.

Runderen in het Libellebos

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Donderdag 7 april worden de schotse hooglanders weer losgelaten in
het park (weide).
Honden aanlijnen
Voor hondenbezitters betekent dit dat zij in dit gebied de honden weer
moeten aanlijnen. Vanaf 1 april zijn alle borden bij alle toegangshekken geplaatst.

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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 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.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen
en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten
uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Wijzigingsplan Randweg 105, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 april
2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Randweg 101, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 april
2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Noorddammerweg 37-39, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en
met 7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513
111.
- Wijzigingsplan Noorddammerweg 33, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met
7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Vaststelling bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4. Inzageperiode 11 maart

-

2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inzageperiode 11 maart
2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, K. de
Boer (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode 11 maart 2016 datum
tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, W. van de Lagemaat
(0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 5. Inzageperiode 25 maart
2016 datum tot en met 5 mei 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
Ontwerpwijzigingsplan Drechtdijk 56. Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19
mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode 8 april 2016 tot en met
19 mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 90 en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet
geluidhinder). Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19 mei 2016. Inlichtingen bij
Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
Thamerweg 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een veranda / balkon. Ontvangen 24 maart 2016.

De Kwakel
- Noorddammerweg 17. Aanvraag ontvangen van Weiveld B.V. voor een exploitatievergunning voor het huisvesten van 76 tijdelijke arbeidsmigranten. Ontvangen 15 maart 2016.
- Poelweg 44. Aanvraag ontvangen van Weiveld B.V. voor een exploitatievergunning voor het huisvesten van 10 tijdelijke arbeidsmigranten. Ontvangen 21 maart
2016.
- Poelweg 46. Aanvraag ontvangen van Weiveld B.V. voor een exploitatievergunning voor het huisvesten van 10 tijdelijke arbeidsmigranten. Ontvangen 21 maart
2016.
- Banken 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed en
breakfast in de voormalige hooischuur. Ontvangen 30 maart 2016.
- Boterdijk achter 109, aanvraag omgevingsvergunning voor het behouden van
een dam. Ontvangen 29 maart 2016.
- Iepenlaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 22 maart 2016.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
Zijdelwaard (Europarei)
- Alfons Ariënslaan 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
kunstwerk.
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
- Egeltjesbos. Verklaring van geen bezwaar aan 4 mei Comité De Kwakel voor het
houden van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2016.
- Legmeerplein 22. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van
Simply Asian voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten. Bezwaar t/m 16 mei
2016.
- Drechtdijk 33, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Bezwaar:
t/m 5 mei 2016.
- Iepenlaan 32, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 5 mei 2016.
- Iepenlaan 38, aansluitvergunning riolering voor het gescheiden afvoeren van hemelwater en bedrijfsafvalwater. Bezwaar t/m 4 mei 2016.
- Vuurlijn 27, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en het uitbreiden van de woning. Bezwaar: t/m 5 mei 2016.
- Iepenlaan 38, vergunning kabels en leidingen voor het aansluiten op het waterleidingnetwerk. Bezwaar t/m 16 mei 2016.
- Evenementenvergunning voor Poldersport B.V. voor het organiseren van de
prestatieloop Obstakel in De Kwakel op 29 april 2016. Bezwaar t/m 2 mei 2016.
- Evenementenvergunning voor Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van
Koningsdag 2016 op 27 april 2016. Bezwaar t/m 3 mei 2016.
- Kerklaan, standplaatsvergunning voor Sportvereniging KDO voor het innemen
van een standplaats op zaterdag 16 april 2016 voor de verkoop van tuinplanten.
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Bezwaar t/m 12 mei 2016.
Kerklaan 16. Onthefﬁng art. 35 Drank- en Horecawet aan de exploitant van het
Dorpshuis De Quakel voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens Koningsdag – 27 april, Midzomeravondfeest – 18 juni en de Kwakelse Kermis op 6 september 2016. Bezwaar t/m 4 mei 2016.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade, Marktplein, Dorpstraat, Schans 1 t/m Amstelplein 99. Vergunning verleend aan Star Promotions voor het organiseren van een braderie op 23
en 24 april 2016. Bezwaar t/m 16 mei 2016.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 75a, omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van
een bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 4 mei 2016.

Dorpscentrum
- Marktplein 17a, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning met
een dakopbouw. Bezwaar: t/m 4 mei 2016.
- Amstelplein, standplaatsvergunning voor Sportvereniging KDO voor het innemen van een standplaats op zaterdag 16 april 2016 voor de verkoop van tuinplanten. Bezwaar t/m 12 mei 2016.
- Burgemeester van Meetelenstraat (Plan Regentes) vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het LS-net in verband met nieuwbouw. Bezwaar t/m
12 mei 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterplein, standplaatsvergunning voor Sportvereniging KDO voor het innemen van een standplaats op zaterdag 16 april 2016 voor de verkoop van tuinplanten. Bezwaar t/m 12 mei 2016.
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 telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 90
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE (WET GELUIDHINDER)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 90 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk90OW01 en het ontwerp Besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) met ingang van
vrijdag 8 april 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting ontwerpbestemmingsplan
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 90 is het ingediende initiatief om de intensieve veehouderij te beëindigen en om te schakelen naar
biologische rundveehouderij en als nevenfunctie een agrarisch kinderdagverblijf te
kunnen exploiteren. Het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om
het initiatief mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.

Ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens zijn
tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 55 dB als bedoeld in
de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op het realiseren van het agrarisch kinderdagverblijf te Drechtdijk 90 te De Kwakel. De verhoogde geluidbelasting
wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Noordzuidroute. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het Ontwerpbesluit Besluit Hogere waarde liggen
vanaf vrijdag 8 april 2016 t/m donderdag 19 mei 2016 ter inzage en zijn digitaal te
raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling
van het bestemmingsplan.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een belanghebbende zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420
AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over het verzoek vaststelling hogere waarde.
Uithoorn, 6 april 2016

Vervolg op volgende blz.

O f f i ci ë l e me d e d e l in ge n e n b e k e n d ma k in ge n
vervolg van vorige blz.
TeR inZage legging OnTweRpbesTemmingsplan dRechTdijk 95

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 95 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk95OW01 met ingang van 8 april 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 95 is het ingediende verzoek voor het oprichten van een bedrijfswoning aan de Drechtdijk 95.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 95 ligt vanaf vrijdag 8 april 2016 tot en met
donderdag 19 mei 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het
gemeentehuis.

indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling
van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 6 april 2016

TeRinZage legging van heT OnTweRpwijZigingsplan
dRechTdijk 56

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Drechtdijk 56 met planidentificatienummer NL.IMRO.0451.WPDrechtdijk56-OW01 met ingang van vrijdag 8 april 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Op 25 juni 2015 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied – De Kwakel Tuinbouwgebied door de gemeenteraad van Uithoorn vastgesteld. De Drechtdijk is gelegen
binnen dit bestemmingsplan. Aan de Drechtdijk zijn nog een aantal woningen bestemd als bedrijfswoning. In de structuurvisie van de gemeente Uithoorn is aangegeven dat het wenselijk is om de korrelige structuur van bebouwing in deze linten te
behouden en te versterken. Uit dat oogpunt bestaat er geen bezwaar om deze be-

drijfswoningen, mits ze niet meer tot het bedrijf horen, tot burgerwoning te bestemmen. Hiervoor is in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied – De Kwakel Tuinbouwgebied’ een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Door de eigenaar van Drechtdijk
56 is het verzoek ingediend om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid om
de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. Het verzoek past
binnen de wijzigingsvoorwaarden.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt van vrijdag 8 april 2016 tot en met donderdag 19 mei
2016 ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het ontwerpwijzigingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420
AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het wijzigingsplan.
Uithoorn, 6 april 2016

beschikking Opname gegevens veRTRek

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan de
verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie
Personen (BRP). Volgens deze artikelen moet een persoon die verhuist binnen vier
weken voor de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag
na de adreswijziging schriftelijk aan de gemeente laten weten wat het nieuwe adres
is, of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte
doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking opname gegevens vertrek te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. Van de volgende personen zijn per 31
december 2015 de gegevens over het vertrek opgenomen en zijn vanaf die datum
dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland:
naam
M. Slingerland
T.S. Sabajo
V. van de Ven
R.M.U.K. Waardenburg
C. El Mahdaoui

geboortedatum
14-08-1962
12-06-1987
27-08-1994
03-02-1989
19-10-1991

woonplaats vertrokken naar
Uithoorn
Onbekend
Uithoorn
Onbekend
Uithoorn
Onbekend
Uithoorn
Onbekend
Uithoorn
Onbekend

J. El Mahdaoui
A. Moetong
R. Nieuwenburg
J. Hajoui
S. Zejli
M. Charbi
M. Vogelaar
C. Brinkman
P.F. Hoenselaar
J. Machkour
K. van Dijk
C. Akram
D.A. Romeijn
J. Bijl
P.M.C. van der Geest
J.W.M. Determan
R.A. Determan
H. Moussi

28-10-1984
10-04-1961
23-03-1989
09-05-1983
25-11-1981
18-05-1983
14-02-1980
03-08-1980
16-07-1975
29-05-1967
13-12-1989
12-03-1992
06-08-1954
22-02-1996
19-02-1969
18-07-1973
27-11-1966
28-07-1982

Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit
besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.
Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van indiener,
ook de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet
eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester
en wethouders van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.
acTiviTeiTenbesluiT milieubeheeR, melding

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het Activiteitenbesluit hebben ontvangen. De melding betreft het veranderen van een bedrijf.
Ontvangstdatum melding: 23 maart 2016
Melder:
A.P. Blommestijn Veehouderij
Locatie:
Boterdijk 91, De Kwakel
Zaaknummer: 180506

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag over
deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder: www.odnzkg.
nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

www.uiThOORn.nl
Leo & Henk periodekampioen BVU
Uithoorn - Maandag 4 april werd de
zesde en laatste zitting van de vijfde ronde parencompetitie gespeeld.
De hoogste scores werden behaald
in de B-lijn: Ans Breggeman & Lia
haalden maar liefst 70,31%. Tweede
werden Lambert Koeter & Huib van
Geffen met 64,58% en zij passeerden daarmee Helma Rapp-Jonkers
& Theo Vermeij die gedeeld met
Greetje van den Bovenkamp & Ria
Wezenberg derde werden (60,94%).
Ans & Lia waren en worden eerste (60,66%) en promoveren net als
Lambert & ondergetekende (54,4%)
‘terug’ naar de A-lijn ten koste van
Helma & Theo (54,06%). In alle andere lijnen bleven de nummers 1 &
2 ongewijzigd. Jeanette Das & Map
Kleingeld en Nelly Jansen & Jaap
Bark gaan het in de C-lijn natuurlijk
helemaal maken.
In de A-lijn wonnen Monique Verberkmoes & Jan van Beurden
(59,38%), gevolgd door Ineke Hilliard & Elisabeth van den Berg en Leo
Leenen & Henk van der Schinkel
(58,33%). Hans Wagenvoort & Nico

van der Meer werden 4 met 56,25%.
Eindstand:1 Leo & Henk (59,25%), 2
Hans & Nico (58,79%), 3 Bep & John
de Voijs (51,49%). Hier gaan An &
Bert Pronk en Riki Spook & Hans
Geels de volgende periode in de Blijn huishouden.
De C-lijn werd gewonnen door Tineke de Roij & Rob Fasten (63,02%)
De tweede plaats was voor Ellen
Hengeveld & Anneke Buskermolen
(61,25%) en Doina van Ettikhoven &
Tiny Rijpkema werden derde (55%).
Ondanks een dipje (7 met 47,5%)
eindigen Tini Lotgerink & Marja Baris op plaats 1 (59,73%) en worden
Tineke & Rob 2 (53,03%). Zij gaan
de B-lijn onveilig maken. Henny
Crebolder & Rineke van Pesch werden derde met 51,74%.
Voor informatie over bridgelessen
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort:
wagenvoorthans@gmail.com,
of
tel. 06 53 368 948. Wilt u informatie
over lidmaatschap van BVU, neemt
u dan contact op met onze secretaris via bvu1953@gmail.com, of tel.
0297569432.

Nu ook Mindfulness-trainingen
in “In den Ossewaerd”
Regio - In onze gehaaste maatschappij lijkt stress wel de normaalste zaak van de wereld. Zonder stress geen succes! Maar wat
als de druk je teveel wordt en je uit
balans raakt? Er wordt in deze hectische tijden ook zoveel van je verlangd. Nog harder werken, nog langere dagen… is dat de oplossing?
Bij OntStress-les pakken we het anders aan. We helpen je de kracht
van aandacht te ervaren. Door met
je aandacht te zijn bij wat er op dat
moment is, leer je helemaal in het
moment te zijn, in het nu. Tijdens de
training van Ontstress-les worden
handvatten geboden om weer een
gezonde balans te (her) vinden. Zo
krijg je antwoord op veel vragen en
helpen we je te leren omgaan met
de hectiek van alle dag. Wat is stress
en hoe herken je het? Is stress altijd
ongezond of bestaat er ook een gezonde stress? Bij OntStress-les reiken we oefeningen aan om (weer)
bewust in contact te komen met je
lichaam, je emoties en je gedachten. Het draait daarbij om ‘gerichte
aandacht hebben voor’ ofwel ‘mindfulness’. De basis van de Ontstresslessen wordt gevormd door de
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) training van Jon Kabat-Zinn. Jon is grondlegger van de
MBSR-training (1979). Sinds de ja-

ren 90 heeft Mindfulness een vlucht
genomen. Inmiddels worden de
trainingen over de hele wereld gegeven. De training bestaat uit acht
wekelijkse lessen van 2,5 uur. Na de
zesde les volgt een stilte-dag. De
eerstvolgende achtweekse training
start op maandagavond 2 mei 2016.
Trainingen
De trainingen worden verzorgd door
gecertificeerd mindfulness-trainer
Rens-Jan Ossewaarde. Na 25 jaar
in de automatisering te hebben gewerkt, runt hij sinds augustus 2015,
samen met zijn vrouw Marleen,
een Bed en Breakfast, kookstudio
en vergaderfaciliteit “In den Ossewaerd”. 15 jaar lang was hij medeoprichter/eigenaar en HR-verantwoordelijke van een IT-bedrijf met
40 man personeel. Rens-Jan deed
projecten bij grote klanten. Hoe om
te gaan met stress heeft hij in de
praktijk ervaren. Nieuwsgierig geworden wat Mindfulness voor jou
zou kunnen betekenen? Kom naar
1 van de gratis introductie-avonden
van Ontstress-les: maandagavond
11 april of dinsdagavond 19 april.
We starten de avond om 20.15.

ken. Op de eerste verdieping zijn diverse kamers doorzocht. Alle kasten zijn geopend en lades er uit gehaald. De spullen heeft de inbreker
op de grond gegooid. Op de trap
zijn glasscherven gevonden. Gestolen is slechts een verrekijker. De politie doet verder onderzoek.

Twee pogingen woninginbraak
Uithoorn - In de nacht van woensdag 30 op donderdag 31 maart is
geprobeerd in te breken in een woning aan de Cartografilaan. De bewoners ontdekten in de ochtend
braaksporen in een kozijn van hun
huis. De politie heeft onderzoek ge-

Auto vliegt uit de bocht
en beland in sloot
Uithoorn - Even voor acht
uur in de avond van vrijdag 1
april heeft op de N201, nabij de
Randweg, een automobist de
macht over het stuur verloren.
De auto was gaan spinnen, tegen de vangrail gebotst en tot
slot op z’n kop in de sloot beland. Toen de politie, brandweer en ambulancedienst arriveerden, stonden de vier inzittenden al naast de auto. Ze
waren op eigen kracht uit het
voertuig geklommen. Ze stonden echter wel aan de andere kant van de sloot. Met een
ladder heeft de brandweer de

vier naar de overkant geholpen. Het viertal is er goed van
af gekomen. Geen zwaar letsel, zo bleek na onderzoek in
het ziekenhuis. Van de 41 jarige bestuurder uit Nieuw-Vennep is bloed afgenomen vanwege mogelijk alcoholgebruik.
Volgens een verklaring van een
vrachtwagenchauffeur heeft
de auto veel te hard gereden.
Volgens de chauffeur passeerde de auto hem met een snelheid van 100 tot 110 kilometer.
De verkeersdienst heeft onderzoek gedaan.
Foto: Marco Carels

Fietsen gestolen
Uithoorn - Op donderdag 31
maart is tussen 9.00 en 15.00
uur een fiets gestolen vanaf
het terrein van een school aan
Weegbree. Ontvreemd is een
grijze herenfiets van het merk
Giant Centro waarvan het se-

rienummer eindigt op 899. Op
maandag 4 april is vanaf het
busstation een Roze Sparta damesfiets gestolen tussen
14.00 en 17.30 uur. Het serienummer van de fiets eindigt
op 821.

daan. Tussen 1 en 4 april is ook getracht een woning aan Op de Klucht
te betreden. Op de tuindeuren hebben de bewoners braaksporen aangetroffen. De politie heeft ook deze
sporen onderzocht. Er zijn oproepen
gedaan via burgernet.

