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WIJ SPONSOREN KEES JAN KOEDAM:
De lokale boekhandel, dan weet je bij wie je koopt!

Ten Hoope STerk in Boeken
TEN HOOPE STERK IN BOEKEN
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EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES
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EXTRA KOOPJE

Pizza’s
Emotionele gesprekken tijdens de bewonersavond bij Europarei

Emotionele reacties op het
plan voor sloop flats Europarei
Uithoorn - Talloze bewoners waren
dinsdagavond 3 april naar de door
Buurtbeheer georganiseerde bijeenkomst van de Europarei gekomen
om uitdrukking te geven aan hun
woede, verdriet, ontreddering en
verslagenheid. Want je zult maar geconfronteerd worden met de mededeling dat je rond 2015 je vertrouwde appartement uit moet omdat dit
op de nominatie staat om te worden
gesloopt! Die aankondiging kwam
als een donderslag bij heldere hemel, want het afgelopen jaar en zelfs
daarvóór al, is er in die bewoordingen nooit sprake geweest van wat
er met de laatste drie flats, t.w. de
Churchillflat, Straatsburgflat en De
Gasperiflat, zal gaan gebeuren. Wél
dat die niet in aanmerking zouden
komen om te worden gerenoveerd,
zoals bij de andere zes is gebeurd.
Maar dat ze dan binnen afzienbare
tijd zullen worden gesloopt was en is
ondenkbaar! Dat staat ook nergens
vermeld in de vier kleurrijke nieuwsbrieven die de bewoners van de Europarei dit jaar (1) en vorig jaar (3)
in de brievenbus hebben gekregen.
Maar het viel wel te raden.
Bewoners willen geen sloop
Het gevoel van de bewoners overheerst dat het hart van de Europarei nu echt wordt bedreigd. De bewoners en hun buren uit de wel gerenoveerde flats vroegen zich af of
Eigen Haard en de gemeente van
begin af aan niet al een standpunt
hadden ingenomen over het slopen
van de flats in plaats van renovatie. Worden de argumenten van Euro-Parel/Woonbond gehonoreerd of
zijn ze gewoon genegeerd? Zijn de
vier aangeboden opties door de gemeente en de corporatie tijdens de
bewonersavond van 29 juni 2011
wel onderzocht op haalbaarheid?
Hebben de raadsleden zelf onder-
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Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

Goud inleveren?

Kijk ook eens bij een ander
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

ADVERTEREN?
zoek gepleegd? “Allemaal vragen
waar je geen antwoord op krijgt”, aldus Conchita Willems van de bewonersgroep. “Uit een gehouden enquête door Euro-Parel onder de bewoners van de met sloop bedreigde flats blijkt dat 80 procent van de
bewoners in de flats wil blijven wonen. Zijn deze gegevens bij de uitwerking van het Integraal Plan zoals dit nu is verschenen, meegenomen? Allemaal onzekerheden ondanks de pogingen van Eigen Haard
en de gemeente duidelijkheid te geven over de toekomst van Europarei.
Geen wonder dat veel bewoners hun
zorgen hebben geuit in verband met
deze bedreigde ‘uithuiszetting’ zoals
zij dat zien. Wat gebeurt er toch met
ons? Gebeurt dit echt? kan je van
de lippen aflezen. Het Sociaal Statuut biedt wettelijk dan wel verplichte zorg voor (vervangende) huisvesting, maar de mooie ruime 4-kamer
flat aan de groene polder verlaten,
is voor veel huishoudens een nachtmerrie.” Aldus Willems in een reactie. Mede om die reden en de grote
zorgen die men zich maakt voor de

toekomst werd er luid geapplaudisseerd na de woorden van een spreker: ‘We gaan niet voor sloop!!!’ Bij
het aansnijden van het onderwerp
‘Wonen’ van het Integraal Plan lieten de bewoners dus duidelijk weten dat zij geen sloop willen. Voorts
vroeg men zich af of het slopen van
de flats door Eigen Haard niet alleen in Europarei, maar ook in andere woonplaatsen, een teken aan
de wand is. Worden er op deze wijze sociale woningen aan het woonbestand onttrokken ten behoeve
van projectontwikkeling? Dan wordt
het aanbod daarvan toch minder, zo
werd gesteld.
Protest
Er werd een oproep aan de bewoners gedaan om hun protest per mail
kenbaar te maken aan de leden van
de verschillende fracties van de gemeenteraad. Ook om spandoeken
te maken waarop het protest kenbaar wordt gemaakt. Die zullen worden gebruikt voor een protesttocht
rond het gemeentehuis voorafgaande aan de raadsvergadering van 12

Parochie begonnen met leeghalen kerkhof:

Werkzaamheden na uur weer stilgelegd
Uithoorn - Vorige week dinsdagochtend bleek dat er op het oude rustieke kerkhofje aan het Zijdelveld een hoveniersbedrijf bezig was om alle beplanting bij de
graven weg te halen. Een vreemde zaak, aangezien er al ruim een
half jaar grote borden staan waarop

2 stuks
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duidelijk te lezen valt dat het betreden van het kerkhof op eigen risico
is en dat het streng verboden is om
het onkruid weg te halen of nieuwe
plantjes te poten, dit in verband met
de aanwezigheid van asbest. Dit alles in opdracht van de R.-K. parochie, met medewerking van de ge-

Zo ziet het er uit na het ‘ bezoekje’ van de hovenier

meente Uithoorn. Voor heel veel bezoekers van het kerkhofje was dit op
zijn zachtst gezegd verdrietig, maar
het was niet anders. Ze bezochten
hun geliefde nog wel, maar zagen
de boel verwilderen.
Onbeschermd
Heel vreemd was het dan ook dat
het door de parochie ingehuurde hoveniersbedrijf geheel onbeschermd planten, struiken, enz. lukraak van het kerkhof trok. Vereniging ‘Vrienden van het Zijdelhofje’
wist niet wat ze zag, temeer omdat
er nog een onderzoek gaande was
en er niet geruimd mocht worden:
“Wij hebben direct contact gezocht
met de AID van het ministerie van
LNV om hen het werk op het kerkhof aan het Zijdelveld te laten stilleggen. Helaas was het hoveniersbedrijf al vroeg begonnen, het kantoor van de AID was nog niet open.
Dat opent pas om 09.00 uur en de
werkzaamheden op het kerkhofje
waren reeds om 08.00 uur gestart.
Spijtig genoeg is nu een aantal graven van de beplanting ontdaan. Het
is een triest gezicht.

