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Vanaf heden 
Verhuren wij ook 

aanhangers

PAASSHOW bij Van Kouwen!

w w w . v a n k o u w e n . n l

Van Kouwen wenst iedereen een groene Pasen en geeft daarom 
€ 1.000,- extra inruil bovenop de taxatie waarde!

w w w . v a n k o u w e n . n l

€ 1.000,- extra inruil bovenop de taxatie waarde!

Hoofddorp Aalsmeer Amstelveen Mijdrecht
Amsterdam-West Amsterdam-Zuidoost Uithoorn

donderdag 
21 april

vrijdag 
22 april

zaterdag 
23 april

maandag 
25 april

GEOPEND op
2e PAASdAg!

voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

Uithoorn – Vorige week woensdag 
werd het advies ‘Zicht op groen!’ 
uitgereikt aan de directies van ICB 
De Regenboog (stichting ICBO) en 
stichting Uithoornse kinderopvang.
In opdracht van de SUK en de ICBO 
heeft adviesbureau Connecto het af-
gelopen jaar gesprekken gevoerd 
met de diverse belanghebbenden 
over de op te richten brede school 
Thamerdal. Voor deze gesprekken 
zijn vertegenwoordigers van ouders, 
team en directie van beide organisa-
ties uitgenodigd. Ook is gesproken 
met de gemeente Uithoorn, buurtbe-
heer Thamerdal, stichting Cardanus, 
met de wijkagent en met de woon-
groep Holland. Uit al deze gesprek-
ken is een advies tot stand gekomen 
met de naam ‘Zicht op Groen!’. 

Advies
Het advies beschrijft een brede 
school, voor opvang en onderwijs, 

met een wijkgerichte cultuur, waarin 
niet alleen ouders en kinderen wel-
kom zijn, maar ook de ouderen uit 
onze buurt. 
Door de nabijheid en de bestaande 
samenwerking met Kunstencentrum 
De Hint, ligt een creatief-cultuurpro-
fiel voor de hand. Een profiel dat ook 
na schooltijd aandacht verdient. Er 
worden daarnaast aanbevelingen ge-
daan voor samenwerking met Woon-
groep Holland, en ook voor aanslui-
ten bij bestaande initiatieven, zoals 
bijvoorbeeld het idee voor een speel-
tuinvereniging.

Enthousiast
Monic van Diemen (directeur Uit-
hoornse Kinderopvang), Martie 
Kwantes (algemeen directeur ICBO) 
en Petra Goesten (directeur De Re-
genboog) zijn enthousiast over het 
advies. “De bouw van de accommo-
datie waarin de brede school gehuis-

vest gaat worden zal niet binnen een 
jaar gerealiseerd zijn. Wel zullen we 
de samenwerking verder gaan ver-
diepen, zodat de uiteindelijke ver-
huizing naar een gezamenlijke ac-
commodatie als een natuurlijke laat-
ste stap zal zijn. Met het tot stand ko-
men van het advies is een mijlpaal 
bereikt, omdat na vele jaren van af-
wachten nu eindelijk duidelijkheid is 
over de richting die we samen op-
gaan. Reden voor een klein feestje 
dus, met koffie en gebak bij binnen-
komst en een glas champagne na af-
loop, om te klinken op de toekomst. 
“Zicht op Groen” is de start van de 
volgende fase. Met dit advies gaan 
we in overleg met de gemeente Uit-
hoorn, om te komen tot een concre-
te planning van de bouw van de bre-
de school Thamerdal. Voor geïnteres-
seerden is het plan als PDF te vin-
den op de site van De Regenboog, 
www.icb-deregenboog.nl .”

Eerste belangrijke stap 
gezet voor brede school

Kunstwerk de 
Aalscholvers
Uithoorn - Hiernaast staat een foto 
van het Kunstwerk de Aalscholvers 
van Jonneke Kodde, dat te bewon-
deren is op de hoek Wiegerbruin-
laan/Achterberglaan in Uithoorn. 
De afgelopen week is de beplan-
ting voltooid en zijn de zwerfkeien 
geplaatst. Kleurige grassen bloei-
en straks om het kunstwerk een na-
tuurlijk effect te geven. Maandag 
jl. is de plaquette geplaatst waarop 
te lezen is, dat dit een kunstwerk is 
van buurtbeheer Zijdelwaard.

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2011
Zaterdag 16 april t/m zondag 1 mei 2011

Hemelvaart/Pinkster Expositie
Donderdag 2 juni t/m maandag 13 juni 2011

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl

Regio - Vanaf 2 mei tot en met 28 
september biedt de stichting Bos-
mobiel tweemaal per week, op dins-
dag en woensdag, rondritten door 
het Amsterdamse Bos aan. Die wor-
den speciaal gehouden voor slecht 
ter been zijnde senioren die toch 
een ‘boswandeling’ willen maken. 
Vrijwilligers van de stichting hebben, 
in samenwerking met het Amster-
damse Bos, een aantal routes door 
het bos uitgezet. Bovendien kan aan 
de hand van de agenda van het Am-
sterdamse Bos worden ingespeeld 
op bijzondere evenementen.

Gemeenten rond bos
In eerste aanleg ging het alleen om 
inwoners van alle zorgcentra en be-
jaardenhuizen uit gemeenten in de 

regio rondom het Amsterdamse 
Bos en om vrijwilligersorganisaties 
die mindervaliden begeleiden. Vo-
rig jaar kon er een dag per week, en 
dit jaar kan dus dankzij de inzet van 
vrijwilligers, twee dagen per week, 
gereden worden. Er kan individueel 
geboekt worden door senioren uit 
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 
Haarlemmermeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen. 

Tweemaal vijf passagiers
De rondrit duurt twee en een half 
uur en kost slechts vijf euro, waar-
bij koffie en gebak zijn inbegrepen. 
Per Bosmobiel kunnen vijf passa-
giers mee, dus tien per dag. Boe-
ken kan tot een week van tevo-
ren door een telefoontje (tussen 

12.00-17.00 uur) naar het bezoe-
kerscentrum Amsterdamse Bos: 
020-5456100 of een mailtje naar  
bezoekerscentrum@dmo.amster-
dam.nl. 
Op de dag waarop de rit wordt 
gemaakt, kan het gereserveerde 
plaatsbewijs bij de kassa van het 
bezoekerscentrum worden opge-
haald. Als de chauffeurs de Bos-
mobiel hebben voorgereden, kun-
nen de passagiers instappen op het 
parkeerterrein aan de voorzijde van 
het bezoekerscentrum. Het Amster-
damse Bos stelt voor de gebruikers 
van de Bosmobiel de sanitaire voor-
zieningen van haar kantoor ter be-
schikking. Die bevinden zich op de 
begane grond, tegenover de recep-
tie.

Bosmobiel voor senioren

‘Rijdende boswandelingen’ 
op dinsdag en woensdag

Vrouw overlijdt 
na ongeval 
De Kwakel - Een 77-jari-
ge vrouw uit Uithoorn is don-
derdagmiddag overleden aan 
haar verwondingen die zij op-
liep dinsdagmorgen 29 maart 
bij een aanrijding op het Kwa-
kelsepad in De Kwakel. De 
vrouw kwam ter hoogte van 
de Drechtdijk met haar fiets in 
botsing met een tegemoetko-
mende snorfiets, bestuurd door 
een 17-jarige jongen uit De 
Kwakel. Het slachtoffer kwam 
ten val en liep zwaar hoofd-
letsel op. Donderdagmiddag 
overleed zij aan haar verwon-
dingen. De politie heeft direct 
na de aanrijding een sporen-
onderzoek ingesteld. Recher-
cheurs van de Dienst Controle 
Infrastructuur en Vervoer heb-
ben de zaak in behandeling en 
zijn daarbij op zoek naar men-
sen die getuige waren van het 
ongeval. Zij worden verzocht 
contact met de politie op te ne-
men via 0900-8844.

De Kwakel/Aalsmeer - Op vrijdag-
avond rond kwart voor 10 heeft een 
ongeval plaatsgevonden op de Leg-
meerdijk met de N201.  Een ambu-
lance kreeg een melding om te rij-
den naar De Kwakel. De ambulan-
ce vertrok vanaf de Zwarteweg via 
de Legmeerdijk en werd daarbij op 
de N201 geschept door een auto. De 

auto raakte de ambulance aan de 
rechterkant, waardoor  de chauffeur 
van de ambulance de macht over het 
stuur kwijtraakte en de ambulance 
vervolgens tegen het verkeerslicht 
eindigde. De ambulance en de au-
to liepen veel schade op, maar ieder-
een kwam met de schrik vrij.
Foto’s: Ronald van Doorn

We zijn op zoek naar een
 

zelfstandig werkende

kok
(met de nodige ervaring)

Denk jij de juiste persoon 
te zijn en wil je hier meer 

over weten, neem dan 
contact op met onze 
chef Peter Struijlaart.

Telefoon:
0297-324606 of 
06-22544006

Wij zijn op zoek naar een

bezorger voor de 
nieuwe wijk vogellaan e.o. 

Ook 50 plussers van harte welkom
Het gaat om 300 kranten. Goede verdienste.

www.verspreidnet.nl
info@verspreidnet.nl

Inl: (tijdens kantooruren) vragen naar Rogier of Marco.

0251-674433

Geen gewonden bij 
aanrijding met ambulance 
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ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland: 88.9 MHz 
 ether en 94.4 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFOn
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weRK in 
uitVOeRinG

HeRstRAten 
tesseLsCHADeLAAn

Vanaf 4 april wordt de Tesselschade-
laan herstraat. Het pleintje tussen de 
flats (nr. 1 t/m 24) krijgt een nieuwe in-
richting. Daarnaast laten we ter hoog-
te van deze flats de rijbaan en de ver-
harding voor de garageboxen her-
straten. Bewoners zijn hierover per 
brief ingelicht. Als de werkzaamhe-
den aan de rijbaan beginnen, wordt 
het autoverkeer richting Tesselscha-
delaan omgeleid via de Joost van den 

Vondellaan en Jacob Catslaan. 
De omleiding is met borden 

aangegeven.

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffier. 

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

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

nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLijnen VeRGADeRinG GemeenteRAAD 
uitHOORn 7 APRiL 2011

In de raadsvergadering van 7 april 2011 is door één inwoner ingesproken over 
het bestemmingsplan De Kwakel Zuid
De fractie van de PvdA heeft mondelinge vragen gesteld over de winkelvoor-
zieningen op het Legmeerplein en over de recente sluiting van de VVV.
De raad heeft in het politiek debat uitgebreid stilgestaan bij het bestemmings-
plan De Kwakel Zuid en bij de sturingsrelatie met Green Park Aalsmeer Ge-
biedsontwikkeling BV (GPA)
Bij het bestemmingsplan De Kwakel Zuid hebben het CDA en Ons Uithoorn 
gezamenlijk een motie ingediend. Ook Gemeentebelangen heeft een motie 
ingediend. Beide moties zijn door de raad echter verworpen.
Bij het onderwerp over de sturingsrelatie met GPA hebben CDA en DUS! ge-
zamenlijk een amendement en een motie ingediend. Zowel het amendement 
als de motie is met algemene stemmen door de raad aanvaard.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Bestemmingsplan De Kwakel Zuid;
• Sturingsrelatie met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV (GPA);
• Stedenbouwkundige uitgangspunten plan het Erf achter Boterdijk 174 De 

Kwakel;
• Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
21 april 2011. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffie  
(e-mail: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

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

Burgemeester en wethouders vinden 
een veilige fiets- en wandelroute tus-
sen Mgr. Noordmanlaan en Gerbera-
laan belangrijk. Daarom heeft het col-
lege besloten door te gaan met het in 
2010 samen met bewoners opgestel-
de fietsplan. Het verkeersbesluit ligt 
van 13 april tot 25 mei 2011 ter inzage 
in het gemeentehuis, Laan van Meer-
wijk 16, in de openbare bibliotheek, 
A. Ariënslaan 1 en in dorpshuis De 
Quakel, Kerklaan 16. Tegen het ver-
keersbesluit kunnen belanghebben-
den een bezwaarschrift indienen tot 
25 mei 2011. Het ontwerp is te raad-
plegen via www.uithoorn.nl
Voor het realiseren van het ontwerp is 
het noodzakelijk om 5 bomen te kap-
pen. Hiervoor is geen kapvergunning 
nodig, omdat de bomen niet voorko-
men op de lijst met waardevolle bo-
men. Er worden 5 bomen terugge-
plant.

Voorgeschiedenis
Aan de hand van het Uithoorns Ver-
keer- en Vervoerplan en het buurt-
programma De Kwakel 2009 is het 
fietsproject ‘Kortsluiting Mgr. Noord-
manlaan – Gerberalaan’ met behulp 
van een werkgroep uitgewerkt in een 
schetsontwerp.

inspraakbijeenkomst 
Over dit schetsontwerp heeft de ge-

meente op 14 december 2010 een 
inspraakbijeenkomst georganiseerd 
in dorpshuis De Quakel. Daar waren 
twaalf bewoners aanwezig. Toege-
zegd is dat de huidige brug over de 
Ringvaart vervangen zal worden door 
een fietsers-/voetgangersbrug. Dit is 
verwerkt in een definitief ontwerp. 
Daarin is ook verwerkt een aantal an-
dere wijzigingen die zijn voorgesteld 
op 14 december en in de inspraakpe-
riode daarna.

schriftelijke reacties
Van 22 december 2010 tot 2 februa-
ri 2011 heeft het schetsontwerp ter in-
zage gelegen. Tijdens deze periode 
zijn ruim 50 schriftelijke reacties bin-
nengekomen, waarvan 49 voor en 3 
tegen het project. Iedereen die schrif-
telijk heeft gereageerd wil voor fiet-
sers en voetgangers een veilig alter-
natief voor de kruising Ringdijk-Anjer-
laan/Kwakelsepad; een veilige route 
van en naar basisschool De Zon en 
sportvereniging KDO.
Drie schriftelijke reacties zijn tegen 
het tracé op zich, maar daarvoor is 
geen goed alternatief beschikbaar. 
Aan andere reacties is in de meeste 
gevallen tegemoet gekomen met een 
wijziging in het ontwerp. In een aan-
tal gevallen valt een reactie buiten de 
grenzen van dit plan, omdat deze fi-
nancieel niet haalbaar is.

Plan fietsers-voetgangersbrug 
tussen mgr. noordmanlaan en 
Gerberalaan ter inzage

Koninginnedag 2011 in De Legmeer 
wordt ook dit jaar weer georganiseerd 
door het Buurtbeheer de Legmeer op 
het evenemententerrein in Legmeer 
West. Er staat een grote feesttent op 
het terrein.

Vrijmarkt
Vanaf 08.00 uur is het halve terrein 
afgezet voor de traditionele vrijmarkt. 
Die duurt tot zal ca 12.00 uur. In een 
grote vuilcontainer kunnen alle niet 
verkochte spullen en afval worden 
gedeponeerd. Buurtbeheer hoopt dat 
de vrijmarkt dit jaar net zo netjes ver-
loopt als vorig jaar. 

Fanfare en versierde fietsjes
De fanfare van KNA marcheert met 
de majorettes vanaf 12.00 uur van-
af het KNA gebouw naar het feest-
terrein. De bedoeling is dat kinde-
ren aansluiten met versierde fiets-
jes. Voor de 3 mooiste is een prijs 
beschikbaar. Op het feestterrein zal 
KNA nog een show geven en vertrekt 
dan door de wijk naar de thuisbasis.

Hollandse spelletjes
Kinderen kunnen vanaf 13.30 uur 
meedoen met het oud Hollandse 
spelletjescircuit. 
Wie alle 10 onderdelen heeft afge-
rond krijgt een cadeautje tegen inle-
vering van de spelkaart.

Kinderdisco
Aansluitend is er een kinderdisco in 
de grote tent, waarbij entertainer Mar-
co Slinger kinderen (en ouders ) een 
prachtig dansfeest zal bezorgen.

Hollandse avond
Om ca 17.30 uur begint de Hollandse 
avond met leuke Hollandse meezin-
gers en kan er volop gedanst worden.

Consumpties
Vrijwilligers van de Legmeervogels ver-
zorgen de drankjes. Op het terrein is 
een snack- en een ijscokar aanwezig. 
Voor de afvoer kunt u gebruik maken 
van de toiletgroep op het terrein.

Overige activiteiten
Vanaf 11.00 uur staat er een spring-
kussen opgesteld. De ballonnenclown 
(10.00-13.00 uur) en 2 schminkda-
mes (10.00-12.00 uur) zijn ook pre-
sent. Ook het inmiddels traditionele 
raadsspel van Ria zal een spannende 
attractie zijn. 

Oproep aan vrijwilligers
Een oproep aan alle ouders van de 
Legmeer: om een en ander in goe-
de banen te leiden hebben wij vrijwil-
ligers nodig van spelletjes- en spring-
kussenbegeleiders tot toiletdame. U 
kunt zich aanmelden bij de heer Nor-
bert Dingen, tel. (0297) 521 997.

Koninginnedag 2011 De Legmeer

Koninginnedag De Kwakel
Om 9.30 uur begint het feest bij dorpshuis De Quakel. De organisatie is in 
handen van het Feestcomité De Kwakel. Het uitgebreide programma vindt u 
op www.polderfeest.nl

De nagespeelde raadsvergaderin-
gen op 29 maart werden ook bezocht 
door (echte) raadsleden, de wethou-
der jeugdbeleid Ria Zijlstra en jour-
nalisten van de plaatselijke kranten. 
Aan een aantal leerlingen is ook ge-
vraagd ‘journalist te spelen’. Een van 
deze leerlingjournalisten is Pjotr Roe-
lofsen, hij heeft het volgende stuk ge-
schreven.

Leerlingen van het Alkwin Kol-
lege hebben op 29 maart 2011 
in het gemeentehuis een raads-
vergadering nagespeeld. Onder 
leiding van burgemeester Dag-
mar Oudshoorn gingen zij dis-
cussiëren over de mogelijke 
komst van een coffeeshop in Uit-
hoorn en over de subsidies voor 
cultuur en sport.

‘Wethouder’ Bart Beerens brak het 
spits af; hij introduceerde de stel-
ling en vervolgens gingen de partij-
en hier op in. ‘Ons Uithoorn’, onder 
leiding van Jeffrey van der Schans, 
was bijvoorbeeld tégen de komst van 
een coffeeshop. Dit standpunt onder-
steunde hij door te wijzen op versla-
ving onder coffeeshopbezoekers, en 
door te zeggen dat degenen die het 
écht willen ook wel naar Amsterdam 

kunnen gaan. Mevrouw van Mulken 
van ‘Gemeentebelangen’ was hier 
juist op tegen. Zij verwacht geen zwa-
re gevallen van verslaving en ver-
wacht enkel een betere toezicht op 
drugsgebruik in en rondom Uithoorn. 
Na deze discussie werd er gestemd. 
Met een forse meerderheid voor de 
coffeeshop is het voorstel aangeno-
men.
Toen was het de beurt aan de tweede 
groep leerlingen. Nadat zij hun plek 
in de fractie hadden ingenomen, kon 
de tweede discussie beginnen. Na 
het gebruikelijke moment stilte voor-
af werd het discussiepunt genoemd. 
Ditmaal werd gediscussieerd over de 
subsidies voor kunst en sport. ‘Wet-
houder’ Melanie van Houten vond dat 
er meer gesubsidieerd moet worden 
in de sportsector, en minder in de cul-
turele sector. De heer Verhoog van 
‘DUS’ vond echter dat er al genoeg 
wordt gesubsidieerd voor sport en 
dat de subsidie voor cultuur ook erg 
belangrijk is. Dit omdat cultuur men-
sen bij elkaar brengt, wat zorgt voor 
sociale banden. Door een meerder-
heid van de stemmen werd het voor-
stel van mevrouw Van Houten ver-
worpen.
Al met al was het een succesvol-
le middag waarin de leerlingen spe-
lenderwijs hebben geleerd hoe een 
raadsvergadering in zijn werk gaat.

scholieren spelen 
raadsvergadering na

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

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

3 apr. t/m Expositie Dier gevangen in de kunst. Galerie Fort a/d Drecht.
15 mei Openingstijden:12-17 uur. 
15, 16 apr. Toneelgroep Maskerade speelt ‘Momenten van geluk’; 
 Alkwin Kollege, aanvang 20.15 u. Entree: 8 euro. 
 Reserveren via 0297-533305 of www.toneelgroepmaskerade.nl
16, 22 en  Genesius speelt ‘Vrouwen op bestelling’ in Dorpshuis De Quakel 
23 apr.  20.15 u., zaal open 19.30 uur; entree 7,50 euro.
17 apr. CREA workshop keramiek vogelhuisjes of vogeltjes maken door 
 Martina Dielen. Van 13.30-15.30 u. voor 17,50 euro incl. 
 Inl. bij: crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
17 apr. CREA workshop Hollandse kettingen maken met Fimo klei. 
 Van 14.00-16.30 u. voor 20 euro incl., bij CREA Uithoorn. Fort aan de 
 Drecht, Grevelingen 56. Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297-561291.
18 apr. Informatieavond rotonde Wiegerbruinlaan, in buurthuis ’t Buurtnest, 
 aanvang: 19.30 u. Nadere info: mevr. Kim Remmers, 
 tel.: 0297-513111.
19 apr. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 u.
20 apr. Sportmarkt en Sponsorloop 2011, 13.00-15.30 u., 
 sportpark Randhoorn. www.bredeschoollegmeer.nl
20 apr. Eerste les keramiek voor kinderen door Martina Dielen. Van 13.30-
 15.00 u., 10 lessen voor 65 euro incl., bij CREA Uithoorn. Fort aan de 
 Drecht, Grevelingen 56. Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
23 apr.  ANBO presentatie i.s.m. Bureau Onderwijs Projecten op het 
 overdekte gedeelte van het Amstelplein van 11.00-16.00 u.
27 apr. Inspraakbijeenkomst eerste fase herinrichting Amsterdamseweg 
 in Thamerkerk, aanvang: 20 u. Wethouder Levenbach is hierbij 
 aanwezig.
28 apr. t/m Circus Freiwald Menagerie http://www.menagerie-circus.nl/
1 mei  Evemententerrein De Kwakel 
29 apr. Koninginnemarkt, loterij, wijksteunpunt Bilderdijkhof.
29 apr.  Lampionnenoptocht door Thamerdal m.m.v. KNA. Start bij 
 basisschool De Regenboog, Kuyperlaan 50. Van 20.30-21.30 uur.
30 apr. Klaverjassen Dorpshuis De Quakel start 13.30 u. 
 Inschrijving v/a 12.30 u. 3,50 euo.
30 apr. Optocht met versierde fi etsen door Legmeer m.m.v. KNA naar 
 evenemententerrein Legmeer West.. Start bij KNA-gebouw. 
 Duurt van 12.00-13.30 u.
30 apr.  Viering Koninginnedag op evenemententerrein Legmeer West
30 apr. Viering Koninginnedag bij Dorpshuis De Quakel.
4 mei  Herdenking De Kwakel, 4 mei Comité De Kwakel (Egeltjesbos) 
 19.30- 20.30 u. 

5 mei  Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€2,50) 13.30 u.
10 mei Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 uur. 

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

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

Ritje per huifkar kost 50 eurocent. 
21 mei  Motortoertocht Appie Run, Stichting 2 wheels 4 wings, 
 13.00-15.10 u. in Oude Dorp 
27 mei Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 14.30 u.; 
 kaartverkoop aan de bar. 
27-29 mei Sport & Spelweekend Legmeervogels.
28 mei Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersport De Kwakel; 
 10.00-16.00 u.
28 mei  Muziek op terras Het Rechthuis, 16.00-19.00 u.  
2 juni  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, 
 inschrijving 10.00-12.00 u.
5 juni  Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start tussen 
 11.00-12.00 u. bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is gratis.
8-13 juni   Kermis op Evenemententerrein Legmeer West 
13 juni  CREA workshop decoratief schilderen - geef je meubels een tweede 
 leven - door Jan Willem Verheul van 13.00-16.30 u. voor 30 euro incl. 
 Bij CREA Uithoorn Fort aan de Drecht, Grevelingen 56. 
 Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
14 juni  Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 u. 
 Toegang gratis
14 juni Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 u.
21 juni Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 u.
24 juni   Braderie in Oude Dorp 
25 juni Goud van Oud, 20.00-01.00 u.,  Dorpscentrum/Schans, 
 Werkgroep Horeca Uithoorn 
2 juli Midzomeravond Feestcomité De Kwakel Kerklaan 
 (plein Dorpshuis), 15.00-01.00 u. 
12 juli Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, De Merodelaan; 
 aanvang: 19.30 u.
19-22 juli Rolstoelvierdaagse Rode Kruis afd. Uithoorn. Start 10.00 u. en fi nish 
 15.30 u. telkens bij Het Hoge Heem. Info: jpjwestera@caiway.nl
24 juli  Harley Weekend in Dorpscentrum,  12.00-19.00 u. 
30 juli  Braderie op Amstelplein                        
3-7 aug.  Polderfeest Feestcomité De Kwakel, evenemententerrein De Kwakel 

4-7 aug. Circus Herman Renz, evenemententerrein Legmeer
23 aug. Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19:30 uur
27 aug. Tropical Night St. Werkgroep Horeca Uithoorn Dorpscentrum/Schans, 
 20.00-01.00 uur
30 aug. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20:00 uur 
3-6 sept. Kermis De Kwakel Feestcomité De Kwakel Evemententerrein 
 De Kwakel 
4 sept.  Ride for the Roses http://www.ridefortheroses.nl/ Startpunt Aalsmeer, 
 via Uithoorn
6 sept.  Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19:30 uur
14 sept. Kinderboerderij De Olievaar, speurtocht, 13.30-15.30 u. Huifkartocht, 
 schminken en consumptie, kosten 2 euro. 
22-25 sept. Snuffelmarkt, C. Verolmelaan 160-166 
6-8 okt.  Kinderkledingbeurs
11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 u.
15 okt. Braderie op Amstelplein        
18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse , 19.30 u.
18 okt. Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19:30 u.
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 19:30 u. 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20:00 uur 
9 nov.  Kinderboerderij De Olievaar, knutselmiddag, 13.30-15.30 u. 
 Kosten: 2 euro. 
15 nov. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19:30 u.
22 nov. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20:00 u. 
29 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
11 dec. Kerstmarkt Oude Dorp en Amstelplein   
13 dec. Bewonersoverleg Europarei , ‘t Buurtnest 19:30 u.