2e
bolletje
gratis

ERA Open Huizen Route
groot succes
Regio - Tijdens de Era Open Huizen Route afgelopen zaterdag was
het humeur van woningkijkers en –
verkopers zonnig gestemd. Tijdens
de ERA Open Huizen Route werden huizen fanatiek bezichtigd. Wat
maakt deze dag zo succesvol? Mirjam Ohlenbusch werkzaam bij De
Koning makelaars vertelt enthousi-

ast: “Het is met elke Open Huizen
Route weer mooi om te zien hoe blij
zowel verkopers als kopers worden
van een dag als deze. Kopers kunnen veel huizen bekijken en worden
in één dag een stuk wijzer. Verkopers zijn blij met de interesse in hun
woning. Deze tweede editie van
2016 was weer één om over naar

De introductie-avonden en alle trainingen van Ontstress-les worden
gegeven bij “In den Ossewaerd” aan
de Vuurlijn 50 in De Kwakel.

Verrekijker weg na inbraak
Uithoorn - Op donderdag 31 maart
is tussen 16.15 en 17.00 uur ingebroken in een woning in de Colijnlaan. Toen de bewoners een wandelingetje gingen maken hebben
inbrekers de kans genomen om
het huis te betreden. Met grof geweld is de achterdeur open gebro-
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KWF Kankerbestrijding
gelooft in de dag dat
niemand meer hoeft te
sterven aan kanker.
Die dag die komt. We weten alleen nog
niet wanneer. Wat we wel weten is dat we
samen deze dag dichterbij kunnen brengen.
Daarom vragen we iedereen om ons mee te
helpen. Ook jou. Want alles wat we doen
is weer een stap dichterbij. Dichter bij nog
meer kennis, nieuwe successen, betere
behandelingen. Dichter bij die ene dag, de
dag dat we kanker verslaan. Kijk wat jij
kunt doen op kwf.nl.

t/m 16 april

brood en banket
www.hullemanbroodenbanket.nl

huis te schrijven.” Dat de woningmarkt in herstel is en dat de woonlasten laag uitvallen met de historisch lage rente maakt dat woningen in trek zijn. Mirjam: “Ook in Uithoorn merken wij dat – in navolging
op de grotere steden - steeds beter.
Voor goede woonhuizen is steeds
meer interesse dan dat er aanbod
is. Dat er enthousiasme heerst onder woningkopers, was de afgelopen weken al goed zichtbaar. Net
voor de Open Huizen Route verkochten wij woningen, waarbij de
kopers zekerheid wilden door voor

de Open Huizen Route hun droomwoning te kopen. De opkomst op
de dag zelf was hoog! Enkele woningen mochten zelfs tien kijkers of
meer ontvangen. De reacties die wij
na de dag hebben ontvangen geven ons het vertrouwen dat de komende weken een aantal woningkijkers hun droomwoning gaat kopen.”
De ERA Open Huizen Route wordt
vijf keer per jaar georganiseerd
door ERA makelaars. De volgende Open Huizen Route is op 11 juni 2016.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

Bingo
ouderenbonden
Uithoorn - Aanstaande dinsdag 12
april organiseren de Uithoornse Ouderenbonden weer hun gezamenlijke maandelijkse Bingomiddag in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Aanvang 14 uur, de zaal is
open vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is
Hanny Kampen. Ook niet leden zijn
van harte welkom op deze gezellige middag ! Er zijn bijzonder mooie
prijzen te winnen , bovendien zijn de
consumpties redelijk geprijsd. Kom
eens kijken,doe mee en geniet van

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
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3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
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redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplagE: 14.900
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
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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.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

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.

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

de gezellige sfeer die er op zo’n bingomiddag heerst. En de toegang is
gratis! De eerstvolgende Bingo Ouderenbonden Uithoorn is op dinsdag 10 mei.

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 9
april organiseert stichting Serviam weer een gezellige kienavond
in het KNA gebouw Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
we beginnen om 20.00 uur. Op deze avond kunt u weer vele mooie en
leuke prijzen winnen, of als hoofdprijs een van de bekende enveloppen. De opbrengst van deze avond
is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.

Bingo
De Kwakel - Vrijdag 8 april is er
weer een gezellige bingo in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16 te De
Kwakel. Dit is tevens de laatste bingo van het seizoen. De zaal is open
vanaf 19.30 uur en we beginnen om
20.00 uur.

Weekagenda
Vita Welzijn
Vita-Amstelland
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn
0297 567 209,
www.vita-amstelland.nl
Spellenmiddag en kleuren
Iedere dinsdag van de maand
(behalve de 2e dinsdag van de
maand) kunt u tussen 13.30 en
16.00 uur in de Bilderdijkhof terecht om met elkaar een spel
te spelen: rummikub, canasta,
trio Minos, sjoelen en nog veel
meer! U kunt zelf uw spel uitkiezen. Kosten zijn 1 euro exclusief koffie of thee. Ook kunt
u komen kleuren bij ons. Leeftijd maakt niet uit en de kosten
voor deze middag zijn 1 euro inclusief kleurmateriaal en papier.
Alzheimer Café
Op donderdag 7 april van 19.00
tot 21.00 uur vindt het Alzheimer Café plaats. De thema voor
deze avond is: hoe belangrijk is
bewegen voor het brein? Onze
gastsprekers voor deze avond
zijn Caroline Smeets (Motion
Fysiotherapie & Preventie) en
Cisca van der Straaten (beweging en ontspanning). Toegang is gratis! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline Vrijbergen
0297-533540 of via mail inlichtingac@gmail.com.
Zilveronline cursus
Wilt u met de iPad leren omgaan? Dan kunt u zich aanmelden voor de 8-weekse cursus
van 2 juni t/m 21 juli 2016. De
cursus is elke donderdag ochtend van 10.00-12.00 uur. De
informatiebijeenkomst
vindt
plaats op donderdag 26 mei.
Kosten voor de cursus 85 euro. Heeft u nog geen iPad dan
kunt u deze bij ons tegen een
vergoeding ook lenen.

Duizend euro voor
Thamen thuis
De Kwakel - De Stichting Vrienden van ThamerThuis ontving vorige week een cheque van € 1.000 uit
handen van Maarten Janssen, manager kantoren van ING Nederland.
In de regio was de stichting één van
de vijf geselecteerde goede doelen in het kader van de campagne
“Help Nederland vooruit”, een initiatief van het ING Nederland fonds
om maatschappelijke initiatieven
een financieel steuntje in de rug te
geven. Bij de stemming via de website van de ING verzamelde Tha-

merThuis 135 stemmen en eindigde daarmee op de vierde plaats. De
Stichting Vrienden van ThamerThuis heeft tot doel om het hospice
in De Kwakel alsmede de organisatie van de thuisinzet van vrijwilligers
in financieel opzicht mogelijk te maken, zodat de Stichting ThamerThuis
haar rol in regio zal kunnen blijven
spelen. Anneke Harting als enthousiast vrijwilligster en Herman Aaij
als bestuurslid namen op het ING
kantoor in Amstelveen de cheque in
ontvangst.

2000 boterhammen met
pindakaas
Uithoorn - Gulle donatie van de
Borre Leesclub ondersteunt vrijwilligers van VoorleesExpress Uithoorn.
De VoorleesExpress is een landelijk initiatief om laaggeletterdheid te
bestrijden.
Ook in Uithoorn helpen vrijwilligers
gezinnen waarin kinderen een taalachterstand hebben. Daarvoor zijn
leuke kinderboeken nodig met aansprekende verhalen. De Borre Leesclub doneert daarom 2.000 exemplaren van het boek ‘Borre en de
boterhammen met pindakaas’, met
een waarde van zo’n 10.000 euro.
Het boek is gericht op kinderen van
3 t/m 7 jaar en vertelt het verhaal
van Borre die voor de allereerste
keer naar de basisschool gaat. Door
alle opwinding is hij zijn middageten
vergeten. Pluisdier het huisdier besluit dan op eigen houtje het zakje
boterhammen naar school te gaan
brengen. De VoorleesExpress Uithoorn ontving afgelopen week het

pakket boeken voor de lokale afdeling, zodat de vrijwilligers kunnen
blijven werken aan verdere taalontwikkeling in de gezinnen die zij ondersteunen.

Musica zoekt enthousiaste
zangers!
Regio - Het is het al weer bijna vier
jaar geleden dat de zanggroep is
opgericht. Volgens velen een schot
in de roos. De groep bestaat uit 18
enthousiaste zangers en zangeressen die er echt voor gaan. De naam:
‘Zanggroep Musica’ is bewust gekozen omdat het eigenlijk geen echt
zangkoor is. De kwaliteit van zingen
is natuurlijk heel belangrijk, maar
zeker niet minder, is de presentatie.
Het publiek beleeft de concerten als
louter ontspanning, omdat er, mede
door de programmering, volop meegezongen kan worden. Ook de Oostenrijkse kleding draagt bij aan de
gezellige uitstraling. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit operet-

te melodieën en Nederlandstalige
meezingnummers. Sinds de oprichting heeft Musica al ruim 40 concerten geboekt in de zorgcentra, bij
de Zonnebloem en andere organisaties. Voor de vele optredens zoekt
Musica versterking, dames en vooral heren. De repetities zijn meestal op de woensdagavond in het Hoge Heem te Uithoorn. Belangstellenden kunnen geheel vrijblijvend
enkele repetities bijwonen. Vooraf aanmelden is aan te raden. Tel.
0297-563177 of 06-29283733. Mailen kan ook: zanggroepmusica@
kpnmail.nl Meer info: www.zanggroepmusica.nl
Zie ook advertentie elders in dit blad.

Mmmm… brandnetels!
Met groene vegen rond z’n
mond zoekt de kleuter naar
verse brandneteltopjes. Hij
plukt ze zonder aarzelen, rolt
ze tot balletjes en stopt ze in
z’n mond. Heerlijk vindt hij ze!
Durft u met blote handen brandnetels te plukken? De kinderen
uit Amsterdam waarmee ik werk
wel. Je neemt het topje tussen
wijsvinger en duim en plukt ze
naar boven trekkend, met de
richting van de brandharen mee.
Als je vervolgens dat topje tussen je vingers tot een balletje
rolt, maak je de brandharen stuk
en kun je de brandnetel gewoon
opeten. Probeer het eens want
het smaakt echt lekker. Verder
maken we met de kinderen ook
brandnetelsoep en brandnetelthee, op een houtvuurtje met
een heksenketel. Als je op internet zoekt vind je de meest uiteenlopende recepten, tot een
quiche aan toe.
Brandnetels zijn niet alleen lekker maar ook nog eens heel gezond voor mens en dier. Ze zitten
vol mineralen en vitaminen. In
het voorjaar zijn ze het gezondst
en dan kun je het beste de toppen plukken, voordat de bloemen gaan bloeien. Brandnetels
zijn ook geneeskrachtig; Hippocrates kende wel meer dan zestig toepassingen. Van brandnetels kun je ook een (stinkende)
gier maken waarmee je bladluizen kunt bestrijden of die je als
meststof kunt gebruiken. Brandnetels zijn verwant aan hennep.
Van beide planten kun je touw
en vezels maken. Neteldoek is,
zoals de naam al aangeeft, gemaakt van brandnetels.
Brandnetels vind je vooral op
voedselrijke bodems, met veel
stikstof in de grond. En daar

kunnen ze bijna de enige plant
zijn die daar groeit. Een fijne plek
voor sommige vogels om een
nest te maken, zoals de nachtegaal en de bosrietzanger.
Brandnetels zijn niet alleen een
goede voedselbron voor grazers,
maar ook voor rupsen van diverse bekende dagvlinders. Zonder brandnetels geen dagpauwogen, atalanta’s en kleine vossen. Maar ook veel kleinere, onopvallende nachtvlinders zetten hun eitjes af op de brandnetel. De brandnetel zelf is geen
nectarplant: de bestuiving vindt
plaats door de wind. En dat betekent dat het een van de planten is die hooikoorts kan veroorzaken.
Grote schrik: de jongen heeft zich
nu toch geprikt aan de brandnetel en heeft jeuk. Geen probleem.
Vlakbij groeien hondsdraf, veldzuring en weegbree. Even wrijven met een blad en de jeuk is
al bijna weer weg. Of het echt
helpt? Ik weet het niet; misschien is het gewoon de afleiding. Al gauw is hij weer op zoek
naar een lekker brandneteltopje!

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

3D Kanjer Project op het Duet
Uithoorn - De bovenbouw van basisschool Het Duet is op 30 maart
gestart met het 3D Kanjer Project.
Dat Project stimuleert talentontwikkeling door wetenschap en techniek
met de 3D printer. De leerlingen
van de groepen 6, 7 en 8 hebben
in school een boeiende presentatie gehad van een 3D-specialist. De

groepen 6, 7 en 8 gaan de komende
weken zelf een 3D printer bouwen.
Alle onderdelen om de printer in elkaar te zetten zitten in een doos. De
deskundige heeft aan de hand van
de inhoud verteld over het bouwen
van een printer en alles wat daarbij
komt kijken. Hij zei: ‘’Een 3D printer bouwen is zeker niet makkelijk,

De printer wordt voorzichtig uitgepakt.

Aan belangstelling geen gebrek.
maar zeer ingewikkeld.’’ In de doos
zitten alle onderdelen van de printer, zoals Innofil waar de ontwerpen
-of iets anders- van wordt geprint.
Innofil is gemaakt van aardappelzetmeel en maïsmeel.
Toerbeurt
Een groep leerlingen bouwt per
toerbeurt aan de printer. Kinderen
die niet bouwen gaan aan de slag
met programmeren. Zij gaan ontwerpen maken om te printen. Dat
kan van alles zijn. Een mooie uitdaging is om een sieraad te ontwerpen. Alle ontwerpen worden uitgeprint door de zelfgebouwde printer,

en de beste, de mooiste, de creatiefste tien ontwerpen komen in de etalage te liggen bij Juwelier Sparnaay
op het Amstelplein. Deze zaak is enthousiast over dit project en sponsort ook een behoorlijk percentage. Het allermooiste ontwerp wordt
door de heer Sparnaay uitgekozen
en in zilver gemaakt en in verkoop
gebracht. Het Duet is erg verguld
met dit geweldige aanbod. De kinderen ontwerpen hun sieraad in het
programma Tinkercad. De leerlingen en het team van het Duet gaan
ervan uit dat het bouwen van en
het werken met een 3D printer een
groot succes gaat worden.
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Grote Opel Astra show bij
Van Kouwen

REACTIE VAN EEN LEZER

Regio - Op zaterdag 9 april organiseert Van Kouwen een groots
Opel Astra Event in haar vestigingen in Amsterdam Zuidoost, Hoofddorp en Aalsmeer. Aanleiding is
de komst van de nieuwe Opel Astra Sports Tourer, dé stationwagon
waar al lang naar wordt uitgekeken!
Het nieuwe model Astra (5 deurs en
Sports Tourer) heeft vorige maand
de titel Auto van het Jaar 2016 gewonnen dus dat nu ook de Sports
Tourer in de showrooms staat is
een feestje waard. Gratis 10-punten controle met 25,- beloning. Om
dit te vieren zetten de werkplaatsen

zaterdag de deuren open en kunnen alle bestaande Opel Astra rijders hun auto gratis laten controleren op 10 veiligheidspunten. Als
dank ontvangt men na de controle een cheque van 25,-, te besteden bij een volgende onderhoudsbeurt. Daarnaast staan in alle showrooms natuurlijk de nieuwe Opel
Astra Sports Tourer en de 5 deurs
klaar voor een proefrit. Kopers van
de Astra ontvangen 1000,- extra inruil bovenop Autotelexwaarde, een
gratis tankpas van 500,- (alleen dit
weekend) én 1000,- cashback van
Opel Nederland. Natuurlijk kunt u

ook voor een Astra occasion uit de
ruime voorraad kiezen. Ook daarop
krijgt u 1000,- extra inruil.
Alle Astra modellen op een rijtje
in Amsterdam en zondag open
Om de historie van de Astra modellen in beeld te brengen, staan in de
vestiging in Amsterdam Zuidoost alle Astra modellen van de afgelopen
25 jaar op een rij. Vanaf september
1991 tot en met de nieuwe Sports
Tourer. U bent van harte welkom om

Informatieavond over oorsuizen
Regio - Op woensdag 20 april 2016
organiseert Stichting Hoormij i.s.m.
Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen een informatieavond over tinnitus (oorsuizen) voor mensen met
tinnitus, partners en andere geïnteresseerden. Ongeveer één miljoen
Nederlanders heeft last van oorsuizen (tinnitus), en naar schatting
60.000 worden daardoor in ernstige mate belemmerd in hun dagelijkse leven. Tinnitus kost ons 2,3
procent van het jaarlijkse zorgbudget. Kortom, tinnitus is een zware
last voor patiënten en samenleving.
Daarom wordt tijdens dit programma niet alleen ingegaan op de oorzaken en behandelmethodes maar

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Bezwaarschrift tegen tijdelijke
inrichting Maximalaan
Inleiding
B&W Uithoorn blinken niet uit in
transparantie. Zo zijn de genoemde Uithoornse straatnamen in de
titel van het verkeersbesluit niet
bepaald een trigger om niet-Uithoornse belanghebbenden te informeren en de discussie met hen
aan te moedigen. Terwijl het B&W
besluit, gezien de publicatie in De
Staatscourant, toch van nationaal
belang is. Er zijn wegverbindingen
in minimaal drie provincies die door
dit besluit worden geraakt: Noord
Holland, Zuid Holland en Utrecht.
Dat dorp overstijgende belang is
mijn hoofdmotivatie om te kiezen
voor de vorm van een Openbaar
Bezwaarschrift. B&W is ook verhullend bezig wat betreft de effecten
van hun verkeersbesluit. Omdat we
het vooral over feiten moeten hebben heb ik zelf routes nagemeten.
In dit bezwaarschrift betekent:
- N196 = de oude route door
Aalsmeer – Uithoorn – Amstelhoek. Het gaat om de voormalige N201, een gedeelte in Uithoorn is nu omgedoopt tot Koningin Máximalaan. De directe afstand van het met sluiting
bedreigde stuk N196 tussen de
verkeerslichten Laan van Meerwijk in Uithoorn - Noord Holland (A) en de verkeerslichten
in Amstelhoek – Utrecht (B) bedraagt via de Irenebrug (Amstelbrug) 470 meter.
- N201 = de door B&W Uithoorn
geopperde passende route voor
auto’s om de noordkant van genoemde dorpen. A-B via N201 is
6 km.
- N231 = door B&W Uithoorn geopperde meest passende alternatieve route voor het landbouwverkeer (via de bruggen in
De Hoef en Vrouwenakker, via
drie provincies). A-B via N231 is
17 km. Een door B&W geschetste omrijdroute “afhankelijk van
de herkomst en bestemming
van 11,5 km” herken ik niet op
mijn kilometerteller.