Uithoorn - Sinds enkele weken staat er midden in winkelcentrum Amstelplein een Gold buyer. De naam zegt het al, zij kopen
uw goud. De goudprijs is momenteel erg hoog en in deze moeilijke
tijden zijn er heel veel mensen die
hun oude, toch maar in de kast liggende, goud best willen verkopen.
Maar weet wat u doet. De prijsverschillen kunnen erg veel verschillen.
Onze redactie ging met een 14 karaats gouden zegelring naar juwelier Sparnaay, ook gevestigd aan

het Amstelplein. De ring werd getaxeerd. Hij is 9.81 gram en zoals
gezegd 14 karaat. Bij Sparnaay konden wij er voor krijgen: 183,57 euro,
zo in het handje. Kochten wij iets terug dan betaalden zij: 217,80 euro.
Toen direct naar de goudinkopers,
op tien stappen afstand. Daar kregen wij voor precies dezelfde ring
112,00 euro. Dat is nogal een verschil. We belden nog naar een juwelier in Mijdrecht. Hij bood: 154,00
euro. Het is maar dat u het weet. De
verschillen zijn enorm.

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl
april. Voorts zullen insprekers krachtig gebruikmaken van het inspreekrecht en de bewoners hebben toegezegd als ‘supporter’ massaal aanwezig te zullen zijn. De buurtavond verliep overigens in goede harmonie en
de bewoners vertrokken in stilte…
Niettemin waren daarna de wandelgangen tot en met de trappenhuizen
nog lang vol met napratende buren.
De knagende onzekerheid blijft!
(Lees verder elders in deze krant)

Hartelijke Paasbrunch in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Op Goede Vrijdag 6 april
werd er van 11.00 tot 13.00 uur in
wijkcentrum ’t Buurtnest een Paasbrunch georganiseerd voor bewoners in Uithoorn. Doel van de
brunch was de gasten in het centrum een vrolijk samenzijn te bezorgen. Buren en familie zaten rond gezellig versierde Paastafels te praten

met elkaar. Je voelde vrolijke saamhorigheid en er was volop aandacht
voor elkaar. De Paasbrunch werd
een hartelijk samenzijn en iedereen
ging welgemoed naar huis. Dank
aan de vrijwilligers van ’t Buurtnest
en aan beheerder Edwin Konijn voor
deze mooie brunch als goed begin
van Pasen.

We hebben ook direct het bisdom
van onze teleurstelling over de handelswijze van het bisdom per mail
op de hoogte gebracht. Wij hebben
het bisdom verzocht het parochiebestuur op te dragen de vernielingen te herstellen en te zorgen dat

de graven voor de nabestaanden er
weer normaal uit gaan zien.

en hopen dat veel omwonenden,
geïnteresseerden en betrokkenen
ons daarbij willen blijven helpen”,
aldus Ans van Muijen en Anje van
den Wijngaart namens Vereniging
‘Vrienden van het Zijdelhofje’.
Wordt vervolgd.

Of de parochie toch zal proberen de
werkzaamheden op een onverwacht
moment voort te zetten, kunnen wij
niet overzien. Wij blijven waakzaam

Zo zag het eruit tot en met vorige week maandag
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CO L O F On
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 reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen 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

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
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
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- 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 kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGemene inFORmAtie
Fietswrakken
Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het
straatbeeld ontsieren. Burgemeester en wethouders hebben besloten
om deze ‘wrakken’ en ‘weesfietsen’
op maandag 16 en dinsdag 17 april
2012 in Uithoorn en De Kwakel weg
te halen. Deze actie is een samenwerking van politie, gemeentesurveillanten en de gemeente Uithoorn. De
afgevoerde fietswrakken gaan naar
de gemeentewerf en worden daar tijdelijk opgeslagen.
stickeren ‘weesfietsen’
Op 31 maart en 1 april 2012 zijn in
de openbare ruimte staande ‘weesfietsen’ voorzien van een speciale
sticker. Ziet u dat er zo’n sticker op
uw fiets is geplakt dan kunt u hem
gewoon meenemen. Maar als uw
bestickerde fiets er op 16 en 17 april
nog staat, dan wordt hij meegenomen naar de gemeentewerf.
Kijkdagen op gemeentewerf
Op donderdag 19 april en maandag
23 april 2012 kunt u van 10:00 tot
11:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur
op de gemeentewerf, Industrieweg
25 te Uithoorn, kijken of uw fiets ertussen staat. Als u kunt aantonen dat
de fiets uw eigendom is, krijgt u deze
terug na vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Bijschrijving kinderen in
paspoort vervalt per 26 juni 2012
wat gebeurt er met niet
afgehaalde fietsen?
Fietswrakken en ‘weesfietsen’ die
na 6 weken nog niet opgehaald zijn,
worden afgevoerd en vernietigd.
wat is een fietswrak?
Een fiets die technisch onvoldoende geschikt is om ermee te kunnen rijden. Er ontbreken essentiële
onderdelen. De fiets is zo verwaarloosd dat aannemelijk is dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan. De
fiets heeft een zo geringe economische waarde dat opknappen geen zin
meer heeft.
wat is een weesfiets?
Een fiets die in de openbare ruimte
gestald staat en langere tijd niet meer
is gebruikt. De fiets is wel gebruiksklaar en niet direct opvallend of hinderlijk.
nog meer info?
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de gemeentesurveillanten. Dezen kunt u telefonisch bereiken op
nummer 0297-513111 van maandag
t/m donderdag tussen 10:00 uur en
10:30 uur en van 13:00 uur t/m 13:30
uur.