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

ACTIVITEITEN KALENDER

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik 
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust 
met Publiekszaken, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de be-
zwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 

heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 

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 aan-

gevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening 
kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissements-

rechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Post-
bus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek 

om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen 

van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in 

rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep 
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door 
de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de moge-
lijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoe-
ken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoek-
schrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen 
van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

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

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

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

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

Tijdelijk:
- Besluit tot aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de 

woning Admiraal de Ruyterlaan 123 te Uithoorn. Ter inzage van 16 maart t/m 
27 april 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals 0297 513111

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

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

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

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

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

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

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

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

- Plan aanleg rotonde Wiegerbruinlaan ligt ter inzage van 6 t/m 18 april 2011. 
Contactpersoon de heer Jack de Jong, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Evenementen 2011 in De Kwakel ligt ter inzage van 13 april 
t/m 25 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297 – 513111.

- Verkeersbesluit evenementen Koninginnedagviering 2011 in Dorpscentrum 
Uithoorn. Ligt ter inzage van woensdag 13 april 2011 t/m woensdag 25 mei 
2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297 – 513111

- Verkeersbesluit fi ets-voetpad Ringdijk-Gerberalaan ligt ter inzage van 13 april 
t/m 25 mei 2011. Contactpersoon: mw. M.A. Vermaas, 0297 – 513111

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eems 99, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

berging met overkapping.

 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
- Gerberalaan 65, omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van 

een dakkapel aan de rechter zijgevel. Bezwaar: t/m 16 mei 2011.
- Hooilaan 14, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

achterzijde. Bezwaar: t/m 17 mei 2011.
- Drechtdijk 8, omgevingsvergunning voor het verwijderen van restanten van de 

asbesthoudende beschoeiing. Bezwaar: t/m 18 mei 2011.
- tegenover Boterdijk 104-110 tot aan de bouwlocatie De Kwakel, omgevingsver-

gunning voor tijdelijk aanleggen van een bouwweg voor de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie De Kwakel Zuid. Beroep: t/m 25 mei 2011.

- Kerkplein, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer M.J.C. Pouw 
voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op Koninginnedag 30 april 
2011. Bezwaar t/m 18 mei 2011

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer West, Buitenhof, Park 
Krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan Nederlands Nationaal Circus Herman Renz 

voor het geven van circusvoorstellingen van 4 t/m 7 augustus 2011 op het eve-
nemententerrein Legmeer West. Bezwaar t/m 17 mei 2011

- Randhoornweg 100, vergunning aan de combinatiefunctionaris sport van de 
Brede School Legmeer voor het organiseren van een sponsorloop en een 
sportmarkt op 20 april 2011 van 13.00 tot 15.30 uur. Bezwaar t/m 19 mei 2011 

Thamerdal
- Prins Bernhardlaan 58, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kap 

op de bestaande berging en het plaatsen van een hekwerk langs de perceel-
grens aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 17 mei 2011.

Zijdelwaard (Europarei)
- Hoek Wiegerbruinlaan / Guido Gezellelaan, omgevingsvergunning voor 

het kappen van een Japanse Sierkers en twee Essen. Bezwaar: t/m 
16 mei 2011.

Vervolg op volgende blz.

De Amsterdamseweg wordt doorge-
trokken, zodat zij aansluit op het nieu-
we tracé van de N201. In verband met 
deze herinrichting is er op woensdag 
27 april a.s. in de Thamerkerk, Am-
steldijk-Noord 1 vanaf 20.00 uur een 

inspraakavond. De bijeenkomst be-
gint met een presentatie van het ont-
werp. Daarna is er gelegenheid om 
het ontwerp te bekijken en toelichting 
te vragen aan de aanwezige mede-
werkers van de gemeente.

Inspraakavond eerste fase 
herinrichting Amsterdamseweg

Loket Wonen, Welzijn en Zorg 
18 april en 31 mei gesloten
Op 18 april en 31 mei 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn gesloten. Het telefonisch spreekuur 
is op deze dagen ook gesloten. 



TE HUUR:

OPSLAGBOXEN
DROOG-SCHOON-VEILIG

WWW.MAJABOX.NL

C. van den Broek
Bilderdammerweg 120 Kudelstaart

Legmeerdijk 165  Aalsmeer
Tel. 0297-360631

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

Te huur
buiTenTerrein

voor opslag
caravan, boTen eTc.

inl:
Tel. 0297-283674

Kunstgebit!!!
Heeft u ook zo veel last van een loszittend kunstgebit? 

Implantaten kunnen de oplossing zijn!!!

Wist u dat:
• Het klikgebit in het basispakket zit!

• Er de mogelijkheid is voor een vaste brug (all on four)!
• De volledige prothese in het basispakket zit!

• Reparatie en rebasing volledig vergoed worden!
Wist u dat veel klachten worden veroorzaakt door slecht gekauwd voedsel? Dat komt
vaak door een slecht passende of niet goed onderhouden gebitsprothese. Omdat gedu-
rende het dragen van de prothese de kaken slinken, ondervinden mensen problemen met
het functioneren van hun prothese. Gelukkig is er nu de mogelijkheid om met behulp van
implantaten het kunstgebit goed vast te zetten. Tobben met een loszittend kunstgebit is
dan definitief verleden tijd!

Lid Organisatie van
Nederlandse 
Tandprothetici (ONT)

Jolanda Smit
Frederik Hendrikstraat 32 bg.

1052 HV Amsterdam
Tel. (020) 683 43 89

Bezoek ook de website:
www.jolandasmit.nl

- Persoonlijke behandeling
- Reparaties: klaar terwijl u wacht
- Partiëlen frameprotheses

P. den Hartog
Kastelenstraat 112 - 

1082 EJ Amsterdam - 
020-6614395

www.tppdenhartog.nl

DE TANDENPRAKTIJK
Heemstedestraat 6

( aan het Hoofddorpplein)
1058 NM Amsterdam,

Tel: 020-6150315
www.tandenpraktijk.nl

U kunt bij ons terecht voor:

• Reparaties en rebasing (Klaar terwijl u wacht!)
• Volledige protheses
• Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
• Partiële en frameprotheses
• Vergoeding door alle zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

P. den Hartog  
tandprotheticus

Uiterweg 6 • Aalsmeer • Tel.: 0297-342699

F. Grashuis  
tandprotheticus

Kunstgebit stuk?

Aan de slag met Twitt er in twee uur

voor zzp-ers en mkb

Wat gaan we doen:
• Wat is Twitt er en hoe werkt het voor u
• Profi el aanmaken
• Wat zijn de (ongeschreven) regels op Twitt er
• Wat betekenen veel op Twitt er gebruikte   
 afk orti ngen
• Andere, voor u interessante,  
 twitt eraars zoeken en volgen
• De eerste volgers krijgen
• En uiteraard: de eerste tweets  
 plaatsen!

We doen dit allemaal bij u op locati e op de eigen 
pc of laptop zodat u echt direct aan de slag kunt.

Om een afspraak te maken of voor meer 
informati e kunt u contact opnemen met 
Deborah Bothe: 06 1696 1868 of 
deborah@bothebusiness.nl

      @DeborahBothe

Dorpsstraat 74 Mijdrecht - vanaf Hofl and over de brug

Voor meer informatie kunt u bellen: Tel. 0297-273851
Wij zijn geopend: dinsdag t/m zondag 16.00 - 22.00 uur.
Maandag gesloten (uitgezonderd feestdagen).

Chinees Kantonees specialiteiten restaurant

Wij zijn beide 
PAASDAGEN GEOPEND 

met ons overheerlijke 

LOPEND BUFFET
met ‘live’ kok
€ 18,00 p.p. 

(kinderen onder de 10 jaar HALVE PRIJS)

Natuurlijk kunt u ook à la carte eten en voor de 65 plussers 
hebben wij het seniorenmenu voor €10,50 p.p.

Natuurlijk kunt u deze dagen ook gewoon afhalen. 
We hebben ook catering met gratis bezorging.

 

0001346
20x35
Specialist goot

van Walraven
Uw specialist voor
goot- & dakwerk

bel 0297-561312

* Te koop:
Zanginstallatie met toebehoren 
i.z.g.st. 1500 euro. 
Tel. 06-13074442
* Te koop:
Voor de echte fans!  
Geborduurde kussens van Elvis, 
Laurel & Hardy. Voor de kinder-
kamer: klokken van Cars, Win-
nie the Pooh. Ook  exclusieve 
kraamcadeaus en kaarten. 
Tel. 0297-265156
Te koop:
Verzameling half edelstenen. 
Tel. 0297-362601
* Aangeboden:
Sierbestrating.  
Vakkundig tegen scherpe prijs.  
Bel vrijblijvend. 
Tel. 06-53332372
Te koop:
Cracker damesjas beige mt. 
38 15 euro. Kort capuchon ski-
jack, grijs, mt. 38 10 euro. Zwar-
te leren jas lekker warm mt. 38 
15 euro. 
Tel. 06-50284402
* Ook op zoek naar oud-klas-
genoten: www.schoolbank.nl
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058/326413
Te koop:
Agatha Christie verzameling (13 
delen) 25 euro. 
Tel. 06-50284402

* Aangeboden:
Stucadoor nodig?  
Voor vrijblijvende prijsopgave: 
Bel. 06-53332372
Te koop:
Swatch horloge (verzamelob-
ject) vintage, zwart, ‘Marmo-
rata’ uit 1987 (ebay = 90 dollar) 
nu 50 euro. Tel. 06-50284402
* Te koop:
U zoekt een mooi  en origineel 
cadeau? Exclusieve en goed-
kope  dames-, heren-, sport- 
en ledhorloges. 
www.globalwatchtime.nl

* Te koop:
2 dezelfde bureaus: b. 1.16 mtr. 
d. 0.90 mtr. h. 1.45 mtr. Onderstel 
aluminium, bureaublad + plan-
ken van stevig hout. T.e.a.b. 
Tel. 0297-349911 na 17.00 u.
* Te koop:
Oranje bodywarmer met ca-
puchon van. S. Oliver mt. 38/40 
15 euro. 
Tel. 06-50284402
* Te koop:
Twee mountainbikes van het 
merk ‘Massif Raleigh’ en ‘Storm 
01 SY’ de laatste met een ver-
snellingsprobleem samen 150 
euro. 
Tel. 06-15888069
Te koop:
Koffer harde schaal h.74 b.45 
inh. 96 l. 4 wielen 1 keer gebruikt 
30 euro. 
Tel. 0297-564270
Aangeboden:
Gratis 60 grindtegels 60-40 cm 
De Kwakel. 
Tel. 0297-566624 na 17.00 u.

Te koop:
2-pers. wit bed Auping incl. 
achterwand, nachtkastjes, spi-
raal 2x 80/200 verstelbaar 125 
euro. 
Tel. 0297-530133
* Verloren:
Gouden broche op 13 maart. 
Erfstuk. Emotionele waar-
de. Verloren in De Kwakel bij 
Dorpshuis. 
Tel. 020-6651042
Te koop:
Gr. Hartman ligstoel + kussen 
30 euro. 4 st. rieten tuinst. + kus-
sen 85 euro. Relax ligstoel + 
kussen 35 euro. Golftas 25 euro. 
Tel. 0297-563894/06-53547671

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

13 april 2011

 inGediende aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Iepenlaan 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de be-

staande loods. Ontvangen 1 april 2011.
- Het Fort 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de woning. 

Ontvangen 1 april 2011.
de legmeer (burg. kootpark, de legmeer, legmeer west, buitenhof, park 
krayenhof)
- Veldmuis 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde. Ontvangen 30 maart 2011..
Zijdelwaard (europarei)
- Constantijn Huygenslaan 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde. Ontvangen 6 april 2011

Verkeersbesluit
de kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om gedeelten van het ontworpen 
pad tussen de Gerberalaan en de Mgr. Noordmanlaan aan te wijzen als ‘voetpad’ 
en ‘onverplicht fietspad’, zoals is aangegeven op het definitief ontwerp. Dit ver-
keersbesluit ligt tot en met woensdag 25 mei 2011 ter inzage. Daartegen kan tot 
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend. Een bezwaarschrift te-
gen dit besluit kan door belanghebbenden worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders tot en met 25 mei 2011. Een dergelijk bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van 
de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, postbus 75850, 1070 
AW Amster dam, om een voorlo pige voorzie ning te vragen. Een gemotiveerd ver-
zoekschrift kan de belanghebbende daartoe tot hem richten. Voor de behande ling 
van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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

Vervolg van vorige blz.  Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het plaatsen van verkeersborden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 
(gesloten in beide richtingen voor voertuigen c.a.) in De Kwakel op de volgende dagen, plaatsen en tijden:

nr datum evenement locatie tijd incl. op- en afbouw

1 Zaterdag 30 april 2011 Koninginnedagviering Drechtdijk 31 t/m Kerklaan 2 09.00-19.00 uur
  De Kwakel 

2 Woensdag  3 augustus  Polderfeest Hanepad
 t/m zondag 7 augustus 2011 

3 Donderdag 4 augustus 2011 Polderloop Evenemententerrein De Kwakel, De Kuil, fietspad langs Noordzuidroute tot de 18.00-22.00 uur
   Hoofdweg, Vuurlijn, De Kuil, Ruilverkaveling, evenemententerrein De Kwakel

4 Zaterdag 20 augustus 2011 Braderie De Kwakel Drechtdijk 1 t/m 27, Mgr. Noordmanlaan, Kwakelsepad, 07.00-19.00 uur 
   tussen Mgr. Noordmanlaan en Drechtdijk

 Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het plaatsen van verkeersborden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
(gesloten in beide richtingen voor voertuigen c.a.) in Uithoorn op de volgende dagen, plaatsen en tijden:

datum tijd incl. opbouw en afbreken evenement locatie

29 april 2011 19.30-01.00 uur Openlucht Filmvoorstelling Dorpsstraat (Blomstraat blijft bereikbaar), Marktplein, Wilhelminakade
  aan de Amstel tot aanWillem Alexanderpoort, Kon. Julianalaan vanaf Oranjelaan.

30 april 2011 06.00-21.00 uur Koninginnedag vrijmarkt Prinses Irenelaan (parkeergarage C1000 blijft bereikbaar), Dorpsstraat,  
  en live muziek optreden Markplein, Koningin Julianalaan, Wilhelminakade tot aan Stationsstraat.
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Op 31 maart jl. nam mr. Gabe Roodhart afscheid 
van zijn collega’s op het gemeentehuis in Uit-
hoorn. In mei aanstaande bereikt hij de pensioen-
gerechtigde leeftijd van 65 jaar. Hij heeft het stok-
je overgedragen aan Florence Eijck, nu de nieuwe 
gemeentesecretaris. Gabe Roodhart is vanaf 16 
juni 1970 tot en met 31 maart 2011 in dienst ge-
weest van de gemeente Uithoorn, waarvan 12 jaar 
als gemeentesecretaris/algemeen directeur. Van-
af 1990 was hij tevens bestuurslid en later admi-
nistrateur/penningmeester van het Burgemeester 
Kootfonds. Vanwege zijn waardevolle bijdrage aan 
de Uithoornse en Kwakelse samenleving geduren-
de al die jaren waarin hij getuigde van grote inzet 
en betrokkenheid, werd hem tijdens een offi ciële 
bijeenkomst die dag door burgemeester Dagmar 
Oudshoorn ‘De onderscheiding van de gemeente 
Uithoorn’ toegekend. Gabe ging in zijn werkzame 
leven helemaal op in zijn werk. Tijd voor liefhebbe-
rijen was er nauwelijks. Hij is geboren en getogen 
in Eemnes maar leerde zijn echtgenote Anneke 
kennen tijdens zijn werk in Uithoorn, waar zij des-
tijds ‘hoofd typekamer’ was. Dat is al weer een he-
le poos geleden. Anneke bracht het tot secretares-
se bestuurszaken in onder meer de gemeente De 
Ronde Venen en is dat nu nog in de gemeente Wij-
demeren aan de Loosdrechtse plassen. Wat gaat 
hij nu doen in zijn vrije tijd waarbij hij nog zo vief 
en gezond is? Wij hadden een gesprek met hem.

U bent 40 jaar in gemeentelijke dienst geweest waarvan 
12 jaar als gemeentesecretaris. Hoe is uw carrière verlo-
pen en wat was uw ambitie? 
“Ik was er al vroeg bij, want voordat ik in Uithoorn kwam 
heb ik nog acht jaar bij de gemeente Bussum gewerkt. 
In totaal heb ik er 49 jaar bij de overheid opzitten. Via 
een oud-collega kwam ik in Uithoorn terecht want ‘daar 
hadden ze iemand nodig’. Ik wist voordien niet eens 
waar dat lag. Vond het een heel eind van huis, want 
ik woonde in Eemnes. Later ben ik natuurlijk wel ver-
huisd. Ik deed in de loop der jaren veel in de fi nanci-
ele hoek en heb in de avonduren rechten gestudeerd. 
In 1998 hield de toenmalige gemeentesecretaris ermee 
op. Toen fungeerde ik als loco-secretaris. Na de nodi-
ge gesprekken volgde ik hem op als gemeentesecreta-
ris. Toen was er nog het monistische stelsel waarbij de 
wethouders tevens lid van de raad waren. Ik was tevens 
secretaris van de raad. Dat eindigde in 2002. Toen deed 
het duale stelsel zijn intrede waarbij er een griffi er werd 
aangesteld voor de raadsleden. Vervolgens ben ik als lid 
van het college als gemeentesecretaris verder gegaan. 
Dat vond ik fi jn want ik houd ervan met mensen bezig 
te zijn in een organisatie om er samen wat van te ma-
ken. Dat is ook de uitdaging.”

Naar verluidt zien veel mensen dit als een ‘stoffi ge baan’. 
Wat doet een gemeentesecretaris en wat is nu het aan-
trekkelijke aspect van een dergelijke functie?
“Om op het laatste te antwoorden (lachend…): dat vra-
gen de ambtenaren zich soms ook af.’ Maar ‘stoffi g’ is 
het helemaal niet, eerder dynamisch, zeker in een ge-
meente als Uithoorn. Dat dynamische zit hem in de 
veelheid en gevarieerdheid van zaken die je tegenkomt. 
Bij de uitvoering levert dat niet altijd een bedankje op. 
Toch ben ik van mening dat we als organisatie een he-
le hoop goede dingen doen, maar dat wordt niet altijd 
gezien. Zoals ik al zei is het een uitdaging om met men-
sen in een organisatie te werken om het maximum voor 
zowel het bestuurlijke element als de inwoners te be-
reiken. De functie bestaat uit twee delen: je bent ge-
meentesecretaris en algemeen directeur. Dat zijn twee 
verschillende dingen. Als secretaris ben je de rechter-
hand en adviseur van het college; als directeur (hoofd 
van dienst) ben je de baas van de organisatie. Dat com-
bineer je, want het een kan niet zonder het ander. Het 
is een ontzettend leuke baan, maar wel een slijtende. 
Werkdagen van 10 uur plus avondvergaderingen zijn 
gewoon, er is altijd wel wat. Maar daar ben ik goed voor 
betaald.”

U hebt onder verschillende burgemeesters gefunctio-
neerd. Welke waren dat? Drukken die telkens een andere 
stempel op het functioneren van de organisatie als je kijkt 
naar hun politieke kleur?
“Ik heb meegemaakt burgemeester Letschert, Brauti-
gam, Castenmiller, Groen, interim Spruit en nu burge-
meester Oudshoorn. En ze zijn allemaal anders! Mij 
is daarbij nooit opgevallen dat hun politieke kleur in-
vloed op het beleid heeft. Elke burgemeester werkt(e) 
in zijn en haar eigen tijdperk en had een bepaalde rol-
opvatting. Ik heb nooit onder burgemeester Koot ge-
werkt – die was er vóór Letschert - maar wel bestuurs-
lid van de stichting geweest die naar hem is genoemd. 
Al die burgemeesters heb ik op een breed bestuurlijk 
vlak mogen meemaken en het waren allemaal andere 
typen met een eigen inbreng en kenmerken. Alle bur-
gemeesters die ik heb meegemaakt gingen en gaan be-
wust niet naar de locale bijeenkomsten van hun politie-
ke partij. Dat is goed want ze horen boven de partijen 
te staan. Met mevrouw Oudshoorn heb ik, zij het kort-
stondig, leuk gewerkt en ik denk dat Uithoorn nog veel 
aan haar zal hebben. Zij heeft zich ook ontpopt als een 
goede voorzitter van het college en de raad.”

Kunt u zich enkele hoogtepunten in uw carrière herinne-
ren op bestuurlijk niveau? Zijn er ook wel eens diepte-
punten geweest?
“Om met het laatste te beginnen: Mijn grootste teleur-
stelling is wel geweest het anders verlopen van de sa-
menwerking met de gemeente Aalsmeer. Ik had graag 
een grotere gemeenschappelijke organisatie gezien. 
Dat is niet hetzelfde als één organisatie zoals een fu-
sie. Er zijn andere keuzes gemaakt en dat vind ik jam-
mer. Zelf ben ik initiator geweest van de gestructureer-

de samenwerking maar dat is in haar totaliteit niet van 
de grond gekomen. Kortweg, er waren samenwerkings-
verbanden tussen beide gemeenten maar die zijn niet 
verder uitgebouwd tot onder één noemer. Verder het 
ongeval door de explosie bij Nevcil Polymer op het ter-
rein van de Cindu in juli 1992. Dat heeft mij jaren ge-
kost om het fi nancieel, technisch en verzekeringstech-
nisch af te wikkelen. Het menselijk drama er omheen 
heeft ons erg aangegrepen. Tot de hoogtepunten kan ik 
rekenen dat we de afgelopen jaren steeds kans hebben 
gezien een sluitende gemeentebegroting samen te stel-
len. Dat we in staat zijn geweest om vijf noodzakelijke 
bezuinigingsrondes erdoor te krijgen. Nog een hoogte-
punt is de verzelfstandiging van het gemeentelijk wo-
ningbedrijf in 1993, wat sommigen echter zien als een 
dieptepunt. Dat is later Woongroep Holland geworden 
wat nu weer is gefuseerd met Eigen Haard. Er zijn hon-
derden woningen gebouwd, er is een brede school ge-
komen en dergelijke meer. Het losweken door Uithoorn 
van de doorstart van de N201 is heel belangrijk voor 
de hele regio geweest, ook voor De Ronde Venen. Was 
dit niet succesvol verlopen, was er nu geen omlegging 
van deze verkeersader. Uithoorn is er in de jaren ne-
gentig al mee begonnen. Wethouder Gerrit Verbruggen 
heeft zich er destijds hard voor ingezet. Nog een hoog-
tepunt is de afronding van de succesvolle restauratie 
van het Fort aan de Drecht, gevolgd door een gigan-
tisch feest in september 2000 waarvoor we zes ton in 
guldens hebben opgehaald bij de bevolking en het be-
drijfsleven! Gelukkig kan ik mij momenteel meer hoog-
tepunten herinneren dan dieptepunten.”

Een aantal jaren geleden heeft het dualisme zijn intre-
de gedaan en de benoeming van een raadsgriffi er. Zijn 
het college en de raad volgens u daarmee aardig ver-
trouwd geraakt?
“Het dualisme in Uithoorn vind ik wel geslaagd te noe-
men. Het is serieus opgepakt. De griffi er heeft toege-
voegde waarde voor leden van de raad. Alleen verlang 
je heel veel van een gemeenteraad als kadersteller. Het 
is een ‘hell of a job’ als je het goed wilt doen.
In het dualisme zitten heel goede dingen als je maar als 
college en ambtenaren het lef hebt om te vragen wat 
men wil bereiken. Wat moet er nou uitkomen, wat is het 
beoogde maatschappelijk effect? Anders gezegd, wat 
wil je nu precies bereiken? Het is een lastige bestuurlij-
ke uitdaging waar je elkaar wel in moet vinden als raad 
en college.”