Samenvatting en conclusie
Zoals uit mijn opsomming van 10
uiteenlopende redenen van bezwaar (hierna) moge blijken is er
wat mij betreft geen enkele grond
om dit verkeersbesluit door te voeren. Een uitstekende verbinding zo
goed als slopen en de vele gebruikers dwingen om voor een retourtje 12 tot 34 km (landbouwverkeer) om te rijden is niet acceptabel. Hiermee lost Uithoorn geen
problemen op maar veroorzaakt
deze slechts. De schade door dit
verkeersbesluit is zeer omvangrijk
in termen van verkeersoverlast(!),
leefbaarheid, economische schade, verspilling, milieuschade en
ergernis van vele belanghebbende personen, bedrijven en wegbeheerders. Primair doe ik een dringende oproep aan B&W om van
uitvoering van dit verkeersbesluit
af te zien. Secundair roep ik B&W
op om bij eventuele afwijzing van
de bezwaren transparant te zijn en
een overtuigende onderbouwing
aan te leveren van de noodzaak
om juist voor dit verkeersbesluit
te (blijven) kiezen. Gezien de ernst
van door B&W veroorzaakte problemen meen ik dat zij op elk door
wie dan ook ingediend (deel-) bezwaar feitelijk dienen in te gaan.
Redenen van het bezwaar
- B&W blijven zich inzetten om
gebruik van infrastructuur, een
prachtige weg en brugverbinding over de Amstel, niet alleen
te ontmoedigen maar praktisch
onmogelijk te maken. Dit staat
voor mij gelijk aan het zonder
plausibele redenen vernietigen van gemeenschapsbezit (–
geld).
- In plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het
oplossen van de door haar
veroorzaakte problemen blijft
B&W het vinden en financieren
van oplossingen naar andere partijen schuiven.(voorbeelden: het regelen van een re-

Examenstunt mocht niet
Uithoorn - “Weet u nog, toen u
op school zat en het eindexamen
kwam eraan. Stiekem onder het
podium jezelf verstoppen, om vervolgens ’s avond alle klasgenoten binnen te laten en een feestje te houden. Of op andere scholen
werd de school overgenomen door
de leerlingen met ludieke acties.
Er werden ramen afgeplakt of op
school “geslapen”. Allemaal herinneringen die we als tieners wel
kennen. Nu vandaag was het zover
voor mijn kind. School begint met
de examens en om de school pe-

riode af te sluiten, wilden de kinderen een Examenstunt houden.
School is hier niet echt blij mee
en dreigt met het annuleren van
schoolbal of het niet mogen doen
van examen. Maar zoals het echte
pubers betaamd, die laten zich niet
tegenhouden door dreigementen,
sterker de drang om echt IETS te
doen wordt alleen maar sterker.
Via social media is er een groot
platform om snel informatie te wisselen. En binnen korte tijd zijn zeker de helft van alle vierdeklassers
in de ban van de stunt. Partypop-

deze unieke range te komen bekijken. Dit kan op zaterdag maar óók
op zondag 10 april; dan is deze vestiging namelijk ook open en kunt
u nog een extra dag profiteren van
de gratis tankpas, cashback en extra inruil-actie. Iedereen is welkom
in de werkplaatsen en showrooms
op zaterdag 9 april van 9.00 tot 17.00
uur in Amsterdam Zuidoost, Hoofddorp en Aalsmeer. En op zondag 10
april in de showroom in Amsterdam
Zuidoost van 11.00-16.00 uur.

-

-

-

-

delijk alternatief voor het landbouwverkeer en het regelen
van redelijke omleidingsroutes
bij een calamiteit op de N201).
Wat mij betreft is dat een ontoelaatbare manier van omgaan met andere partijen.
De vrijwel volledige afsluiting
van de directe Irenebrugroute in de N196 veroorzaakt een
bizarre noodzaak tot omrijden
via de noord (N201, 12 km extra voor een retourtje) of via de
zuid (N231, 34 km. extra voor
een retourtje).Dit kan ik niet
anders zien dan beleid wat
geen problemen oplost maar
ze vooral veroorzaakt.
Deze grote omwegen voor een
groot aantal voertuigen –en
de daardoor veroorzaakte significante extra uitstoot- is een
ontoelaatbare minachting van
wereldwijde klimaatafspraken
(Parijs) evenals gerechtelijke
uitspraken (Urgenda). Iedereen zal een forse inspanning
moeten leveren om een maximale temperatuursverhoging
van 1,5, max 2 graden C te realiseren, B&W zijn daarvan niet
uitgezonderd. Ik ben van mening dat de landelijke overheid
met haar recent getoonde contraproductieve acties (bijv. het
kort na de Parijs top op veel
wegen 130 km/uur toestaan)
zich onbetrouwbaar toonde. Ik
vind dat B&W hun besluit serieus moeten heroverwegen en
geen nieuwe opgestoken middelvinger naar de aardbewoners dienen te tonen. De recent met trots door Uithoorn
bekendgemaakte aanschaf van
enkele elektrisch aangedreven voertuigen heft slechts een
fractie op van de milieuschade die B&W aanrichten met het
onderhavige verkeersbesluit.
Houdt Uithoorn zich bezig met
zichzelf, met speeltjes en window-dressing?
Ons mooie dorp aan de Amstel verdient een levendige dus
goed toegankelijke brugverbinding met Provincie Utrecht.
Een bijna-dode brugverbinding
is naar mijn overtuiging voor
Uithoorn, wat daardoor tenslotte aan het eind van een zo
goed als doodlopende weg zal
liggen, zowel qua leefbaarheid
als qua economische vitaliteit
zeer nadelig.
Als gevolg van de omlegging
van de N201 is de N196 reeds
zeer sterk ontlast en files zijn
er niet meer. B&W zegt zelf in
haar Verkeersbesluit dat daadwerkelijk een reductie is gerealiseerd van 28.000 naar 11.000
voertuigbewegingen (ik neem
aan dat bedoeld wordt bewegingen via de Irenebrug) per
etmaal. Dit acht men kennelijk niet genoeg. Van het oorspronkelijke plan voor een knip

pers met confetti aangeschaft, kleding code afgesproken en NA de
herkansingen was het dan de bedoeling om (tijdelijk ) school te bezetten, met confetti de school in
en onder begeleiding van muziek
een schoolperiode afsluiten en het
examen inluiden.
Politiemacht
Bij school aangekomen en middels
social media was het al bekend dat
de hele politiemacht van Uithoorn
aanwezig was bij school.
Motoragenten , busjes en auto’s
op elke entree van het schoolplein
agenten en zelfs een politiehelikopter. Mijn inziens buitenpropor-

zijn er ook twee ervaringsdeskundigen aanwezig, die vertellen uit eigen ervaring. Er worden praktische
adviezen gegeven over het leven
met tinnitus, wanneer medische behandeling niet mogelijk is. Inloop is
om 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur. Locatie Ziekenhuis Amstelland/Ontmoetingsruimtes. Belangstellenden kunnen zich
opgeven voor deze bijeenkomst op
de website van Ziekenhuis Amstelland of van Stichting Hoormij.
http://www.stichtinghoormij.nl/
items/nl-nl/agenda/voor-iedereen/
stichting-hoormij-organiseert-informatiebijeenkomst-over-tinnitus-inamstelveen
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in of bij de Irenebrug (nul voertuigen) is niet veel meer over.
Welk verkeersaanbod tussen 0
en 11.000 per etmaal is genoeg
voor B&W en waarom?
B&W blijft volkomen in gebreke waar betreft de uitleg hoe
al deze extra kilometers “voertuigbeweging” (omrijders over
een grote afstand en ook over
Uithoornse wegen, niet-omrijders via een Uithoorns parkeerterrein) netto moeten gaan
leiden tot minder verkeersoverlast dan wanneer men via de
kortste weg: de N196 – Irenebrug rijdt.
B&W lijkt ook niet de moeite te
hebben genomen om verdere verkeersafname als gevolg
van zeer recent gewijzigde afstelling van de verkeerslichten
(meer oponthoud voor verkeer
wat over de Irenebrug gaat)
af te wachten. Wilt u s.v.p. de
nieuwste cijfers communiceren?!
Er zijn vele alternatieven te bedenken om met behoud van de
huidige N196 – Irenebrug route het gebruik van deze route onaantrekkelijker te maken.
Ik denk aan bijv. rotondes en/
of andere voorrangwegenkeus,
verkeersdrempels of –plateaus
met zebrapaden, snelheidsbeperking, vrachtwagenverbod
met handhaving door 100%
cameracontrole plus een systeem van ontheffingshouders/
pasjes voor landbouw- en bestemmingsverkeer. Aalsmeers
bloemenverkeer wat niks in
Uithoorn te zoeken heeft kan
via een rijrichting campagne
en goede bewegwijzering rond
en bij de bloemenveiling naar
de N201 i.p.v. N196 worden
gestuurd. Uithoorn dient duidelijk te maken, op feiten gebaseerd, waarom niet voor dit
soort meer voor de hand liggende opties is gekozen.
Naar mijn overtuiging kan het
voor wie in het gemeentehuis
werkt toch geen onoverkomelijk probleem meer zijn om bij
voorbeeld voor een lunchwandelingetje veilig en snel het
reeds sterk afgeremde verkeersaanbod op de N196 te
kruisen? Verder blijven gaan
in de tunnelvisie dat een oversteek alleen leuk is bij zogenaamde
“aaneengesmede
dorpshelften”? Burgemeester
en Wethouders van Uithoorn,
investeerders haken af maar
gelooft u werkelijk nog in uw
speeltje? Voor de volledigheid,
dit is een bezwaar tegen afsluiting van de N196 niet alleen via
het “verkeersbesluit” maar ook
via manieren zoals “verbouwing van het Amstelplein”.

Was getekend,
Ad de Kort uit Uithoorn
tioneel. Prima dat de politie op de
hoogte is van deze stunt, maar om
op deze manier zo zichtbaar aanwezig te zijn, alsof er een aanslag gepland wordt. De agressieve houding van sommige agenten
ten opzichte van de jeugd, dit wekt
niet echt respect af.
Voor de leiding van de school heb
ik ook nog wel een paar tips. Deze actie zegt zoveel over de manier waarop jullie tegen de jeugd
aan kijken. Het was een drukte
om niks.Vierdeklassers zet hem op
met jullie examen. Ik heb wel vertrouwen in jullie!
Marielle van Dijk

aar de
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KUNSTCOLUMN DEEL 2

KUNSTt
scha
Deze keer reizen we
af naar het verre
Indonesië daar
ik graag “echte”
boeddha’s wil kopen
en niet degene die je
overal en nergens zag.
Omdat wij inmiddels al vaker in Indonesië waren geweest hebben we daar inmiddels onze eigen chauffeur
en vriend Ketut die ons dagelijks in de rondte rijd en assisteert op onze zoektochten.
Onze eerste kennismaking
met deze taxi chauffeur Ketut
was op een gezinsvakantie,
waar hij ons de mooie bezienswaardigheden liet zien.
Nu zijn daar de wegen niet
zoals we het hier in Nederland zijn gewent, maar veel
afgebrokkelde smalle wegen
en scherpe bochten alwaar
men gewoon midden op de
weg rijd. Het is daar een gewoonte om voor een bocht
te toeteren, zodat je in “veiligheid” een bocht kan nemen. Althans dat hopen ze.
Door de vele bochten en het
bijbehorende getoeter, noemde onze zoon hem niet Ketut
maar Toetoet. Ketut uitgelegd
dat ik deze reis op zoek was
naar boeddha’s van hout en
op linnen. Zo kwamen wij bij
een familie terecht die houten boeddha’s op bestelling
maakte, wat inhield dat elke
generatie van deze bewuste
familie zijn “eigen” boeddha
maakte. Na twee weken kregen we bericht dat we mochten komen om een collectie
uit te zoeken. Daar aangekomen viel onze mond open, de
gehele binnenplaats stond vol
met boeddha’s en de gehele
familie zat eromheen en ons
vol verwachting aan te kijken. Het was inderdaad duidelijk dat er verschillende generaties aan hadden gewerkt
en wilden dus niemand teleurstellen. En niet dat er echt lelijke tussen zaten, maar de een
nog mooier dan de andere.
Na een enorme collectie te
hebben uitgezocht, kwamen
er steeds meer en meer mede dorpsbewoners aangelopen om bij ons te zitten. Het
werd duidelijk dat het hele
dorp op de hoogte was dat
wij de hele familie hadden
voorzien van een goed jaar,

waardoor iedereen ons
uitnodigde om bij hun familie of vriend/kennis te komen kijken die ook wel wat
voor ons konden maken.
Na deze geslaagde boeddha tocht, zaten we wederom in de auto op jacht naar
boeddha’s op linnen. Uiteraard was dit niet moeilijk te vinden, de boeddha’s
zijn daar te kust en te keur
en hangen overal. Maar dit
was niet wat ik zocht, na dagen te hebben rondgetoerd
komen we uiteindelijk in the
middle of nowhere terecht bij
een kunstenaar die met goudverf en bladgoud werkt. Ik
stapte vrolijk uit de auto met
een gevoel van dit gaat eindelijk lukken. Een oude dame
begroete ons vriendelijk maar
sprak geen Engels, waardoor
wij Ketut als tolk gebruikte.
Haar zoon was de kunstenaar maar die was niet aanwezig, we moesten de volgende dag terug komen, dan
zou hij er zijn. En zo zaten
we de volgende dag weer in
de auto vol goede moed om
“eindelijk” mooie boeddha’s
te laten maken. Aangekomen
werden we wederom begroet
door de vriendelijke moeder
die snel naar haar mobiel
greep om haar zoon te laten
komen. Na een uur kwam hij
eindelijk opdagen…je zou
toch denken dat ze graag
wat geld willen verdienen,
maar dit is voor hun begrippen normaal in de zin van relax, komt allemaal goed. Duidelijk aangegeven wat ik wel
en niet wilde, kwam in orde,
hij zou “mooie” boeddha’s
gaan maken. Hij heeft ons
ruim de “tijd” gegeven om te
“relaxen” en uiteindelijk heeft
hij ons niet teleurgesteld. Hij
had een prachtige collectie
voor ons gemaakt. Sampai
waktu berikutnya (tot de volgende keer).
Ida Miltenburg

Prinsessia Show in Crown
Theater Aalsmeer
Regio - Goed nieuws voor de fans
van Prinsessia, want Roos, Linde,
Iris, Madeliefje en Violet ruilen de
prinsessenschool tijdelijk in voor
het theater! Ze zijn dinsdag 3 mei
om 14.00 uur in het Crown Theater
Aalsmeer. De vijf vriendinnen hebben elke vrije minuut benut om keihard te oefenen voor hun eerste
liveshow. Reken dus maar dat het
zal sprankelen op het podium! Wil jij
je favoriete prinses in levende lijve
aanschouwen? Kriebelen je stembanden nu al, omdat je luid wil meezingen met die heerlijke prinsessenliedjes? Laat het trompetgeschal
dan onmiddellijk aanrukken en doe
een vreugdedansje; de meiden kijken alvast reikhalzend uit naar jullie
komst en beloven jullie een koninklijk spektakel.