Vanaf 26 juni moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te
kunnen reizen.
Aanvragen voor 1 mei 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen
document nodig vraag dat dan aan
voor 1 mei 2012. Alle ouders en voogden die kinderen jonger dan 16 jaar
in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, kregen in maart een brief
van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees deze
brief goed. Daarin staat of uw (nu nog)
bijgeschreven kind voor 1 september
2012 een eigen document nodig heeft.
Is dat het geval, vraag dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei
2012 een paspoort of identiteitskaart
voor uw bijgeschreven kind aan bij Burgerzaken.
wat heb je nodig bij het aanvragen
van een eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft toestemming nodig van de ouders/voogd
om een identiteitskaart te krijgen. Bij
de aanvraag moeten overlegd worden:
een schriftelijke toestemmingsverklaring, ondertekend door de ouder(s)
die het gezag hebben en ook een ko-

activiteit

Buurt

Datum

Plaats

tijd

Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg

Centrum
Zijdelwaard
De Legmeer
Zijdelwaard
Thamerdal
Meerwijk

17 april
24 april
24 april
1 mei
22 mei
30 mei

Ponderosa
De Schutse (kleine zaal)
vooralsnog buurtsteunpunt
Kate & Go op Zijdelwaardplein
Ponderosa
Nog niet bekend

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
9.30-11.30 uur
20.00 uur
19.30 uur

pie van het identiteitsbewijs. Neem ook
een recente pasfoto mee. Deze moet
voldoen aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij
de aanvraag het paspoort van ouders
en eventuele identiteitskaart mee. Een
kind ouder dan 12 jaar heeft geen toestemmingsverklaring nodig bij de aanvraag voor een identiteitskaart.
wat heb je nodig bij het aanvragen
van een eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen. Deze toestemmingsverklaring moet door
ouder(s)/ voogd die het gezag hebben, zijn ondertekend en daarbij moet
ook een kopie legitimatiebewijs zijn gevoegd. Neem ook een recente pasfoto
mee. Deze moet voldoen aan wettelijke
eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet
goed. Neem bij de aanvraag het paspoort van ouders en eventuele identiteitskaart mee.
Levertijd
Op dit moment is de levertijd van een
paspoort/identiteitskaart 5 werkdagen.
maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen
raden wij u aan om een afspraak te
maken. Heeft u vragen of wilt u een
afspraak maken, neem dan contact
op met Burgerzaken 0297-513111.
meer info?
U kunt meer lezen over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving op www.uithoorn.nl en
www.paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief
ontvangen, dan kunt u de brief lezen
op www.paspoortinformatie.nl

ACtiViteiten KALenDeR
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. Deze 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.
Kijk voor meer informatie over de komende activiteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 3 mei
t/m 9 apr.
t/m 22 apr.
tot 26 mei

13 apr.
14 apr.
14 apr.
14 apr.
15 apr.

15 apr.

Expositie Fotokring in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1.
Expositie ‘Sporen’ in Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50.
Openingstijden: Open do/vrij 14.00-16.00 uur en in het weekend
12.00-17.00 uur.
Voorjaarsexpositie in atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht,
Grevelingen 62-64. Open op zaterdag en zondag van 14:00
uur tot 17:00 uur.
Atelier de Rode Draad is 7 april gestart met serie van 5 lessen
Spelend Schilderen op zaterdag vanaf 13.30 uur. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Kosten: €21,- per les. Info Joke Zonneveld:
020-6418680.
Kids@themix. Kinderdisco. The Mix. Aanvang: 19 uur. Entree:
€3,-.
Popprijs Amstelland. The Mix. Aanvang: 20.30 uur. Entree: gratis.
Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorinschrijving 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur. Info: 06-50562903.
Stepgroep Uithoorn organiseert Opstepdag. Maak kennis met
de step. Locatie: Amstelplein. Begint om 11.00 uur en eindigt om
15.00 uur. Nadere info: Erik Wolbers, 06-29277827
Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici spelen
op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a. Haydn en
Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.
scau.nl
Kunstenaar Frans Kortenhorst opent om 15 uur in galerie Fort

16 apr.

16 apr. t/m
21 mei
20 apr.
21 apr.
21 apr.
21 apr.
21+22 apr.

25 apr.
25 apr.

25 apr.
26 apr.
28 apr.
30 apr.
30 apr.
30 apr.

a/d Drecht de expositie Spiegeling van kunstenaarsgezelschap
HOLT. Expositie is tot 20 mei te bezichtigen op do/vrij van 14.0017.00 uur en op za/zo van 12.00-17.00 uur. Ook op Hemelvaartsdag van 14.00-17.00 uur. De galerie ligt aan Grevelingen 50.
NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing met muziek over Zuid-Afrika. Lezing wordt van 14-16 uur verzorgd door
de heer Hazeveld. Plaats: De Schutse, De Merodelaan. Toegang
voro leden gratis. Niet-leden: € 1,50.
Atelier de Rode Draad start met serie van 5 lessen Spelend
Schilderen op maandag van 9-12 uur. Kosten: € 21 per les.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
What’s up. Sportevenement op Amstelplein. 10-17 uur.
Toneelvereniging Genesius speelt in Dorpshuis De Quakel de
musical ‘Huis te koop’. Ook op 27 en 28 april. Aanvang: 20.15
uur. Entree: €7,50.
Hardcore café in The Mix. Aanvang: 21 uur. Entree: gratis.
Verkooptentoonstelling CREA in Fort a/d Drecht, Grevelingen
56. Te koop geëxposeerd werk van cursisten. Ook kunt u zich
inschrijven voor een introductiecursus. Beide dagen open van
13.00-17.00 uur.
Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 13.15-16.00 uur.
Kaartjes kosten €0,50 per stuk.
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.1515.15 uur. Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een
sport- en spelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van verschillende activiteiten. Per kind kost het € 2,- om mee te doen. De
opbrengst van de dag gaat naar een goed doel: ‘Run4Schools’.
Portaal Gezond Gewicht Amstelland verzorgt van 15.30-16.30
uur lezing over gezonde voeding en leefstijl. Wijkcentrum Bilderdijkhof. Toegang gratis.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd:
19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
Cultuur Hart Uithoorn organiseert Dance Classics Party in Thamerkerk. dansen op Soul, Disco, R&B en Funk uit jaren 70, 80 en
90. Aanvang: 20 uur. Entee: €10,- .
Buurtbeheer Legmeer organiseert Koninginnedagfestiviteiten op
Evenemententerrein in Legmeer West.
Feestcomité De Kwakel organiseert Koninginnedagviering in
dorpscentrum De Kwakel.
Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert in Dorpscentrum Koninginnedagfestiviteiten
evenementen vanaf mei 2012 staan op
www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt
de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De
openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt
u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor
het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer
ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een
voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht
van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het
beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.
- Toekomstvisie Libellebos. Ter inzage van 8 maart t/m 18 april 2012. Contactpersoon de heer R. van de Pol, 0297- 513111.
- Verkeersbesluit Funmarkt-braderie 7 april 2012. Ter inzage van 21 maart t/m
2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2012 in het Oude Dorp en Thamerdal.
Ter inzage van 21 maart t/m 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats tegenover Nijhofﬂaan 36 en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de trottoirzijde van Nijhofﬂaan 36. Ter inzage van 28 maart t/m 9 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit vrijmarkt Koninginnedag 2012 in dorpscentrum Uithoorn. Ter
inzage van 15 april t/m 23 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelrij 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel,
zijgevel en de achtergevel en het maken van een trapsparing. Ontvangen 30
maart 2012.
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
- Kerklaan, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van de
Koninginnedagviering op 30 april 2012 van 10.00 tot 18.00 uur.

Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dubbelzijdige reclamelichtbak. Bezwaar: t/m 17 mei 2012.
- Wilhelminakade 5, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant
van Café Drinken en Zo t/m 17 maart 2015. Bezwaar t/m 14 mei 2012

Uitnodiging:

Praat met voorzitter Hans
Alders over Schiphol
Op woensdag 25 april organiseren de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn een bewonersbijeenkomst over Schiphol en het
Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS). Voorzitter van de Alderstafel, Hans Alders, geeft die avond tekst en uitleg over het nieuwe
Stelsel. Inwoners van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn zijn welkom
in de Crown Business Studio’s Aalsmeer. Op het programma staan
een presentatie van de heer Alders en een toelichting van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) over het Nieuwe Stelsel.. Er is ook volop gelegenheid om uw vragen te stellen.
U bent van harte welkom om de avond bij te wonen.
Datum: woensdag 25 april a.s.
Tijd:
19.00-22.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur
Locatie: Crown Business Studio’s Aalsmeer
Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer
Meer weten?
Wilt u meer weten over de activiteiten van de Alderstafel en CROS?
Op www.alderstafel.nl en www.crosnet.nl vindt u allerlei informatie
over vertegenwoordigers, afspraken en geboekte resultaten. Ook op
www.bezoekbas.nl en www.amstelveen.nl/schiphol, www.aalsmeer.nl/
schiphol en www.uithoorn.nl / wonen, wijken / milieu is informatie te
lezen die voor u als bewoner van belang kan zijn.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan de combinatiefunctionaris Sport voor het organiseren van het Sportencircus op 25 april 2012 van 12.15 tot 15.15 uur. Bezwaar t/m 15 mei 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 48, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting.
Bezwaar: t/m 16 mei 2012.
VERKEERSBESLUIT EVENEMENTEN

Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten in het kader van de Koninginnedagviering op 30 april 2012 een vrijmarkt mogelijk te maken. Hiertoe moeten de
wegen waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor alle verkeer,
waarbij op de betreffende wegen op 30 april van 06.00 tot 21.00 uur niet mag worden geparkeerd.

Dit wordt bereikt door de Prinses Irenelaan (parkeergarage C1000 blijft bereikbaar), Dorpsstraat, Markplein, Koningin Julianalaan na kruising Prins Clausstraat
en Wilhelminakade tot aan de Stationsstraat) gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op maandag 30 april 2012 van 06.00 tot 21.00 uur door het plaatsen van borden C1 van
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 23 mei 2012 ter inzage in het
gemeentehuis. Tegen het besluit kan tot en met deze datum een bezwaarschrift
worden ingediend.
STRUCTUURVISIE UITHOORN GEACTUALISEERD

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de Structuurvisie
Uithoorn is geactualiseerd.
De structuurvisie bevat een brede visie op de toekomst van de gemeente en vormt
het kader van alle ruimtelijke ontwikkelingen. Alle ruimtelijke aspecten van veel
verschillende beleidsterreinen komen hierin samen. In de visie is aangegeven
dat Uithoorn een gemeente is met twee gezichten verdeeld over vier gebieden:
1. een tuinstedelijk, economisch gezicht in het noorden.
2. een landelijk gezicht in het zuiden.
Daartussen liggen:
3. een overgangsgebied “Langs de Vuurlinie” zonder duidelijk gezicht.
4. “Oud Uithoorn” waarin beide gezichten terug zijn te vinden.

WWW.UITHOORN.NL

Voor deze gebieden is bekeken welke ontwikkelingen daar kunnen plaatsvinden
en welke kwaliteiten we juist willen behouden. Daarbij zijn diverse opgaven en projecten opgenomen.
Bij het vaststellen van de oorspronkelijke structuurvisie in 2009 is afgesproken om
deze jaarlijks te actualiseren. Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad de actualisering structuurvisie 2011 vastgesteld. Dit betreft slechts enkele aanpassingen.

Vindplaats geactualiseerde structuurvisie
Deze aanpassingen zijn verwerkt in de oorspronkelijke structuurvisie. De geactualiseerde versie is nu elektronisch beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en
op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl
Meer informatie over de structuurvisie is verkrijgbaar bij de afdeling Ontwikkeling
(tel. 0297-513111).
HERNIEUWDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ZIJDELWAARD
VOOR HET DEEL MET DE GROENVOORZIENING AAN DE
ANNE FRANKLAAN NAAR AANLEIDING VAN DE UITSPRAAK VAN
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE

Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn naar aanleiding van de
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 december 2011 het bestemmingsplan Zijdelwaard voor het deel met de groenvoorziening aan de Anne Franklaan als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPZijdelwaard-vs04, opnieuw vastgesteld. De Raad van State heeft in zijn uitspraak geoordeeld dat de gemeente haar besluit over de groenstrook niet deugdelijk heeft gemotiveerd. Daarmee heeft er geen belangenafweging plaatsgevonden. De Raad van State heeft daarop het beroep gegrond verklaard en het vaststellingsbesluit wat betreft de desbetreffende groenstrook met de bestemming
‘Gemengd’ vernietigd. Op 29 maart 2012 heeft hernieuwde besluitvorming plaats
gevonden voor het deel met de groenvoorziening aan de Anne Franklaan. Hierbij
is besloten de bestemming ‘Gemengd’ te handhaven.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
13 april 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘sGravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 11 april 2012
UITWERKINGSPLAN ‘LEGMEERPLEIN FASE 3’ VASTGESTELD