Bent u van mening dat in de loop der jaren het besturen 
er niet gemakkelijker op is geworden, mede door steeds 
meer ingewikkelde regelgeving?
“Ja. Het besturen is naar twee kanten ingewikkelder 
geworden. Enerzijds door het sterker aantrekken van 
touwtjes en lijnen, anderzijds heb je te maken met de 
ontwikkeling van de bevolking die kritischer wordt en 
ook niet automatisch meer aanneemt wat het bestuur 
heeft beslist of denkt te gaan doen. Vandaar onze parti-
cipatietrajecten en daar kun je ook nog wel eens storm 
oogsten. Het vergt iets van bestuurders om daar tegen 
te kunnen. Voor wethouders geldt dat ze op een stoel 
zitten met twee poten, ze zitten in de hoek van de kamer 
waar de klappen vallen en ze zitten ook nog voor toch-
tige ramen. Een slechtere omgeving kan je niet treffen, 
maar als je er mee om kan gaan ben je een prima be-
stuurder. Je hebt ambtenaren om het uit te zoeken. Na-
tuurlijk moet je het in de raadzaal kunnen verdedigen. 
Maar als je daarbij de juiste toon en het juiste niveau 
kunt vinden dan red je het. Dat hoeft voor mij niet altijd 
in Jip en Janneke taal.”

U bent naast gemeentesecretaris ook lid van het bestuur 
van het Burgemeester Kootfonds geweest. Wat is de be-
tekenis van dit fonds?
“Het is ooit opgericht door burgemeester Koot op 27 

mei 1960. Doel ervan was verenigingen, instellingen 
en soms personen in Uithoorn en De Kwakel een fi -
nanciële bijdrage te geven om iets te ontwikkelen of te 
doen op sociaal-maatschappelijk, cultureel of sportief 
terrein. Een vorm van sponsoring, maar wel aantoon-
baar dat het de samenleving ten goede moet komen. 
De variatie is enorm groot. In 1990 ben ik als bestuurs-
lid binnengekomen en heb sinds 2000 als administra-
teur en penningmeester gefungeerd. Dat heb ik tot 31 
maart jongstleden met heel veel genoegen gedaan. Ik 
heb iemand anders uit de geledingen gevraagd het van 
mij over te nemen en dat is gelukt. Het was prachtig 
te combineren met mijn baan als gemeentesecretaris.”

U hebt recentelijk tijdens een symposium een voordracht 
gehouden over het werken bij de gemeente. Daarin was 
ook een toekomstbeeld opgenomen. Kunt u in het kort 
een beeld schetsen hoe u die ziet?
“Dat betrof alleen de invulling ervan in een leiding-
gevende functie. Aan voorspellingen waag ik mij niet, 
want het kan morgen weer anders zijn. Ik ben er echter 
heilig van overtuigd dat een gemeente met 30.000 in-
woners als Uithoorn het zelfstandig gewoon kan waar-
maken. Het is zelfs een ‘mooie maat’. Je bent enerzijds 
groot genoeg om massa te maken en anderzijds klein 
genoeg om contact met je burgers en ondernemers 
te hebben. Allerlei grootschalige ideeën doen af aan 
het feit dat je als gemeente, bestuurder en ambtenaar 
zichtbaar moet zijn. Dat kan lang niet altijd. Je moet niet 
alles opofferen aan een soort bedrijfsmatige schaal-
vergroting omdat het dan goedkoper of misschien be-
ter kan. Waar het om gaat is of je ongeacht de groot-
te in staat bent een werkende locale democratie neer 
te zetten. Kun je dat niet, dan heb je geen bestaans-
recht. Als gemeente zijnde kunnen wij die locale demo-
cratie neerzetten. Daar moet je de bevolking in meene-
men. Dan kan je ook scherpere keuzes maken. Wat an-
deren gaan bedenken over schaalvergroting, zoals een 
Randstadprovincie en dergelijke, zal mij worst wezen. 
Ik zie dat niet als een verbetering, alhoewel ik ook be-
sef dat schaalvergroting uit een bepaald perspectief ge-
zien soms onontkoombaar is. Dan ben je ofwel te klein, 
óf je hebt iets niet goed gedaan óf er is iets bijzonders 
dat het gewoon moet. Dat is bijvoorbeeld het geval met 
Abcoude in de gemeentelijke herindeling met De Ron-
de Venen. Die redde het zelfstandig niet meer, maar had 
door intensievere samenwerking met andere gemeen-
ten en zelfs het Waterschap eventueel zelfstandig kun-
nen blijven bestaan. Hoofdzaak is, of je in staat bent om 
je bestuurlijk zo te zetten dat je ook het stuur erop hebt. 
Maakt niet uit wie het doet. Naar mijn idee is het een 
veel gemaakte fout dat eerst alles bedrijfsmatig wordt 
geregeld en dan zetten we er voor de vorm nog een lo-
kale democratiekop op. Dat werkt politiek gezien én ge-
voelsmatig niet. Wij vluchten te snel in het hanteren van 
technisch bedrijfsmatige oplossingen.”

Hebt u al een idee wat u allemaal in uw vrije tijd wilt gaan 
doen?
“Dat wordt wat, want ik heb nooit tijd gehad een lief-
hebberij te ontwikkelen. Toch zal ik niet in een gat vallen 
want er is natuurlijk heel veel te doen als je om je heen 
kijkt. Er leven al wat ideeën. Ik wil best nog wat bestuur-
lijks doen op een leuk en ontspannen niveau, maar ik 
ga niet ad interim werken. Ik heb er veertig jaar opzitten 
en ben er best trots op dat ik dit zolang hebben mogen 
doen, maar het is mooi geweest. Eerst ga ik drie maan-
den ‘onthechten’, zoals dat heet. Mijn echtgenote werkt 
nog steeds in de Wijdemeren en wil dat nog graag en-
kele jaren doen. Heb ik geen moeite mee. Wel gaan we 
wat vaker een dagje weg. Ik voel mij nog lang geen 65. 

Een collega van mij zei eens ‘Goh, ben jij straks al 65? 
Dan sta je nog goed op de wielen’. Met dat voor ogen 
kan ik dus nog even vooruit.”

In gesprek 
met...

Gabe Roodhart
Scheidend gemeentesecretaris / algemeen directeur van Uithoorn
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DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

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

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

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

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

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

BrAnDweer 
& PoLitie

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

inforMAtief
coLofon

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

OPlAgE: 14.200

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.mEErBODE.nl

sinds 1888

ALArMnUMMer 112
www.112.nl

Popprijs Amstelland en de 
Meerlanden in JC The Mix
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
vond in The Mix de laatste voor-
ronde van de Popprijs van Amstel-
land en de Meerlanden 2011 plaats. 
Na twee voorronden in de N201 te 
Aalsmeer en Elf91 in Ouderkerk a/d 
Amstel was het in Uithoorn tijd voor 
de laatste ronde. De kans voor Po-
lydrone, Captain Orthegon, Wolf-
hunters, Hotchpot en Translated om 
hun kunsten te vertonen. De druk-
bezochte The Mix kreeg binnen 
een korte tijd 5 bands te horen. De 
bands verschillen in stijl; van ouder-

wetse punkrock tot hedendaagse 
Indie. De deskundige jury ging na 
afloop in beraad. Na een langdurig 
jury-beraad is de keuze gevallen op 
de rockers van Wolfhunters. De jury 
gaf aan dat deze band precies doet 
wat ze willen, en dat er een energie-
ke show weggegeven werd.
Mede dankzij de charismatische 
frontman is deze band door naar 
de finale op 6 mei in P60. Ande-
re bands die door zijn uit de vorige 
ronden zijn: Between Skins, Velvvet 
en Insayno.

Museumboerderij van
Jan Makkes weer open
Regio - ‘Mijn opdracht als kun-
stenaar in deze wereld heb ik vol-
bracht. Mijn talent als kunstenaar 
neem ik mee in de eeuwigheid, te-
rug naar mijn Schepper. Want Hij 
is het, die mij beoordeelt.’ Woorden 
van de gepassioneerde kunstenaar 
Jan Makkes, overleden in 1999. 
Hij liet een veelzijdige en omvang-
rijke collectie na. Bloeiende boom-
gaarden, oude dorpjes, kleurrijke 
landschappen, haventjes, stadsge-
zichten en de door hem zo geliefde 
bloemen. Een deel van deze indruk-
wekkende collectie zal tijdens een 
drietal tentoonstellingen te zien zijn 
in de Museumboerderij Jan Makkes 
aan Hofgeesterweg 22a. De muse-
umboerderij ademt nog steeds de 
sfeer van Makkes. Aan de muren 
hangen overal schilderijen en fo-
to’s van zijn ontmoetingen met de 
groten der aarde. Makkes was ver 
buiten onze grenzen bijzonder ge-
liefd en werd alom gerespecteerd. 
Zo ging hij in zijn bewogen en be-
vlogen levenop audiëntie bij de Paus 
en had hij een indringende ontmoe-
ting met onder anderen de voorma-
lige president van de Sovjet-Unie, 
Micael Gorbatsjov, en ook met John 
F. Kennedy. Makkes hield van rei-
zen en haalde hier ook inspiratie 

uit. Hoewel hij ook vaak schilder-
de in zijn geliefde haven van IJmui-
den. Hij vloog naar de mooiste stre-
ken in de wereld om deze vast te 
leggen op het witte doek. Befaamd 
zijn ook de bloemstillevens die Dries 
van Agt ‘fonteinen van kleur’ noem-
de. ‘In kleuren zal hij bij ons blij-
ven’, heet dan ook de tijdens de ten-
toonstellingen vertoonde videopre-
sentatie over Makkes, zijn leven en 
zijn werken. Tevens is het boek ‘Jan 
Makkes... een gedreven kunste-
naar’ te koop. Ga genieten van het 
werk vol passie en mystiek van de-
ze kunstenaar, over wie Peter Dic-
ker zei: ”Op zoek naar die ene tint in 
het miljoen. Kijk, zo’n schilder was 
Jan Makkes nou.’’ De tentoonstel-
lingen 2011-2012 zijn: Pasen: za-
terdag 16 april tot en met zondag 
1 mei 2011. Hemelvaart/Pinkste-
ren: donderdag 2 juni tot en met 
maandag 13 juni 2011. Kerst: zater-
dag 10 december tot en met zon-
dag 1 januari 2012. Geopend van 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten deze ex-
posities alleen op afspraak. Muse-
umboerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a te Velserbroek, tele-
foonnummer 023-5376227. Zie ook  
www.museumboerderij-janmakkes.
nl

Reünie 45-jarig
bestaan Alkwin Kollege
Uithoorn - Dit schooljaar be-
staat het Alkwin Kollege te Uit-
hoorn 45 jaar. Dat wordt onder 
andere gevierd met evenemen-
ten voor leerlingen en perso-
neel. Op zaterdag 14 mei vindt 
de traditionele reünie plaats 
voor oud-leerlingen, oud-per-
soneelsleden en zittende perso-
neelsleden. Vanaf 16.00 uur tot 
23.30 zal het Alkwin Kollege het 
centrum van weemoed en sen-
timent zijn, als de ruim tweedui-
zend verwachte bezoekers het 
schoolterrein betreden. 
Sinds september 2010 is de re-
uniecommissie druk bezig dit 
evenement voor te bereiden. 

Zo zijn er ongeveer 8000 uit-
nodigingen verstuurd. Hele-
maal volledig is het adressen-
bestand echter niet en wijzigin-
gen zijn niet altijd doorgegeven. 
Vandaar dat de reüniecommis-
sie via dit bericht direct of indi-
rect eenieder hoopt te bereiken 
die geen uitnodiging heeft ont-
vangen.
Hoe schrijf je in?:
Door je aan te melden op de 
website 
www.alkwinreunie2011.nl 
Na aanmelden op de website 
kun je inloggen, je registreren 
en elektronisch betalen voor de 
reünie.

Workshop Delfts blauwe 
ketting maken van Fimo klei
Uithoorn - Stichting Crea organi-
seert aanstaande zondag 17 april een 
workshop Delfts blauwe ketting ma-
ken van Fimo klei kralen in de kleu-
ren rood, wit en blauw. Na de kra-
len te hebben gemaakt, al dan niet 
versierd met bloemetjes, vogeltjes of 
een eigen inspiratie, worden de kra-
len gebakken waarna men de ket-
ting creëert. Elk exemplaar is daarom 
uniek. Er zijn op deze workshop nog 
enkele plaatsen vrij, dus aarzel niet 
en geef u op voor deze unieke work-
shop.  De workshop duurt van 13.30-
16.30 uur en kost 20 euro inclusief 
materiaal en koffie/thee. Ook kunt 
u aanstaande zondag 17 april een 
vogeltje maken van keramiek. Deze 
workshop wordt gegeven door Mar-
tina Dielen en is voor jong en oud. 
U leert het materiaal kennen en de 
opbouw van een vogel. De vogel kan 

men zelf met ingekleurde kleislib be-
schilderen. Zo wordt kleur gegeven 
aan de creatie. Na het droogproces 
van 2 weken zal de docente de vo-
geltjes glazuren. Beide workshops 
worden gegeven op de vertrouwde 
locatie Fort aan de Drecht, Greve-
lingen 56 in Uithoorn. Opgeven kunt 
u via 06-47849113 of op de website 
van: www.crea-uithoorn. Op 20 april 
start er een cursus keramiek voor 
kinderen van 10 keer. Deze kost 65 
euro inclusief materiaal. Op 15 mei is 
er een workshop wolvilten door tex-
tielkunstenares Ria Demarteau van 
13.30 tot 16.30 uur. Deze workshop 
kost 25 euro en is inclusief materi-
aal.  Op 12 juni is er een workshop 
meubels decoreren, hierover volgt 
later meer informatie. Ook voor deze 
workshops en korte cursussen aan-
melden en informatie bij CREA.

word wakker!

www.waknederland.nl

doe mee en meld je aan 
voor de Week van de Amateurkunst

Doe mee met ‘Word Wakker!’
Week van de Amateurkunst 
van 14 tot en met 21 mei 
Regio - Ben je een enthousiaste 
amateurkunstenaar? Zanger, beeld-
houwer, fotograaf, musicus, danser, 
schilder, acteur? Alleen of in een 
groep ? Jong of oud? Doe dan ook 
mee met de WAK en meld je aan bij 
Kunstencentrum De Hint. Je kunt 
je aansluiten bij al geplande acti-
viteiten of zelf een initiatief nemen. 
In samenwerking met Kunstfac-
tor, landelijk instituut voor de ama-
teurkunst, coördineert Kunstencen-
trum De Hint in Aalsmeer, Uithoorn 
en De Ronde Venen de landelij-
ke Week van de Amateurkunst. De 
week vindt plaats van 14 t/m 21 mei. 
Het thema is ‘Word Wakker!’ . De-
ze week zet de enorme hoeveelheid 
amateurkunstenaars die in Neder-
land actief is (zo’n 8 miljoen!) in het 
zonnetje en biedt ze een podium.

In deze drie gemeenten vinden in 
deze week verschillende activiteiten 
plaats: spetterende openingsfestij-
nen, open podia, kunstroutes, work-
shops, etcetera. In Aalsmeer zal op 
zaterdag 14 mei een bonte optocht 
plaatsvinden waarin alle amateur-
kunstenaars, in verenigingsverband 
of individueel, kunnen meelopen. 
Op 21 mei is er een groot slotcon-

cert door en voor velen in de Bur-
gerzaal. In Uithoorn vindt op 14 mei, 
in samenwerking met buurtbeheer 
Thamerdal, een cultureel buurtfes-
tival plaats bij De Hint. Tevens is er 
een open dag van De Hint en zijn 
vele workshops te volgen. Op 21 
mei is in de tent op het Hintterrein 
de hele dag open podium: iedereen 
kan zich presenteren, zich door el-
kaar laten inspireren en zich infor-
meren. Ook op 14 mei is er een ope-
ningsmanifestatie in Mijdrecht, met 
muziek, opera en wat dies meer zij.
Ook gedurende de rest van de 
week vinden er activiteiten plaats 
en houden veel verenigingen open 
repetities of organiseren work-
shops. Voor de beeldende- kunst-
routes in winkeletalages zoekt De 
Hint nog amateur beeldend kun-
stenaars die hun werk graag een 
weekje in de etalage hangen! Doe 
mee en laat je talent zien. Alle ac-
tiviteiten tot nu toe zijn te vinden 
op de website van De Hint: www.
dehint.nl Kortom: Word Wakker en 
doe mee! Meld je aan bij De Hint:  
admin@dehint.nl onder vermelding 
van de gemeente waarin je actief 
bent. Info: www.waknederland.nl 
www.dehint.nl

Ritje op een echt paard 
voor peuters van ‘Dribbel’
Uithoorn - De peuters van Dribbel 
beleefden deze week wel een heel 
bijzondere speelochtend. Ze gin-
gen met z’n allen naar de boerde-
rij! Daar was van alles te zien: paar-
den, koeien, kalfjes, schapen, lam-

metjes, kippen en konijnen. De peu-
ters konden bijna niet kiezen wie ze 
het eerst wilden aaien en brood wil-
den geven. Maar het hoogtepunt 
van het bezoek was toch wel een 
ritje op een echt paard!

Zaterdag prijsklaverjassen 
in buurthuis Ons Streven
Amstelhoek - Komende zaterdag 
16 april kunt u wederom komen kla-
verjassen in de Amstelhoek.
Deze prijsklaverjasavond wordt ge-
organiseerd door de Buurt Vereni-
ging Amstelhoek en is alweer de 

laatste keer dit seizoen. Er wordt 
gekaart om leuke prijzen en er be-
staat de mogelijkheid om lootjes te 
kopen. 
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf 19.30 uur.
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Het tracé is gevorderd tot 
aan de voet van de dijk in de 
bocht van de Amstel aan de 
Rondeveense kant

Het aquaduct wordt aangelegd op de grens tussen 
de gemeenten Amstelveen en Uithoorn

9

De werkschepen op de Amstel

5

Het tracé van de omgelegde N201 gezien 
in de richting van de huidige N201 aan de 
horizon

2

Amstelhoek -  Wie regelmatig over of langs de N201 rijdt 
zal inmiddels geconstateerd hebben dat bij het kruispunt 
met de Tienboerenweg het aannemersconsortium KWS 
en Van Hattem en Blankevoort al een fl ink eind op weg 
is met de omlegging van de N201. Het nieuwe tracé, dat 
eerst als bouwweg zal worden gebruikt, is al duidelijk 
zichtbaar in het groene landschap bij Amstelhoek. Wie 
de moeite neemt om de Tienboerenweg ongeveer een 
kilometer af te rijden en de zijweg links in te slaan die 
leidt naar het landbouwmachines en tractorenbedrijf 
van Roeleveld en Bos en Betonmortelbedrijven 
Cementbouw BV, zal zien dat het tracé ook daar al de 
weg kruist die tot aan de voet van de dijk in de bocht 
met het Amstelkanaal voorlopig zijn einde vindt. Daar 
worden nu werkzaamheden uitgevoerd die de bouw van 
het aquaduct binnenkort mogelijk moeten maken. Grote 
zandwagens rijden af en aan en storten enorme bergen 
zand. Grondverzetbedrijf Jan van der Lee uit Amstelveen 
en Loon- en Verhuurbedrijf Roy de Haan uit Ouderkerk 

a/d Amstel hebben het er druk mee om het zand over 
het tracé uit te rijden en te egaliseren.
Op het water van de Amstel zelf zijn ook al resultaten van 
activiteiten zichtbaar. Een kraanschip met pontons ligt 
precies in de bocht ter hoogte van de Hollandse Dijk en 
de kruising met de Amsteldijk-Zuid. Er zijn damwanden 
langs de oever geslagen en er is met kolossale buizen in 
het water een remming met een draaipaal aangebracht 
voor de binnenvaartschepen die ter plaatse de bocht 
moeten maken. Bij de watergoot langs de Hollandse 
Dijk is op de hoek het witgepleisterde huis dat er stond 
inmiddels gesloopt en verdwenen. Ter plaatse is het 
tracé van de N201 voor de tunnel al goed in beeld. Maar 
dat moet nog helemaal uitgegraven worden tot een 
diepte van 14,5 meter. Ernaast worden twee kanteldijken 
aangelegd.

Baggerwerkzaamheden Amstel
De baggerwerkzaamheden in de Amstel die nodig zijn 
voor de aanleg van het aquaduct, zijn nog niet gestart. 
Maar dat zal gelet op de goede weersomstandigheden 
niet lang meer op zich laten wachten. Het baggeren is 
nodig om de vaargeul te verbreden en te verdiepen. 

Een gedeelte van de waterbodem zal worden verwijderd. 
Het werk wordt volledig op het water uitgevoerd. Aan- 
en afvoer van materialen en grond vindt hoofdzakelijk 
via het water plaats. De kranen en schepen kunnen 
mogelijk enige geluidsoverlast veroorzaken. 

Zodra de werkzaamheden worden gestart, zal het 
werk ca. vier weken duren. Het scheepvaartverkeer 
blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk, wel zal er 
misschien een snelheidsbeperking worden ingesteld. 
Indien noodzakelijk wordt de Amstel voor maximaal 30 
minuten per dag gestremd. Nog voor de zomervakantie 
ligt het in de bedoeling met het werk aan het eigenlijke 
aquaduct te beginnen. De bouw zal in 16 aparte delen 
door de aannemerscombinatie worden uitgevoerd. Al 
met al zullen er rond de Hollandse Dijk op korte termijn 
werkzaamheden worden opgestart voor de realisatie van 
aansluitingen van de Chemieweg en de Amsterdamseweg 
op de omgelegde N201 aan de voet van het tunneldeel 
aan de Uithoornse kant. Op woensdagavond 27 april 
wordt daarvoor in de Thamerkerk een inloopavond voor 
belangstellenden georganiseerd.

Aanleg tracé N201 Amstelhoek 
 gaat sneller dan verwacht

Kruising van de N201 met de afrit naar 
Tienboerenweg 15A bij Roeleveld en Bos 
en Cementbouw BV

1

Het lijkt zo breed en toch zijn er straks 
maar twee rijstroken

3

Bouw van het draaipunt voor de binnenvaart midden 
in de bocht van de Amstel

8

10

De damwand langs de oever van de Amstel
dijk-Noord ter hoogte van de Hollandse Dijk

6

Naast de Hollandse Dijk ligt 
rechts van de damwand het 
tracé voor de nog te graven 
tunnelingang

7

Ook bij de kruising met de 
Tienboerenweg wordt de omlegging 
steeds duidelijke zichtbaar



Uithoorn - Vorige week donder-
dag was het dan zo ver, na vier we-
ken werken aan het thema “JONG-
leren in het verkeer” werd dit pro-
ject voor de groepen 1 en 2 afgeslo-
ten met een heel bijzonder bezoek.... 
Wie er op bezoek zou komen wisten 
de kinderen niet en dat leidde vaak 
tot hele leuke en inventieve vragen 
om er achter te komen wie het zou 
zijn! Maar de juffen trapten er niet in 
en hielden wie de bezoeker zou zijn, 
lang geheim. 
Donderdag stapte wijkagent Jeroen 
van der Hoorn de klassen binnen en 
hij werd door open armen ontvan-
gen. Het was reuze spannend, want 
onze wijkagent had zijn uniform nog 
aan en dat maakte diepe indruk op 
de leerlingen. 

Jeroen vertelde over allerlei ver-
schillende werkzaamheden die hij 
doet en daarnoa mochten de kin-
deren vragen stellen. Samen met de 
juffen hadden zij zich hierop goed 
voorbereid. Vragen werden gesteld 
als: “Heeft u wel eens een boef ge-
vangen?” en “Hoe ziet een bekeu-
ring er uit?| . “Rijdt u ook in een po-
litieauto” en Jeroen gaf geduldig 

en met veel plezier antwoord op al-
le vragen. De kinderen luisterden 
met open mond naar zijn verhalen 
en antwoorden, je kon een spel ho-
ren vallen! 

Jeroen las hierna voor uit het boek 
“Agent en Boef” en de kinderen en 
hij genoten van het verhaal. We be-
danken Jeroen heel hartelijk voor 
zijn informatievehartelijke bezoek!