Kom verkleed
Zorg dat je er koninklijk uitziet, want
na de voorstelling kun je de Prinsessen een handje geven en met hen
op de foto.
Wil je kaarten kopen of
meedoen aan de kleurwedstrijd?
Ga naar de website www.crowntheateraalsmeer.nl.
Hier kun je de kleurplaat downloaden. Lever deze in voor de voorstelling, dan win jij misschien wel een
van de leuke prijzen. De hoofdprijs
is een Prinsessia Sprookjesboek.
De reguliere prijs voor de voorstelling is: 22,50. Kom je gezellig met
familie (vanaf vier personen) dan
betaal je de Familiepakketprijs van
19,15 per persoon. We zien je graag
3 mei in Crown Theater Aalsmeer.
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Dinercheque van Cees Mur
voor Inge van Kampen
Regio - Mevrouw Inge van Kampen kreeg afgelopen vrijdagmiddag
uit handen van Cees Mur een dinercheque van 75 euro uitgereikt. De
eigenaar van het gelijknamige garagebedrijf aan de Oosterlandweg
verloot dit jaar elke maand een dergelijke prijs onder zijn klanten die
bij hem hun auto APK laten keuren en/of een onderhoudsbeurt laten uitvoeren. De gelukkige was dit
keer Inge van Kampen uit Zevenhoven, want ook zij is klant bij Garage

Mur. De blije winnares nam afgelopen vrijdagmiddag na het ophalen
van haar auto, een Toyota Corrola,
de felicitaties in ontvangst en kreeg
daarbij zowel bloemen als natuurlijk
de cheque overhandigd. Daarmee
gaat zij naar eigen zeggen samen
met haar zoon Bart lekker uit eten
bij Rendez Vous met wie Cees Mur
daarvoor afspraken heeft gemaakt.
“Ik ben er hartstikke blij mee want ik
win eigenlijk nooit wat. Al heel veel
jaren ben ik klant bij Cees Mur. Ik

denk al langer dan 27 jaar. Met deze auto 11 jaar en daarvoor 17 jaar
met een Starlet. Ik ben een fervent
Toyotarijder, maar ben ooit bij Cees
Mur terecht gekomen voor keuring,
onderhoud en reparatie en dat beviel zo goed dat ik nooit meer bij
deze garage ben weggegaan,” aldus Inge. “Cees is een geweldige vakman. Ook als het oudere auto’s betreft zorgt hij dat de eigenaar
er weer veilig en vertrouwd mee de
weg op kan. Cees is een uitstekende en veelzijdige monteur die goede
adviezen geeft, prima service verleent en betaalbare prijzen rekent.
Hij geeft nadat de auto in onderhoud is geweest ook vaak aan wat
mogelijk een volgende keer vervangen moet worden, zoals een band,
een accu, nieuwe remmen en dergelijke. Ik kan er dan rekening mee
houden dat de kosten hoger kunnen uitvallen. En in bijna honderd
procent van de gevallen klopt het
ook altijd. Dat vind ik nou het leuke van Cees. Hier weet je waar je
aan toe bent en je wordt nooit een
oor aangenaaid. Om al deze redenen blijft Garage Mur voor mij het
beste en ook vertrouwde adres om
mijn auto in onderhoud te geven,”
licht Inge toe.
Met deze leuke actie wil Cees Mur
aan een stukje klantenbinding
doen. Hij is blij met alle auto-eigenaren die hun wagen voor APK, onderhoud en/of reparatie aan hem
toevertrouwen. Om die reden wil
hij ook een keer iets terug doen.
De laatste week van de komende
maanden zullen weer andere klanten van Cees Mur in de prijzen kunnen vallen met een vervolg op deze aantrekkelijk en vooral ‘smakelijke’ actie.

Dancestudio Shanna Elleswijk brengt
musicalproducties
Uithoorn - Combineer een heerlijk
romantisch liefdesverhaal op een
klein Grieks eiland met de grootste hits van ABBA (o.a. ‘Dancing
Queen’, ‘Thank You For The Music’, ‘Money, Money’) en je hebt één
van de meest swingende en komische musical van de afgelopen jaren: ‘Mamma Mia’! Trek je foutste
glitteroutfit aan en haal je plateauzolen uit de kast, want na maanden
repeteren is de getalenteerde productieklas van Dancestudio Shanna Elleswijk er (bijna) klaar voor! Op
zaterdag 16 en zondag 17 april gaat
het dak van Theater de Griffioen in
Amstelveen er af! Binnen 45 minuten waren de eerste twee voorstellingen uitverkocht, maar weest niet
getreurd.. er is een extra voorstelling
toegevoegd op zondag 17 april om
11.00 uur en daar zijn nog kaarten
voor te koop. Met de voorstellingen
voor de zevende musicalproductie
van Dancestudio Shanna Elleswijk
in zicht wordt er ook meteen weer

gedacht aan het nieuwe seizoen. Zal
er een nieuwe productie komen en
dan voor volwassenen en kinderen.
Welke producties zij volgend jaar
precies gaan doen, houden zij
nog héél even geheim en ma-
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Gall & Gall Amstelplein,
winkel van het eerste uur
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels eens in het zonnetje; elke week een.
Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben
ze te bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die ook in de toekomst behouden? Hoe zien
zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum?
En zo meer.
Gall & Gall bijt het spits af. De drankenwinkel is er al
vanaf het eerste uur gevestigd, zij het toen nog onder
een andere naam. “In het begin zat Gall & Gall hier
wat kort daarvoor samen is gegaan met een drankenzaak van ImPoDra die werd opgeheven,” kan Martin Lotterman Kaja zich nog herinneren. Hij is al negen jaar ‘uitbater’ van deze slijterij die een zeer uitgebreid assortiment alcoholische en non-alcoholische
dranken op de plank heeft staan. Gall & Gall heeft
vaak aantrekkelijke aanbiedingen in wijn en sterke
drank tijdens de Wilde Wijndagen, Wilde Whisk(e)y
dagen, Doppenacties enzovoort, waarbij fikse kortingen worden gegeven. Kaarthouders van Gall & Gall
genieten altijd 10 procent korting en ontvangen tevens gratis het blad ‘Proef’ met interessante achtergrondinformatie over wijnen, bieren en alle andere soorten (sterke) dranken, lekkere bijpassende gerechten en recepten. De winkel is een paar keer verbouwd waarna nieuwe winkelformules gezorgd hebben voor een breed, maar tevens overzichtelijk assortiment. Vandaag de dag kan men ook via de webwinkel dranken bestellen en kopen waarna die aan huis
worden geleverd.
“Voor de liefhebbers van wijn is Gall & Gall een veel
bezochte winkel. Ik ben zelf vinoloog, dus ik kan klan-

ten goed adviseren. Maar ik heb ook een vast klantenbestand voor de whisky’s. Daarvan hebben we
heel gevarieerd assortiment van wel 200 soorten in
de winkel, variërend van mild en zacht tot krachtig en
rokerig. Hoe ik sta tegenover de verdere ontwikkeling
van het winkelcentrum? Positief! Uitbouwen is prima,
mits dat gepaard gaat met een grotere diversiteit aan
winkels. Dus met een aanvullend assortiment, als het
even kan speciaalzaken. Dan krijg je ook meer traffic.
We moeten minimaal in evenwicht blijven met winkelcentrum Zijdelwaard. Als het gebeurt moet je voor
iedereen uit de regio wel goed bereikbaar blijven, zoals met de auto. Dat is heel belangrijk.” Aldus Martin.

Paasactie jongeren Schutse groot succes!

het niet geleid, zelfs een ambulance
die onderweg was naar een spoedgeval kon ongehinderd door rijden.
De bezoekers kwamen van heinde
en ver en zij die met de auto kwamen konden hun auto kwijt op het
parkeerdek van de veiling.
De bezoekers toonden zich zeer tevreden met al het moois wat hun
werd voorgeschoteld. De planten
die op de verschillende kwekerijen

werden verkocht vonden dan ook
gretig aftrek. Overal zag je mensen door het gebied lopen met tassen vol met planten. Ook de deelnemende bedrijven toonden zich zeer
tevreden.
Zij konden terugblikken op een zeer
geslaagd evenement. De landelijke
opening op donderdag voorafgaand
aan het weekend was erg leuk. 150
kinderen van de basisscholen van
Kudelstaart gaven samen met Bamboo Bill het startschot voor dit leuke evenement.

Uithoorn - Tijdens het Paasweekend hebben 10 jongeren van Protestantse Gemeente Uithoorn op allerlei manieren aandacht en geld gevraagd voor een project in Malawi.
Zo hebben ze 24 uur gevast (alleen
water of thee), een Paasontbijt georganiseerd voor 85 deelnemers, een
spelcircuit voor kinderen uitgezet
en sieraden en schaaltjes gemaakt
voor de verkoop. Daarnaast werd
er een succesvolle bingo gehouden
na de kerkdienst, waar veel kerkleden aan deelnamen. Voor deze bingo werden vele prijzen die beschikbaar werden gesteld door winkeliers
van het Zijdelwaardplein (Albert
Heijn, Jumbo, Hulleman, Alexanderhoeve, Zijdelfleur, Bart Smit, De
Goudreinet en Perla Place). De op-

brengst van al deze activiteiten was
bestemd voor het Smart Centre Ma-

Slotconcert Scau met Trio Parnasse
Uithoorn – De lente is in het land
en dat betekent dat het muzikale en
culturele seizoen van de SCAU bijna ten einde is, op één evenement
na: het slotconcert op 17 april a.s.
om 14.30 uur in de Thamerkerk door
Trio Parnasse. Dit trio zorgt voor een
verrassende ‘uitsmijter’ door de bijzondere combinatie van drie musici met vijf instrumenten: viool, altviool, klarinet, basklarinet en piano.
Trio Parnasse bestaat uit Janneke
Zegveld, Mark Snitselaar en Wouter
Bakker. Mede door deze unieke bezetting is het trio in staat in één programma gevestigde werken, maar
ook uitdagend en onbekend repertoire te spelen, waarmee een breed
publiek wordt bediend. Op 17 april
spelen ze werken van Mozart, Bruch,
Richardson, Godron en Piazolla. Het
trio werkt sinds 2005 samen, in eerste instantie onder de naam Turdus
Trio, maar sinds de uitbreiding van
het trio met de altviool en de basklarinet in 2014, als Trio Parnasse.
Ze waren onder andere te gast in
het programma Opium op 4 dat door
Radio 4 werd uitgezonden ter gelegenheid van de heropening van het
Mauritshuis in Den Haag.
Klassieke
Naast de klassieke werken van onder andere Mozart en Bruch onderscheidt Trio Parnasse zich door verbreding en verdieping in het zoeken,
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Kom in de kas zeer geslaagd
Regio - Afgelopen weekend waren in het tuinbouwgebied aan de
Mijnsherenweg in Kudelstaart 6
kwekerijen die hun deuren hadden
open gezet om de duizenden bezoekers een blik te gunnen in hun kwekerij. Het mooie weer van het weekend zorgde er voor dat veel van de
bezoekers de moeite hadden genomen om op de fiets te komen naar
het gebied. Tot opstoppingen heeft

ken zij bekend tijdens de eindvoorstellingen van de dansleerlingen eind mei. Hou de website in
de gaten voor bekendmaking van
de nieuwe productietitels. www.
dancestudioshannaelleswijk.n

AMSTELPLEIN VIERT

studeren en uitvoeren van nieuw,
minder gangbaar repertoire. De Trio
Sonata van Alan Richardson voor
de bijzondere combinatie van altviool, basklarinet en piano, is hier een
voorbeeld van: herkenbaar als een
werk uit de Engelse traditie met verrassende elementen mede door de
diepe klanken van de altviool en de
basklarinet. Verder komt van Mozart het beroemde ‘Kegelstatt-trio’
tot klinken, van Bruch twee stukken
voor klarinet, altviool en piano, en
van Godron de ‘Serenade Occidentale’. Met twee tango’s uit De Vier
Jaargetijden van Piazolla – zomer en
winter – besluit Trio Parnasse swin-

gend dit concert en dit seizoen. De
musici geven ook toelichtingen op
hun instrumenten en op de stukken
die ze spelen, zodat het publiek des
te meer kan genieten van bekende
en onbekende muziek. Kaarten zijn
te koop à twaalf euro per stuk bij
de boekhandels Ten Hoope (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein).
Jongeren tot zestien jaar betalen
slechts zes euro. Vanaf 14.00 uur is
de zaal open en worden de overgebleven kaarten verkocht. Tevens zal
de nieuwe seizoensbrochure 20162017 beschikbaar gesteld worden.
Op de website van de SCAU is alle informatie te vinden: www.scau.nl

LinkedIn training bij het
vinden van werk
Regio - Ben je op zoek naar nieuw
of ander werk, dan is LinkedIn niet
meer uit het sollicitatieproces weg
te denken. Een profiel op LinkedIn
betekent zichtbaar en vindbaar zijn
voor een toekomstige werkgever of
recruiter. Als je jouw LinkedIn-profiel inzet om nieuw of ander werk te
vinden, doe het dan wel goed! Vertel welke baan je wilt en laat je resultaten zien. Rose-Marie Lucas,
Noloc erkend loopbaancoach van
Rooskleurig Coaching: “ik zie veelvuldig dat mensen op hun LinkedIn profiel hebben staan dat ze op
zoek zijn naar een nieuwe uitda-

ging, maar met die vermelding kan
niemand iets. Je moet anderen laten
weten wát je zoekt en duidelijk te laten zien waar je verstand van hebt.
Vertel waar je goed in bent, waar je
nog beter in wilt worden en waarvoor en waarom je gevraagd wilt
worden. Als je LinkedIn nog niet gebruikt of wel, maar niet weet wat je
er allemaal precies mee kan, is deze uitgebreide LinkedIn training iets
voor jou!
Rose-Marie geeft op een praktische
en heldere manier uitleg over het invullen en inzetten van je profiel bijvoorbeeld je samenvatting, specia-

lawi. Dit centrum is een trainingscentrum gericht op het verbeteren van de drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Het centrum traint
en begeleidt lokale bedrijfjes in het
boren en installeren van waterputten, het onderhouden van die putten, het bouwen van wc’s. In Malawi heeft nog maar 30% van de bevolking toegang tot goede sanitaire
voorzieningen en 60% van de bevolking tot een goede waterput. Diarree is daardoor doodsoorzaak nummer 1 in dit land. De projecten van
het Smart Centre zijn dus van levensbelang. Deze acties hebben in
het totaal 2686,98 opgebracht. Van
dat bedrag kunnen bijvoorbeeld 10
nieuwe touwpompen, 3 nieuwe putten en 5 nieuwe latrinegebouwtjes
gebouwd worden.
liteiten en relevante trefwoorden.
Maar ook het gebruik van aanbevelingen, deelnemen aan groepen
en het volgen van bedrijven. Verder
manieren om je netwerk te vergroten en uiteraard het vinden van vacatures. Na afloop van de training
kan je zelfstandig aan de slag met
solliciteren en netwerken op LinkedIn.
De LinkedIn training is zaterdagmiddag 16 april a.s. van 12.30 tot
15.30 uur en wordt gehouden in de
bibliotheek in Mijdrecht - Dr. J. van
der Haarlaan 8.
Aanmelden en informatie? www.
rooskleurigcoaching.nl of bel naar
06-5313 5015. Als je mensen kent
die op zoek zijn naar [ander] werk
tip ze dan over deze LinkedIn training. Zie ook de advertentie elders
in deze krant
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Petitie met
1100 handtekeningen
tegen de Uithoornlijn
Vervolg van voorpagina
Van Wijk ging onder meer in op het veiligheidsaspect. De trambaan kruist gelijkvloers
met paden en wegen van woonwijken. Hij wees daarbij op het feit dat er bij de Amstelveenlijn destijds dodelijke ongelukken zijn gebeurd. Reden waarom de Stadsregio nu alle
gelijkvloerse kruisingen ongelijkvloers wil gaan uitvoeren. Maar dat gebeurt in Uithoorn
niet. De bewoners zijn bang voor ongelukken en dat vooral (schoolgaande) kinderen daar
het slachtoffer van zullen worden. Volgens hem was de aanleg van het tramtracé ook in
strijd met artikel 5 van de Wet Lokaal Spoor. Daarin staat dat bij gebruik van het spoor
‘geen gevaar of schade mag opleveren voor personen of zaken en dat het veilig en doelmatig met de toegestane maximum snelheid kan worden bereden.’ De rechtmatigheid
voor het aanleggen van het spoor is volgens Van Wijk zeker in het geding en zal zonder
twijfel leiden tot langdurige bezwaarprocedures met geenszins een zekere uitkomt voor
het nieuwe spoor. Spreker wees er verder op dat ouderen en mindervaliden met de eventuele komst van de tram het kind van de rekening zullen worden.”De loopafstanden naar
de haltes van het openbaar vervoer veranderen en worden minimaal 800 meter. Deze
groep mensen zal het laten afweten om nog ergens met het OV naartoe te gaan waardoor vereenzaming en isolering van deze kwetsbare groep mensen aan de orde is. Verder
neemt ook hun bereikbaarheid voor de zorgverleners af,” aldus Van Wijk. Volgens hem
heeft een aantal raadsleden uit de gemeenteraad aangegeven dat ‘als er geen Uithoornlijn komt, de Stadsregio geen of in elk geval minder veel te weinig geld aan Uithoorn geeft
voor een fatsoenlijk openbaar vervoer.’ Hij zei dat met het oog op de bezuinigingen in het
OV en hoopte maar dat de raadsleden zich niet zullen laten leiden om op basis daarvan
toch maar te kiezen voor de realisatie van de Uithoornlijn.
Ook de geluidshinder was onderdeel van zijn voordracht. Door de Stadsregio wordt de geluidsoverlast door de tram op 50 dB gesteld. Volgens Van Wijk is dit een gemiddeld gemeten waarde over de hele dag! Als de tram door de woonwijk rijdt langs de woningen blijkt
dit minimaal 70 dB te zijn op basis van 20 keer per uur als er elke drie minuten een tram
langsrijdt. (Een overzicht van dB waarden geeft aan dat dit door veel mensen als storend
wordt ervaren. Het is vergelijkbaar met druk verkeer op de snelweg of een in bedrijf zijnde
stofzuiger. Overigens blijken krijsende metrowielen in een bocht een veel hogere waarde
te veroorzaken; liefst 115 dB! red.). Van Wijk vroeg zich ook af of er met de tram een aanwijsbaar algemeen nut aanwezig is. Als dat er is zouden de omwonenden van het tramtracé er
volgens hem wel mee kunnen leven. Maar het algemeen nut is er niet.