Op 3 april 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het uitwerkingsplan ‘Legmeerplein fase 3’ als vervat in planidentiﬁcatiecode
NL.IMRO.0451.UPLegmeerpl3-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Het uitwerkingsplan ‘Legmeerplein fase 3’ heeft betrekking op het zuidelijke gedeelte van het centrumgebied, waar na de sloop van voormalige bebouwing
nieuwbouw wordt gerealiseerd waar de functies horeca, dienstverlening en maatschappelijk mogelijk zijn. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan hebben betrekking op aanpassingen van de waterparagraaf.
Ter inzage
Het uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en de Nota zienswijzen liggen met ingang van 13 april 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot het college
hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van
het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij
die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 11 april 2012
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informAtief
coLofon
sinds 1888

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
125e jaargang
oPlAgE: 14.300
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 toestemming van de uitgever!

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

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

DierenHULP

Spelend Schilderen,
Vrij Spel!
Regio - De komende twee maanden zijn er veel ‘vrije’ dagen. Fijn om
er op uit te gaan of eens iets anders
te doen. In atelier De Rode Draad
kun je terecht voor ‘Spelend Schilderen, Vrij Spel’ onder leiding van
Joke Zonneveld.
Na een korte gezamenlijke entree
kies je zelf met welk materiaal je
wilt werken: acryl, aquarel, of krijt.
In het tweede gedeelte van de les
krijgt je waar nodig persoonlijke begeleiding. Ervaring gaat voor resultaat, doen voor denken. Ideaal voor
een korte kennismaking, maar je
kunt ook meerdere keren terecht op

maandag van 9.00-12.00 uur en zaterdag van 13.30-16.30 uur. Data en
prijzen op de website. In juni (ma. en
za.) volgen 5 lessen: Spelend Schilderen, de “Aaibaarheidsfactor”. Je
leert gelaagd te werken met diverse materialen, 105 euro. Informatie:
www.jokezonneveld.nl , info@jokezonneveld.nl of 020-6418680. Op 21
april is het atelier open van 12.3016.30 in het kader van de fietstocht
van het JAP. Je kunt het atelier bekijken en meedoen aan gratis miniworkshops tekenen, masseren, yoga
en meditatie. Het atelier te huur in
deeltijd, om er zelf te werken of om
les te geven. Info 020-6418680.

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

Autisme

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

www.mEErBoDE.nl

Door Flavoring

De Amstelfair unieke
voorjaarsfair in de regio
Nieuwveen – Tijdens de eerste editie van De Amstelfair komt de idyllische landsfeer helemaal tot leven.
Zaterdag 21 en zondag 22 april presenteren meer dan vijftig ondernemers hun unieke producten, worden
demonstraties en workshops gegeven en is er volop vermaak voor de
kinderen. Voor deze voorjaarsfair
wordt de siertuin achter bij Tuincentrum Coen van Dijk omgetoverd in
een landelijk uniek evenement. In
pagodetenten en stands verrassen
de exclusief geselecteerde standhouders de bezoekers met bijzondere, duurzame en fair trade producten. Acht enthousiaste organisatoren werken al maanden aan het
evenement. Met de hulp van talloze
vrijwilligers belooft het een groots
festijn te worden. Martien Lek: De
Amstelfair is uniek in deze regio,
de fair is ruim opgezet, de locatie
is prachtig en de diversiteit aan bedrijven en hun producten is zonder
meer groot. Van woon- en tuinaccessoires en bloemsierkunst tot natuurlijke cosmetica, houten speelgoed en keramiek, elke stand past
in het landelijke plaatje. Beide dagen worden er demonstraties gehouden, o.a. pottenbakken, soja-

kaarsen maken,kantklossen, bloemsierkunst. Nieuwe ideëen opdoen
voor tuin en terras kan bij de stands
met planten, bloemen en tuinbenodigdheden. Zelfs sierbestrating en
hekwerken ontbreken niet.
Food
Food en drinks zijn volop verkrijgbaar bij onder andere de stands met
lekkernijen, broodjes beenham, palingrokerij, taarten en cupcakes en
ambachtelijk ijs. Daarnaast zijn in de
grote catering tent allerhande hapjes en drankjes te verkrijgen. Coen
van Dijk: Naast de demonstraties
zijn er ook diverse workshops en activiteiten, bij mooi weer kunnen bezoekers met een sloep over de Amstel varen, en met kano’s en waterfietsen de brede ringsloot op. Voor
de kinderen is er een springkussen, schmink en knutselhoek, ponyrijden, etc. Shantykoor De Marconisten uit Leimuiden verhoogt beide dagen de sfeer met hun bekende repertoire. De entree is gratis en
de locatie is per fiets en met de auto te bereiken.
Voor meer info zie advertentie elders in dit blad.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Expositie bij Galerie Fort
aan de Drecht
Uithoorn - Op zondag 15 april
opent de nieuwe expositie ‘Spiegeling’ bij Galerie Fort aan de Drecht.
Deze expositie bevat werk van de
kunstenaarsgroep ‘Holt’ aangevuld
met prachtige houten sieraden van
Ina Wijnberg. De groep “Holt” bestaat uit 12 kunstenaars t.w. Titia Beukema, Anja Knoopers, Antje
Veldstra, Hélene Smit, Marjolein Terwindt, Peter Wortel, Rineke Hollemans, Sietske Bosma, Tim Blaauw,
Tineke van den Berg , Wijke van der
Bij en Willy van der Duyn. Allemaal
afkomstig uit Noord-Nederland. Alle leden van deze kunstenaarsgroep
zijn met het thema ‘Spiegeling’
aan de slag gegaan en dat resulteert nu dus in deze prachtige nieuwe expositie. Deze groep bestaat al
sinds het begin van de jaren negentig in een los verband. Vanaf 1988
is de groep een vereniging met de
naam Holt. Binnen deze samenstelling houdt men zich in het bijzonder bezig met het maken van prenten door middel van de moderne en
ambachtelijke
hoogdruktechnieken zoals hout en linosnede. Daarnaast onderzoeken de kunstenaars
van Holt de oude hoogdruktechnieken en experimenteren met nieuwe
methoden en materialen. Zij wisselen kennis en ervaring uit, maken