Regio - In het jaar 1961 is de va-
der van Dik Wittebol, de vorige ei-
genaar, begonnen met de slijterij in 
Aalsmeer. In 2000 hebben Dirk en 
Linda van Zoolingen het al overge-
nomen. Dirk, die zelf al zo’n vijfen-
twintig jaar in het vak zit, vertelt dat 
het hem met de paplepel is ingego-
ten, omdat hij uit een familie komt 
die een drankgroothandel en een 
slijterij bezat. In Hoofddorp, waar 
het echtpaar nog steeds woont, 
hebben zij hun eigen drankenwin-
kel gehad. “Toen ik mijn vrouw Lin-
da leerde kennen zijn we al snel sa-
men gaan werken. Toen ze zwan-
ger was van de eerste (we hebben 
inmiddels drie zonen) heeft ze een 
stapje terug gedaan en is haar zus 
Git op zestienjarige leeftijd in dat 
gat gesprongen. Git werd, en is nog 
steeds, mijn rechterhand. De winkel 
in Hoofddorp werd wat te klein voor 
hetgeen ik wilde gaan doen. Ik wil-
de me specialiseren en er een ex-
clusievere winkel van maken. Dik 
Wittebol was destijds klant van on-
ze groothandel en we hadden reeds 
een goede samenwerking, vandaar 
dat we naar elkaar zijn toegegroeid, 
ik ben bij hem gaan werken.

Dik had geen opvolging, dus het lo-
gische gevolg was dat ik de zaak 
elf jaar geleden heb overgenomen, 
waarop Dik zich volledig terug-
trok en naar Friesland verhuisde. 
We hebben toen meteen een flin-
ke verbouwing gehad, er zijn nieu-
we stellingen gekomen en een ge-
heel nieuwe voorpui. De meeste 
mensen zullen dat wel weten.” De 
winkel maakt een open en toegan-
kelijke indruk, dit komt mede door 
de brede entree en kleurstelling. De 
winkel doet ruim, fris en licht aan, 
maar straalt tegelijk ook gezellig-
heid uit. Een ander belangrijk aspect 
van het interieur is de toonbank, of 
beter gezegd, het verkoopeiland dat 
centraal in de winkel is geplaatst. 
Hiervandaan is er een goed over-
zicht op de winkel. De naam Witte-
bol heeft na de verbouwing als toe-
voeging ‘Wijn’ gekregen en de slag-
zin is geworden: Wittebol Wijn Ver-
rassend Veel. “Meer wilden we be-
wust niet veranderen. Aan een goe-
de naam moet je niet teveel doen.”

Interactie met de klant
Dat Wittebol Wijn al jaren goed aan 
de weg timmert is ook de Slijters 
Unie opgevallen. Zij kozen Wittebol 
Wijn in 2004 als beste Slijter van de 
provincie Noord-Holland en gaven 
een verdienstelijke tweede plek voor 
de landelijke finale. In 2006 eindig-
de Wittebol wel op de eerste plaats. 
Dirk en zijn medewerkers zijn daar 
natuurlijk nog steeds bijzonder trots 

op. Hij vervolgt zijn verhaal: “De be-
trokkenheid naar klanten toe en het 
advies wat wij hen geven wordt erg 
gewaardeerd. Als er bijvoorbeeld ie-
mand bij ons binnenkomt die het 
weekend daarvoor ergens een wijn-
tje heeft gedronken dat bij ons van-
daan kwam, dan doen wij ons best 
om te achterhalen welke dat ge-
weest moet zijn. We adviseren ook 
graag aan mensen welke wijn het 
beste bij een bepaald gerecht past. 
Neem uw menulijstje voor de eet-
club maar mee naar de winkel, wij 
helpen u graag. Dat persoonlijke, ei-
genlijk dat Dorpse, bevalt ons wel. 
We voelen ons hier echt op onze 
plek.” Naast wijn heeft Wittebol een 
zeer uitgebreid assortiment gedistil-
leerde dranken. Ook het huismerk 
‘Aalsmeerder’, met het logo van de 
Watertoren, is hier verkrijgbaar. Te-
vens verhuurt Wittebol verschillen-
de maten biertaps, tafels, stoelen en 
glaswerk voor een feestje, waarbij 
de regel geldt dat wat niet aange-
broken is, altijd weer terug kan.

Jubileumacties 
Dit gehele jubileumjaar door zullen 
er flinke acties zijn. Houd hiervoor 

de folder of de advertenties in deze 
krant in de gaten. Voor vijftig euro 
kun je bijvoorbeeld twaalf prachtige 
wijnen kopen. Dirk: “We hebben ook 
een mooie serie huiswijnen van het 
wijnhuis Bessière uit Zuid-Frankrijk. 
De nieuwe aprilactie is een goe-
de wijn van Héritage. Tweemaal per 
jaar houden we overigens een wijn-
proeverij. Aankomende maandag-
avond 18 april is de voorjaarsproe-
verij weer bij Bruinsma Hydrocul-
tuur in De Kwakel.” Kijk op de web-
site www.wittebolwijn.nl voor meer 
informatie hierover of ga langs in de 
winkel aan de Ophelialaan 116.

De openingstijden zijn van dinsdag 
tot en met donderdag van negen tot 
zes uur, op vrijdag tot acht uur en 
zaterdag van half negen tot vijf uur. 
Dirk tot slot: “We werken met een 
goed team van in totaal negen men-
sen. Ik vind het leuk om ze even te 
noemen, we doen het tenslotte toch 
met zijn allen, dus: Niels, Debby, Ina, 
Jan, Jan, Jan-Willem en Git: Linda 
en ik zijn jullie dankbaar. Op naar de 
volgende vijftig jaar!”
 
 Door Miranda Gommans
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In de Annex Cinema:
Ontmoet J. Gosschalk en 
C. Parren van ‘Alle tijd’
Woerden - Job Gosschalk (Creative 
Producer van ‘Alles is Liefde’ regis-
seerde, produceerde en schreef het 
scenario voor de nieuwe Nederland-
se bioscoopfilm ‘Alle tijd’. Samen met 
de acteurs reist hij de komende we-
ken door het hele land om deze hu-
moristische en ontroerende film aan 
het publiek te presenteren. Vandaag, 
woensdag 13 april, zullen tijdens de 

LadiesNight, Job Gosschalk-regis-
seur en Christopher Parren-acteur, 
o.a. bekend van ‘S1ngle’, aanwezig 
zijn. Jac Goderie, filmkenner en re-
censent, zal de avond inleiden en na 
afloop de Q & A (Questions & Ans-
wers) presenteren. In ‘Alle tijd’ vol-
gen we de levens van Maarten en 
zijn zus Molly, die zich allebei op 
het hobbelige en soms rotsachtige 

Uithoorn – “We weten het nu bij-
na zeker. We hebben de slag om dit 
mooie kerkhofje te behouden, zo 
goed als verloren. Het bestuur van 
de Emmaüsparochie Uithoorn, on-
der aanvoering van de leider van dit 
project, de heer van Bemmelen, wil 
gewoon koste wat het kost, dit kerk-
hof vernielen”. Aan het woord een 
van de nabestaanden, Bertus Smit 
uit Mijdrecht. Een deel van zijn fa-
milie ligt begraven op het kerkhof-
je aan het Zijdelveld 26 in Uithoorn. 
Hij en nog een groep nabestaan-

den vechten al ruim twee jaar om 
het kerkhofje te behoeden tegen 
de sloopplannen van het kerkbe-
stuur, maar het ziet er naar uit dat 
ze de strijd verliezen. Blijft echter de 
vraag: ‘waarom?’ Het kerkhofje ziet 
er nog prachtig uit. De laatste be-
grafenis heeft er plaats gevonden 
in 2006. En is in 2007 gesloten voor 
begrafenissen. Reden? Het water-
peil is te hoog. “Maar sluiten hoeft 
niet te betekenen dat je het dan 
maar moet slopen”, aldus Bertus 
Smit uit Mijdrecht, een van de voor-
vechters tot behoud van het kerk-
hof. Het kerkhof waar zijn grootou-
ders begraven liggen. “Voor de on-
derhoudskosten hoeven ze het niet 
te slopen, want er zijn genoeg vrij-
willigers die het willen onderhou-
den. Dat doen ze nu ook al tiental-
len jaren. Nee, het kerkbestuur wil, 
om de een of andere duistere reden, 

dat alle grafstenen van de graven 
waarvoor niet meer betaald wordt, 
eraf gesloopt worden. Op dit kerk-
hofje liggen zo’n 400 graven, waar-
onder ook een graf waarin priesters 
begraven liggen. Het kerkbestuur 
wil het kerkhof niet ruimen, nee ze 
willen alleen de stenen verwijderen. 
En dat begrijpen we nu niet. Je kan 
niets met die grond. De restanten 
van de overledenen liggen er nog 
in. Je mag wettelijk 50 jaar niets met 
deze grond, waarom dan de grafste-
nen weghalen?”, aldus Smit.

Heel veel geld
“Op deze vraag komt echter niet een 
echt antwoord van het kerkbestuur. 
“Het onderhoud is te duur”, hoor je 
alleen maar. “Maar dat is niet waar”, 
aldus Bertus Smit. “Er zijn altijd vrij-
willigers geweest die het kerkhof-
je bijhielden en die zijn er nu ook. 
Voor een paar honderd euro per jaar 
kan alles goed worden bijgehou-
den. Nee, dat kan het niet zijn.” Vo-
rig jaar werd er begonnen met het 
weghalen van de eerste stenen. 
Echter, waar het kerkbestuur niet 
op had gerekend was dat er asbest 
naar boven kwam. De afbraak werd 
stilgelegd en het kerkbestuur moest 
zich bezinnen wat nu te doen. As-
best saneren kost heel veel geld. 
Het kerkbestuur liet een steekproef-
onderzoek uitvoeren waarbij 52 gra-
ven zijn onderzocht op asbest. Bij 21 
bleek dat er asbest aanwezig was. 

Uit de aanvraag die het kerkbestuur 
heeft aangevraagd bij de gemeen-
te, is te lezen dat men zo’n 20 da-
gen denkt bezig te zijn met het slo-
pen van de grafstenen. “Twintig da-
gen? Hoe kunnen ze dat weten?”, 
zo vraagt Smit zich af. “Het gaat om 
veel meer stenen dan om die 52 die 
ze gecontroleerd hebben op asbest. 
Als er bij 52 al 21 asbest bevatten, 
hoeveel komt er dan nog naar bo-
ven als je de niet onderzochte gra-
ven gaat slopen? En hoe lang gaat 
het dan duren? En hoeveel gaat dat 
dan wel niet kosten? 

Een ton
Op het kerkhof zijn 400 graven, 
waarvan er waarschijnlijk zo’n 370 
verwijderd gaan worden. Voor zo’n 
dertig graven wordt nog betaald, 
dus die blijven dan over op het leeg-
gehaalde kerkhof. Een asbestsa-
neerder uit de regio berekende even 
uit de losse hand, dat deze asbest-
sanering zeker 30.000 euro zal kos-
ten. Als echter blijkt dat er echt veel 
asbest ligt zal de zaak echt schoon-
gemaakt moeten worden. Dan zal 
de gehele grond opgeschoond 
moeten worden. Dan begint pas het 
echte schoonmaakwerk. Dan moe-
ten er sleuven gegraven gaan wor-
den. Dat kan echter pas als het he-
le kerkhof leeg is, dus ook de gra-
ven worden geruimd. Kosten wor-
den dan zeker meer dan een ton. En 
dan hebben we het alleen over het 
verwijderen van de asbest. Daarbij 
komen dan ook nog de kosten voor 
het ruimen van de grafstenen, het 
verwijderen daarvan en het vernie-
tigen. Dat kost volgens een deskun-
dige zo’n 500 tot 1000 euro per graf. 
De prijs hangt af van het aantal ste-
nen dat geruimd moet worden”, al-
dus Smit.

Kinderdagverblijf
“Dan vraag ik me nog af, hoe doen 
ze dat met een kinderdagverblijf als 
buren. Hoe gaat dit kerkbestuur de 
ouders van deze kinderen vertel-
len dat ze naast de speelplaats van 
de kinderen in asbest gaan zitten 
wroeten. Gaat het kinderdagverblijf 
dicht tijdens de vier tot zes weken 
durende werkzaamheden. En dan 
heb ik het nog niet over de bacte-
riële gevaren als je grafzerken uit 
de grond gaat trekken met daar-
aan resten van onvergane stoffelijke 
overschotten door de te hoge wa-
terstand op dit kerkhof. Want door 
de te hoge waterstand op het kerk-
hof is het kerkhof toentertijd ook 
gesloten. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan”, aldus Bertus Smit. “Ik, 
en met mij vele mensen (denk maar 
aan de duizenden handtekeningen 
tot behoud van dit kerkhof die we 
twee jaar geleden tijdens onze ac-
tie binnenkregen), kunnen echt niet 
begrijpen waarom het kerkbestuur 
deze sloop wil doorzetten. Ze kun-
nen de eerste 50 jaar niets met de-
ze grond. Dit slopen kost ze handen 
vol geld. Wat zit erachter? Wat is 
hun plan dat wij (nog) niet weten?.
We blijven bezwaar maken, we zul-
len het wel niet winnen, maar we 
geven ons niet zomaar over. Voor 
het graf van mijn familie heb ik nog 
voor zeven jaar betaald en daar-
na betaal ik weer voor tien jaar. Dat 
graf heb ik in ieder geval van de on-
dergang gered. Die overwinning is 
er voor ons persoonlijk. Zij hebben 
toentertijd gekozen om daar te mo-
gen rusten en dan blijven ze daar 
zolang als het mogelijk is. Al lig-
gen ze straks misschien midden in 
een kaal grasveld, het is niet anders. 
Ook alle anderen stoffelijke resten 
liggen er dan nog, alleen weten na-
bestaanden straks niet meer waar, 
omdat de steen weg is, maar ze lig-
gen er”, aldus Bertus Smit.

Kerkbestuur zet door maar de vraag blijf t:

‘Waarom zoveel geld uitgeven
om mooi kerkhofje te vernielen?’

Spannend geheim voor 
kleuters van de Vuurvogel

Slijterij Wittebol vijftig jaar!

pad van de liefde begeven. En dat 
is niet altijd even makkelijk. Maar-
ten verliest zich in een onbereikba-
re man en Molly twijfelt wie de wa-
re is van haar twee aanbidders. Zo 
raken Maarten en Molly steeds ver-
der van elkaar verwijderd. Maar dan 
slaat het noodlot toe en wordt Molly 
ziek. Ze worden gedwongen om ri-
goureuze keuzes te maken. Omdat 
je nou eenmaal niet Alle tijd hebt... 
Vanaf 14 april draait ‘Alle tijd’ in ruim 
90 bioscopen in heel Nederland.

Kaarten voor de (speciale) voorstel-
ling van ‘Alle tijd’ zijn te koop via: 
www.annexcinema.nl of aan de kas-
sa van het theater. 
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Thomas Cook Travel Shop derde bij 
beste reisbureau Noord-Holland
Uithoorn - Elk jaar worden er ver-
kiezingen gehouden om de felbe-
geerde titel ‘reisbureau van het jaar’ 
in de wacht te slepen. Het team van 
Thomas Cook Travel Shop Uithoorn 
Zijdelrij besloot een poging te wa-
gen en mag zich nu tot de Top 3 van 
Noord-Holland rekenen.

“We zijn erg trots dat we het zo ver 
geschopt hebben”, vertelt vesti-
gingsmanager Denise Bakker. ‘Wij 
hebben voor de eerste keer meege-
daan omdat we graag wilden weten 
of we op de goede weg zitten m.b.t. 

o.a. de service naar onze klanten en 
waar wij als team staan. Er wordt 
continu geïnvesteerd in opleiding 
van onze medewerkers en verbete-
ring van processen om onze klan-
ten zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn. 

We gaan ook zeker weer aan de slag 
met de tips die wij na afloop van de 
verkiezing hebben gekregen om zo 
onze service nog verder te optima-
liseren.” Aldus de vestigingsmana-
ger van Thomas Cook Travel Shop 
in Uithoorn.

Joppie... dat wordt weer 
smikkelen en smullen!
Uithoorn – Vorige week woensdag 
heeft bij Albert Heijn Jos van den 
Berg de uitreiking plaatsgevonden 
van de 60 zakken Lay’s Joppie chips 
die in week 11 en 12 te winnen wa-
ren bij aankoop van 2 zakken Lay’s 
Joppie chips.
Gedurende de actieperiode stond 
een ruim 3 meter hoge blow-up zak 
van Joppie chips in de winkel.
De prijswinnaars zijn de heer en 

mevrouw Van der Steeg uit Uit-
hoorn. Zij kregen de goedgevulde 
zak met 60 zakken chips woensdag 
uitgereikt door Sander Koot.

Als echte Patatje Joppie-fans had-
den zij geen enkele moeite met de 
gewonnen prijs. Met behulp van 
hun zoons, familie en vrienden ver-
wachten ze snel de bodem van de 
zak te zien!

Het familiealbum op site 
De Kwakel Toen en Nu
De Kwakel - Grote gezinnen waren 
vroeger heel gewoon in Nederland. 
De Kwakel was daarop geen uitzon-
dering. Stichting De Kwakel Toen & 
Nu heeft onlangs een groot aantal 
van die kinderrijke Kwakelse gezin-
nen op de website geplaatst in de 
rubriek ‘Het Familie Album’, een fo-
tografisch verslag van grote Kwa-
kelse families van weleer. In dezelf-
de rubriek treft u ook de ‘Kwakelse 
Tweelingen’, waarin vijf aanvullingen 
geplaatst zijn, waaronder de jong-
ste tweeling uit 2010. Verder zijn er 
aanvullingen toegevoegd bij ‘Crea-
tieve Kwakelaars’, bij ‘Klassenwerk’ 
en, onder een eigen kop, ‘Reünies’. 

Dat wij in een bijzonder mooi stukje 
Nederland wonen, weten ook al die 
wandelaars, joggers en fietsers die, 
zeker bij mooi weer, in groten geta-
le een rondje doen over de Drecht-
dijk, langs de Amstel naar de Boter-
dijk. Of een rondje ’t Fort en Egel-
tjesbos bijvoorbeeld. Stichting De 
Kwakel Toen & Nu stelt ruimte be-
schikbaar op haar website 
www.de-kwakel.com voor mooie, 
ontroerende, opvallende of heel ge-
wone foto’s die in en rond De Kwa-
kel geschoten zijn. ‘Goed gespot in 

De Kwakel’ heet de nieuwe rubriek 
op de website. Stuur uw foto naar 
secretariaat@de-kwakel.com en 
laat anderen meegenieten van uw 
speciale foto. 

Nieuw
Nieuw is ook ‘De Archiefdoos’, 
waarin vermeldingen van De Kwa-
kel in oude archieven en kranten-
knipsels te vinden zijn. Over de he-
le wereld worden archieven digitaal 
openbaar gemaakt en dat levert een 
stortvloed op aan vaak interessante, 
hilarische, soms zelfs bizarre versla-
gen of voorvallen.
Voorts is het nog steeds moge-
lijk om evenementen van uw ver-
eniging, uw feestelijke jubileum of 
opening van uw expositie etc. op de 
website van de stichting te plaatsen. 
Ga hiervoor naar de rubriek ‘Activi-
teiten Agenda’ op de homepage en 
volg de aanwijzingen.
Tot slot wenst het bestuur van Stich-
ting De Kwakel Toen & Nu via de 
Meerbode haar donateurs en spon-
sors hartelijk te bedanken voor hun 
steun en inbreng, die het mogelijk 
maken om haar website steeds te 
vernieuwen en steeds aantrekkelij-
ker te maken. 

Kwakelse scouts gaan weer 
voor jaarlijkse eierenactie
De Kwakel - Komende zondag 17 
april is het weer tijd voor de jaar-
lijkse eierenactie van de Scouting-
vereniging St. Joannes. Deze dag 
komen de Kwakelse scouts vanaf 
12.00 ‘s middags langs de deur om 
lootjes te verkopen.
De lootjes kosten 20 eurocent per 
stuk en een hele zak kost 15,- eu-
ro. Met deze lootjes kunt u natuur-
lijk eieren winnen, maar ook een 
verrassing of een plantje en door de 
aankoop steunt u ook de scouting-
vereniging.
Geen zin om alle lootjes open te ma-
ken? Koop dan een tegoedbon en u 
bent gegarandeerd van de hoeveel-
heid prijzen die in een zak zitten.

Heeft u de scouts gemist, dan kunt 
u zondag 17 april tot 17.00 uur te-
recht bij Lek Bloemenservice aan de 
Drechtdijk 45. Tevens kunt u daar de 
gewonnen prijzen ophalen. 
De opbrengst van de eierenactie 
wordt gebruikt voor de nieuwbouw 
van een nieuw Troephuis (clubhuis). 
Deze komt op hun eigen locatie 
waar momenteel de voorbereidin-
gen eindelijk zichtbaar worden, zo-
dat ze komend seizoen 2011-2012 
hun bijeenkomsten eindelijk in het 
spiksplinternieuwe Troephuis kun-
nen houden. 
Heeft u vragen, neem dan contact 
met: bestuur@st-joannesgroep.com 
of bel 06-49136725.

Kerstmarkt op zondag 11 december 
Voorbereidingen Kerstmarkt
Uithoorn aan de Amstel gestart
Uithoorn - Het is dan nog wel maar 
april maar de voorbereidingen voor 
de tweede Kerstmarkt Uithoorn aan 
de Amstel zijn al weer twee maan-
den in volle gang.
Allereerst is de kerstmarkt onderge-
bracht in een Stichting, dus voort-
aan heet het dan ook Stichting 
Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel. 
De organisatie is uitgebreid van vier 
personen naar acht personen waar-
bij de verhouding in dames en he-
ren volledig in evenwicht is. Daar-
naast wordt de organisatie nog door 
creatieve dames, die vorig jaar ook 
aan de Kerstmarkt hebben deel-
genomen, ondersteund. Ook Nhar 
Entertainment uit Uithoorn draagt 
meer dan zijn steentje bij, zodat we 
een kwalitatieve, creatieve en goed 
ingevulde Kerstmarkt gaan krijgen. 
De organisatie: “Kwaliteit staat echt 
voorop dit jaar en daarom hebben 
we ook besloten dat we er houten 
kerstmarktkramen gaan inzetten 
om al een klein beetje in de Duitse 
Kerstmarkt sferen te geraken. 
We gaan ervan uit dat we 150 Kerst-
markt kramen gevuld gaan krijgen 
met Kerstgerelateerde artikelen of 
cadeautjes. De eerste aanmeldin-
gen van de “Kerstmarkt handelaren” 
zijn al binnen, zo zal er een mevrouw 
staan met kerststickers en kerst 
hobbyartikelen en de echte Duitse 
Curry worstenverkoper. Daarnaast 
kunnen we u nu al verklappen dat 
er een levende kerststal te bewon-
deren is en een kerstpoppentheater 
voor de kinderen. 
Ook zijn we erg blij dat er al twee 

hoofdsponsoren voor de Kerstmarkt 
zich hebben aangemeld: Amstelhof 
Sport en Health club en Albert Heijn 
Jos van den Berg. Daarnaast heb-
ben zich als sponsor Rian van der 
Veldt uit De Kwakel en Nahr Enter-
tainment uit Uithoorn zich al inge-
schreven waarvoor al erg veel dank.
Komende week zullen alle bedrijven 
in de Gemeente Uithoorn een brief 
ontvangen of zij geïnteresseerd zijn 
in sponsoring en deelname aan de 
tweede Kerstmarkt Uithoorn aan 
de Amstel. We hopen dat naast de 
sponsors van vorig jaar we nog ve-
le nieuwe mogen begroeten, zodat 
we er met z’n allen een geweldig en 
grandioze kerstmarkt van kunnen 
maken.
Ook alle verenigingen worden aan-
geschreven voor interesse in deel-
name aan de kerstmarkt.
Vorig jaar mochten we rekenen op 
20.000 bezoekers en ook dit jaar 
gaan we zeker van dit aantal uit.
Heeft u misschien ook interesse in 
deelname of heeft u nog oude am-
bachten die u graag zou willen uit-
oefenen, u bent van harte welkom. 
Ook koren, kinderkoren en toneel-
verenigingen die het thema Kerst 
hanteren zijn uiteraard ook van har-
te welkom.
U kunt zich aanmelden via: 
kerstmarktuithoornaandeamstel@
live.nl .
Wij als organisatie zijn erg enthou-
siast en hopen dat we u ook zo en-
thousiast kunnen krijgen.” Aldus 
Stichting Kerstmarkt Uithoorn aan 
de Amstel.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Collecteren
Uithoorn - Ben ik daar in mijn 
straat aan het collecteren voor 
de Hartstichting, van huis naar 
huis.

Er loopt een jongen langs en 
hij blijft staan. ‘U bent aan het 
collecteren?’ Jazeker.
‘Voor een goed doel?’ Hij pakt 
zijn portemonnee en stopt 
spontaan geld in mijn bus. 
Ik vraag hem waar hij woont, 
zodat ik daar niet meer hoef 
aan te bellen. Nee, hij woont 
hier niet maar zag mij bezig. 
‘We zijn er toch om elkaar te 

helpen’, zegt hij met een vrolij-
ke glimlach. Dan loopt hij door. 

Huis aan huis collecteren voor 
een goed doel: ’t schijnt alleen 
in Nederland te gebeuren. Je 
voelt je, als je jouw beurt weer 
neemt, een beetje een bede-
laar. Maar een ervaring als 
deze: volgend jaar doe ik het 
weer. De bewoners van de 
straat kennen mij inmiddels en 
dan ineens zo’n extra opsteker 
als deze keer. Leuk toch!