SERIEUS ALTERNATIEF
Tot slot ging Van Wijk nog in op het alternatief, zijnde de (mogelijke) eindhalte van de
tram bij het Shell tankstation de aan de Zijdelweg naast de N201. Volgens hem heeft
de Stadsregio dit serieus bij het onderzoek
betrokken en ook de gemeente Amstelveen
staat er positief tegenover. Ook het bestemmingsplan Legmeer Noord kan in die zin gewijzigd worden compleet met een P&R voor
het (toekomstige) bedrijventerrein Amstelveen Zuid langs de N201. Daar heeft Van Wijk
wel een punt, ook al omdat de gemeente Uithoorn dan in een regionaal samenwerkingsverband met Amstelveen en de Stadsregio
verdere plannen op dit gebied kan uitwerken. Op basis van de nieuwe concessie OV
zou volgens hem een fijnmazig netwerk van
busverbindingen door de woonwijken van
Uithoorn behouden kunnen blijven waarbij
de loopafstand tot de haltes tot 400 meter
beperkt blijft. Een aantal voorstanders van
de Uithoornlijn zou hiermee ook kunnen instemmen. Aldus citaten uit de voordracht van
Casper van Wijk.
RECHTSTREEKSE VERBINDING
Terzijde zij opgemerkt dat de secundaire argumenten als genoemd in de petitie (geen
directe verbindingen meer naar Amstelveen
centrum, ziekenhuizen, Schiphol, etc.) te maken heeft met het beleid van de Stadsregio
Amsterdam die bij de nieuw uit te voeren Amstelveenlijn haltes schrapt als uitvloeisel van
de Lijnennetvisie. Bovendien moet iedereen
straks overstappen bij Station Zuid op (snelle)
Oost-West verbindingen. Overigens heeft het

college van B&W Uithoorn (op verzoek van de
gemeenteraad) in het Programma van Eisen
(PvE) voor de nieuw te verlenen OV-Concessie
Amstelland-Meerlanden verzocht op te nemen dat alle reizigers uit Uithoorn, Aalsmeer
en Amstelveen een rechtstreekse busverbinding moeten blijven hebben met zowel Station Zuid als het Museumplein en Leidseplein.

den van de petitie ingaan omdat het onderwerp Uithoornlijn niet op de agenda stond.
De lokale pers echter wilde wel weten hoe hij
stond ten opzichte van de petitie. De wethouder gaf aan een deel van de zorgen te begrijpen maar dat niet alle informatie in de petitie
helemaal juist is. Delen van de argumenten,
zoals de bestemmingen die vervallen of niet
bereikbaar zijn, hebben formeel niets met de
Uithoornlijn te maken omdat ze voortvloeien
uit de vastgestelde Lijnennetvisie. Uithoorn
heeft daar mede zeggenschap over in regioverband en onderzoekt in samenwerking
met drie andere partijen wel de uitvoering
van een hoogwaardig openbaar vervoer
(HOV) van Uithoorn naar Amsterdam Zuid.
Dat kan een bus zijn, maar ook een tram, ook
wel ‘voorkeursvariant’ genoemd. Volgens de
wethouder is er soms verwarring over de feiten en de gevolgen voor het openbaar vervoer die ook heel ingewikkeld zijn.
“Het is in de eerste plaats niet zo dat sommige belangrijke bestemmingen zoals die op
de flyer staan aangegeven straks niet meer
bereikbaar zijn als er een tram komt,” steekt
Polak van wal. “De invulling wordt niet alleen
anders maar mede ook door andere partijen
bepaald. De Lijnennetvisie ligt daaraan ten
grondslag. (zie hiervoor www.stadsregioamsterdam.nl/lijnennetvisie. red.). “Een en
ander is nog niet duidelijk omdat het in de
nieuwe OV-concessie wordt geregeld waarin
de vervoerder veel vrijheid krijgt de routes
zelf in te richten zolang die maar aan de eisen voldoen. Een groot deel van de bestemmingen wordt bovendien niet geraakt door
de eventuele komst van de Uithoornlijn. Die
heeft alleen effect op de verbinding tussen
Uithoorn en Amsterdam. In de tweede plaats
gaat het hele OV-net in en rond Amsterdam
op de schop. De Noord-Zuidlijn (metro) wordt
het hart van het openbaar vervoer door Amsterdam. Vanwege de bezuinigingen op het
OV moet er slim worden omgegaan met de
mogelijkheden om toch het beste OV te kunnen realiseren. Om die reden gaat men met
knooppunten werken. Station Zuid is daar
een van. Bij Station Zuid wordt het zuidelijke
regionale OV aangetakt, dus ook vanuit Uithoorn. Dat moet zo snel en efficiënt mogelijk
en dat gebeurt met hoogwaardig openbaar
vervoer (HOV). Daardoor gaat er wel wat
veranderen. Voor Uithoorn betekent het dat
er straks één buslijn komt op het tracé deels
naar Amsterdam Zuid en deels naar Marnixstraat/Leidseplein. Die snelle bus zou echter
ook een tram kunnen worden naar Zuid, ook
al omdat de tramlijn al heel ver richting Uithoorn komt (straks voorbij Amstelveen-Westwijk). Het is even de vraag of dan de buslijn
naar de Marnixstraat/Leidseplein behouden
blijft. Dat wordt nog onderzocht.”
De wethouder gaf aan kennis te hebben genomen van het mogelijke alternatief van de
Uithoornlijn om de tramverbinding naast het
Shell tankstation aan de Zijdelweg nabij de
N201 te laten eindigen. Een optie die zeker
wordt meegenomen in de overwegingen en
bij de keuze van de voorkeursvariant.
MOTIE

De besluitvorming over de Uithoornlijn is een
proces dat los staat van het verlenen van de
nieuwe concessie voor de bussen in de lijnennetvisie. Wel dringt het college er op aan om
eveneens in het PvE op te nemen dat ook na
eventuele realisatie van de Uithoornlijn een
rechtstreekse busverbinding met het Leidseplein verplicht dient te blijven!
COMMENTAAR WETHOUDER POLAK
Wethouder Marvin Polak kon op de avond
van de raadsvergadering niet op het aanbie-

Als de Lijnennetvisie wordt uitgevoerd moet
er in ieder geval een OV-verbinding komen
naar Station-Zuid. Maar op een andere manier dan waarop dat nu gebeurt. Is de tram
daar als HOV het antwoord op? De gemeenteraad van Uithoorn heeft bij het college een
motie ingediend dat er een rechtstreekse
verbinding moet blijven naar o.a. de bestemmingen zoals die op de flyer worden aangegeven. Polak: “Ja, dat klopt maar het is de
vraag of die kan worden uitgevoerd omdat er
nog drie partijen zijn die hier hun goedkeuring aan moeten geven. Stel dat er geen tram
komt, behouden we altijd nog de busverbinding naar Zuid en het Leidseplein. Dat staat in
het PvE genoemd. Als de tram er zou komen
is het niet zo dat er geen bussen meer zullen
rijden. Die blijven gewoon de plaatsen in de

richting Alphen a/d Rijn, Haarlem, Hoofddorp, De Ronde Venen en Breukelen bedienen met hun OV-aanbod. Welke lijnen blijven
en met welke frequentie wordt nog bekeken.
Maar de eventuele komst van de tram heeft
geen invloed op deze lijnen.”
Dan over de haltes. “De maximale afstand tot
de haltes zoals die wordt genoemd in de flyer
is juist. Maar dat geldt standaard voor het
HOV. Voor een ‘gewone’ lijnbus is dat 400 meter van een halte. Er zijn woonwijken in Uithoorn die straks buiten de 800 meter range
van een tramhalte vallen. Dat betekent dat
er dan gewoon bussen moeten blijven rijden
die ook de halte van een HOV aandoen. Dat
kan een (tram)lijn zijn richting Amstelveen,
maar ook naar Haarlem of De Ronde Venen,”
laat Polak weten. “De Stadsregio hanteert minimum eisen hoe vervoerders dat gaan invullen. Het zou straks dus zo maar kunnen dat
je op minder dan 400 meter afstand van een
tramhalte woont, maar ook op 200 meter van
een bushalte. Het ligt eraan waar je woont.”
GEEN VEILIGHEID, GEEN TRAM
Veiligheid is ook een item waar men zich zorgen over maakt. “Ik snap die zorg en die willen we ook niet licht opnemen,” vervolgt de
wethouder. “Een werkgroep heeft tot taak te
bekijken hoe het met name bij de kruisingen
zo veilig mogelijk kan worden gemaakt. Daar
zijn wettelijke regels voor. Daar moeten we
aan voldoen omdat de tram anders niet mag
rijden. Het ministerie controleert dat. Er zijn
bovendien verschillende partijen bij betrokken, zoals scholen, omwonenden, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, stichting Uithoorn en Bedrijf enzovoort. Er gaat hier dus
geen tram rijden voordat er zekerheid is dat
dit veilig kan gebeuren. Dezelfde aandacht
besteden we aan de mogelijke overlast en de
privacy die volgens bewoners in het geding
zijn. Een laatste punt waar de wethouder op
in ging was het onderwerp ‘langere reistijden en vaker overstappen’. “Door het werken
met knooppunten zoals in de lijnennetvisie is
vastgesteld moet je wel vaker overstappen,
maar de reistijd wordt korter omdat het HOV
sneller verloopt over vrijliggende tracés. Wij
denken dat het gros van de inwoners van Uithoorn dat met het OV reist er qua reistijd op
vooruit gaat. In elk geval er niet op achteruit
gaat. Uit onderzoek moet nu juist blijken of
dat klopt. En ja, er zullen misschien ook wel
mensen zijn die er op achteruit gaan. Die
kans loop je met elke verandering.” Aldus de
wethouder die nog meedeelde dat alvorens
er allerlei beslissingen worden genomen in
de maand mei de Stuurgroep bij elkaar komt
waarbij men een voorkeursvariant (bus of
tram) kiest. Die voorkeursvariant wordt dan in
een zogeheten ‘consultatieronde’ ingebracht
en uit gezet. Daaraan kunnen alle inwoners,
bedrijven, belangenorganisaties en andere
partijen uit de hele regio vrijelijk meedoen en
hun mening ventileren over die voorkeursvariant. Dus wordt het een bus of tram, hoeveel
haltes, eindhalte enzovoort.
Met inachtneming van de reacties uit de consultatieronde nemen de gemeenteraden van
Uithoorn en Amstelveen plus de regioraad
van de Stadsregio en het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit.
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BVK pakt draad weer op
na paasdrive

Nieuw initiatief door De Kwakel en Uithoorn

Bokkentocht vervangt
Poldertocht

Uithoorn - De opwarming van de
aarde wordt de laatste winters wel
heel duidelijk merkbaar. Geen tocht
der tochten meer langs de elf Friese
steden, zelfs geen Poldertocht door
het Uithoornse- en Kwakelse polderlandschap meer.
Tijd om naar alternatieven om te
zien. Kwakelaars Ron Voorn en Gerrino Pieterse hebben het initiatief
genomen en organiseren zaterdagmiddag 23 april het alternatief voor
onze Poldertocht: De Eerste Bokkentocht. Een evenement dat u leidt
langs acht Uithoornse- en Kwakelse etablissementen, waarbij in
elk twee verschillende Lente-Bokbieren wordt geschonken, geserveerd met een bijpassende amuse. Tussen 14.00-17.00 uur wordt u
geacht het omstreeks tien kilometer lange parcours af te leggen, per
fiets, wandelend, op de step, wat u
maar wilt. Inschrijven en starten kan
bij elk van de deelnemende taveernes: Drinken & Zo, Café de Gevel,

Café Herberg 1888, Poldersport, Café Anderz, Bar het Fort en kookstudio In Den Ossewaerd. Elk van de
acht deelnemende locaties zullen
hun beste beentje voor zetten. Café
Anderz bijvoorbeeld gaat zijn lentebok uit het vat schenken, heeft muziek van een Brabantse live-band
en verstrekt een amuse uit grootmoeders keuken: Gebakken verse
bloedworst met appel en ui! “Intussen hebben we al enkele verrassende, nee ik bedoel aansprekende namen op de deelnemerslijst,” meldt
een van de initiatiefnemers van de
tocht Ron Voorn vanaf zijn vakantieadres in Oudenaerde. “De nummers een en twee van de laatste
tocht der tochten, Henk Angenent
en Erik Hulzebosch, hebben deelname toegezegd. Sipkema twijfelde
nog, maar dat komt vast wel goed.
It sael heave, om het maar op zijn
Fries te zeggen!” Alvast aanmelden
kan op de Facebook pagina van de
Bokkentocht.

Met weinig punten spelen
en 100% scoren bij ABC!
Regio - Na de gezellige Paasdrive
van vorige week werd donderdag
de 5 zitting van de 4e competitieronde gespeeld. Nog slechts één
zitting te gaan, dus het wordt spannend voor o.a. Lyda & Jan en Arna
& Gerda i.v.m. degraderen en promoveren. Zet hem op mensen! Het
waren superleuke spellen deze ochtend waarbij regelmatig slem kon
worden geboden en gespeeld. Ook
de verdelingen waren soms heel bijzonder.
In de A-lijn spel 11 bijvoorbeeld
opende noord met 1 harten. Door
een heel ongelijke verdeling, maar
met slechts 2 punten, durfde oost
1 schoppen te volgen. Het contract
werd uiteindelijk 5 schoppen gedoubleerd gespeeld in oost en ging
maar 1 down. Dit was een mooie
score voor Ciny & Hetty, want er
zat voor noord/zuid 6 harten in. Dit
klein slem contract is wel geboden
en gemaakt door Corry & Bibet en
Wies & Marthe. Ook bij spel 1 wilde Wies & Marthe graag 6 harten
spelen, doch dit mislukte en ging 2
down. Els & Alice hebben bij spel 10
als enige 6 sans geboden en +1 gemaakt. Na een opening van 2 sans,
durfde de meeste paren toch niet
verder te gaan dan 3 sans, doch
je kon zo binnenlopen met die hele mooie klaverenkaart bridgers! De
andere paren hebben namelijk wel 3
sans + 4 of 5 klaveren + 2 gehaald.
Goed van jullie Els & Alice! Verder
waren Greet & Ria de beste bij spel
21. Zij boden 6 schoppen en maakten dit contract. Enkele paren bleven zelfs steken bij 2 of 3 schoppen,
maar maakten er wel 6! Ook hier
weer die leuke verdeling.

In de B-lijn waren de spellen 12 en
14 zeer opmerkelijk. Bij beide spellen was het mogelijk een slem te
maken. Leny & Phini, boden 6 sans
bij spel 12 en maakten + 1, een
mooie 100% score. Andere paren
kwamen in een 4 schoppencontract
terecht en maakten +2. Zij boden
dus het klein slem helaas niet uit.
En dekking hebbende in de andere kleuren vonden Leny & Phini het
slimmer om er 6 sans van te maken,
omdat dit meer punten op zou leveren. Mooi gedaan! Bij spel 14 boden
en maakten Jany & Hanny 6 schoppen, een 100% score. Andere paren boden en maakten respectievelijk 4 schoppen + 2, 3 schoppen +3
en Ank & Lotte lieten de tegenpartij
5 klaveren spelen. Dat laatste ging
wel 3 down, maar wat punten betreft was dit een mooie 100% score
voor Jos & Nel.
De uitslag:
A-lijn
1. Ciny & Hetty
2. /3. Wies & Marthe
en Corry & Bibet
B-lijn
1./2. Jany & Hanny
en Arna & Gerda
3. Leny & Jeannet

56,25%
55,63%

58,33%
56,67%

Lid worden van deze donderdagochtendclub? Gezellige bridgers die
een beetje kunnen spelen zijn van
harte welkom. Wij helpen iedereen
en spelen in twee lijnen. Bel onze
secretaris telefoon 0297-564729 of
kom gewoon een keer kijken in het
Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan.

Gezocht: volleybal
mannen en vrouwen
Uithoorn - VDO Sport is gestart
met een recreatieve volleybaltraining op dinsdagavond in de Brede
School. Wij zoeken nog wat mannen en vrouwen om dit uur verder
te versterken! Deze volleybaltraining
XL duurt anderhalf uur en is lekker
pittig. De training biedt veel volleybalkennis en spelplezier maar is ook
een echte opsteker voor je conditie.
Training en spel
Cyrus de Haan verzorgt deze volleybaltraining met veel enthousiasme
en kennis van zaken. Elke les wordt
er getraind op speltactiek en -techniek.
Daarna worden er enkele partijen
gespeeld. Iedereen is welkom, enige ervaring met volleybal is fijn maar
zeker geen must.