Mijmeringen

gezamenlijke tentoonstellingen en
er ontstaan kleine samenwerkingsverbanden. Naast het themawerk is
er ook veel ander werk van de grafici te zien. Een veelzijdige tentoonstelling dus.
De opening zal zijn op zondag 15
april om 15.00 uur en worden verzorgd door de Uithoornse Kunstenaar Frans Kortenhorst met op de
piano H.J. Meier. Spiegeling is te
zien tot en met 20 mei op donderdag en vrijdag 14.00-17.00 uur en op
zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur.
Ook op hemelvaartsdag is de galerie van 14.00-17.00 uur geopend.
Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50, Uithoorn, www.galeriefortaandedrecht.nl

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met
lange haren en pluimstaart met ringen; de kater heeft
gekleurd bandje om.
- Uithoorn, Zegge: zwart-witte poes; zij is stevig en heeft witte
voetjes en zwarte stip op neus.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl
onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, zwarte kater. Lang en slank.
Gevonden:
- Mijdrecht, Fazant: aan komen vliegen, agapornis of splendid
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: Rode kat met witte poten en
witte bef.
- Uithoorn, Amstelkade: Amerikaanse Bull Terrier. Wit met een
paar donker vlekjes op het oor. Hij draagt een halsband met
buldog er op en heeft een korte staart. Het is een ongecastreer
de reu.
- Mijdrecht, Pastoor Kannelaan: Cypers katertje. Niet gecastreerd.
- Mijdrecht. Molenwiek: Konijn. Wit-zwart-bruin.
- Vinkeveen, Demmerik: Beige konijn.
- De Kwakel, Drechtdijk: 2 zwart-witte katten. 1 poes, zij heeft wit
om haar neus en 2 witte kousjes achter en voor witte voetjes.
Zij draagt bandje van de Dierenbescherming. Het katerje heet
4 witte voetjes een witbefje en een wit vlekje onder zijn kin.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Maandag 2 april was het Wereld Autisme Dag en om aandacht te
geven aan deze dag, organiseren de Nederlandse vereniging voor
Autisme en het Autismefonds deze week de Autismeweek 2012 van
31 maart tot en met 6 april. De meeste mensen zullen wel eens gehoord hebben van autisme, maar ik denk dat velen niet precies weten wat het is.
Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen.
Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie,
sociale interactie en verbeelding. Autisme is een levenslange, vaak
onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle
levensfasen. Ruim één procent van de Nederlanders kampt met een
vorm van autisme. (www.autismeweek.nl)
Als een procent van de Nederlanders een vorm van autisme heeft,
betekent het dat er ruim 190.000 kinderen en volwassenen zijn met
deze beperking. En een beperking is het als je problemen hebt met
communicatie, sociale contacten, taal en het voorstellingsvermogen.
Onbegrip van de omgeving is dan helaas vaak een logisch gevolg.
Het thema van de autismeweek is dan ook “Laat ze meedoen”. In het
hele land worden activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen
voor autisme.
Nog even iets over autisme, eigenlijk is het een groot containerbegrip
waar meerdere stoornissen ondervallen. Men spreekt over een spectrum van autistische stoornissen of van een aan autisme verwante
stoornis. De meest bekende binnen dit spectrum zijn het klassiek autisme en het syndroom van Asperger. Het meest belangrijk om je te
realiseren is dat diegene met autisme de wereld anders waarneemt
dan jij en ik. Alle prikkels en informatie worden anders verwerkt en
anders geplaatst. De wereld is al zo chaotisch en druk, maar voor iemand met autisme moet dat nog vele malen erger zijn. Daarom is er
zeer veel behoefte aan veiligheid, voorspelbaarheid en controle.
Laat ze meedoen is een mooi streven en misschien helemaal niet zo
moeilijk als we kijken naar de overeenkomsten in plaats van naar de
verschillen. Zeg nou zelf, wie heeft er nou niet behoefte aan structuur
en duidelijkheid? Een klein iets uit het scala, maar wellicht een mooi
startpunt. Laten we eens kijken naar de “autist” binnen ons zelf. Ieder
van ons heeft zo zijn eigen structuurtjes waar je je goed bij voelt en
waardoor je dag goed begint.
Bij mij werd het me duidelijk op een doordeweekse ochtend, ik stond
op en liep naar de badkamer. Daar ging ik mijn tanden poetsen, ik
keek in de spiegel en ineens zag ik dat er iets helemaal niet klopte.
Al mijn flesjes op het badkamerplankje stonden omgekeerd en in de
verkeerde volgorde. De boosdoener was mijn toenmalige vriend die
het een grote grap vond. Mijn eerste reactie was er een van irritatie “Waarom?” en daarna moest ik er hartelijk om lachen. Had ik een
vorm van autisme gehad dan had dit voorval me flink kunnen raken
en stel ik me zo voor dat ik de hele dag of langer van slag zou zijn geweest. En voor de moeders (ouders) onder ons, wie herkent de chaos niet in de ochtend, als je de dag van te voren geen kleding hebt
klaargelegd, de ontbijttafel niet is gedekt en je ineens nog van alles
moet opzoeken wat mee moet naar school? Voorbereiden, in structuur zetten maakt dat je enigszins controle kunt uitoefenen op de dagelijke drukte en dat is nou precies wat mensen met autisme ook nodig hebben.
Dus de volgende keer dat je iemand tegenkomt, waarvan je denkt
‘doe niet zo moeilijk’ of ‘wat is die sociaal onhandig’. Bedenk dat ieder
van ons zijn eigen redenen heeft, aangeboren of niet, om op bepaalde manieren te reageren. Laat ze meedoen!