Job Dienske, Uithoorn

Waarom moet dan 
nou zo..... 

9-4-2011: Wat een prachtige 
dag. Nadat mijn 14-jarige zoon 
de ochtend had gewerkt (voor 
2.50 euro p u) gingen hij en 
zijn twee vrienden even lekker 
vissen in de Amstel.
Spullen mee, visvergunning op 
zak, even lekker relaxen aan 
de waterkant.
Niks mis mee toch? Er zijn jon-
gelui genoeg die andere din-
gen doen en misschien zelfs 
overlast bezorgen. Maar hij 
dus lekker vissen.
De politie komt aan. En vraagt 
of er nog wat gevangen wordt. 
De heren antwoorden en de 
politie vraagt om hun vispas.
Deze hadden ze gelukkig alle-
maal. Maar mijn zoon zegt, ik 
heb alleen mijn boekjes niet bij 
me, maar ik woon hier aan de 
Thamerlaan, dus kan ze even 
snel halen.
Maar helaas niet. Eén van de 
andere jongens had wel de 
boekjes bij zich. Helaas voor 
mijn zoon werd er dus gezegd 

dat hij ze niet op mocht halen. 
En dat er dus een bekeuring 
werd uitgeschreven. En uit 
coulance ... schreven ze maar 1 
bekeuring uit! En die staat dus 
op mijn zoon’s naam. 65.00 eu-
ro om precies te zijn.
Er werd nog even gezegd dat 
ze hem wel konden delen!!!!
Ik, zijn moeder, ben woest. Wat 
willen ze nou, de jongelui ner-
gens in tegemoetkomen?
Ik snap ook wel dat het de re-
gels zijn. Maar ze hebben al-
lemaal een visvergunning van 
45 euro per jaar! Alleen niet al-
les compleet bij zich. Is het dan 
zo’n moeite om even te wach-
ten of het met een waarschu-
wing af te doen?
65.00 euro, daar moet mijn 
zoon heel hard voor werken. 
Echt te gek voor woorden. Ga 
de echte boeven vangen!
 

Marielle van Dijk
Thamerweg 37

Uithoorn

Paasshow nu extra interessant
BTW verlaging stopt per 
1 juli? Niet bij STIJL 2000!
Regio - Zoals de plannen er nu bij 
liggen, stopt per 1 juli de BTW ver-
laging. Maar welke beslissing er ook 
in Den Haag genomen gaat wor-
den, STIJL 2000 rekent dit hele jaar 
maar met 6 procent BTW over het 
arbeidsloon. Dit echte buitenkansje 
voor huiseigenaren stopt dus niet bij 
de specialist bij uitstek voor: nieuwe 
kunststof kozijnen, serre of aanbouw, 
dakkapel, of alle andere bouwwerk-
zaamheden aan uw woning.

Paasshow is juist nu 
een aanrader!
Waarom verhuisplannen maken als 
met een paar aanpassingen uw hui-
dige woning aan uw wensen kan vol-
doen? Nu is het een goed moment 
om een serre, erker of terrasoverkap-
ping te laten bouwen, een dakkapel 
te plaatsen of om uw kozijnen te ver-
nieuwen. Doorgaans is het arbeids-
loon ongeveer de helft van de kos-
ten van de verbouwing. Kom zater-
dag 23 april en 2e Paasdag maandag 
25 april kijken in een showroom van 
STIJL 2000. Openingstijden zijn van 
10.00 -16.00 uur, dinsdag tot en met 
vrijdag van 09.00 – 17.30 uur.

Nieuw! Renson Lagune 
terrasoverkapping
STIJL 2000 blijft zich vernieuwen en 
is hoofddealer geworden van een 
bijzondere terrasoverkapping. Wan-
neer men over terrasoverkappingen 
spreekt, denken de meeste mensen 
meteen aan houten pergola’s, pick-
nick tafels en aluminium overkappin-
gen. De Renson Lagune doorbreekt 
deze opvatting! Dankzij jarenlange 
ervaring in doekzonwering en venti-

latie tilt Renson de buitenruimte naar 
een hoger niveau. Het bijzondere aan 
de Lagune is: een inrolbaar en water-
dicht dak. Door deze technische toe-
passing kan men nu ook in de tus-
senseizoenen heerlijk buiten zitten 
en genieten. Het is zeker de moeite 
waard om deze terrasoverkapping te 
bekijken tijdens de Paasshow.

STIJL 2000 doet complete 
verbouwing
Als klant wil je vooraf een betrouw-
bare totaalprijs, juist nu met het BTW 
voordeel. Voor een “externe” aanne-
mer is het niet eenvoudig om exact 
te overzien wat een verbouwing al-
lemaal met zich meebrengt. Bij STIJL 
2000 krijgt u een goed inzicht in de 
totale kosten.

Extra openingstijden 
tijdens Pasen
Voor iedere bezoeker ligt een leu-
ke verrassing klaar. Voor meer in-
fo zie de vernieuwde website: www.
stijl2000.nl. Kom kijken of maak een 
telefonische afspraak: 0172-579003. 
De filialen van STIJL 2000 kunt u vin-
den in *Hoofddorp, Cruquiuszoom 29 
Woonboulevard Cruquius achterzij-
de Mediamarkt (900 m2), Leiden Ma-
ry Beystraat 5-9 bij Lammenschans-
plein (800 m2) parallel Voorschoter-
weg, *Nieuwkoop, Energieweg 30 
(300 m2), *Rotterdam, Vareseweg 
135 hoek Kiotoweg- A13 afslag 11 
(800 m2) Bedrijvenpark Noord-West, 
Utrecht/Nieuwegein, Ravenswade 
2a, A12, Ring Utrecht afrit 18 Houten 
direct rechts (800 m2). 
*In deze showrooms is ook Heems-
kerk Kasten gevestigd.

Is uw huisdier zoek?

Vermist 
- Drechtdijk in De Kwakel, rode gecastreerde kater met wit vlekje
 onder het kinnetje. Sam is 6 jaar oud.
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd.  

Haar naam is Kikky.
- Vuurlijn in De Kwakel, zwart katje. 9 maanden oud, opvallend
 ronde ogen.
- Houtzaagmolen in Mijdrecht, 9 maanden oude lapjespoes. Haar rug 
 grijs/zwart/rood en haar kop voornamelijk rood.
- Achterbos, in Vinkeveen. Peuk is een beige/witte kater met een
 roodbandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en
 crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn, zalmkleurige kat van 19 jaar oud.

Gevonden
- Prinses Margrietlaan in Uithoorn, grijze poes met uitpuilend oog.
- Zijdelweg in Uithoorn, zwarte kat.
- In Vrouwenakker gevonden een rood-witte niet gecastreerde jonge 

kat.
- Prins Johan Frisostraat in Baambrugge, zwart-witte kat. Loopt er al 

heel lang.

Goed tehuis gezocht voor
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.
- Een gecastreerde kater van bijna 3 jaar. Luna is muisgrijs met  

 kraagje. Hij houdt niet zo van vreemden, maar als hij je kent is het  
 een lieve knuffelkat. Liefst bij wat oudere mensen.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten 
dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden die-
ren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.



Regio - Het Amstel Gospel Choir bestaat dit jaar 15 jaar. Dat werd begin 
april gevierd met twee concerten in Uithoorn en Hoofddorp. De concerten 
hadden als thema ‘Beautiful People’. Elk koorlid droeg een nummer op 
aan een bijzonder persoon. Deze ‘beautiful people’ varieerden van dierbare 
familieleden tot bijzondere wereldburgers. Sommigen van hen leefden niet 
meer, anderen waren zelf aanwezig. Zo passeerden ouders, vrienden en 
kinderen maar ook mensen als Nelson Mandela, Karin Bloemen en Stephan 
Hawking de revue. Telkens werd er even stilgestaan bij deze personen en 
verteld, verbeeld of op een andere manier duidelijk gemaakt waarom deze 
personen zo bijzonder zijn. Mede hierdoor werden het twee heel speciale 
en persoonlijke concerten. De klank van het koor was wederom prachtig, 
met als hoogtepunten ‘Hallelujah’, ‘Zij’, Something inside so strong’ en 

‘Somebody to love’. Het concert in Hoofddorp was tevens het 
afscheidconcert van dirigent Frances Dekker, die de 

afgelopen zes jaar het koor heeft geleid en 
het dirigeerstokje doorgeeft aan 

een nieuwe dirigent.  

15 JAAR 

Amstel Gospel Choir

‘Somebody to love’. Het concert in Hoofddorp was tevens het 
afscheidconcert van dirigent Frances Dekker, die de 

afgelopen zes jaar het koor heeft geleid en 
het dirigeerstokje doorgeeft aan 

een nieuwe dirigent.  

15

15

15

15

15
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Uithoorn 5, 6 en 7 april 2011
Drie achtereenvolgende avonden zijn de ouders van de 
leerlingen van Basisschool ‘de Kwikstaart’ een paar uur 
geëntertaind in het Alkwin Kollege in Uithoorn. Alle groe-
pen, uitgezonderd de groepen 1, hebben ongeveer in 
acht minuten hun eigen show weergegeven. Het thema 
voor dit jaar was ‘Muziek’. Met muziek kun je alle kanten 
uit: barok, klassiek, hiphop, show- en breakdance, mu-
sicalfragmenten, de 60-70’er jaren, zang, instrumentaal 
met de trombone, drum, saxofoon, piano, maar ook so-
lozang.
 
Spanning
Voordat het doek opengaat staan de optredende kinde-
ren en hun leerkracht vol spanning achter de coulissen te 
wachten. Boudewijn, de directeur van de school, kondigt 
vol trots alle groepen van groot tot klein aan. Na elk op-
treden gaan de kinderen terug naar een plekje in de zaal. 
Voor deze leerlingen zit het optreden erop en mogen ze 
genieten van de andere kinderen. Voor de leerkrachten is 
het elk jaar weer een terugkerende, drukke en spannen-
de tijd om voor de kinderen of samen met de kinderen 
iets te bedenken voor deze inmiddels traditionele podi-
umavond. Cd’s worden uit de kast getrokken of er wordt 
van You Tube persoonlijke voorkeuren gedownload. De 
fantasie krijgt de kans om een weg te vinden in de we-

reld van de muziek. Er is heel wat door elke leerkracht 
uitgedacht en uitgediept om uiteindelijk de beslissing te 
nemen wat het gaat worden. Vanaf januari worden deze 
denkprocessen in gang gezet. Het lijkt allemaal simpel, 
maar dat is het niet. Hoe dan ook, het is ook dit jaar weer 
gelukt. Met op de achtergrond een door één van de leer-
krachten gemaakt decor, kan de show beginnen.

Fragmenten
Tijdens een aantal optredens zijn heel wat verschillende 
muziekinstrumenten uit de kast gehaald en hebben leer-
lingen hun toegewezen melodieuze fragmenten met ver-
ve laten klinken. Er heeft muziek geklonken uit verre lan-
den zoals India, China, Rio de Janeiro en Spanje. Uit de 
klassieke doos is gekozen voor muziek van Beethoven, 
Chopin, Mozart, Saint-Saëns en Tschaikowski. Er is ge-
bruikgemaakt van fi lmmuziek en van muziek uit de twin-
tiger jaren t/m heden. Op de maat van de muziek worden 
in verschillende acts de armen of crêpepapieren slingers 
op en neer bewogen. Ook bij het stuiten van ballen op de 
grond is het maatgevoel van de jongelui goed te horen. 
In sommige optredens dansten en zongen de meisjes en 
jongens afzonderlijk van elkaar, want dat gebeurt ook in 
het TV programma de Voice of Holland. De legende Mi-
chael Jackson is zelfs door twee groepen uitgebeeld en 
ook de muziek van Kinderen voor kinderen is uit de kast 

gehaald. Fragmenten uit de musical ‘Grease’ blijken voor 
de bovenbouwgroepen een soort hype te worden. 

Mary Poppins
De weergave van de musicals zoals Tarzan, Petticoat en 
Mary Poppins zijn ook een lust voor het oog en oor ge-
weest. Tijdens de vele optredens klapte de zaal enthou-
siast mee op de maat van de muziek. Ook is er veel tijd 
en energie besteed aan de kleding en schmink van de 
kinderen. Dat de kinderen al heel wat ervaring op toneel 
hebben, is goed te merken geweest. Dit was te zien waar-
op ze zijn omgegaan met kleine voorvalletjes. Je pruik valt 
af en je danst rustig door, de microfoon valt uit en je zingt 
gewoon door. Gelukkig was er wel een heroptreden voor 
deze leerling uit groep 8. Er zijn in totaal zo’n zes zangso-
lo’s ten gehore gebracht. Dat is natuurlijk ook niet voor 
iedereen weggelegd. Chapeau!! Op circusmuziek heb-
ben talentvolle leerlingen bijvoorbeeld gejongleerd en op 
eenwielers gereden. In de minimusical is het toneelspe-
len aan de orde gekomen.
In alle dansstukjes zijn de bewegingen uitgeteld en fl ink 
ingestudeerd, want niet iedereen zit op ballet. Dat de 
voorste rij tijdens een dansact naar achter gaat en de kin-
deren die achter staan naar voren mogen, daar is goed 
over nagedacht. Ritme tikken met lege plastic fl essen en 
een nummer waarbij black light is gebruikt... het publiek 

kwam ogen tekort. Op de Kwikstaart zijn duidelijk veel 
fantasie en creativiteit aanwezig. 

Uniek
De kinderen worden betrokken bij het bedenken van de 
choreografi eën, want… laat dát maar over aan de jeugd 
van tegenwoordig. Voor elk kind is er altijd weer een grote 
of kleine invulling van hun optreden te bedenken. Tailor-
made zoals dat heet. Kinderen zijn uniek en dat is bewe-
zen. Leerkrachten kennen hun kinderen en geven hen de 
rol of taak die bij ze past. De saamhorigheid tijdens de 
optredens is groot, want het neerzetten en opruimen van 
decorstukjes is een kwestie van samenspel. Samen heb-
ben ze geoefend, samen hebben ze bedacht welke kle-
ding er bij hun act hoort. Samen hebben ze genoten. Ge-
noten hebben ook de ouders. De vele camera’s hebben 
de herinneringen opgeslagen voor later, maar ook om 
een niet aanwezig familielid te laten zien wat er zich op 
zo’n avond heeft afgespeeld. De ouders zijn dan ook heel 
trots op hun kinderen. De leerkrachten en kinderen zijn 
elke avond opgelucht en met een voldaan gevoel, huis-
waarts gekeerd. Volgend jaar staat er op de jaarkalender 
van de Kwikstaart natuurlijk weer: ‘Podiumavond’. Wan-
neer???? Dat laten ze nog even in het midden. Een stukje 
traditie van de Kwikstaart proberen zij in ieder geval nog 
elk jaar in ere te houden.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeeeeeeeeeeeeeeeHeHHHeHeHeHHHeHHeHHHeHeHeHHHeHHeHHHeHeHeHHHeH ttttttttttttttttttttttttttt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllllllooooooooooooooooooooonnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkk aaaaaaaaalllllllllllllllssssssssssssssssssssssssssslslllslslslllsllslllslslslllsllslllslslslllsllslllslslslllsl ‘‘‘mmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuumummmumumummmum zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk’’’ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnniniiinininiiini ddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeee oooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrorooorororoooroorooorororoooro eeeeeeeeeeeeeeeeeererrrerererrrerrerrrerererrrerrerrrerererrrer nnnnnnnnneneeeneneneeene ………………………………………

een nummer waarbij black light is gebruikt... het publiek 
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AUTO
RAI
2011
13-23
APRIL

Amsterdam - Meer dan ooit biedt 

AutoRAI 2011 de ruimte om auto’s 

écht te beleven, met 11 hallen vol 

primeurs, onvergetelijke live demo's 

en heel veel merken. Een eigen 

hal voor motoren en scooters en 

verschillende verrassende Paviljoens. 

De afzonderljike Paviljoens worden 

hieronder uitgelicht.  

Buitenpark

Opvallende nieuwkomer is het AutoRAI 

Buitenpark, een primeur voor autoRAI 

2011. Hier kunnen bezoekers genieten 

van onder andere spectaculaire live 

demonstraties, terreinrijden en zelf 

rijden met elektrische en andere 

duurzame auto’s. Het Buitenpark is 

onderdeel van AutoRAI en voor alle 

AutoRAI-bezoekers gratis toegankelijk. 

Om 20.00u 's avonds sluit het 

Buitenpark. 

Auto 2.0

Een ander nieuw evenement is het 

Auto 2.0 in het futuristische RAI 

Elicium. Hier kijkt u uw ogen uit 

naar alle prachtige voorbeelden van 

duurzaamheid en innovatie. Informatie 

en fun gaan hier perfect samen. Het 

Platform Elektrische Mobiliteit laat 

hier bijv. zien hoe elektrisch rijden 

straks op grote schaal gaat werken. 

IvDM (Instituut voor Duurzame 

Mobiliteit) en Natuur en Milieu leggen 

uit hoe u het Nieuwe Werken kunt 

combineren met het Nieuwe Rijden. 

Binnen Auto 2.0 presenteren ook 

de toonaangevende Nederlandse 

automotive onderwijsinstellingen zich 

aan studenten die de toekomst van 

mobiliteit willen helpen ontwikkelen. 

Er is op dat vlak meer keuze dan ooit! 

HTAS Automotive Innovation heeft het 

automotive onderwijs in Nederland op 

alle niveaus fl ink helpen versterken. 

Dus wie denkt over een carrière in 

automotive, mag Auto 2.0 niet missen! 

Hobbyplein 

Nieuw dit jaar is het Hobbyplein. Van 

Batmobile tot replica van een mooie 

oldtimer: op het Hobbyplein staan 

straks de mooiste, door het publiek 

gekozen, zelfgebouwde auto’s van 

particulieren in de schijnwerpers. Deze 

worden vooraf via een poll geselecteerd 

uit een voorselectie van meerdere 

gekwalifi ceerde auto's. Welke dat zijn, 

is nog een grote verrassing. 

Klassieker Paviljoen

Over bijzondere auto’s gesproken: het 

Klassieker Paviljoen belooft dit jaar 

mooier te worden dan ooit. Oldtimer 

liefhebbers hebben via deze website 

kunnen stemmen welke klassiekers ze 

het liefst op de beurs willen zien. De 

drie winnende auto's die in ieder geval 

op AutoRAI 2011 te bewonderen 

zijn, zijn de Bugatti T 57 (<1940), de 

Austin Healy 100M (1940-1960) en 

de Morgan +4 (>1960)! 

Supercar Paddock

Eveneens spannender dan voorheen 

is het Autovisie Supercar Paddock. 

Deze presentatie van legendarische 

sportauto’s is voor veel bezoekers 

een van de favoriete attracties van de 

beurs. Dit jaar mooier dan ooit tevoren, 

en met extra zorg samengesteld. 

Reden: het 55-jarige jubileum van de 

gastheer op deze presentatie – het 

automagazine Autovisie. 

Demo Circuit

Bleekemolens Race Planet verhuist 

een deel van zijn tot de verbeelding 

sprekende autocollectie van Circuit 

Park Zandvoort naar het Demo 

Circuit van AutoRAI (hal 4/5) Hier 

geeft Bleekemolen demonstraties 

met de aanwezige auto’s, waaronder 

Lamborghini’s, Porsches, Aston Martins 

en machtig brullende Dodge Chargers. 

De bezoeker heeft de keuze om te toe 

te kijken of zelf mee te rijden. 

Op weekdagen geopend van 12.00-

20.00 uur en in het weekend van 

10.00-17.00 uur. 

Telekids Paviljoen

Ook voor kinderen is er genoeg 

vermaak op AutoRAI 2011. Zij kunnen 

van alles beleven in het Telekids 

paviljoen: een plek waar het populaire 

RTLprogramma Telekids de leukste 

activiteiten en entertainment verzorgt 

voor de kleinste autofans. Op het nabij 

gelegen cateringterras kunnen ouders 

onder het genot van een hapje en 

drankje hun kroost in de gaten houden.

Openingstijden:
Woensdag 13 april 12.00 - 22.00 uur
Donderdag 14 april 12.00 - 22.00 uur
Vrijdag 15 april 12.00 - 22.00 uur
Zaterdag 16 april 10.00 - 17.00 uur
Zondag 17 april 10.00 - 17.00 uur

Maandag 18 april 12.00 - 22.00 uur
Dinsdag 19 april 12.00 - 22.00 uur
Woensdag 20 april 12.00 - 22.00 uur
Donderdag 21 april 12.00 - 22.00 uur
vrijdag 22 april 12.00 - 22.00 uur
Zaterdag 23 april 10.00 - 17.00 uur

AutoRAI 2011 meer dan auto’s alleen:
Evenementen en Paviljoens
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Hockeyers Qui Vive JA1 
verliezen van Rotterdam
De Kwakel - Zaterdag 2 april stond 
voor de hockeyers van Qui Vive A1 
de lastige uitwedstrijd tegen Rotter-
dam op het programma. Rotterdam 
is een van de grotere clubs van ons 
land, waarvan de A1 het dit seizoen 
bovendien goed doet in de IDC-
competitie. Het zou dus zeker geen 
“easy picknick” worden. Gezien de 
goede resultaten van de afgelopen 
4 wedstrijden werd de tocht naar de 
Maasstad echter vol goede moed 
aanvaard…..

Slechte eerste helft
Het team van Qui Vive had vanaf de 
eerste minuut direct moeite met het 
goed spelende Rotterdam. Het kost-
te moeite om van de eigen helft af 
te komen. De Rotterdammers zetten 
de Qui Vivenaren voortdurend vast 
en speelden zeer aanvallend, het-
geen een reeks kansen opleverde.
Qui Vive deed wat het kon, maar al 
na een minuut of 10 werd keeper 
Kaas uit een strafcorner gepasseerd 
en werd de 1-0 voor de Rotterdam-
se ploeg aangetekend. Kort daarop 

volgde de 2-0 uit een velddoelpunt. 
Al snel werd duidelijk dat het inder-
daad geen makkelijk middagje zou 
worden voor de Uithoornaars. Het 
spelbeeld wijzigde zich in het ver-
volg van de eerste helft nauwelijks. 
Rotterdam viel aan en Qui Vive ver-
dedigde voornamelijk. De 3-0 bleef 
dan ook niet uit. Deze werd door 
een Rotterdamse aanvaller binnen-
gegleden, waarbij keeper Kaas aan-
tekende dat de bal niet werd aange-
raakt in de cirkel en dat de goal dus 
eigenlijk ongeldig was….. Voor de 
rust was bereikt viel ook de 4-0 nog 
en zo zag het er niet goed uit voor 
de A1 van Qui Vive. De Uithoornse 
hockeyers kwamen niet in hun ge-
wone spel en bereikten niet het ni-
veau dat de laatste vier wedstrijden 
was getoond.

Qui Vive pakt de draad op
Na de theepauze kwam er een an-
der Qui Vive het veld op. De hoc-
keyers van de A1 lieten zien dat zij 
wel degelijk een puike partij hoc-
key op de mat kunnen leggen. Rot-

terdam kwam nu minder in het stuk 
voor en dit was de verdienste van de 
Uithoornse equipe. Qui Vive speel-
de nu zoals we dat gewend zijn: ge-
concentreerd, degelijk en aanval-
lend. De verdediging stond nu ook 
goed en de aanvallen die Rotterdam 
ondernam werden één voor één on-
schadelijk gemaakt.

Het goede spel van Qui Vive werd 
onderstreept met een reeks mooie 
aanvallen, waarbij Rotterdam af en 
toe alle zeilen bij moest zetten om 
een goal te voorkomen. Uiteindelijk 
werden de hockeyers uit De Kwakel 
beloond met een goal die Bastiaan 
Vink met de backhand binnensloeg. 
Een fraaie soloactie van aanvoer-
der Marc van Zijverden ging hier-
aan vooraf. 

Qui Vive ging na de 1-4 door en pro-
beerde de opgelopen averij verder 
goed te maken. Er ontstonden ver-
scheidene gevaarlijke situaties voor 
de Rotterdamse goal. Een doelpunt 
viel echter helaas niet, hoewel het 

soms weinig scheelde. De Rotter-
damse A1’ers raakten merkbaar uit 
hun humeur nu de wedstrijd een 
andere wending had genomen. Qui 
Vive liet de Maasstedelingen niet 
meer in hun spel komen. De irrita-
tie hierover leverde hen onder an-
dere een gele kaart op voor een on-
nodig weggeslagen bal. 
Toch was het slotakkoord voor de 
mannen van Rotterdam. In de laat-
ste minuut van de wedstrijd zagen 
zij kans op fraaie wijze de 5-1 bin-
nen te werken. Qui Vive moest zo-

doende in Rotterdam zijn meerde-
re erkennen. Na de 4-1 nederlaag 
thuis was nu met 5-1 verloren.