Probeer deze training
nu 4 lessen gratis!
Omdat deze training nog aan het
opstarten is, willen we iedereen de
gelegenheid bieden om gedurende
4 lessen gratis te komen meespelen
en zo kennis te maken met deze training. Heb je vroeger gevolleybald en
weer zin in een recreatief partijtje?
Of ben je op zoek naar een conditionele training met veel spelplezier?
Kom dan langs op dinsdagavond in
de Brede School of meld je aan via
info@vdosport.nl. De training start
om 20.30 uur en wordt gegeven in
zaal 1 van de Brede School, gelegen
aan de Randhoornweg 31 in Uithoorn. De ingang van de gymnastiekzaal bevindt zich aan de andere
zijde van de grote uitbouw die uitsteekt rechts naast de hoofdingang.

Verlies voor KDO JG1 in
slotminuten
De Kwakel - De temperatuur was
afgelopen zaterdag eindelijk weer
eens boven de 10 graden. Lekker
voetbal weer zou je denken, zeker
voor de toeschouwers. De voetballers van KDO JG1 konden er niet
zo goed mee om gaan. In de eerste minuten van de wedstrijd werd
er sloom gevoetbald. Er werd niet
ingegrepen of men kwam steeds
een stapje te laat. Voor dat de spelers er erg in hadden keek KDO JG1
tegen een achterstand van 0-2 aan.
Na een paar omzettingen ging het
team wat beter draaien. Er werden
zelfs kansen gecreëerd maar steeds
was de keeper van Only Friends JG1
het eindstation. Ondertussen was
de verdediging van KDO onder aanvoering van aanvoerder Mark ook
wakker geworden. Er kwam nu niemand meer dichtbij het doel van Da-

niël. Na rust ging KDO op zoek naar
de aansluitingstreffer. Bij een aanval
van KDO liet de uitblinker van Only Friends (keeper) de bal glippen.
Feroz was er als de kippen bij om
1-2 aan te tekenen. Dit gaf nieuwe moed. En er werd beter gecombineerd op het middenveld waardoor er weer kansen ontstonden.
Luke schoot de gelijkmaker binnen
2-2. Met nog 10 minuten op de klok
was alles nog mogelijk. Manisha ,
Onno, Timo allemaal probeerde ze
wel op doel te schieten maar er zat
steeds een verdediger tussen. Uiteindelijk was Only Friends iets gelukkiger. Een schot van ver af ging
via de lat het doel in. Er resteerde te
weinig tijd om nog een goede aanval op te zetten waardoor de eindstand 2-3 werd in het voordeel van
Only Friends JG1.

8 april: KDO got talent
De Kwakel - Bent u ook wel weer
eens toe aan een gezellig avondje uit? Of bent u nieuwsgierig naar
wat voor verborgen talenten er in
De Kwakel en omstreken rondlopen? Dan bent u op vrijdag 8
april bij sportvereniging K.D.O. op
het juiste adres! De handbalmeiden van K.D.O. kunnen niet alleen
goed handballen, maar het blijkt
dat ze nog veel meer in huis hebben... Dat zullen ze deze avond onder leiding van presentator Dennis aan u showen. Onder het genot
van een drankje kunt u genieten van

de nieuwste dansmoves, de beste zangkunsten en de spannendste
trucs! Discotheek Pingwing zorgt
voor de nieuwste en beste hits, zodat ook u niet meer stil kan blijven
zitten! Daarnaast zijn er ook nog
leuke prijzen te winnen tijdens de
loterij, waarvan de opbrengst naar
K.D.O. Handbal gaat. Zo kunnen
er weer leuke activiteiten voor de
jeugd worden georganiseerd, waaronder een handbalkamp. Bent u al
nieuwsgierig geworden? Dan zien
we u graag op 8 april vanaf 19:00
uur in de K.D.O. kantine! Tot dan!

De Kwakel - Geen verslag vorige week na de geslaagde Paasdrive van 24 maart. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat niemand buiten
de club dan weet dat die Paasdrive
glorieus werd gewonnen door Tiny
Rijpkema en Riet Koot met een score van meer dan 63%. Dat was meer
dan het dubbele van het paar dat als
laatste eindigde en dat paar vond
het helemaal niet erg dat er geen
melding van gemaakt was. We laten
u maar in het ongewisse welk paar
dat dan was. Afgelopen donderdag
werd de parencompetitie weer hervat en het deed ons als leden goed
dat wij Loes en Nico weer in ons
midden mochten verwelkomen.
In de A lijn hadden Nel Bakker en
Hans Wagenvoort wat goed te maken na hun stroeve start op de 1e
avond. Dat hebben we geweten,
want deze avond waren zij door niemand bij te houden. Het leverde hen
met 61,56% de eerste plaats op. Anneke Karlas zat al weken te smachten naar een hoge score en omdat
partner Jaap deze avond eens een
keer niet te veel bokken schoot lukte dat ook nog, want met 61,22%
kon zij echtgenoot Ton heugelijk
nieuws brengen. Geke en Jaap Ludwig eindigden als derde met 57,05%.
Onderaan vinden we gelegenheidspaar Agnes de Kuijer-Elly van
Nieuwkoop met toch nog een score boven de 40%. In huize de Kuijer was het sowieso geen feest deze avond want echtgenoot Gerard,

met partner Piet v.d. Poel, scoorde ook een laatste plaats, maar dan
in de B lijn. De score zullen we hier
maar niet vermelden, omdat die niet
om naar huis te schrijven was. PietHein Backers en Huub Kamp zaten de vorige cyclus nog in de C lijn.
Dat dat een vergissing was bleek
wel uit hun score van deze week.
Maar liefst 63,75% lieten zij de concurrentie ontredderd achter. Elisabeth en Nan v.d.Berg kwamen nog
het dichtst in hun buurt met 59,58%.
Hier scoorde een gelegenheidsduo wel goed, want Jan v.d. Knaap
blijkt met elke willekeurige partner
goede resultaten te kunnen boeken (al gaat het een enkele keer
ook wel eens gillend mis, maar wie
maalt daar om?). Deze keer wist hij
met Annie Lauwers 56,67% bijeen te
kaarten, goed voor de 3e plaats.
In de C lijn een gedeelde 1e plaats
met 57,5%. Marjo en Gerrit van Zijtveld wisten die score te behalen,
evenals Anneke Bicknese en Ditte Broeder. Hans Elias kon zijn geluk niet op, want met partner Ben
Terra wist hij eindelijk weer eens
een positief verslagwaardig resultaat te boeken en wel 55,83%, waarmee zij de 3e plaats bezetten. Traditiegetrouw wordt de nummer laatst
in de C lijn niet genoemd in dit verslag, maar het paar dat als laatste
eindigde had wel de hoogste score van alle nummers laatst van deze avond. 40,42% is voor een laatste
plaats nog niet zo verkeerd.

Eenvoudige winst voor KDO G1
De Kwakel - De spelers van KDO
G1 zouden vandaag aan hun doelgemiddelde gaan werken. In de eerste helft kwam hier maar weinig van
terecht. Het vertoonde spel was te
langzaam waardoor Roda 23 niet in
de problemen kwam. Sterker nog
na een handsbal van KDO wees de
scheidsrechter resoluut naar de stip.
Vanaf 1 meter was het Roda die de
score kon openen. Echter keeper
Beau stond dat doelpunt in de weg.
Hij wilde vandaag eens de nul houden. Aan het eind van de 1e helft
kon Stijn de ban breken door de 1-0
binnen te schieten. Voor rust kwam
ook het 2e doelpunt al was daar wel
een speler van Roda voor nodig, 2-0.

Aan het begin van de 2e helft ging
KDO het doel van Roda aanvallen
in een soort handbalopstelling. De
bal werd van speler naar speler gespeeld en er werd geloerd op een
kans. Uiteindelijk was er weer een
speler van Roda nodig om te scoren 3-0. Waarschijnlijk sloeg de vermoeidheid toe bij Roda. Ze kwamen
er eigenlijk niet meer aan te pas.
De score werd verder uitgebouwd
door Bronwin (afstandschot) en Rody naar 5-0. De omsingeling van Roda 23 werd nog steeds in stand gehouden. Uiteindelijk zorgde Jeffrey
en Daan voor het slotakkoord en
werd de einduitslag KDOG1-Roda
23 G1 7-0.

Einde bridgestoelendans
bij De Legmeer
Uithoorn - De laatste zitting van
de derde ronde parenbridge bracht
Cees Bergkamp en Ruud Lesmeister zowel de avondoverwinning met
maar liefst 68,75%, als de eerste plek
totaal met een zeer hoog gemiddelde van 62,60%. Joop van Delft en
Frans Kaandorp werden in de eindrangschikking fraai tweede met
60,67% en ook zij hadden een zodanig ruime voorsprong dat de vijfde
plaats van deze avond met 55,56%
de achtervolgers geen eens in de
buurt lieten komen. De “best of the
rest” waren Stenny en Herman Limburg die als derde totaal eindigden
met 57,18% en deze avond als vierde
afsloten met 56,67%. Ger Quelle &
Gijs de Ruiter en Mieke van den Akker & Lijnie Timmer scoorden deze
keer respectievelijk 58,68 en 57,50%
en werden daar keurig tweede en
derde mee.
In de B-lijn lag het promotie mes op
tafel en Marja van Holst Pellekaan &
Sandra Raadschelders hanteerden
dat het beste door als eerste 59,38%
te scoren en daarmee het bridge
walhalla van de club te kunnen betreden, succes! Marianne en Huub
Kamp gaan als beste over naar deze
lijn en worden op enige afstand gevolgd door Marijke en Ger van Praag
die, hoewel nu niet spelend, hiervoor al genoeg procenten verzameld
hadden om als derde te promoveren. De vierde plek naar hoger was

voor Nel en Adriaan Koeleman, die
zijn dus weer terug van weggeweest.
De ere plaatsen van deze laatste zitting waren verder voor Frans en Tineke Beliën met 58,33% als tweede, Heleen en Mees van der Roest
met 56,25% als derde en de plaatsen vier en vijf werden gedeeld door
Cor Hendrix en Wim Röling en Anton Berkelaar en Wil van der Meer
met 54,17%.
De C-lijn liet de meest opmerkelijke
uitslag zien. Deze avond werd besloten met een overwinning van Froukje Kraaij & Rini Tromp met 60,76%.
Op twee volgden Cora de Vor en
Bep de Jong met 56,25% en als derde kwamen Maria Baas en Klaas
Verrips door met 55,21%. Mieneke
Jongsma & Anneke Wijmans haalden als vierde 54,86% binnen.
En laat dit nu ook de promotie volgorde naar de B-lijn zijn, hoezo stabiel spelen! Maar promoveren is één,
je handhaven is toch een heel ander
verhaal leert de geschiedenis. Voor
de evenzovele degradanten een hart
onder de riem en er de laatste ronde
van dit seizoen weer hard tegen aan.
Wilt u dat ook meemaken, kom dan
spelen bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans- en Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl, of
telefoon 0297 567458.

21e Amstel rapid
schaaktoernooi
Uithoorn - Op zondag 17 april 2016
organiseert schaakvereniging De
Amstel te Uithoorn het 21e AMSTEL- RAPID schaaktoernooi. Dit
traditionele toernooi is vanouds sterk
gericht op de jeugd, maar er is tevens een groep voor volwassenen
(rating < 2000). De jeugdgroep is
t/m 15 jaar. De aanvangstijd van het
toernooi is 12.00 uur (graag tussen
11.30-11.45 uur aanwezig i.v.m. de
indeling). De prijsuitreiking is rond
16.45 uur. Het toernooi vindt plaats in
Basisschool ‘t Startnest, Arthur van
Schendellaan 100e (achter Sporthal
De Scheg ),1422 LE te Uithoorn. Van
te voren aanmelden is beslist nood-

zakelijk! Inschrijven graag voor 12
april! Dankzij een anonieme sponsor
is deelname aan het toernooi gratis! In dit zgn. rapidschaak-toernooi
spelen de junioren 9 en de senioren
7 ronden volgens Zwitsers systeem.
(Jeugd 15 minuten per persoon, senioren 20 minuten per persoon per
partij). Prijzen zijn er voor de 1e,2e
en 3e plaats. Voor de jeugd zijn er
tevens extra prijzen per leeftijdscategorie. Drankjes en broodjes zijn in
de zaal tegen betaling verkrijgbaar.
Men kan zich uitsluitend opgeven
via de verenigingswebsite: www.amstelschaak.nl, waarop men verder alle gegevens kan vinden.

Openingstoernooi Boule
Union Thamen
Uithoorn - Jaarlijks wordt de start
van het buitenseizoen dor Boule Union Thamen gevierd met het
Openingstoernooi. De leden trotseerden de voorspellingen voor
storm en onweer en hadden daarin helemaal gelijk. Een schitterende
zonnige dag, geen regen en de wind
viel mee. Vierentwintig leden durfden het aan en speelden het toernooi dat traditiegetrouw in drie ronden werd gespeeld bestaande uit
een partij tête-à-tête (enkelspel),
een partij doubletten (dubbelspel)
en een partij tripletten (drietallen).
Per ronde speelde men met een andere maat en tegen andere tegenstanders. Ma de drie speelronden
werd een individuele eindstand opgemaakt op basis van het aantal gewonnen partijen en het puntensaldo. Vier spelers/speelsters wisten
ongeslagen te blijven, tien deelnemers wonnen tweemaal, vier wonnen één partij en zes spelers/speelsters proefden niet de zoete smaak
van een overwinning.
De top acht van de
eindstand waren:
1 Joan van Rekum
2 Hans v/d Wal
3 Günther Jacobs
4 Angèle Smit
5 Alex Smit
6 Henk van Rekum
7 Eef Krijtenberg
8 Paul Hamstra

WS
3 +18
3 +17
3 +12
3+8
2 +15
2 +11
2+8
2+8

Hoewel dit toernooi het buitenseizoen inluidt, geldt dat eigenlijk

niet voor de leden van Boule Union Thamen, want zij spelen het hele jaar buiten, met uitzondering van
de wintercompetities, die overdekt
gespeeld worden. Maar met ingang
van april organiseren de verenigingen hun buitentoernooien weer.
Het volgende evenement voor Boule Union Thamen is op 17 april, het
clubkampioenschap tête-à-tête. Dit
begint oom 10.30 uur aan de Vuurlijk bij het honkbalveld. Op 24 april
gaat de Zomer Doublettencompetitie van afdeling 09 van de Nederlandse Jeu de Boules Bond van
start. Boule Union Thamen neemt
met vier doubletten deel en starten
de competitie in Zandvoort.
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KDO 5 Kampioen!
De Kwakel - Op de eerste mooie
lente dag in De Kwakel werd een
belangrijke wedstrijd gespeeld.
Het 5de van KDO kon thuis in een
rechtstreeks duel tegen nr 2 Olympia Haarlem 4 alleen bij winst kampioen worden. De afgelopen week
ging alleen maar over deze wedstrijd.