Baasje gezocht
Regio - Waar is het baasje van de
zwart/witte kater op bijgaande foto?
Het dier loopt rond op de Drechtdijk
in De Kwakel.
De kat heeft wit om de neus en
heeft 2 witte kousjes achter. De-

ze kater was in gezelschap van nog
een zwart/wit katertje. Deze heeft 4
witte voetjes en heeft een wit vlekje onder zijn kin. Wie het dier herkent wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘De gemeente heeft op te grote voet geleefd’
rekenen op een groeiende bij
drage van het Rijk. Maar het
beleid is de kern. Dat zorgt er
nu voor dat we de rekening
naar de toekomst schuiven.”

stimuleert in plaats van er zelf
in te voorzien, kun je kosten
besparen. Ook willen we dat
vastgesteld beleid wordt uit
gevoerd voordat we nieuw

“We hebben nu nog de kans bij
te sturen, als we wachten wordt
het misschien flink ingrijpen”

3

Vijf vragen aan
Jaap Baak (CDA)

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord
aan Jaap Baak. Hij zit namens het CDA
in de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Welk onderwerp
wil je op deze plaats
naar voren brengen?
“De gemeentelijke financiën,
een onderwerp dat de
komende tijd prominent
op de agenda van de gemeen
teraad staat. De gemeente
stevent bij ongewijzigd
beleid af op structurele
begrotingstekorten vanaf
2 016. Hoog tijd dat we
daar iets aan gaan doen.”

2

Er is dus nu nog geen
tekort, maar dat
komt er wel als er niets
wordt gedaan. Hoe zit dat?
“Het is vrij simpel: de ge
meente leeft op te grote voet,
waardoor de kosten van
het beleid niet volledig door
structurele inkomsten
worden gedekt – we geven
het spaargeld van de gemeente
uit. Daarnaast kunnen we
als gemeente niet langer

Waarom is dit het
aangewezen moment
om in actie te komen?
“Je hebt nu eenmaal de plicht
om iets te doen, zodra je weet
dat er een probleem is. Boven
dien kan op dit moment een
bijsturing voldoende zijn.
Als we wachten, bestaat de
kans dat we echt moeten in
grijpen. Daarom willen we
de gemeentelijke financiën
nu structureel goed regelen.”

4

Wat moet daarvoor
volgens het CDA
gebeuren?
“Wij staan voor een kleine,
slagvaardige overheid die
heldere prioriteiten stelt.
Burgers en bedrijven zijn
mondig genoeg om veel
zaken zelf te regelen.
Wanneer je dit als gemeente

beleid ontwikkelen. Wat
we zeker niet willen, is voor
zieningen stopzetten, kwali
teitseisen naar beneden
bijstellen of belastingen laten
stijgen. Vooral lastenver

zwaring vinden wij in deze
tijd echt een uiterste middel.
Hooguit de aanpak van het
dorpscentrum kan hier een
uitzondering op zijn.”

5

Hoe kijken de andere
partijen aan tegen
dit onderwerp?
“Als voorzitter van de audit
groep die overlegt over de
financiën van de gemeente heb
ik gezien dat het gevoel van
urgentie breed gedeeld wordt
onder de partijen. Dat is voor
nu ook genoeg, want we zitten

nog in de verkennende fase.
Morgen bespreken we de nota
‘Uithoorn financieel gezond’
tijdens een informerende
raadsbijeenkomst, eind mei
volgt een debat. Wat ik wel zie
in Uithoorn, is een aarzeling
om inwoners naar hun oordeel
te vragen. Als we elke twee jaar
een enquête houden, weten
we per beleidsterrein exact of
we het goed of slecht doen. En
weten we ook in welk onder
werp we moeten investeren.
Daar zou ik ook graag nog
eens werk van maken.”

RAADsAgEnDA
Datum: 12 april 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening en
inspreken burgers

2

Integraal plan Europarei
19.40 uur

3

Gemeentelijke
Rioleringsplan 5 (GRP5)
20.30 uur

4

Nota financieel gezond
21.15 uur

5

Rechtmatigheid
jaarrekening 2011
22.00 uur

6

Herstructurering Wsw
22.30 uur

Geen zero tolerance, wellicht wél vandalismemeter
Bij het bespreken van het
gemeentelijke veiligheids
beleid vestigden de eenmans
fracties de aandacht op zich.
Ons Uithoorn verzocht
om een vandalismemeter.
Hierin worden de kosten van
vernielingen weergegeven,
zodat voor de inwoners duide
lijk is hoeveel zij hieraan
betalen. “Bewustwording is
belangrijk, dit kan preventief
werken”, aldus Benno van
Dam. Toen Arjan Koopmans
(Groen Uithoorn) pleitte voor

een zero tolerancebeleid,
waarbij vandalen hard wor
den aangepakt en met naam
en toenaam in de krant ver
schijnen, haalde hij zich de
afkeuring van de raad op de
hals. “Hoe ziet u dit voor u?”,
vroeg PvdA’er Jan Mollema.
“We kunnen dit niet eens
regelen”, reageerde Klaas
Bijlsma van Gemeentebelan
gen. VVD’er Jan Hazen wees
Koopmans op de onuitvoer
baarheid van zijn motie.
“We mogen helemaal geen

namen publiceren, dat is
tegen de privacywetgeving.”
Elfriede Henraat (DUS!)
noemde de motie ‘spierballen
taal’. De mening van het
college van burgemeester
en wethouders was vrijwel
in lijn met die van de raad.
“De motie is niet reëel, dan
ben ik nog netjes”, was de
duidelijke reactie van burge
meester Dagmar Oudshoorn.
Ons Uithoorn boekte wél
winst: het college zal de vanda
lismemeter onderzoeken.

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 26 april 2012.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

nationaal Parkeer register

Bekendmaking

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) heeft ingestemd met het aansluiten bij het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het NPR is een landelijk registratiesysteem voor Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK).