Een lichtpunt
Al met al was het, zoals verwacht, 
een moeilijke wedstrijd geworden. 
Voor de eerste keer na vier wed-
strijden werden er geen punten ge-
pakt. De eerste helft speelde Qui Vi-
ve niet goed. In de tweede helft liep 
het echter weer zoals we dat van 
het team gewend zijn de laatste we-
ken en zo valt er dan toch een licht-

punt te zien deze zaterdag. De Qui 
Vive A1 liet na de rust zien een goed 
team te zijn dat probleemloos mee 
kan draaien in de  IDC-competitie. 
Daar mogen de mannen van de A1, 
coach Eric Otto en manager  Pie-
ter Bas Kolenberg met recht trots 
op zijn!
Volgende week ontvangt Qui Vive 
Amersfoort thuis. De uitwedstrijd 
werd op zeer ongelukkige wijze in 
de laatste minuut met 1-2 verloren. 
Het is dus zaak dit komende zater-
dag recht te zetten.

Kwikstaart D bereikt de finale van 
Uithoorns schoolvoetbaltoernooi

Uithoorn - Woensdag 30 maart 
2011. Het is kwart over twee als DE 
Kwikstaarthelden meegaan naar de 
kleedkamer met Raymond en Den-

nis voor de tactische bespreking 
van de halve finale schoolvoetbal 
2011. Vandaag staan achtereenvol-
gens op het menu “het Startnest 1”, 

“Vuurvogel 1” en “Springschans 4” 
het wordt erop of eronder maar de 
Kwikstaarthelden willen heel graag 
de finale halen.

Als voorafje mogen ze starten tegen 
het Startnest, de Kwikstaart mag de 
aftrap nemen en gelijk gaan ze vol 
gas richting het doel. Tommy knalt 
de bal gelijk naast en het Startnest 
is gewaarschuwd. De mannen hou-
den ze onder druk en zelden ko-
men ze eruit en als ze dan gevaar 
willen stichten staat de verdediging 
met Tim, Coen, Raynor onder leiding 
van Pim zijn mannetje met als vang-
net Bart. Op het middenveld werd 
elk polletje gecontroleerd door San-
der, Micheal, Sergio, Koen en Joe-
ri. Voorin staat het als een huis met 
Maurits, Luke, Tommy en Youp die 
continu ruimte creëerden voor el-
kaar. Inworp Kwikstaart, Maurits 
naar Micheal, hij draait goed open 
en passet op Sander die meegeeft 
aan Tommy die de bal hard en laag 
erin schuift, 1-0. De tweede helft te-
gen de wind in levert nog enkele 
mooie momenten op. Een vrije trap 
van Koen weet Youp helaas net niet 
achter de keeper te krijgen en ook 
Micheal en Tommy krijgen nog een 

paar mooie kansen maar de energie 
word gespaard en gecontroleerd 
uitgespeeld.

Vuurvogel
Het hoofdgerecht bestaat uit de 
Vuurvogel en hoe. Dat wordt een 
hele kluif, er komt een jongen aan-
lopen die nog groter is als meester 
Henry. De ouders zijn onder de in-
druk, maar de jonge helden aller-
minst. Micheal en Maurits winnen 
bijna elk duel van deze gigant en 
hij weet  er wel door te komen. Dan 
staat Pim er als een rots in de bran-
ding. Een klasgenootje van deze 
jongens mag van de scheidsrechter 
vlaggen en tot twee keer toe laat hij 
het spel stilleggen voor buitenspel 
waar het absoluut geen buitenspel 
was!! En dan gebeurt het onvermij-
delijke, ze breken uit en maken 0-1 
volkomen onverdiend maar de vlag-
genistvan de Kwikstaart laat zien 
niet partijdig te zijn. Tweede helft en 
Koen gaat aan de haal, geeft af op 
Joeri die hard meegeeft aan Tommy 
die met een bekende schuiver de 
1-1 erin prikt. Aftrap Vuurvogel en 
gelijk balverlies. Tommy deze keer 
op Koen, die helaas naastschiet. 
Zelden komt de Vuurvogel er nog 
uit en het is wachten op een doel-
punt. Koen valt maar op de grond, 
zittend weet hij de bal nog bij Mi-

cheal te krijgen die met een hele fij-
ne trap de lat laat trillen (volgens mij 
trilt ie nog steeds). Vrije trap voor 
Koen, legt aan en met een fenome-
nale trap verschalkt hij de keeper en 
staat het 2-1, nog een paar minuten 
de billen bij mekaar en dan wordt er 
afgefloten “in de pocket!!”.
 
Toetjes
Als toetje wordt de Springschans 
opgediend en de eerste helft speelt 
hoofdzakelijk op de helft van de 
Springschans af. Vele kansen wor-
den er gecreëerd maar helaas niet 
benut. Teveel ballen gaan door het 
midden, terwijl Sergio en Youp con-
tinu aanspeelbaar zijn op de buiten-
kanten. Enkele speldenprikken wor-
den door de prima verdediging een 
halt toegeroepen, zelfs een verkeer-
de teruggespeelde bal wordt netjes 
en correct door Bart weggewerkt. 
Ook hier heeft een lijnrechter weer 
de overhand in een buitenspel situ-
atie (die absoluut geen buitenspel 
was) en wederom wordt Tommy on-
terecht teruggefloten. 
Moe maar voldaan word deze wed-
strijd afgesloten met een 0-0 eind-
stand. Het heeft de ouders, suppor-
ters, meester Henry en jufrouw Nat-
halie goed gesmaakt.
Op naar de finale op vrijdag 8 april 
en wellicht tot dan.

KDO vergeet te winnen van 
lantaarndrager CTO’70
Uithoorn - Afgelopen zondag stond 
voor KDO de cruciale uitwedstrijd 
in Duivendrecht tegen lantaarndra-
ger CTO’70 op het programma. Na 
drie nederlagen op rij, snakte de 
ploeg van trainer Ron Langhout de-
ze middag naar een ommekeer. De 
trainer van KDO kon deze middag 
niet beschikken over de geblesseer-
den Ronnie Oltshoorn en Timo Kas, 
daarnaast was Frank Hogerwerf te-
gen CTO’70 geschorst. Dit resulteer-
de onder andere in basisplaatsen 
voor verdediger Robin Vaneman en 
middenvelder Roy Klijn.
In de eerste helft was KDO duide-
lijk de betere ploeg en kon meerde-
re malen gevaarlijk worden voor het 
doel van CTO’70. De prima acteren-
de Duivendrechtse doelman was de 
grote sta-in-de-weg voor de Kwa-
kelaars. De ene na de andere opge-
legde kans werd door de keeper ge-

keerd of door KDO om zeep gehol-
pen. Door niet te scoren, kon CTO’70 
in de wedstrijd blijven. Met een 0-0 
stand met de rust bereikt.

Golfde
Na de rust golfde de wedstrijd op en 
neer. Beide ploegen wilden vandaag 
de weg omhoog vinden, waardoor 
de spanningen in het veld toena-
men. Vijf minuten na rust werd Roy 
Klijn voor de Kwakelse dug-out met 
gestrekt been fors onderuit getrapt. 
Het enige wat de warrig leiden-
de scheidsrechter deed was kwaad 
naar de dug-out kijken, CTO’70 ont-
snapte aan een rode kaart.

KDO kon minder uitrichten dan in 
de eerste helft, waardoor de Dui-
vendrechters grip konden krijgen op 
de wedstrijd. In de 70e minuut kon 
Patrick Schijff met rood inrukken 

naar de kleedkamer aangezien hij 
zijn ongenoegen uitte over het mati-
ge optreden van de leidsman. Geen 
bestraffing voor een forse overtre-
ding, maar wel voor praten. Vijf mi-
nuten later overkwam de rechtsbui-
ten van CTO’70 precies hetzelfde en 
ontving zijn tweede gele kaart.

Alle kanten
Met tien tegen tien kon de wed-
strijd in het laatste kwartier nog al-
le kanten op. Een minuut voor tijd 
werd een doelpunt afgekeurd voor 
CTO’70. In de daaropvolgende aan-
val vergat Joeri Stange KDO de drie 
punten te bezorgen. Stange aar-
zelde iets te lang oog in oog met 
de keeper, waardoor een verdedi-
ger van CTO’70 met een sliding ter-
nauwernood redding kon brengen. 
Kortom, er werd niet gescoord de-
ze middag. 

Met deze puntendeling schieten zo-
wel KDO als CTO’70 weinig op in de 
strijd om lijfsbehoud. Door de over-
winning van Hillegom op Nieuw 
West staat KDO nu zelfs op de der-
tiende plaats. Een plaats die aan het 
einde van het seizoen rechtstreekse 
degradatie inhoudt.
Volgende week speelt KDO op-
nieuw een kraker, dan in Heemste-
de. Om 14.00 uur tegen nummer 
tien HBC. 

KDO 2 geeft punten in 
slotfase uit handen
KDO 2 heeft afgelopen zondag niet 
kunnen winnen van DSS 3.
Nadat de Kwakelaars na een uur 
spelen op een 3-2 voorsprong kwa-
men leek er geen vuiltje aan de 
lucht. Echter in de slotfase werden 
er op eenvoudige wijze twee tegen-
doelpunten weggegeven, waardoor 
DSS met 3-4 won.

Doelpuntenmakers aan Kwakselse 
zijde waren Patrick van der Nesse, 
Paul Hogerwerf en Sjors Kas. Aan-
staande zondag speelt het twee-
de om 11:30 uur uit tegen Zaanlan-
dia 2.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Allereerst wil ik, namens 
Hartenvrouw, de nieuwe beheerder 
van “De Scheg”, Kees Spanjaard be-
danken voor zijn niet aflatende zorg 
en attenties die hij elke dinsdag aan 
ons besteedt. In z’n eentje zorgt hij 
(en vorige week bij onze voorjaars-
drive ook nog de hapjes) voor kof-
fie/thee, koekje erbij en een drank-
je! Chapeau voor Kees! 
In de A, met vijftien paren, wer-
den eerste Elly van Nieuwkoop/Jes-
sie Piekaar met 61.81%, tweede het 
paar Elly van Brakel/Vera van Wes-
sem met 57.99%. Als derde volgden 
Trudy van den Assem/Refina van 
Meijgaarden met 57.64%.
De competitie: Kitty van Beem en 
Agnes de Kuijer voeren nu de troe-
pen aan als eerste met 55.71% ge-
middeld. Tweede staan nu Elly van 
Nieuwkoop en Jessie Piekaar met 
54.31%. Derde zijn Trudy van den 
Assem en Refina van Meijgaar-
den met 54.17%. Kom dames Fern-
hout/Vromen u kunt toch niet eeu-
wig vierde blijven? Zo komt u nooit 

in de krant!. In de B, met dertien 
paren, scoorden Mieneke Jongs-
ma  en Hilly Cammelot 65.85%! en 
werden eerste. Als gedeelde tweede 
noteren wij Trees Ellerbroek en Mi-
ta Maas en Ploon Roelofsma/Marja 
Slinger met 57.08%.
Derde werden Annet Roosendaal 
en Rini Tromp met 55.83%. Dan de 
competite: Hilly Cammelot en Mie-
neke Jongsma hebben een “grote 
sprong voorwaarts” gemaakt, ach ja 
ken uw klassieken, door nu als eer-
ste te staan met 60.49%! gemiddeld. 
Froukje Kraaij en Anneke van der 
Zeeuw, als tweede, blijven enigszins 
achter met 55.35%. De dames Floor 
Janssen/Gertrude Doodkorte blijven 
stabiele derde met 55.09%.
Kom dames Blansert/Van Geelker-
ken!, Als vierde (en voormalig excel-
lente eerste) moet het met 54.87% 
toch niet zo moeilijk zijn om uw 
voetstuk weer te betreden. Ook spe-
len bij Hartenvrouw? Inlichtingen 
bij de secetaris Mieneke Jongsma, 
telefoonnummer 0297-565756.

Individuele kwaliteit 
geeft de doorslag
Uithoorn - Legmeervogels moest 
aantreden tegen de BFC te Bussum. 

Het tempo in deze wedstrijd lag be-
duidend lager dan de voorafgaan-

Gertrude en Trudy op 
‘ramkoers’ bij BVU
Uithoorn - Op maandag 28 maart 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de 4e ronde in de 5e paren-
competitie. In de A-lijn werd enorm 
dicht op elkaar gescoord, het ver-
schil tussen 1 en 16 was iets meer 
dan 15%. In de B-lijn lag was dit 
wel even anders, nummer 1 haal-
de maar liefst 70% terwijl de laatste 
op 26% bleef steken. Dat Gertru-
de en Trudy er een weekje tussen-
uit waren heeft hen blijkbaar heel 
goed gedaan. Met nog 2 weken te 
gaan staan zij fier aan kop in de B-
lijn. In de A-lijn lijken Hans en Nico 
hun koppositie te behouden, maar 
je weet nooit. Stenny en Herman bij-
voorbeeld stegen van 11 naar 5.
De uitslagen: 
A-lijn: 
1. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg 59,52%
2. Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer 59,23%
3. Stenny

& Herman Limburg 56,55%
4. Thea Stahl & Thea Kruyk 53,87%
B-lijn: 
1. Gertrude Doodkorte
& Trudy van den Assem 70,42%
2. Marijke & Ger van Praag
en Monique Verberkmoes
& Jan van Beurden 60,83%
4. Wim Baars
& Marcel Dekker 59,17%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. U kunt vrijblijvend een 
paar keer meespelen. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met de 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder tel. 569432 of via 
e-mail bvu@telfort.nl.

Legmeervogels speelt gelijk
Uithoorn - Met de wedstrijd tegen 
Sporting Martinus nog in het ach-
terhoofd zou Legmeervogels de po-
sitieve lijn wel even doortrekken. De 
wedstrijd tegen UNO was echter het 
tegenovergestelde van de wedstrijd 
tegen Martinus. Oorzaak van het 
zwakke presteren zou kunnen lig-
gen in blessures en niet het fit zijn 
van enkele basisspelers.
Niet in de sterkste opstelling begon 
Legmeervogels aan de wedstrijd. De 
eerste aanvallen en mogelijkheden 
zijn voor Legmeervogels. UNO be-
perkte zich tot verdedigen en af en 
toe een countertje. Dit bleek de ba-
sis te zijn wat de hele wedstrijd zou 

gaan duuren. Pas op het eind van de 
eerste helft was er spraken van eni-
ge druk van Legmeervogels en ont-
stonden er mogelijkheden om de 
scoren te openen. In de vijf minuten 
dat dit offensief duurde kwam on-
der andere Earl Tjin a Kiem een paar 
keer oog in oog met de UNO kee-
per te staan. Helaas ontbrak dit keer 
de goede afwerking. Ruststand 0-0.
De tweede helft een zelfde spel-
beeld. Twee elftallen die het verschil 
in deze matige wedstrijd niet kon-
den maken. Het wachten was op het 
team dat gebruik zou kunnen ma-
ken van de fouten van beide verde-
digingen om te scoren. Dit was het 

enige spannende in deze wedstrijd. 
Een paar mogelijkheden om de fou-
ten af te straffen deden zich voor in 
de laatste fase van de wedstrijd. Earl 
Tjin a Kiem, Nick Driehuis en Bas 
Righarts hadden hun kans maar 
verzuimde die te verzilveren. Aan 
de andere kant was het Piet Per-
soon die voor spanning zorgde door 
een terugspeelbal tegen een tegen-
stander aan te schieten en de terug 
springende bal bijna in zijn doel ver-
dween.

Het bleef bij de stand 0-0 in deze 
matige wedstrijd op een warm zon-
nig veld, een echt potje zomeravond 
voetbal. Komende zaterdag is Leg-
meervogels vrij van competitie ver-
plichtingen.

de wedstrijden, maar dat kan waar-
schijnlijk aan de zomerse tempe-
raturen worden geweten. De beste 
kansen waren voor Legmeervogels, 
maar daar waar de eindpas vandaag 
wel goed was, stokte de afwerking. 
De ruststand had 1-4 kunnen zijn, 
maar beide ploegen kwamen in de 

eerste helft niet tot scoren. De twee-
de helft gaf eigenlijk een beetje het 
zelfde beeld. Legmeervogels was de 
betere ploeg, maar verzuimde de 
opgezette aanvallen om te zetten in 
doelpunten. In de 15e minuut van 
de tweede helft viel dan toch, naar 
later bleek, de beslissende treffer. 
Yorick brak door op links, de voorzet 
belandde echter bij een BFC verde-
diger, en de bal dreigde over de in-
komende Guido heen te gaan. Met 
de buitenkant van zijn hak contro-
leerde hij echter deze bal achter zijn 
rug, en volleerde kiezelhard de bal 
achter de BFC doelman: 0-1.
BFC bleek niet in staat het tij te ke-
ren, en Legmeervogels kon redelijk 
eenvoudig de wedstrijd naar een 
goed eind brengen. In de laatste mi-
nuut viel een schot van Guido net 
aan de verkeerde kant van de paal, 
maar de punten werden meegeno-
men naar Uithoorn.
Volgende week staat voor Legmeer-
vogels een echte klassieker op het 
programma, uit tegen kampioen 
RODA 23. Als voetballer zijn dit na-
tuurlijk de mooiste en leukste wed-
strijden om te spelen.
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Honkbalheren Thamen 1 
winnen eerste wedstrijd
De Kwakel - In navolging van ‘ope-
ningsday’ bij de grote honkbaljon-
gens in de U.S.A., is in Nederland, 
en daarmee ook in Uithoorn, het 
honkbalseizoen van start gegaan.  
De honkbalvelden aan de Vuurlijn 
zijn dan ook weer het hele week-
end gevuld met honkbalminnen-
de mensen. Vorige week nog trok-
ken de velden van Thamen hoge be-
zoekersaantallen door de organisa-
tie van twee honkbaltoernooien voor 
de jeugd. Afgelopen zondag was 
het de beurt aan het eerste honk-
balteam van Thamen om hun sei-
zoen te openen. De tegenstander, 

op deze zonovergoten dag, was het 
team van Quick uit Amsterdam. Tra-
ditioneel wordt er een eerste bal ge-
gooid om symbolisch de competitie 
te starten. Dit jaar werd dit gedaan 
door Michel Schotman. De wed-
strijd verliep voorspoedig voor Tha-
men. De wedstrijd werd gewonnen 
met 8-4 in het voordeel van Thamen, 
met in de vierde inning een schitte-
rende homerun van midvelder Ernst 
jan Koole. 
Een geweldige start voor het team 
van Thamen dat dit jaar voor het 
eerste onder leiding staat van Mar-
lon Frolijk.

KDO knokt zich naar 
punt in Heemstede
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO 1 de uitwedstrijd te-
gen HBC in Heemstede op het pro-
gramma. HBC, dat voorafgaand aan 
de ontmoeting op een tiende plaats 
stond, doet er net als KDO alles aan 
om zich te ontdoen van de onderste 
plaatsen in de derde klasse. Trainer 
Ron Langhout kon deze middag niet 
beschikken over Patrick Schijff (ge-
schorst), Robin Vaneman (weekend 
weg) en Timo Kas (enkelblessure).
De wedstrijd begon om 14:00 uur 
en beide ploegen kwamen fel uit de 
startblokken. 
De linksbuiten van HBC had het di-
rect flink op zijn heupen en dit re-
sulteerde na één minuut spelen tot 
een gele kaart van Jelle de Jong na 
een overtreding op de nummer elf. 
Een paar minuten later ontsnap-
te dezelfde De Jong aan zijn twee-
de gele kaart, toen hij opnieuw de 
linksbuiten naar de grond werkte. 
KDO hanteerde veelvuldig de lange 
bal en kwam op deze manier amper 
aan voetballen toe. Na een kwartier 
spelen ontving Frank Hogerwerf
ook een gele kaart, wat automa-
tisch betekent dat hij (net als Jelle 
de Jong) volgende week tegen VVA/
Spartaan geschorst zal zijn. In deze 
fase van de competitie blijft het voor 
vele spelers een grote frustratie om 
bij elke kaart de volgende wedstrijd 
aan de kant toe te moeten kijken.

Gevaarlijk
HBC was in de eerste helft de bo-
venliggende partij, zonder echt ge-
vaarlijk te worden. Toch kwam de 
ploeg uit Heemstede in de 38e mi-
nuut op voorsprong, na een indivi-
duele actie van wederom de links-
buiten. De HBC-er omspeelde van-
af de rechterkant zijn directe tegen-
stander en schoot vanaf zo’n twintig 
meter de bal in de korte hoek achter 
doelman Peter Onderwater, 1-0. Met 
deze stand werd ook de rust bereikt.
In de tweede helft kwam KDO een 
stuk beter voor de dag. In de 47e 

minuut leidde dit tot de eerste kans 
voor KDO in de wedstrijd. Rechts-
buiten Doron Borger wist, na een 
goede actie aan de zijkant, gele-
genheidsspits Sven Vlasman te be-
reiken. Vlasman aarzelde geen mo-
ment en schoot de bal hard in de 
rechterbenenhoek. Het was ech-
ter de HBC-doelman die fraai wist 
te redden. Gesteund door deze kans 
werd het positiespel aan Kwakel-
se kant in de loop van de wedstrijd 
verzorgder. In de 68e minuut kwam 
KDO na een prima aanval op gelijke 
hoogte. Joeri Stange ontving de bal 
aan de rechterkant en wist met een 
secure crossbal Bart-Jan van der 
Jagt op zijn hoofd te bereiken. Van 
der Jagt kopte de bal vervolgens 
keurig op Sven Vlasman die de bal 
koelbloedig binnenschoot, 1-1. Na 
deze gelijkmaker kon de wedstrijd 
alle kanten op gaan. HBC probeerde 
het duel fysiek te winnen door vele 
lange spelers voorin te zetten en te 
hopen op één goede bal. KDO kreeg 
meer ruimte om te voetballen, maar 
kon helaas geen tweede treffer ma-
ken. Kortom, de wedstrijd eindigde 
daarom ook in 1-1.

Gelijk
Door dit gelijkspel en de overwin-
ningen van Geinburgia en Hillegom, 
staat KDO nog steeds op de der-
tiende plaats. Er volgen nu nog zes 
finales om ervoor te zorgen dat KDO 
ook volgend seizoen actief zal zijn 
in de derde klasse. Twee keer spe-
len de Kwakelaars nog tegen num-
mer twaalf Nieuw West en nummer 
zes Nederhorst, verder thuis tegen 
nummer zeven DWS en volgende 
week thuis tegen nummer drie VVA/
Spartaan. In de uitwedstrijd eerder 
dit seizoen won KDO knap met 1-2 
in Amsterdam.

Hopelijk kan KDO aanstaande zon-
dag om 14.00 uur opnieuw voor een 
verrassing zorgen om zichzelf hier-
mee een grote dienst te bewijzen.

Legmeervogels zondag 
blijft op het goede spoor
Uithoorn - Na het debacle tegen 
FC Nieuw West heeft Legmeervo-
gels de draad gelukkig weer goed 
opgepakt. Vorige week werd RKDES 
met slechts een 4-0 nederlaag huis-
waarts gestuurd en deze week werd 
in Amsterdam met 0-1 gewonnen 
van de ‘grote‘ club DWS. Nu, van 
dit ‘‘grote’ is weinig of niets meer 
over. Slechts twee wedstrijdjes wa-
ren er deze dag op de velden van 
DWS. Toen Legmeervogels de kan-
tine betrad was deze helemaal ver-
laten. Ook het speelveld van DWS is 
een en al verdriet. Drie jaar geleden 
speelde men nog in de hoofdklasse. 
Dan volgt er de ene degradatie na 
de andere. Deze neerwaartse spi-
raal komt nu, voor DWS gelukkig, 
dan tot stilstand in de 3e klasse? 
Dan het duel zelf. Legmeervogels 
begint dit duel met een 2-tal A ju-
nioren in de basis, Jordy de Groot 
en Perry Schoenaker. En op de bank 
zit een derde A junior Mitchell Ver-
schut. Legmeervogels mist in het 
duel tegen DWS onder anderen 
Dennis Rijnbeek-geschorst, Mels 
Bos-gebroken teen, Rowan Hogen-
boom-gebroken sleutelbeen, Fran-
klin Meijerhoven net terug van va-
kantie en ook Rigi Graanoogst be-
gint op de bank. Het was dus even 
puzzelen voor trainer Henny Snel. 
Maar de elf die er stond hebben 
gedaan wat er gedaan moest wor-
den en een uitstekende wedstrijd 
gespeeld. De eerst vijftien minuten 
waren voor Legmeervogels en DWS 
moest ver terug op eigen helft. 