Na een scherpe training van het 5de
op vrijdag avond door Henry Egberts was iedereen er klaar voor.
Zondag 3 april ’16 om 14:00 werd er
afgetrapt op het hoofdveld van KDO
onder leiding van Ron Reinders
. Gespannen kopjes aan de kant
van KDO. Er was maar 1 doel , dat
is winnen. Het 5de speelde van uit

een goede organisatie. Er werden
in de eerste helft een paar kansjes gecreëerd door KDO. 1 keer de
lat door Erik en een bal die net over
gaat door Dennis. Olympia Haarlem
gaf weinig ruimte weg in de eerste helft. Maar kwamen ook niet tot
kansen dit door het goede verdedigen van KDO. Zo gingen ze met 0-0
de rust in. Het publiek was wat aan
het morren gaat het ze wel lukken
om deze wedstrijd te winnen.
Gedraaid van kant en wat aanpas-

Legmeervogels vergroten voorsprong
Uithoorn - Legmeervogels heeft
zijn voorsprong op de naaste concurrentie uitgebreid tot respectievelijk 11 en 13 punten. Dit komt omdat Legmeervogels zelf thuis van
Pancratius weet te winnen met 3-0.
ZSGOWMS thuis gelijk speelt tegen Abcoude en Zilvermeeuwen
houdt in Utrecht Elinkwijk op 4-4.
Voor Legmeervogels en ZSGOWMS
staan er nog een 6-tal wedstrijden
op het programma en voor Elinkwijk zijn dit nog 5 duel. Op zondag 17 april ontmoeten ZSGOMS
en Legmeervogels elkaar op sportpark Ookmeer te Amsterdam. In de
eerste 45 minuten van het duel Legmeervogels – Pancratius heeft Legmeervogels het zeker niet gemakkelijk gehad. De beste kansen zijn er in
de eerste 45 minuten voor de gasten Maar met een paar goede acties weet doelman Jasper van Gelderen te voorkomen dat Pancratius
op voorsprong weet te komen. Een
voorsprong van Pancratius zou zeker niet hebben misstaan. Een aantal spelers bij Legmeervogels namen
het deze zondag wel erg makkelijk
op en waren misschien al bezig met
een mogelijk feestje. Metname Rick
van Veen en Joel Panka van Pancratius maakte het de verdediging van
Legmeervogels erg lastig. maar dit
komt dan ook door dat de spelers
van Legmeervogels deze jongens
ook weinig of niet in de weg legde. Nee, in de eerste helft was het
achterin en op het midden niet de
rust welke er anders meestal wel is.
In de 44ste minuut, eigenlijk uit het
niets, een counter van Legmeervogels. Het is Lulinho martins die er op
de rechterkant van door gaat. Zijn
voorzet bereikte Stefan tichelaar die
op zijn beurt Damien de Vegt aanspeelt en De Vegt schiet Legmeer-

vogels op een 1-0 op slag van rust
dan de 1-0 voorsprong, Maar of dit
verdiend is deze voorsprong gezien
het matige spel van Legmeervogels?
Nog niet alle toeschouwers zijn uit
het clubhuis of de stand is 2-0 voor
Legmeervogels. Het is Joey Sack
die van ruim 20 meter een doelpoging waagt. De doelman van Pancratius weet deze inzet nog uit zijn
doel te werken en naar de zijkant
weg te werken. Het is dan Lulinho Martins die als enige achter deze bal aangaat en de bal net voor
de lijn weet binnen te houden Omdat er niemand met de aanvaller van
Legmeervogels is mee gelopen kan
hij in alle rust een fraaie pas geven
op Jordy de Groot die deze kans
je dan ook keurig verzilverd en de
stand naar 2-0 brengt. Ook na deze 2-0 achterstand geeft Pancratius
de moed niet op en trekt weer massaal ten aanval. In verdedigend opzicht gaat men bij Pancratius achter
in een op een spelen. Legmeervogels krijgt het dan moeilijk en moet
verdedigend alles zeilen bij zetten
om de aan sluiting treffer te voorkomen. Ook nu weer moet doelman Jasper van Gelderen laten zien
dat hij niet voor niets eerste keus
in bij trainer Jack Honsbeek. Met
een aantal uitstekende reddingen
weet hij te voorkomen dan Pancratius ook werkelijk de aansluitingtreffer kan produceren. Legmeervogels
geven in deze fase van de strijd ook
niet al te veel weg. Het speelt wat
agressiever dan in de eerste helft
en dit monde dan ook uit in een beter tweede helft dan de eerste helft.
Dan met nog 2 minuten op de klok
gaan Bilal en Achkar en Stefan tichelaar een fraaie combinatie aan.
Het is dan invaller Bilal el Achkar
die Jordy de Groot in stelling weet te

Nog geen lente voor
Legmeervogels MV C1
Regio - Waar de lammetjes al in de
weide dartelen en de narcissen volop staan te bloeien, verkeert LMV
C1 nog in een winterdip. Al sinds
november niet meer gewonnen,
werd nu aangetreden in Wilnis tegen CSW. De wedstrijd was koud
begonnen of een aanvaller van CSW
werd gevloerd in het strafschopgebied. De penalty werd feilloos benut en LMV moest alweer tegen
een achterstand opboksen. De jongens trokken ten aanval, in de 10e
minuut resulteerde dit in een enorme kans voor Mika , maar zijn inzet
werd knap gered door de CSW-keeper. Na een half uur spelen kantelde
de wedstrijd en nam CSW het ini-

tiatief over. Dit leverde doelpunten
op vlak voor en vlak na rust, tussenstand 3-0. LMV bleef knokken, maar
nam teveel risico waardoor CSW
uiteindelijk uitliep tot 5-0. Nog was
de wil van LMV niet gebroken. Mika
stuurde Benjamin weg op links, die
voortrok waarna Noa kon intikken.
Deze eretreffer werd nog gevolgd
door een penalty van Mika, nadat
Benjamin in het strafschopgebied
werd aangetikt. Eindstand 5-2. Ondanks de nederlaag, lieten jullie zien
dat jullie wel bereid zijn te vechten voor een overwinning. Houd die
mentaliteit vast, dan kunnen er zeker nog enkele punten aan het totaal toegevoegd worden.

Rust weergekeerd bij
Hartenvrouw
Regio - De rust was weergekeerd op dinsdagmiddag. Alle dames speelden weer vertrouwd met
hun eigen partner, op enkele combi’s na die werden gevormd omdat
een van de dames er niet was. De
uitslag was dan ook weer als vanouds in de A op 1 Geke Ludwig &
Margo Zuidema, 59,58, op twee Elly van Nieuwkoop & Jetty Weening ,
58,33 en op drie Tini Geling & Paula
Kniep,52,50. In de B lijn was de uitslag wat verrassender en waren er
eens nieuwe namen in de top. De
eerste plaats was deze week voor
Cathy Troost & Tineke Staps met
de mooie score van 62,50%, inval-

ster Atie de Jong kon goed overweg
met Matty Overwater 57,99% en de
derde plaats voor Ans Pickkers &
Loes Wijland, 57,64. Toch maar blijven Ans?! In de B lijn eindelijk eens
een spel waar zes keer 4 Harten +
1 werd gespeeld door iedereen. Van
de 48 spellen 1 keer, en ook niet iedere week, dus dat is best uniek.
De stand na de derde zitting van de
laatste ronde is in de A lijn. 1 Tini
Geling & Paula Kniep , 2 Geke Ludwig & Margo Zuidema en 3 Elly van
Nieuwkoop & Jessie Piekaar.
In de B lijn: Cathy Troost & Tineke
Staps , 2 Inge Dyrbye & Thea Stahl
en op 3 Ria Verkerk & Arna Kroon

brengen en De groot weet de doelman van pancratius met zijn tweede treffer en Legmeervogels derde treffer de stand op 3-0 te brengen Na deze derde treffer is de strijd
wel gestreden. Scheidsrechter Smit,
die de wedstrijd goed aanvoelde en
door liet spelen waar het maar kon,
maakte er na precies 90 minuten
een eind aan dit duel dat door Legmeervogels.
Het 2e elftal van Legmeervogels is
aan een uitstekende serie bezig.
Na de winst op Houten, Hillegom
en Hoogland, het gelijke spel tegen Hoofddorp is er afgelopen zonder een afgetekende winstpartij bij
gekomen. SDO is met een 5-1 nederlaag naar huis terug gestuurd. In
de 16e minuut komt Legmeervogels
op een 1-0 voorsprong. Op aangeven van Jeffrey Nauta weet Martijn
Guitink de 1-0 te score. Lang heeft
Legmeervogels niet kunnen genieten van de voorsprong. 2 minuten
na de 1-0 weet ook SDO te score en
is de stand weer gelijk 1-0.
Toch lukt het Legmeervogels om

singen bij beide elftallen ging de
bal weer rollen. Was het KDO die de
dienst uit maakte. Veel druk op de
helft van Olympia Haarlem. Alleen
de 100% kansen waren nog niet
aanwezig. Na 65 min was het dan
toch raak. Dennis werd in de diepte gestuurd gevolgd door een verdediger. In duel kwam de keeper
ook uit zijn doel. Die haalde zijn eigen speler omver. De bal rolde door.
Dennis kon deze makkelijk binnen
tikken. 1-0 voor het 5de. Gaat het
dan toch gebeurden. Door protesten van Olympia Haarlem waarbij de
scheidsrechter een rode kaart gaf
aan de linksbuiten.
Hierdoor kreeg KDO veel meer
ruimte om te voetballen Olympia
kon het niet meer bijlopen. Een goede steekbal van Remco op Dennis.
Die ronde die bal 1 op 1 met de keeper goed af. 2-0 De platte kar kon
gehaald worden. KDO bleef drukken waarbij er kansen bleven ontstaan. Dennis wist nog 1 van de
kansen te benutten. 3-0. De schaal
is binnen!! Het feest kon gevierd
gaan worden. Het 5de is Kampioen!!
Het team dat door Van Rijn roses in
een mooi trainingspak is gehezen.
De kampioensshirts werden uit gedeeld door Linda4hair en kicksfoto’s.nl. De champagne ging open. Er
werd nog lang door gefeest.
met een voorsprong de rust in te
gaan. Het is Damian Tjong A Hung
die op aangeven van Pascal van Essen de 2-1 laat aantekenen. Lekker
gevoel is het altijd om vlak voor het
rustsignaal van deze keer een vrouwelijke scheidsrechter mevr. Klein
Lenderink de kleedkamer op te zoeken. Ook de tweede helft heeft Legmeervogels het beter van het spel
en kan in deze helft uitlopen naar
5-1. Martijn Guitink scoort in de
48ste minuut op aangeven van Tim
Correia de 3-1. Dan is het de beurt
aan Robin Oussoren om de stand op
4-1 te brengen dit deed hij op aangeven van Jeffrey Nauta. In de 88ste
minuut een fraaie aanval waarbij de
A junioren Sven van Beek en Jasper
Burgers de hoofdrollen spelen. Sven
van Beek mag als aangeven fungeren en Jasper Burgers neemt dan de
5-1 voor zijn rekening. Door dit en
de andere resultaten doet Legmeervogels 2 volop mee aan de strijd om
het 2e periodekampioenschap. AFC
2 en Legmeervogels 2 delen hier de
eerste plaats met 16 punten. Op de
3e plaats staat hier de Kon. HFC 2
maar deze telt nu niet meer mee. De
eerste periodetitel is al in hun bezit.

KDO zit Diemen dwars
met doelpuntrijk gelijkspel
De Kwakel - Voor KDO stond afgelopen zondag de zware uitwedstrijd
tegen Diemen op het programma.
Diemen, vorig seizoen gepromoveerd vanuit de vierde klasse, doet
het dit seizoen boven verwachting
goed in de derde klasse C. Het team
van trainer Martin van Egmond behoort zelf tot één van de vier titelkandidaten in de slotfase van de
competitie. Om kansrijk te blijven
voor het kampioenschap mocht
Diemen tegen de Kwakelaars geen
misstap begaan. Trainer Raymond
de Jong startte net als tegen Fortius
met Bart van der Tol in de spits en
Mathijs van Rijn (niet getraind deze
week) begon hierdoor op de bank.
Begin
In de beginfase van de wedstrijd
had KDO moeite met het beweeglijke systeem van Diemen. KDO
was duidelijk zoekende, naarmate
het duel vorderde kropen de Kwakelaars uit haar schulp. In de 25e
minuut werd Joeri Stange neergehaald in het zestienmetergebied van
de thuisploeg. Waar het Kwakelse
kamp uitging van een strafschop,
besloot de scheidsrechter dit voorval te negeren. De wedstrijd golfde
vervolgens op en neer, waarbij beide ploegen nauwelijks iets voor elkaar onderdeden. In de 35e minuut
kwam Diemen uit het niets op voorsprong. Een voorzet vanaf de rechterkant richting de tweede paal
werd door de Kwakelse defensie
verkeerd ingeschat. De mee opgekomen laatste man van Diemen kon
hierdoor eenvoudig de 1-0 binnenkoppen. Twee minuten later wist de
thuisploeg zelfs op 2-0 te komen,
toen een schot vanaf twintig meter in de verre hoek verdween. Deze
twee doelpunten zorgde ervoor dat
KDO met meer venijn ging spelen
en in de 43e de verdiende aansluitingstreffer te maken. Na een eentweetje tussen Menno Lingeman
en Joeri Stange werd het schot van
laatstgenoemde van de lijn gehaald.
In de rebound kon Bart van der Tol
de bal in het doel lopen, 2-1. In de
blessuretijd van de eerste helft wist
Joris Kortenhorst met een prachtige vrije trap de 2-2 aan te tekenen,
wat ook de ruststand betekende. Al
vroeg in de tweede helft liet Diemen
zien dat zij zeer effectief met hun
geboden kansen omgaan. Na een

snel uitgevoerde counter werd het
in de 47e minuut 3-2 voor de thuisploeg en was de positieve stemming
van de rust snel verdwenen. Toch
bleef KDO hard werken voor elke
bal en gaf zich niet zo maar verloren deze middag. Na ruim een uur
spelen kregen de Kwakelaars loon
naar werken doordat de gelijkmaker
op het scorebord verscheen. Na een
slimme actie van Joeri Stange wist
hij Joris Kortenhorst in kansrijke positie te zetten. Op twee meter van
het doel wist Kortenhorst vervolgens
zijn tweede treffer van de middag
te maken, 3-3. Raymond de Jong
bracht na dit doelpunt twee aanvallende wissels. Eerst kwam Mathijs
van Rijn binnen de lijnen, even later deed Rick Kruit exact hetzelfde.
Twee keerIn dit spectaculaire duel
had KDO tot twee keer toe de 3-4
kunnen maken. Joeri Stange kwam
oog in oog met de doelman van Diemen, zijn inzet ging echter over. Enkele minuten later werd een bekeken kopbal van Rick Kruit van de lijn
gehaald. Tot grote ontsteltenis van
de Kwakelaars leek Diemen in de
slotfase van de wedstrijd toch aan
het langste eind te gaan trekken.
Na een lange rush van de rechtermiddenvelder van de gastheren kon
hij ongehinderd de bal vanaf twintig meter in de verre hoek schieten, 4-3. Een grote ontlading bij Diemen was het gevolg en dit zou dan
‘het geluk van de kampioen’ moeten
zijn. KDO wilde echter niet meewerken aan dit feestje en ging als collectief tot het ‘gaatje’. In de 89e minuut kreeg de Kwakelse ploeg waar
het recht op had en kwam alsnog op
gelijke hoogte. Uit een corner kopte Erik Verbruggen de bal terug op
zijn zwager Bart van der Tol. Van der
Tol schoot de bal vervolgens via de
onderkant van de lat resoluut in het
doel, 4-4. Dit was even later ook de
eindstand van het spraakmakende
duel in Diemen. KDO was logischerwijs blij met het uiteindelijke resultaat en liet deze middag zien dat het
voor geen enkele ploeg in de derde klasse C angst hoeft te hebben.
Zodra de Kwakelse ploeg geloof in
zichzelf heeft en uitstraalt zullen er
nog enkele mooie wedstrijden kunnen komen dit seizoen.
Om te beginnen volgende week
zondag in De Kwakel tegen nummer
vier OSV.

Steve Suppan weergaloos
Regio - Voor een uitverkocht huis
in Vinkeveen De Boei heeft Steve Suppan het waargemaakt. In
een 10 ronden durend gevecht tegen Giorgi Kulumbegashvili uit Georgië veroverde hij de jeugd wereldtitel in de klasse superlight gewicht
van de Universal Boxing Organisation. De entourage van het boks gala was fantastisch. De Evolution of
Boxing III overtrof alle verwachtingen. Denderende muziek, een sublieme lichtshow, goed verzorgde
catering en boksen van een hoog
niveau dat werd opgeluisterd met
optredens van Quincy Smolders en
DJ FunX. Kortom entertainment van
de bovenste plank. Nadat op zaterdag 2 april de deuren om 18.00 uur
geopend werden en Charlie Olf de
opening verzorgde mocht Gino da
Fonseca van Team Suppan zijn profdebuut maken en hij deed dat overtuigend. Met een technisch knock
out in de eerste ronde liet hij Moritz
Scacht kansloos. Nadat de daaropvolgende partij van Rivo Slory en Ricardo Snijders was beëindigd mocht
Steve Suppan om 20.45 uur zijn opwachting maken. Zijn tegenstander
Kulumbegashvili was vooraf door
hoofdtrainer Mitchel Suppan uitvoerig geanalyseerd.
Onvoorspelbaar
“Een technisch goede bokser, onvoorspelbaar en continu switchend
van links naar rechts en dat maakt
hem een moeilijk te bevechten tegenstander” aldus Mitchel. De opdracht was om goed te bewegen
vervolgt hij en gecontroleerd de
punten te scoren. Zo verliep het
ook. Elke ronde werd op punten gewonnen en wat opviel was de snelheid waarmee het bokstalent uit
Vinkeveen zijn stoten uitdeelde en
zijn opponent kon ontwijken. Onaantastbaar was hij. Tot en met de
10e ronde gretig, zonder een teken van verzwakking. Het trainingskamp in Barcelona had zijn uitwerking gekregen, volledig fit en voorbereid danste Suppan door de ring.
De eerste drie ronden verliepen
volgens plan, gedoseerd. Met linker voorhand rustig aftastend en
de punten scorend zonder onnodig
kracht te verliezen, want niet eerder in zijn profcarrière bokste Steve
een gevecht over 10 ronden en met
een te geforceerd begin zou hij het
risico lopen teveel krachten te ver-

spelen. Maar met explosieve leverstoten en directe stoten op het gezicht van de Georgiër verzamelde hij
zijn punten en lag hij op koers. “In
de 7e ronde begon ik wat verzwakking in mijn boven benen te voelen”
vertelde Steve na afloop, maar het
was niet merkbaar en zoals het gameplan vooraf was opgesteld drukte hij zijn stempel al meer in het verloop van de partij en wist zijn opponent in de 10e en laatste ronde
nog maar nauwelijks een knock out
te voorkomen.
Plan
“Het plan was om niet de fout te
maken te snel naar die knock-out te
zoeken” legt Steve uit, “maar in de
laatste ronde was ik er wel op uit”.
Het was ook vuurwerk wat Suppan
in die laatste ronde liet zien onder
enthousiaste toejuichingen van het
publiek en er was ook geen twijfel
mogelijk na afloop wie zich jeugdwereldkampioen mocht noemen in
het superlight gewicht van de UBO.
Voor eigen publiek ontving hij de
kampioensbelt uit handen van zijn
vader Armin Suppan. Met dankwoord aan hun ouders, aan sponsoren Johan Verwey Studentexperience en Daan Ebbing en aan alle aanwezigen en supporters verkondigde Mitchel om volgend jaar
een passend vervolg te zullen organiseren in Vinkeveen op de Evolution of Boxing. Voor Steve volgt nu
een rustperiode om te kunnen herstellen van een handblessure. Maar
daarna zal deze wereldtitel een opstap zijn voor een mooi vervolg in
zijn boksloopbaan.
Foto’s: sportinbeeld.com
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TOERMALIJN TOONT TALENT!