Kansjes
Er waren toch wel wat kleine kans-
jes voor Legmeervogels om in de-
ze periode op een verdiende voor-
sprong te komen. Een van de fraai-
ste aanvallen in de ze periode was er 
in de 12e minuut toen Robin Ousso-
ren na een fraaie actie een voorzet 
los liet die door Jordy de Groot maar 
net werd gemist. Stefan van Pier-
re die ook stond te wachtten mis-
te ook maar net de bal. Dan komt 
DWS beter en beter in de wedstrijd, 
vooral via de snelle buitenspelers en 
moet Legmeervogels terug op ei-
genhelft. In de 16 minuut heeft Leg-
meervogels al het geluk van de we-
reld als een speler van DWS volko-
men vrijstaand op de rand van het 
16 meter gebied de snoeihard de lat 
raakte boven Patrick Brouwer. Als 
de golf van aanvallen van de gast-
heren tot rust komen golft het spel 
op en neer ontstaan er gevaarlijke 
situaties voor de beide doelen. In 
de 31ste minuut is er een overtre-
ding op Stefan van Pierre. Van Pier-
re neemt deze toegekende vrije trap 
zelf en plaatst deze zeer fraai op het 
hoofd van de mee opgekomen en 
volkomen vrij staande Stefan van 
Grieken. Op zijn inzet heeft de doel-
man van DWS geen enkel verweer 
en staat Legmeervogels op een keu-
rige 0-1 voorsprong. Op dat moment 
zeker verdient.

Na deze treffer van Legmeervogels 
probeert DWS toch snel deze stand 
gelijk te trekken en vooral van af de 
vleugels komt het gevaar van DWS. 
Gelukkig hebben deze vleugelspe-
lers weinig oog voor hen mede spe-
lers en proberen zij veelvuldig voor 

het eigen succes te gaan dat dan 
weer strandde in schoonheid. Met 
de 0-1 wordt dan ook de rust ge-
haald. 

Speler minder
De tweede helft begint DWS met 
een speler minder. In de rust heeft 
de scheidsrechter de heer Rob van 
den Broek aan de aanvoerder van 
DWS, Virgil Trustfull een rode kaart 
getoond na een incident met een 
toeschouwer, volgens de scheids-
rechter. Nu is het zo dat Legmeervo-
gels niet altijd gelukkig is geweest 
tegen tegenstanders die gedwon-
gen waren om met minder man te 
gaan spelen. DWS begint de tweede 
helft dan ook furieus en dwingt In 
De rust heeft trainer Henny Snel zijn 
verdediging op dracht gegeven om, 
ondanks een man meer, om niet in 
te schuiven. Dit had vooral te ma-
ken met de twee watervlugge bui-
tenspelers die dan mogelijk een op 
een hadden komen te staan en nu 
altijd geconfronteerd werden met 
een verdediger met rugdekking.  
Legmeervogels doet dit wonder-
wel goed en geeft bijna geen kans 
weg. Na deze stormloop neemt Leg-
meervogels meer en meer het initi-
atief weer in handen. Zo krijgt Leg-
meervogels kansen om uit te lopen 
naar een 0-2 en misschien wel een 
0-3 voorsprong. Stefan van Pierre, 
in stelling gebracht door o.a Perry 
Schoenaker ziet zijn inzet gestopt 
worden door de DWS doelman. Ook 
Robin Oussoren is niet gelukkig met 
zijn schoten op het DWS doel. Toch 
blijft het oppassen voor Legmeervo-
gels. Zo nu en dan komen de gas-
ten toch erg ver op de helft van Leg-
meervogels. Maar net als in de eer-
ste 45 minuten gaan veel DWS spe-
lers voor het eigen succes. 
Aan de andere kant kan het Leg-
meervogels zeer zeker niet ont-
zegt worden dat er niet is gestreden 
voor een overwinning. Met name 
het heel jonge middenveld van Leg-
meervogels met onder andere Per-
ry Schoenaker en Jordy de Groot, 
later vervangen door dus Mitchell 
Verschut lieten zich ook in dit du-
el zien dat zij uit het goede hout zijn 
gesneden en zeker niet de minde-
re waren van de over meer routi-
ne beschikkende DWS spelers  De 
ploeg, het gehele team dat hier op 
het veld stond heeft gestreden voor 
wat het waard is en mag dan ook 
bijzonder blij zijn met deze, toch ze-
ker verdiende overwinning op het 
‘‘grote’ DWS. 

Komende weken
Na de overwinning van de vorige 
week op RKDES en dan nu weer 
de overwinning op DWS stijgt Leg-
meervogels op de ranglijst en is met 
een beetje geluk de 3e plaats of 4e 
plaats een haalbare mogelijkheid. 
Dan zal Legmeervogels de komen-
de twee weken ook aan de goede 
kant van de score moeten blijven. 
Er wacht Legmeervogels een zwaar 
programma. Aanstaande zondag 
komt Nederhorst op bezoek in Uit-
hoorn en op maandag 25 april staat 
de eerste ontmoeting op het pro-
gramma tegen Concordia dat mo-
gelijk deze dag de 2e periode kan 
binnenhalen.

Legmeervogels doorbreekt 
status van kampioen RODA
Uithoorn - Onder wederom mooie 
weersomstandigheden stond de 
derby RODA-Legmeervogels op het 
programma. Sommige spelers ken-
nen elkaar van school, andere spe-
lers speelden in het verleden bij hun 
huidige tegenstander. 

Het was wel duidelijk dat niemand 
wilde verliezen. RODA had natuur-
lijk verleden week de titel gepakt, 
maar niets wees uit dat zij het nu 
wel geloofden. Ongeslagen kampi-
oen worden en blijven, dat was hun 
doelstelling.

De wedstrijd werd eigenlijk een 
soort kopie van de eerder gespeel-
de wedstrijd in het seizoen. RODA 
heeft geweldige spitsen lopen, en 
die worden continu gezocht door 
middel van lange (cross) ballen. 
Legmeervogels probeert voetbal-
lend de oplossing te zoeken, zodat 
er sprake is van twee verschillende 
speelstijlen.

Legmeervogels had na enkele mi-
nuten al te maken met een tegen-
valler; Killian raakte in een sprintdu-
el geblesseerd, en moest al na vijf 
minuten afhaken. Jeroen was zijn 
vervanger, wat direct al gedwon-
gen leidde tot enkele omzettingen 
in het geel-blauwe team. De eerste 
helft golfde het spel heen en weer. 
De beste kansen waren in het eerste 
half uur voor Legmeervogels.

Jeroen ontving de bal in de zestien, 
maar koos eroor te kappen in plaats 
van te schieten, waardoor die kans 
verloren ging. Een kopbal van Gui-
do ging rakelings naast de paal. In 
de 30ste minuut had Legmeervogels 
een penalty moeten hebben. 

Sven omspeelde de keeper, en zijn 
bal werd met de arm van de doel-
lijn afgehaald. Rood en een penal-
ty zou je zeggen, maar de warrige 
scheidsrechter liep via de zestien 
meter naar de cornervlag, overdacht 
de situatie, durfde uiteindelijk niet 
de juiste beslissing te nemen, en gaf 
slechts een corner. 

Tegenvaller
Vlak daarna werd Legmeervogels 
wederom met een tegenvaller ge-
confronteerd; invaller Jeroen viel 
na een charge op zijn enkel gebles-
seerd uit, en werd vervangen door 
Vincent.
Dat Vincent uiteindelijk een hoofd-
rol ging spelen, wist hij natuurlijk 
nog niet op dat moment.

De laatste 15 minuten van de eer-
ste helft werd RODA dreigender. De 
spitsen kregen iets meer ruimte, en 
dat leidde bijna tot een doelpunt. 

Een op een met de Legmeervogels 
keeper kreeg RODA de kans op een 
voorsprong, maar keeper Mike red-
de met een super reflex spectacu-
lair. 
In een aantrekkelijk duel was de 
ruststand uiteindelijk 0-0.
De tweede helft begon voor RODA 
uitstekend. De sterk spelende num-
mer 7 van RODA won voor het eerst 
in de wedstrijd een persoonlijk duel 
overtuigend van zijn bewaker San-
der, en zijn voorzet vanaf links werd 
belandde via de vingetoppen van de 
Legmeervogels keeper precies voor 
de voeten van de RODA spits: 1-0.

Daar waar de meesten misschien 
verwachtten dat Legmeervogels 
hierdoor mentaal zou breken, pak-
ten zij de draad echter perfect weer 
op. Uit een prima voorzet van Robin 
tikte de meegeslopen Noud de bal 
achter de RODA keeper, echter via 
de onderkant van de lat sprong de 
bal het veld weer in. Het middenveld 
met Guido, Li en Robin kwam steeds 
steviger in handen van Legmeervo-
gels, en aanvallers Sven, Yorick en 
een ontketende Vincent bezorgden 
de RODA verdedigers handen vol 
werk. De beloning kreeg Legmeer-
vogels in de 31ste minuut. Robin 
ontving de bal in de zestien, legde 
breed op Yorick, welke de RODA 
keeper kansloos liet met zijn schui-
ver: 1-1.

Vanuit een gesloten organisa-
tie hoopte Legmeervogels stiekem 
op meer. En dat meer kwam, in de 
43ste minuut. Jeffrey ( wij denken 
dat hij deze wedstrijd minimaal elf 
kilometer heeft gelopen) stoomde 
op, gaf voor vanaf links, en de bal 
belandde voor de voeten van Vin-
cent, welke met buitenkant rechts 
de bal in de linkerbovenhoek van 
het RODA doel draaide: 1-2.

De scheidsrechter liet nog vier mi-
nuten doorspelen, maar in de stand 
veranderde niets meer. In de hecti-
sche slotfase viel Casper nog in voor 
Sven, maar ook hij moest al na drie 
minuten geblesseerd het veld verla-
ten, en werd vervangen door Mo.

Uiteindelijk was de overwinning van 
Legmeervogels zeker niet onver-
diend. Er is hard gestreden voor dit 
resultaat, en de blijdschap binnen 
het gehele team was dan ook groot. 
Door het verlies van DOVO stijgt 
Legmeervogels nu naar de tweede 
plaats, het hoogsthaalbare in deze 
competitie.

Volgende week speelt de ploeg thuis 
tegen OSM, wederom een waardige 
tegenstander uit deze zware, maar 
mooie competitie.

Winst voor Qui Vive JA1
De Kwakel - Na het verlies in Rot-
terdam afgelopen weekend kregen 
de mannen van Qui Vive JA1 zater-
dag 9 april de kans zich thuis te re-
vancheren voor de in de laatste mi-
nuut verloren uitwedstrijd te Amers-
foort in het begin van de lopende 
IDC-competitie.

Niveau terug
Vorige week besloten we het ver-
slag van de verloren uitwedstrijd te-
gen Rotterdam met de conclusie dat 
de JA1 van Qui Vive goed mee kan 
draaien in de IDC-competitie. Dat 
dit inderdaad het geval is liet het 
team vandaag met name in de eer-
ste helft tegen Amersfoort duidelijk 
zien.
Er werd van meet af aan weer goed 
gehockeyd. De beleving, de con-
centratie, het goede samenspel, het 
was er weer allemaal. Amersfoort 
speelde overigens goed mee en het 
was bepaald geen “makkie”. Zo was 
de eerste grote kans voor de gas-
ten uit de keistad. Qui Vive liet ech-
ter het betere spel zien, hetgeen 
halverwege de eerste helft met een 
doelpunt werd bekroond. Daniël de 
Graaf scoorde uit één van de straf-
corners die        Qui Vive verdiende.
Amersfoort had geen antwoord op 
het goede spel van Qui Vive. De be-
zoekers kwamen ondanks verschil-
lende pogingen niet door de dege-
lijke defensie van Qui Vive heen. De 
rust werd dan ook met een 1-0 voor-
sprong gehaald. 

Lastig
Het was nu zaak de wedstrijd in de 
tweede helft niet uit handen te ge-
ven. Amersfoort deed wat het kon 
en kwam af en toe gevaarlijk voor 
keeper Mats Kaas. Deze hield sa-
men met de verdediging vandaag 
echter het doel schoon. Dit ondanks 
het feit dat de ploeg uit Amersfoort 
meerdere strafcorners kregen toe-
gekend. De Uithoornaars hielden 
het hoofd koel en wisten ze één voor 
één onschadelijk te maken. Zelf ver-
dienden de Qui Vivenaren slechts 
twee strafcorners. 
Af en toe verscheen Qui Vive voor 
het vijandelijke doel, maar gescoord 
werd er niet meer, alhoewel het 
soms “close” was.
Qui Vive hield de hele tweede helft 
goed stand en zo verstreek lang-
zaam maar zeker de tijd. Door de 
kleine marge bleef het een span-
nend duel. Toen het eindsignaal uit-
eindelijk klonk stond er nog altijd 
1-0 op het scorebord en zo gingen 
de 3 punten naar Qui Vive. Hiermee 
hebben de hockeyers uit De Kwakel 
inmiddels in totaal 11 punten ver-
gaard, hetgeen een goed resultaat 
is. Het geeft eens te meer aan dat 
de A1 een goed hockeyjaar afwerkt.

Zoals we de vorige week al stelden 
mogen coach Eric Otto, manager 
Pieter Bas Kolenberg en het team 
van Qui Vive A1 met recht trots zijn 
op hetgeen dit seizoen wordt be-
reikt.

De Amstel huldigt Paul Lamers
Regio - Tijdens de jaarlijkse vrij-
willigersavond afgelopen zaterdag-
avond in clubhuis “Bubbels” in het 
Veenweidebad werd voorzitter Paul 
Lamers terecht eens extra in het 
zonnetje gezet.
Paul is dit jaar 40 jaar lid van Zwem- 
en polovereniging De Amstel, 25 
jaar bestuurslid en 20 jaar voorzit-
ter. In die lange carrière heeft hij in-
middels wel alle vrijwilligersfunc-
ties binnen de Amstel bekleed. Niet 
alleen binnen de Amstel, hij is ook 
voorzitter van de Kring Amsterdam-
’t Gooi van de KNZB en bonds-
scheidsrechter van de KNZB en fluit 
dus het hele jaar door in heel Ne-
derland waterpolowedstrijden. Als 
hij tijd heeft probeert hij ook nog 
zijn rol als keeper te vervullen in 
het Heren-2 waterpoloteam van de 
Amstel. In januari van dit jaar werd 
hij tijdens het Sportgala van de ge-
meente gekozen tot vrijwilliger van 
het jaar. Als je het zo leest is het ei-
genlijk een raadsel dat hij afgelopen 
zaterdag tijd kon vinden om aanwe-

zig te zijn op de vrijwilligersavond.
Toch had het bestuur er voor ge-
zorgd dat oude bekenden, oud-le-
den, zijn familie en zijn waterpolote-
amleden aanwezig waren.
De huldiging werd ingeleid door de 
penningmeester, die met een foto-
presentatie een deel van Paul’s 
loopbaan op een luchtige wij-
ze de revue liet passeren. Vervol-
gens werd de bar van het clubhuis, 
zijn lievelingsstekkie, naar hem ver-
noemd: “Paul’s bar”. Tot slot ontving 
hij nog een bon voor een avondje 
eten in een gerenommeerd plaatse-
lijk restaurant. 
In zijn dankwoord bedankte Paul 
zijn echtgenote voor haar geduld en 
begrip en de andere bestuursleden 
voor de ondersteuning en fijne ma-
nier van samenwerken.
Alle Amstelleden wensen Paul nog 
vele jaren alle plezier binnen de Am-
stel!
Ook benieuwd wat de Amstel jou te 
bieden heeft? Kijk ‘ns op 
www.zpv-de-amstel.nl

Postduivenvlucht:
Ginkel & Berg winnaars
Regio - Na een trainingsvlucht vo-
rige week vanuit Zevenbergschen-
hoek, was het afgelopen zaterdag 
een vlucht om de punten. Meteen 
zie je de kampioenen van voorgaan-
de jaren al weer in de top van de uit-
slag, maar er volgen nog 30 vluch-
ten. Maar het spreekwoord luidt: de 
eerste klap is een daalder waard, 

De trainingsvlucht van vorige week 
was voor veel duiven een zware trai-
ning, zodat er reikhalzend uitgeke-
ken werd hoe het deze week zou 
verlopen. Vrijdagavond werden er 
723 duiven ingekorfd door de leden, 
en dit had uiteraard ook te maken 
met het prachtige weer dat voor-
speld was voor de zaterdag.

De duiven werden ondanks het 
mooie weer pas om 10.50 uur in St. 
Job in ’t Goor in België (een deelge-
meente in de provincie Antwerpen 
bij Brecht en Schoten) gelost, en dat 
kwam omdat er verspreid over het 
land mist was ontstaan, waardoor 
het aan de grond behoorlijk koud 
is, en de zon de bovenlucht sneller 
verwarmt. Hierdoor ontstaat er een 
te groot verschil in temperatuur en 
ontstaat er een inversie (twee ver-
schillende luchtlagen) die het oriën-
teren van de vogels nadelig kunnen 
beïnvloeden.
De duiven werden met een noord-
oostenwind gelost, en om 12.10.36 
uur was de eerste duif van de ver-
eniging terug op het hok van de 
Combinatie Ginkel & Berg in De 

Kwakel. Deze duif behaalde een 
snelheid van 1283,913 meter per mi-
nuut, en dat is 77 km per uur. Henk 
Snoek uit De Kwakel werd 2e en 
Cor van Bemmelen uit De Hoef leg-
de beslag op de 3e plaats. Leo v.d. 
Sluis uit Uithoorn werd eerste in de 
B-Groep op plaats 51. De gemid-
delde afstand was 103 km. In Ray-
on F van de Afdeling Noord Holland 
werd Ginkel & Berg 15e, Henk 17e, 
Cor 22e, Ron den Boer 23e, Hennie 
Pothuizen 28e en Wim Wijfje 88e, 
hier waren 4006 duiven in concours. 

Uitslag 
St. Job in ’t Goor 
723 duiven 23 deelnemers: 
Ginkel & Berg
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
R. den Boer
C. Pothuizen
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg
H. Half
W. Könst
Bosse & Zn
C. Stevens
L. v.d. Sluis
P.J. van Schaik
A.M. Duivenvoorde
Verweij-Castricum
J. Koek
M. Bosse
M. v.d. Hoort
N. Oussoren
R. v.d. Wal
Th. Vlasman
P. Baas
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Burgemeester Oudshoorn gooit 
eerste bal bij Honkbaltoernooi
Uithoorn - Het honkbalseizoen op 
een speciale manier openen, dat 
is wat Honk- en Softbalvereniging 
Thamen voor ogen had bij de or-
ganisatie van een groot jeugdtoer-

nooi. Op deze manier konden kin-
deren in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar 
een aantal oefenwedstrijden spe-
len, voordat de competitie komend 
weekend start.

Op zaterdag was het de beurt aan 
de Beeballers. Beeball is een, voor 
jonge kinderen, aangepaste vorm 
van honkbal, waarbij de kinderen 
de bal van een paaltje mogen slaan. 

Burgemeester D. Oudshoorn gooit de 1e bal op slagman Zev Weisscher

Dertien teams uit heel Nederland 
waren stipt om 10 uur aanwezig 
voor de officiële opening. Onder be-
geleiding van muziek en een groot 
aantal toeschouwers, kwamen de 
kinderen in defilé het veld op. 

Bij Major League wedstrijden in 
Amerika is het gebruikelijk dat een 
bekend persoon de wedstrijd opent 
met het gooien van de eerste bal. 
Thamen had de burgemeester van 
Uithoorn, mevrouw drs. D.H. Ouds-
hoorn hiervoor gevraagd en geluk-
kig gaf zij gehoor aan de uitnodi-
ging.

Na een korte speech van een be-
stuurslid, nam mevrouw Oudshoorn 
plaats op de pitcherheuvel en gooi-
de zij een strakke bal naar slagman 
Zev Weisscher. Met een flinke tik 
wist de 6-jarige Zev de bal ver het 
veld in te slaan. Het toernooi was 
officieel geopend, de teams ver-
spreidden zich over de 5 velden om 
hun wedstrijden te spelen.
Op zondag werd de vereniging be-
zocht door 12 pupillenteams uit Ne-
derland met kinderen in de leeftijd 
van 7 t/m 12 jaar. 

Beide dagen waren, mede dankzij 
het goede weer, een groot succes. 
De kinderen hebben allemaal mini-
maal 3 wedstrijden gespeeld en er 
waren een hoop spelletjes aanwezig 
voor in de pauzes en voor de mee-
gekomen broertjes en zusjes. Naast 
het springkussen, was de Speedgun 
wederom een topper. Hiermee kun-
nen kinderen laten meten hoe hard 
ze gooien.

Met blije gezichtjes en allemaal in 
het bezit van een prijsje, gingen de 
kinderen na afloop naar huis. We 
hebben vertrouwen in een gezellige 
en sportieve competitie!

Rust weergekeerd bij B.V.K.
De Kwakel - Nu de beslissingen in 
de diverse lijnen bij de BVK zijn ge-
vallen en de ergste emoties zijn ver-
werkt heeft het leven gewoon weer 
zijn normale loop genomen en kij-
ken we al weer uit naar het vervolg 
van de laddercompetitie.
 Zoals al geruime tijd met een aan 
zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid kon worden aangenomen 
werd de laatste cyclus van de pa-
rencompetitie van dit seizoen in de 
A lijn winnend afgesloten door Wim 
en Rita Ritzen met een fraai gemid-
delde van 57,37%.
Ook deze week vinden we hen weer 
terug in de top 3 en wel op de 3e 
plaats, deze keer met 58,68% . Net 
boven hen prijken de namen van 
Geke en Jaap Ludwig met 60,07%, 
maar het grootste applaus deze 
avond ging uit naar Trudy Stokkel 
en Huub Zandvliet, die met 63,19% 
niet alleen de hoogste score van de 
hele avond lieten optekenen, maar 
en passant in de totaalstand ook 
oprukten naar de 3e plaats (achter 
Geke en Jaap).  Hun naam en faam 
is hiermee wel gevestigd.
Op die 3e plaats werden eigen-
lijk Jan Heijlman en Margo Zuide-
ma verwacht, maar die gingen de-
ze avond zwaar onderuit en beland-
den met 31,94% op de 15e en laat-
ste plaats.
Zij handhaafden zich uiteraard wel 
in de A lijn, maar dat gold niet voor 
de echtparen van Beem, van Nieuw-
koop en Fritschy en voor paar Mol-
ler-Koestal, die dus een stapje terug 
doen naar de B lijn.
 
B lijn
Zowel in de B als in de C lijn ble-
ken zich, nadat de kruitdampen wa-
ren opgetrokken, geen wijzigingen 
in het totaalklassement te hebben 
voorgedaan.
In de B lijn triomfeerden Bep Ver-
leun en Cor Hendrix niet alleen deze 
avond (met 59,52%) maar vanaf het 
begin van deze cyclus van 6 avon-
den voerden zij ook al de totaal-
ranglijst aan en met 59,53% stoven 

zij weer de A lijn binnen. In hun kiel-
zog sleepten zij de paren Ria Bul-
ters-Ans Nieuwendijk, Anneke Kar-
las-Jaap Verhoef (jawel!) en Paul en 
Klaas Kniep mee. Laatstgenoemden 
speelden de vorige cyclus nog in de 
C lijn, dus je mag hier wel spreken 
van een opmerkelijke opmars.
Die werd mede bereikt door hun 
3e plaats deze avond met 55,36%. 
Truus Langelaan en An van der Poel 
plaatsten zich tussen de nummer 1 
en de nummer 3 op nummer 2 met 
57,14%.
Emmy en Gerard van Beek sloten 
hier de rij met 43,75%, maar zij blij-
ven gewoon in de B lijn. Helaas gaat 
dat niet op voor Huub Kamp en Piet-
Hein Backers (ondanks diens re-
cente hoogtestage), Riet Doeswijk-
Joop den Blanken, Trudy Fernhout-
Thecla Borggreven en Jannie en Ni-
co Koning, die vanuit de C lijn hun 
positie terug moeten zien te winnen.

C lijn 
In de C lijn ging de dagzege naar 
Helen Conijn en Ineke Hilliard met 
59,72%. Riet en Wim Beyer wer-
den 2e met 54,86%, een plaats die 
zij moesten delen met Ria Broers 
en Tiny Mann en dat paar werd 
met 59,53% afgetekend 1e in de to-
taalstand, met promotie naar de B 
lijn als logisch gevolgd. Lous Bak-
ker en Hans Elias mogen het ook 
weer eens in die lijn gaan probe-
ren, evenals Agnes de Kuyer en Le-
nie Heemskerk . 
De 4e promotieplaats was toch nog 
voor Adriaan en Tiny Kooyman, on-
danks een zeer matige score op de-
ze slotavond. Hun score laten we 
hier achterwege, maar hun gemid-
delde van 56,42% na 5 avonden kel-
derde naar 52,57% na 6 avonden, 
dus de rekenmeesters onder de le-
zers weten dan genoeg.
 
De computer was helaas te traag 
om definitief en officieel uitsluitsel 
te geven over het clubkampioen-
schap paren van dit seizoen, dus dat 
houdt u nog even tegoed.

Ada en Marion slaan hun 
slag bij BVU
Uithoorn - Op maandag 4 april 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) alweer de 5e ronde in de 
5e parencompetitie. Werd er vorige 
week in de A-lijn nog enorm dicht 
op elkaar gescoord, het verschil tus-
sen 1 en 2 was nu maar liefst 11,5%. 
Met deze inhaalslag zijn Ada en 
Marion van 8 opgeklommen naar 
de 2e plaats. Onder in de A-lijn gaat 
het voornamelijk om de 4e degrada-
tieplaats, maar liefst 5 paren doen 
hiervoor hun uiterste best ! In de 
B-lijn haalde nummer 1 ook in de 
60%, maar het verschil met num-
mer 2 was een stuk kleiner. Gertru-
de en Trudy staan nu nog 1, maar 
het verschil met 2 (Kokkie en Corry) 
is slechts 0,08%. Daarachter komen 
6 paren met een gemiddelde van 52 
en 54%, dus ook hier zal de laatste 
week er om spannen. De uitslagen: 
A-lijn: 
1. Ada Keur &
Marion Wiebes 65,97%
2. Ineke Hilliard &
Benjamin Klooster 54,44%
3. Huib van Geffen &
Lambert Koeter 52,64%
4. Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer  51,74%

5. Marineke Lang & Martin Kok  
en An & Bert Pronk 51,39%
7. Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg  50,83%

B-lijn: 
1. Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit  64,58%
2. Marijke &
Ger van Praag  60,83%
3. Gertrude Doodkorte &
Trudy van den Assem  57,92%
4. To van der Meer &
Andrew de Graaf  57,08%
5. Dini Koudstaal &
Trudy Voost  56,67%
 
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. U kunt vrijblijvend een 
paar keer mee spelen. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Technisch directeur Jorge 
Nolte stopt als trainer/coach
De Kwakel - Jorge Nolte, de Tech-
nisch Directeur bij hockeyvereni-
ging Qui Vive en sinds 1 juli jl. ook 
Trainer/Coach van heren 1, stopt 
met deze werkzaamheden aan het 
einde van dit seizoen omdat hij 
graag bij een andere hockeyvereni-
ging met een heren of dames 1 elf-
tal aan een nieuwe sportieve uitda-
ging wil beginnen. Omdat zijn  ar-
beidsovereen- komst van 2 jaar op 
30 juni a.s. afloopt had het hoofd-
bestuur hem nog voor één seizoen 
aan de club willen binden voor zo-
wel Technisch Directeur als Trainer/
Coach maar uiteindelijk heeft Jorge 
Nolte hiervan toch afgezien. De on-
derhandelingen over zijn verbintenis 
als Technisch Directeur lopen nog. 
Waar hij als Trainer/Coach volgend 
seizoen aan de slag gaat is nog niet 
bekend. 
Sinds zijn komst bij Qui Vive is er 
hockeytechnisch en organisatorisch 
binnen de club veel naar tevreden-

heid veranderd. Jorge Nolte ging uit 
van een beleidsvoering op lange-
re termijn voor zowel de prestatie- 
als de breedtesport. Samen met zijn 
Technisch Coördinatoren, Trainers 
en de lijnmanagers werd er een an-
dere organisatie neergezet en ont-
wikkelde hij een goed en transpa-
rant selectiebeleid. Hij zette een mo-
del neer dat de hockeyers op hun 
eigen ambitieniveau kunnen spelen, 
zich verder kunnen ontwikkelen en 
zorgde hij voor een goede opleiding 
en begeleiding. 

Door zijn hockeykennis en –erva-
ring en zijn makkelijke manier van 
communiceren dwingt hij binnen 
de club veel respect af. Het hoofd-
bestuur hoopt dat Jorge Nolte als 
Technisch Directeur volgend sei-
zoen met zijn expertise nog enkele 
uitdagingen gaat realiseren en ook 
gestalte geeft aan o.a. de beleids-
voering tot 2015.

Drie bloedstollende wedstrijden!
De Kajuit wint de 
schoolvoetbalfinales
Uithoorn - Voor degene die erbij 
waren(en dat waren heel veel men-
sen), deze finale gaan we niet gauw 
vergeten!
Het verhaal: 
De mannen waren al vroeg op het 
Sportpark om in alle rust zich voor 
te bereiden op de wedstrijd die zou-
den komen. Je voelde de spanning,  
zenuwachtig gedoe en verder waren 
er wat kleine zorgen. Keeper Boris 
zijn hand was dubbel geklapt, waar-
door keepen pijnlijk was.

Jarno, onze man met de drie longen 
was licht verkouden en Jessy had 
bovenbeen klachten.  Al met al zor-
gen die je juist op dit moment niet 
erbij wilt hebben.

De eerste wedstrijd begon dan ook 
wat stroef. We waren zichtbaar on-
der de indruk van het aantal toe-
schouwers langs de lijn, waar een 
amateurclub jaloers op kan zijn.  We 
bleven echter de nul houden  en er 
werd jammer genoeg niet gescoord, 
maar ook niet verloren. De tweede 
wedstrijd was totaal anders.  We ge-
loofden in onszelf,  de ergste zenu-
wen waren weg en we gingen lek-
ker ballen, wat resulteerde in twee 

fraaie doelpunten en drie belangrij-
ke punten in de tas! De derde wed-
strijd begonnen we goed en met 
wat geluk aan onze zijde scoorden 
we twee keer, maar de tegenstander 
ook,  2-2..... Wat nu? Zijn we door, 
hebben we gewonnen? De andere 
wedstrijd naast ons veld ging nog 
een paar minuten door en de con-
current staat voor. Nee we halen het 
toch niet….  Dan een laatste aanval 
van de Springschans 2 en ze scoren, 
het is gelijk!!!
We hebben de finale gewonnen met 
een doelpunt verschil!! U begrijpt 
de ontlading van de mannen en de 
aanhang: De mannen van De Kajuit 
hebben het geklaard en winnen de 
finale!!!
Boris, Luc, Julian, Flip, Jarno, Jes-
sy, Mick en Bob, jullie zijn helden!!! 
Wat jullie gedaan hebben is top en 
is echt een droom die uitkomt! We 
gaan nu op 18 mei naar de regiofi-
nales, iets wat niet vaak voorkomt. 
Geniet ervan en blijf vooral het ple-
zier houden in het voetbal.

Iedereen bedankt die ons gesteund 
heeft op deze mooie vrijdagavond.  
Wij hopen jullie 18 mei allemaal 
weer te zien. Zeg het voort!

F16 Legmeervogels kampioen! Uithoorn - Afgelopen zaterdag is 
het team F 16 van de Legmeervo-
gels kampioen geworden.

Het huidige team is in september 
opnieuw opgestart en bestaat vanaf 
januari uit: Mitchel, Mike, Anders, 
Thomas, Niek, Mathijs, Altin, Ry-
an, Marten, Kevin en Nigel.
Zij hebben alle wedstrijden gewon-
nen en zijn daarmee zelfs ongesla-
gen kampioen!!

De medailles zijn uitgereikt door 
de vice-voorzitter van de Legmeer-
vogels en nadat iedereen zich had 
omgekleed, wachtten in de kantine 
een overheerlijk patatje en een heu-
se feesttaart gemaakt door een van 
de moeders.

Nadat alles lekker was opgegeten 
en de trainer bedankt was voor al-
le trainingen, is iedereen weer huis-
waarts gekeerd en kon er terugge-
keken worden op een feestelijke 
middag.

TC Uithoorn organiseert:
Vijfde Open Rabobank 
Jeugdkampioenschappen
Uithoorn - De Tennisclub Uithoorn 
(T.C.U.) organiseert dit jaar voor de 
vijfde keer haar jeugdtoernooi, de 
“Open Rabobank Jeugdkampioen-
schappen”.  Vorig jaar, in de mei va-
kantie, werden er door jeugdspelers 
uit de gehele omgeving prachtige 
partijen gespeeld op ons gezellige 
en mooi gelegen tennispark in Uit-
hoorn.  Onze Open Toernooi Com-
missie is ook dit jaar weer enthou-
siast bezig met de voorbereidin-
gen voor het toernooi. Ze willen ui-
teraard alles weer net zo soepel en 
leuk laten verlopen als vorig jaar. 
Door de geweldige hulp van onze 
sponsoren is het weer mogelijk om 
er van alles aan te doen om het de 
jeugd deze week naar de zin te ma-
ken. Zo zijn er naast de vertrouw-
de bekers nu ook mooie prijzen voor 
de winnaars. Verder staan er diverse  
computerspellen, een tafeltennista-
fel, een voetbalspel en zullen er nog 
diverse andere activiteiten worden 

georganiseerd. De jeugd hoeft zich 
dus voor, tussen en na de wedstrij-
den niet te vervelen. 
De jeugd die lid is van de KNLTB is 
van harte uitgenodigd om zich in te 
schrijven. Het toernooi wordt ook dit 
jaar weer gespeeld in de mei vakan-
tie en wel van 2 mei t/m 7 mei. 
Er kan ingeschreven worden in de 
categorieën t/m 10, t/m 12, t/m 14 
en t/m 17 jaar in de enkel en de 
dubbel. Inschrijven kan via inter-
net op de jeugdsite van onze club  
www.tcuithoorn.nl of via de site: 
www.toernooiklapper.nl 
Dit kan tot en met 20 april a.s.

Voor meer informatie kan er contact 
opgenomen worden met de wed-
strijdleiding via e-mail adres open-
jeugd@tcuithoorn.nl of rechtstreeks 
met Gerard Treur via 06-24225629
Het tennispark is gelegen in het 
Libellebos aan de Hollandse Dijk 3 
in Uithoorn/Amstelveen.

Zestiende Amstel Rapid 
schaaktoernooi
Regio - Op zaterdag 16 april a.s. 
organiseert  schaakvereniging De 
Amstel te  Uithoorn het 16e AM-
STEL- RAPID schaaktoernooi. Het 
toernooi is vanouds sterk gericht 
op de jeugd, maar er is tevens een 
groep voor volwassenen. De jeugd-
groep is t/m 15 jaar. 

De aanvangstijd van het toernooi is 
12.00 uur (graag tussen 11.30 uur 
en 11.45 uur aanwezig i.v.m. de in-
deling). De prijsuitreiking is rond 
16.45 uur. Het toernooi vindt plaats 
in Sporthal de Scheg , Arthur van 
Schendellaan 100 A te Uithoorn, tel 
(0297 566347 ).
Van te voren aanmelden is be-
slist noodzakelijk! Inschrijven graag 

voor 14 april! Dankzij een anonieme 
sponsor is deelname aan het toer-
nooi GRATIS!! In dit z.g.n. rapid-
schaak-toernooi spelen junioren 9 
en senioren 7 ronden volgens Zwit-
sers systeem. (jeugd 15 min. per 
persoon en 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.

Men kan zich opgeven via de web-
site: www.amstelschaak.nl, waarbij 
de jeugdspelers dienen op te geven: 
naam en E mail adres, telefoonnum-
mer, geboortedatum en -jaar en of 
zij wel of niet lid van een schaakver-
eniging zijn.
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Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 7 april was 
de zevende ronde van de derde cy-
clus bij bridgeclub ABC. De sfeer 
was gezellig druk, je kon merken dat 
het eind van de competitie nadert, 
iedereen was toch wat meer gespan-
nen als normaal, met nog een ron-
de te gaan. Er werd aan 13 tafel ge-
bridged, 7 tafels in de A-lijn en 6 ta-
fels in de B-lijn. Op het laatste mo-
ment moest het wedstrijdsecretari-
aat nog een wijziging aanbrengen, 
maar dit werd even snel gedaan, een 
ABC’tje zei men.

A-lijn 
In de A-lijn was de eerste plaats voor 
het gelegenheidspaar Ria Prager en 
Jan Visser met 56,60%. Een goed 
koppel, Jan bekijkt alles van boven af 
en Ria op haar beurt alles van onde-
ren uit. Tweede werd het paar CorryH 
Snel en Netty Walpot met 55,21%. 
Met dit paar is het ook alles of niets, 
zo spelen zij de sterren van de he-
mel en de volgende keer hebben zij 
grote moeite om de punten te pak-
ken. Derde werd het paar Nel Heil-
man en Hetty Houtman met 54,86 %, 
ik denk dat zij de eindsprint wat te 
laat hebben ingezet, maar de derde 
plaats komt in zicht. De scores in de 
A-lijn waren dit keer niet zo hoog, ik 
weet niet of het komt omdat men zo 
goed schudt heeft of dat het toch de 
spanning is.

B-lijn
In de B-lijn was de eerste plaats voor 
het paar Frits Uleman en Gerard Pra-
ger met maar liefst 62,08%., daar heb 
je ze weer, klonk het door de zaal. De 
B-lijn zal blij zijn als ze promoveren, 
dan krijgt de rest ook een keer de 
kans om te winnen. Tweede was het 
paar Ank v.d.Dijk en Lotte Minder-
hout met 61,67%, ook een paar dat 
altijd wel bovenin meespeelt. Derde 
was het paar Ria Wezenberg en Han-
ny Hamacher met 55,42%.

Competitie stand 
In de competitiestand veranderde 
niet veel, in de A-lijn staan Siep Lig-
tenberg en Piet Prins aan kop met 
een gemiddelde score van 57,46 %, 
maar de concurrentie komt dichter-
bij, ik hoop dat dit paar de spanning 
aan kan met nog 2 rondes te gaan.

Tweede zijn Ria Prager en Ciny 
v.d.Elsen met 55,21 %. Derde staat 
het paar Addie de Zwart en Jeannet 
Vermey met 53,40 %,  Ik zei het vo-
rige week al, het zijn diesels. In de 
B-lijn is de eerste plaats overgeno-
men door het paar Frits Uleman en 
Gerard Prager met een gemiddelde 
score van 57,18 %. De tweede plaats 
is nog wel voor het paar Greet van 
Diemen en Nel Groven met 56,25 
5, Zij laten het een beetje afweten 
de laatste weken. Derde is het paar 
Joke v.d. Dungen en Wil Uleman met 
54,85 %.

Clupkampioeneschap.
Buiten de competitie hebben wij na-
tuurlijk ook nog het algemene club-
kampioenschap, Waarbij het zeer 
spannend is. Ik heb een kleine inza-
ge mogen hebben in de stand maar 
kan mededelen dat dit nog niet be-
slist is, men zit zeer dicht bij elkaar, 
maar hier valt volgende week ook de 
beslissing in. 

Volgende week spelen wij bij bridge-
club ABC de achtste en alles beslis-
sende ronde van dit jaar. Ik ben blij 
dat ik dan met vacantie ben, want 
deze spanning is te veel voor mijn 
gevoelig hart. Maar het mooiste van 
de ochtend kwam nog, want daar 
was opeens Ciny v.d. Elsen, die ons 
allemaal kwam groeten en mede-
deelde dat alles goed met haar gaar. 
Heel fijn voor haar en wij hopen haar 
snel weer achter de bridge tafel te 
begroeten. Iedereen veel succes de 
volgende week.

Halfjaarlijkse examens 
jongste judoka’s Tai-Otoshi
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 9 
april werden de halfjaarlijkse exa-
mens voor de jongste judoka’s met 
de laagste graduaties van judover-
eniging Tai-Otoshi gehouden in de 
sportzaal van de Brede School in de 
Legmeer.
Deze jongste judoka’s met lagere 
banden mochten na maanden van 
intensief trainen laten zien wat ze 
allemaal geleerd en verbeterd had-
den. Dat bestond per examen na-

tuurlijk uit verschillende technieken. 
Staande de werptechnieken zo-
als bijv. beenworpen, heupworpen, 
schouderworpen en armworpen en 
op de grond verschillende contro-
le technieken zoals houdgrepen en 
kanteltechnieken
Vele ouders en andere belangstel-
lenden waren in groten getale op-
gekomen aan naar de verrichtingen 
van de jonge judoka’s in de leeftijd 
van 5 t/m 10 jaar te kijken. In totaal 

hadden 40 judoka’s zich aangemeld 
voor dit halfjaarlijkse examen. Voor 
de examinatoren een hele klus. On-
der leiding van leraar Dennis Bakker 
(5e dan) en zijn assistenten Marco 
Bakker (2e dan) en Peter Keijzer 
(1edan) moesten zij zeer geconcen-
treerd de verrichtingen van de ju-
doka’s beoordelen. Een aantal ju-
doka’s verbaasde de examinatoren 
toch behoorlijk met hetgeen ze lie-
ten zien. Goed ingestudeerde tech-

nieken werden moeiteloos en vaak 
perfect gedemonstreerd.

Verrassingen
Veel judoka’s zorgde dan ook voor 
behoorlijke verrassingen, ondanks 
de zenuwen waar vele van hen na-
tuurlijk last van hadden.

De uitslagen waren als volgt:
Witte band met gele slip: 
Sam Butter, Jake Westenberg, Yan-
nick Bena, Gabriël Losekoot, Genell 
Tjon-Akon
Witte band met oranje slip:
Jelle Mulder 
Witte band met groene slip:
Kyara Barens, Neo Taniguchi, Binck 
Zoontjes
Witte band met blauwe slip:
Kai Nijman, Giel Tjassens, Jaydey 
Marinus, Tom Groen, Luc Groen
Witte band met bruine slip:
Pascal Mahieu, Julius van der Wilt
Halve gele band:
Alexander Baartman, Samuël Li-
nandi, Aidan van Oostveen, Linda 
Schuiling 
Gele band:
Joeri van der Zwaag, Brandon Ku-
da Liyanage, Rahma Yusef, Tim van 
Drie, Emma van Walraven
Gele band met groene slip:
Matteo Claassen, Sam Blom, Nick 
Baptist, Sem van de Ridder, Vincent 
Borsje
Gele band met blauwe slip:
Jerre Bakker, Mika Visser, Iris Kui-
ken, Lex Mulder

Leraar Dennis Bakker en de assi-
stenten waren zeer tevreden met al-
les wat gedemonstreerd werd.
Zeker de aller jongste judoka’s wis-
ten bepaalde technieken goed te 
demonstreren. Bij een paar groepen 
lag het niveau zelfs erg hoog von-
den zij.

Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen bij BV De Legmeer
Uithoorn - De vierde en laatste ron-
de parencompetitie van dit bridge-
seizoen grepen Gerda van Liemt 
& Els van Wijk gelijk aan om even 
wat recht te zetten. Door in de voor-
gaande ronde op het aller laatst wat 
schlemielig promotie naar de B- lijn 
te missen waren ze gebrand op re-
vanche. En die kregen ze met een 
glansrijke eerste plaats van 60,76%.
Tini Geling & Jo Wevers maakten 
met een tweede plaats van 57,29% 
ook hun bedoeling om terug te ke-
ren duidelijk. Het zelfde geldt voor 
Tonny & Otto Steegstra die met 
56,60% als derde ook alvast een ba-
sis hebben gelegd. Voor Tini & Jo-
han Lotgerink ging er in eerste in-
stantie wat mis. Niet hun spel was 
hiervan de oorzaak, vierde met 
55,90% is een keurig resultaat, maar 
de indeling in de C- lijn was niet he-
lemaal juist. Dit is inmiddels recht-
gezet en hun optreden in de B- lijn 
dus verzekerd. Atie de Jong & Evert 
Wevers en Hetty Houtman & Anton 
Berkelaar houden als vijfde en zes-
de met 53,13 en 52,78% aansluiting.

B lijn
In de B- lijn was het optreden van 
de gelegenheidscombinatie Toon 
Overwater & Henny Westendorp de 
blikvanger. Ze werden afgetekend 
eerste met 67,36% als hoogste sco-
re van deze avond. Greet Overwater 
& Guus Pielage deden ook een stap 
in de goede terugkeer richting door 
tweede te worden met 55,90%. Deze 
plaats moesten ze delen met Tom de 
Jonge & Herman Vermunicht. Floor 

Jansen liet zich deze maal bijstaan 
door Greet Bakker en die samen-
werking ging voortreffelijk met een 
vierde plek en 54,86% als gevolg.
Marianne & Huub Kamp haalden 
53,13% binnen als vijfde en To van 
der Meer & Anne Tolsma werden 
zesde met 52,78%.

A lijn
In de A- lijn waren nu Frans Kaan-
dorp & Gerda Schavemaker weer 
eens aan de beurt. Een prima eerste 
plaats met 62,15% werd hun deel. 
Sonja & Hans Selman raken ook 
steeds meer op stoom en eisten met 
60,07% de tweede plaats op. De ver-
rassing waren echter Cobie Bruine 
de Bruin & Trudi Zandbergen. Kers-
vers uit de B- lijn meteen een derde 
plaats met 58,68% binnen halen in 
dit bridge walhalla getuigt van gro-
te klasse! Jan Schavemaker & Lijnie 
Timmer gingen ook goed van start 
als vierde met 55,90% en bleven nu 
eens Ruud Lesmeister, die met Mie-
ke van den Akker op 54,51% uit-
kwam, voor. Wim Slijkoord & Francis 
Terra lijken de weg terug ook weer 
gevonden te hebben, nu een zesde 
plaats en 52,43%. Wilt u op de val-
reep nog even proeven van de sfeer 
bij Bridge Vereniging de Legmeer, 
kom dan vanaf 19.15 uur langs op 
de woensdagavond in de barzaal 
van sporthal de Scheg.

Voor inlichtingen het secre-
tariaat Gerda Schavemaker 
tel: 0297 567458 of per e-mail:  
niekschavemaker@hetnet.nl

Basisschool Kwikstaart 3 kampioen
Uithoorn - Het lijkt wel of je een 
jongensboek zit te lezen, het verhaal 
begint op 9 maart en speelt zich af 
op de velden van de Legmeervogels.  
Dennis van Soest en Raymond Haf-
kamp zijn de coaches van Bart, Pim, 
Coen, Joeri, Tim, Raynor, Sergio, Mi-
cheal, Maurits, Youp, Sander, Luke, 
Tommy en Koen de helden van dit 
verhaal. De eerste wedstrijd is te-
gen de Dolfijn 5-0 winst, de twee-
de tegen het Startnest 1-0 winst, 
derde en laatste tegen de Vuurvo-
gel 2-0 winst en dus door naar de 
halve finale op 30 maart. Daar ko-
men we de volgende tegenstan-
ders tegen het Startnest 1-0 winst, 
tweede de Vuurvogel 2-1 winst en 

als laatste tegen de Springschans 
0-0 gelijkspel en dus de finale op 
8 april is gehaald! Vrijdag 8 april en 
de heren zijn licht gespannen voor 
de finale, 18.30 u en de eerste wed-
strijd begint tegen de Springschans. 
Met een licht windvoordeel begin-
nen we, het spel speelt zich hoofd-
zakelijk af op het middenveld enke-
le kansjes voor ons gaan net over 
of naast. In het tweede deel krijgt 
de Springschans het windvoordeel 
en Bart treedt een paar keer fan-
tastisch op en helaas eindigt deze 
wedstrijd in een bloedeloze 0-0. 
 
Er tegenaan
De tweede wedstrijd gaat tegen de 

Springschans vanaf de eerste mi-
nuut gaan de mannen er vol te-
genaan, na een paar kansen voor 
ons krijgen we een corner die Ser-
gio mooi voorbrengt Koen schiet 
in maar de bal wordt weggewerkt 
Tommy vangt op en met een feno-
menale krul legt hij de bal in het 
netje 1-0. In de tweede helft dringt 
de Springschans nog wel aan maar 
wederom staat Bart super te keepen 
en behoudt de 0. Derde en laatste 
wedstrijd is tegen de Vuurvogel vo-
rige week nipt van gewonnen en nu 
moeten we winnen willen we kam-
pioen worden. Het spel golft op en 
neer en wij hebben wel de beste 
kansen een schot redt de keeper en 

eenmaal gaat de bal over. Koen eist 
de bal op gaat lekker aan de slalom 
en geeft dan voor waar Tommy staat 
en dan staat het 1-0.  In de twee-
de helft golft het spel nog steeds 
op en neer vooral de grote jongen 
van de Vuurvogel is aan de bal snel 
maar wordt prachtig naar buiten ge-
drukt door alle verdedigers en mid-
denvelders hij krijgt geen kans om 
te schieten. Wij krijgen nog enkele 
kansjes maar helaas gaan deze er 
niet in. De scheidsrechter fluit af en 
dan barst alle vreugde uit de Kwik-
staart is KAMPIOEN van Uithoorn! 
Daar waar sommige coaches hun 
team aanpaste bleven Raymond en 
Dennis in hun jongens geloven en 

Van links naar rechts: (boven): Luke Heemsbergen, Bart Shukking, Maurits Kok, Pim van Ginkel, Youp Hafkamp, Michael van Soest, Tim Peeters, Sergio Drenth, 
Tommy Fluks (onder): Joeri van Diemen, Koen Bruning, Sander Streefkerk, Raynor van de Weijden, Coen Lodder

De meiden van basisschool De Kwikstaart stonden achter “hun” mannen!

haalden er geen jongens uit groep 
8 bij maar gingen gewoon uit van 
het eigen groep 7 team. Jongens 
bedankt voor deze voetbal thrillers, 
de school, klasgenootjes, ouders, 
opa’s, oma’s, ooms, tantes, neefjes 
en nichtjes hebben in volle teugen 
van jullie mogen genieten dank jul-

lie wel en nu op naar de regio fi-
nale!! Wie weet waar dit mooie ver-
haal gaat eindigen wij houden u op 
de hoogte..

P.S.: 
Ook de meiden van harte gefelici-
teerd met jullie kampioenschap!!