Uithoorn - Woensdagavond 30 maart was dit het thema van de podiumavond van obs Toermalijn. Dit schooljaar werden de ouders en andere
familieleden weer ontvangen in de gymnastiekzalen van de Brede school
Legmeer. Daar was een groot podium opgebouwd waar deze avond de
optredens van de kinderen te zien waren. Met veel enthousiasme waren
er in de weken ervoor in alle groepen allerlei acts voorbereid. Het was
op de avond zelf goed te merken dat er vooraf goed was geoefend. In een
show van ruim anderhalf uur waren o.a. acrobatiek, een zelfgemaakte rap,
verschillende liedjes en dansjes te bewonderen. Ook een aantal leuke
moppen werd op een goede wijze verteld. Het bijzondere van deze avond
was dat alle kinderen met hun eigen groep op het podium verschenen.
Aan de reacties uit de zaal was te merken dat ook het publiek veel plezier
aan deze avond beleefde. Kortom, een zeer gezellige en geslaagde avond!
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Jeugd TV De Ronde Vener wint
Ronde Venen JeugdCup 2016
Mijdrecht - Zondag 3 april werd
het jaarlijkse evenement de Ronde
Venen JeugdCup gespeeld bij tennis vereniging ALTC in Abcoude.
TV De Ronde Vener was vertegenwoordigd door twee teams. Het
meisjes team bestond uit Nikki Brands, Sem Bierman, Eva Vergeer en Lisanne van Eijk. Het jongens team bestond uit Jesse van der
Helm, Javier van Meinis, Romijn van
Vliet en Joelle van der Wilt. Alle ten-

nisverenigingen van de gemeente
de Ronde Venen doen mee aan dit
evenement en strijden om de grote Cup.
Na 6 dubbels van de jongens en 6
dubbels van de meiden, had tennisvereniging de Ronde Vener de
meeste partijen gewonnen en dus
de meeste punten om de Cup in
ontvangst te mogen nemen. Dit is
voor het eerst dat de cup door de
jeugd van Tennis Vereniging de
Ronde Vener is gewonnen.

Winst voor De Vinken
Vinkeveen - Het Vinkeveense korfbalvlaggenschip heeft de nieuwe
kunstgrasvelden ingewijd met een
klinkende overwinning op DKV uit
IJmuiden. Via een 10-8 ruststand
had het bezoekende DKV het nakijken en keerde huiswaarts met
een 20-14 nederlaag. Coach Hans
van Dasler had niet de beschikking
over Mariska Meulstee. Eva Hemelaar keerde daarom terug in de aanvalsformatie naast aanvoerster Annick Stokhof, Rutger Woud en Mark
de Haan. In de verdediging startte
het vaste kwartet Dorien Verbruggen, Emese Kroon, Jelle Mul en Gideon Leeflang. Beide ploegen deden in de beginfase niet voor elkaar onder. Annick Stokhof zette met een fraai schot de 1-0 op de
borden. DKV verzilverde een strafworp: 1-1. Dorien Verbruggen haalde snel hierna haar revanche en tilde de stand naar 2-1. DKV maakte
vervolgens weer gelijk 2-2.
Via een strafworp (Annick Stokhof)
kwam De Vinken wederom op voorsprong 3-2. Met een mooi schot van
Rutger Woud leken de Vinkeveners
het eerste gat te slaan: 4-2. Deze
treffer was overigens het 15.000ste
competitiedoelpunt voor De Vinken
1 in haar doelpuntrijke historie!
DKV liet niet met zich sollen en
maakte wederom gelijk 4-4. De Vinken ging daarna wat slordig om met
balbezit, was niet zuiver meer in de
afronding en liet DKV zelfs uitlopen
naar een 4-6 tussenstand. Via acties
van topscoorster Emese Kroon (vandaag acht maal trefzeker) kwam de
thuisploeg terug naar 6-6.
Mark de haan zette een goede dubbel met speelmaatje Rutger Woud
om in een mooie afstandstreffer:
7-6. DKV bleef spelen op het afstandsschot van haar topschutter en dat had effect 7-7. Via een
omdraaibal van de sterk spelende
Emese trok de stand naar 8-7. Jelle Mul wist eveneens de gele korf te
doorboren met een afstandsschot:
9-7. DKV sloot aan met een score
naar 9-8, maar kon niet voorkomen
dat Eva Hemelaar bij haar doorbraak

onreglementair moest worden afgestopt. Annick Stokhof verzilverde de
strafworp op slag van rust: 10-8.
Doorzetten
In de rust waren de aanwijzingen van coach Hans heel duidelijk. Er werden voldoende doelpogingen ondernomen, maar er werden te weinig doelpunten gemaakt.
Door meer te willen scoren moest
DKV de tweede helft uit de wedstrijd werden gehaald. Emese Kroon
promoveerde haar eerste doelpoging direct tot een score: 11-8. DKV
had blijkbaar een evengoede preek
gehad en wist snel weer terug te
keren in de wedstrijd: 11-10. Door
treffers van Annick, Emese en nog
eens Emese (strafworp verkregen
door Jelle Mul) kon het thuispubliek
weer juichen: 14-10. Ook Eva Hemelaar wist de korf te vinden en zo
werd het 15-10. Na een tegenscore van DKV werd het thuispubliek
getrakteerd op een minder sportief
gebaar, waardoor de strijd ook los
van het korfbalspel een tikkeltje oplaaide. Mede opgezweept door deze fysieke strijd ging De Vinken extra goed door met het spel zelf. Jelle
en Emese bleven vrij lopen voor het
afstandsschot: 17-11. Snelle doelpunten van DKV en de inbreng van
meer routiniers brachten de ploeg
even terug tot 17-13. Maar opnieuw
bracht het koppel Jelle - Emese met
heerlijke doelpunten het publiek tot
euforie: 19-13. Een speelster van
DKV liet de laatste treffer voor de
uitspelende ploeg bijschrijven: 1914. Net voor tijd werd Mark de Haan
foutief afgestopt, waardoor Annick
Stokhof met vijf treffers van het veld
af ging 20-14.
Volgende week
Volgende week zaterdag 9 april
treedt De Vinken 1 aan tegen een
goede bekende. In Huizen treedt
men aan tegen Huizen 1. Dit seizoen zijn er al drie ontmoetingen
geweest, waarbij De Vinken tweemaal wist te winnen. De wedstrijd
wordt gespeeld om 15.30.

HVM MB1 niet in vorm
Mijdrecht - In de competitie van
de Topklasse spelen de teams twee
keer tegen elkaar. Afgelopen zaterdag startte de tweede helft van deze competitie en de tegenstander
van HVM MB1 was Hurley MB2
waar ze vorige keer thuis met 0-7
van hebben gewonnen. Alle ouders
van MB1 stonden aan de zijlijn voor
aanmoediging, maar het resultaat
was zeer teleurstellend.
Ondanks de gedrevenheid en professionele coaching van coach Tessa Elferink
was het team van HVM niet in de
winning mood. Met een 0-2 achter-

Nieuwe dug outs voor HSV
De Hoef - Afgelopen weekend begon het buiten handbal seizoen
weer aan de Schattekerkerweg in
De Hoef. Het was prachtig lenteweer en dus ideaal om de nieuwe
dug-outs eens uitgebreid te testen.
Zowel op zaterdag als op zondag
hebben de meiden van HSV 69 weer
heerlijk buiten gehandbald.
Mede op zondag waren de prestaties super! Zowel meisjes D als de
dames 1 wonnen allebei hun 1e
veldcompetitie wedstrijd. We zijn
erg blij met onze nieuwe dug-out
die nu aan de andere kant van het
veld zijn geplaatst, veel beter!

Ze zijn erg blij dat handbal nu door
het Nederlands Handbal team in de
picture staat! Het is een erg leuke
en snelle sport en als het je leuk
lijkt, kom gerust een keer meetrainen of kijken bij de thuiswedstrijden
( zie www.hsv69.nl ) Ze kunnen altijd nieuwe leden gebruiken!
Voor seizoen 2016-2017 zijn zij op
zoek naar een nieuwe handbaltrainer voor de dames 1 , dames 2 en
recreanten. Lijkt het jou leuk en bij
jij die trainer ( in opleiding) die deze teams bovenaan in de poule wil
laten eindigen? Mail dan even met
info@hsv69.nl

Argon deelt de punten
met Zwaluwen ‘30
Mijdrecht - Voor de tweede keer
op rij moest Argon naar de nummer twee van de competitie en ook
voor de tweede keer leverde dit een
gelijke eindstand op. Na een goede
eerste helft kwam thuisploeg Zwaluwen na rust meer en meer opzetten en met de uiteindelijke 1-1 kon
iedereen eigenlijk wel vrede hebben. De spanning bovenin de ranglijst nam hiermee wel toe, vier ploegen mogen zich vanaf vandaag nog
kanshebber voor de titel noemen.
Argon moest vanwege een overdaad aan gele kaarten deze middag zowel Jesse van Nieuwkerk als
Bas Pel buiten de opstelling houden
en daarom was gekozen voor Jesse Stange als diepste spits met Soner Gedik vanaf de linkerkant. In
de openingsfase was niet te merken, dat dit een andere samenstelling was, want Argon startte sterk
en had de overhand. Dat leverde al
in de eerste minuten werk op voor
doelman Martin van de thuisploeg,
die attent op moest treden bij mogelijkheden voor Jesse Stange, Syrano
Morrison en nogmaals Jesse Stange, maar de Hoornse doelwachter kweet zich van zijn taak. Daarna
kreeg de defensie van de gastheren
wat meer grip op de aanval en zagen de toeschouwers een gelijk opgaande strijd, waarbij de thuisploeg
vooral mikte op de sterke spits Öztürk, die door Floris Mulder echter goed in bedwang werd gehouden. Na een klein half uur riep de
thuisploeg na een ingreep van Wilco
Krimp om een strafschop, maar de
sterke leidende scheidsrechter zag
in deze situatie geen overtreding.
Simpel
Kort hierna leidde te simpel balverlies van Ian van Otterlo voor een
gevaarlijke uitbraak, maar ditmaal
was het Floris Mulder, die redding
bracht. In de laatste tien minuten
voor rust waren er voor beide doelen opwindende momenten, maar
doelman Martin stopte een harde
inzet van Wouter Winters, spits Öztürk klopte een bal voor het doel van
Romero Antonioli langs, een doelpunt van Floris Mulder werd wegens
buitenspel van Wilco Krimp niet toegekend en Romero Antonioli wist
een inzet van Grent tot hoekschop
te verwerken.
Toch moest de scheidsrechter voor
het rustsignaal een treffer in zijn
boekje noteren, want Jesse Stange
brak in blessuretijd over de rechtervleugel uit, gaf de bal precies op tijd

in de voeten van Soner Gedik, die
alleen voor de doelman heel veel
tijd nam om tot scoren te komen, de
eerste inzet zelfs door een verdediger voor de doellijn weggekopt zag
worden, maar in de rebound dan
toch de openingstreffer wist aan te
tekenen, 0-1. Na rust hield Argon
aanvankelijk de zaken rustig onder
controle, maar toen de thuisploeg
met het inzetten van Pengel een extra aanvaller in het veld bracht en
Argon als tegenzet middenvelder
Ian van Otterlo inwisselde voor de
verdedigend ingestelde Roy Verkaik
kreeg de thuisploeg langzaam maar
zeker de overhand. Tot veel kansen leidde dit echter niet, want de
Mijdrechtse defensie stond goed en
gaf dus weinig mogelijkheden weg
en als de inzet binnen de palen was
wist Romero Antonioli die onschadelijk te maken.
Kansrijk
Argon gokte op de uitbraak en
leek via Syrano Morrison ook kansrijk, maar verdediger Rottiné bleek
te veel ervaring te hebben om in
de schijnbeweging te trappen en
bracht redding. Het inzetten van
nog een verse aanvaller leverde
Zwaluwen ’30 een kwartier voor tijd
dan toch de gelijkmaker op, de koud
in het veld staande Nelen kapte zich
op de rand van het strafschopgebied vrij en schoot met rechts de
bal langs de vertwijfeld reagerende Romero Antonioli, 1-1. In de slotfase probeerden beide ploegen nog
de winnende treffer te scoren. Aan
Argon zijde slaagde Syrano Morrison er niet in, de bal (die hij zelf
had weten te onderscheppen) langs
doelman Martin te werken, iets wat
spits Öztürk bij Romero Antonioli
wel wist te doen, maar dat hij daarbij een overtreding maakte op Floris
Mulder was de scheidsrechter niet
ontgaan, dus ook deze treffer werd
niet geteld. De laatste mogelijkheid
van de wedstrijd was voor Argon via
invaller Randy Hondius, maar deze
slaagde er niet in de bal na een uitbraak van Jesse Stange langs Martin in de verre hoek te krijgen.Na
enkele terecht toegevoegde minuten blessuretijd hield scheidsrechter Greveling het voor gezien en
zochten beide teams de kleedkamer
op in de wetenschap, dat er nog 5
heel spannende wedstrijdrondes
zullen volgen. In de eerste van deze vijf ontvangt Argon zaterdag het
Alphense ARC, een semiderby dus.
Foto: sportinbeeld.com

Bakker en Hendrikx halve
finalisten
De Ronde Venen - In het driebanden toernooi van D.I.O./Café de
Merel zijn de eerste halve finalisten bekend, in het afgelopen weekend speelden zaterdag Wim Bakker, Thijs Hendrikx, Bram Koning en
Bert Dijkshoorn zich naar de halve
finales, Wim Bakker schakelde favoriet Paul Schuurman uit en Thijs
Hendrikx rolde alle drie zijn tegenstanders op in een moyenne van
0.500 en de verrassing van de zondag Mees Brouwer die Peter Driehuis en Hans van Ekris uitschakel-

de, Herman van Woudenberg die
Martin Heijman en Rijk van Heeringen van de tafel speelde eveneens
door is Gerard Buis en de volgende
kwartfinale wedstrijden zijn te spelen op de data zaterdag 9 en zondag 10 april alle dagen zal er gestart
worden om 14.00uur. De halve finales worden op zaterdag 16 en zondag 17 april gespeeld en de finale
op zaterdag 23 en zondag 24 april
met acht man. Dit alles in Café de
Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562.

stand gingen ze de rust in en vervolgens werd het 0-4 voor Hurley.
MB1 had wel kansen maar helaas ging de bal niet in het goal.
De laatste 10 minuten van de wedstrijd liet HVM zich weer zien zoals we ze kennen: Tempo, focus op
de bal en gemotiveerd en dat resulteerde meteen in 2 doelpunten. Helaas kwam deze teamspirit te laat
en werd de eindstand 2-5. Hopelijk
houdt HVM MB1 de motivatie vast
zoals ze deze wedstrijd zijn geëindigd om de volgende wedstrijd thuis
tegen Haarlem weer in hun voordeel
te kunnen eindigen.

Hertha D1 ruikt
kampioenschap

OBS De Eendracht Groep
8, tweede
Mijdrecht - Afgelopen woensdag
was het schoolvoetbal toernooi voor
de jongens groepen 7 en 8 bij Herta.
De jongens van de Eendracht hadden
er erg veel zin in en gingen er ook
met vol vertrouwen tegenaan. Onder

leiding van de moeder van Tim kwamen we ongeslagen in de kwart Finale. Ook de kwart finale wisten we
te winnen met 1-0 en in de finale moesten we het helaas uithanden
geven en won de Fontein met 1-0.

Vinkeveen - De Cruyffies van morgen uit Vinkeveen zijn volop in de
race voor zowel de Kampioensschaal als de KNVB-beker.
Woensdagavond werd bijvoorbeeld
S.V. T Gooi uit Hilversum vanwege
de Vinkeveense dadendrang met
6-2 in de derde bekerronde aan de
kant gezet. En voor de kampioensschaal stond afgelopen zaterdag de
eerste van de laatste vier finales tegen “Huizen Hoog Favoriet” op het
programma. En goed nieuws want
deze eerste finale werd met 1-0 gewonnen en beslist door een schitterende aanval die werd bekroond
met een ziedend afstandschot van
Mats (Koetje) Klinkhamer vijf minuten voor rust.

Hertha speelde vandaag niet goed
en niet slecht , creëerde vol op
kansen met Ciaran, Yanick, Mees,
Frans, Rens en Sem maar ze wilden er vandaag gewoon niet in. En
met zo’n minimale voorsprong werd
het dan toch nog een spannend slot.
Maar met de absolute wil om vandaag niets weg te geven, werden de
spaarzame counters van Huizen ongedaan gemaakt door Tibor, Sander, Lucas, Mats en Vince. Met speciale dank aan supergoalie Luca Irving en topverdediger Daan de Boer
die de bal in de laatste minuut nog
even van de doellijn wist te redden.
Aanstaande zaterdag reizen de Vinkeveense talentjes af naar Victoria.
Nog drie finales te gaan!