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
(G2) heeft op 15 maart 2012 de concept
beleidsregels bijzondere bijstand 2012
vastgesteld. Deze beleidsregels liggen
van 12 april 2012 tot en met 25 mei 2012
ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking
tot de beleidsregels ingediend worden.
Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens

In de praktijk worden deze kaarten zeer regelmatig gestolen. Hierdoor wordt oneigenlijk
gebruik gemaakt van de parkeermogelijkheden
die deze kaart biedt en is een bloeiende handel in gestolen gehandicaptenparkeerkaarten
ontstaan.
Met een landelijke registratie kan het misbruik
van de gehandicaptenparkeerkaart effectief
worden bestreden. Bij vermissing, diefstal of
intrekken kan de gemeente de GPK direct blokkeren en de eigenaar voorzien van een nieuwe,
vervangende GPK. Het NPR is door alle deelnemende gemeenten te raadplegen, waardoor
gestolen kaarten effectiever opgespoord kunnen worden en handhaving op misbruik mogelijk is.
Het gebruik van dit Nationaal Parkeer Register
door gemeenten wordt ondersteund door:
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
(CG Raad) Nederland
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Wmo-raden in Nederland
Alle door het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) afgegeven geldige gehandicaptenparkeerkaarten worden uiterlijk 1 mei
2012 ingevoerd in het Nationaal Parkeer Register. Hierbij worden alleen het kaartnummer, de
geldigheidsduur en de gemeente die de kaart
heeft afgegeven geregistreerd. De persoonsgegevens zijn alleen bekend bij de gemeente die
de kaart heeft afgegeven.

ritbijdrage regiotaxi
Amstelland gewijzigd

Uitreiking eerste prijs puzzel Wmo-krant
Wethouder Ad Verburg (Aalsmeer) heeft de
eerste prijs aan de winnaar van de puzzel in
de Wmo-krant overhandigd. Uit de inzendingen is mevrouw van der Velden uit Aalsmeer
de gelukkige winnaar. Zij is erg verrast met
deze prijs. De tweede prijs gaat naar heer
Buissant uit Uithoorn en de 3e prijs naar de
heer Blok uit Aalsmeer. De G2, samenwerkingsverband gemeente Aalsmeer en Uithoorn, wil iedereen van harte feliciteren en
veel plezier wensen met de prijs.
De Wmo-krant is afgelopen najaar huis aan
huis verspreid in de gemeente Aalsmeer en
Uithoorn. In deze krant staat onder andere:

wat de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) is, waarom de Wmo vraagt om verandering en de Wmo Adviesraden van Aalsmeer en Uithoorn leggen uit wat zij doen.
Is de krant aan uw aandacht ontglipt en wilt u
toch graag de Wmo-krant lezen? Dan kunt u
een exemplaar afhalen bij het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg in het gemeentehuis Aalsmeer en Uithoorn. Het loket is elke werkdag
geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Ook voor
andere vragen over wonen, welzijn en zorg
kunt u bij het loket terecht.
De krant kunt u ook digitaal bekijken op
www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl.

Met ingang van 1 april 2012 is de ritbijdrage
voor het gebruik van de Regiotaxi Amstelland
verhoogd met 4,9%. Deze ritbijdrage volgt de
landelijke tariefontwikkelingen voor reizigers in
het openbaar vervoer. De openbaar vervoerstarieven zijn in 2012 met 4,9% gestegen. Het
dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) heeft besloten
om ook de ritbijdrage voor het Regiotaxi vervoer in 2012 te verhogen met 4,9%.
Met ingang van 1 april 2012 gelden de volgende
ritbijdragen:
ring

Prijs per ring

ring 1
ring 2
ring 3
ring 4
ring 5

€ 1,10
€ 1,60
€ 2,10
€ 2,60
€ 3,15

Heeft u vragen over de wijziging van de ritbijdragen voor de Regiotaxi? Neem dan contact
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De
gegevens vindt u links op deze pagina.

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 11 april 2012

Emotionele reacties op het plan
voor sloop flats Europarei
(Vervolg van voorpagina)
De woningcorporatie Eigen Haard
(voorheen opererend onder de
naam Woongroep Holland) en de
gemeente Uithoorn zijn in feite al
sinds 2000 bezig om een herstructurering van Europarei door te voeren en de leefbaarheid en veiligheid
te verbeteren. De laatste jaren heeft
zich dat geuit in onder andere renovatie van zes van de negen woonflats. En daarna bleef het stil en er
werd niet meer gerenoveerd. Tot begin vorig jaar toen het verdere verloop en uitwerking van de plannen in een stroomversnelling raakten. Er werd een aanzet gegeven tot
het samenstellen van een ‘Integraal
plan voor Europarei’ door woningcorporatie Eigen Haard samen met
de gemeente. Hieronder wordt verstaan het maken van een alomvattend plan voor de toekomst, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Eigen Haard en
de gemeente Uithoorn. Dat is mede
de reden dat de gemeenteraad zich
binnenkort kan gaan uitspreken
over het plan. Zou het alleen maar
plan zijn geweest van Eigen Haard,
dan had gemeente er niets mee te
maken gehad. Nu zit de gemeente
eraan vast en deelt in de problematiek, maar verplicht zich samen met
Eigen Haard er tevens voor te zorgen dat bewoners van de voor sloop
bestemde flats vervangende en gelijkwaardige woonruimte toegewezen krijgen. Dat is verwoord en vastgelegd in een Sociaal Statuut. Daarnaast stelt de gemeente kaders voor
de (her)ontwikkeling van het gebied.
Los van het Integraal plan voor Europarei is ook een Buurtprogramma
Europarei 2011-2012 opgezet. Een
pakket van maatregelen en oplossingen waarvoor alle partijen en bewoners componenten hebben aangedragen om de leefbaarheid van
de buurt te verbeteren. Daar is op
zich niets mis mee en staat volgens
wethouder Verheijen geheel los van
renovatie en/of al dan niet sloop van
de flats. Dat plan wordt gewoon uitgevoerd.
Toen al bekend?
Het Integraal plan is samengesteld

met zoveel mogelijk inbreng van
partijen van buiten af, zoals Politie, Buurtbeheer, stichting Cardanus
en natuurlijk de bewoners. Jan van
den Berg Jeths, toen nog directeur
van de Woongroep Holland en wethouder Jeroen Verheijen van de gemeente Uithoorn, gaven in de eerste
nieuwsbrief van maart 2011 ‘Samen
aan de slag’ uitleg over de wijze van
aanpak Europarei te verbeteren. Behalve allerlei onderwerpen op het
terrein van de sociaal-maatschappelijke inbreng, kwam ook het fysieke aspect van wonen aan de orde.
Met name Van den Berg Jeths liet
zich er toen al over uit dat er in de
toekomst behoefte is aan een ander type woonruimte, wat Europarei niet kan bieden. Bovendien bleken de kosten van de renovatie van
de zes flats te hoog te zijn in relatie tot de kwaliteit en de doelen die
men ermee wilde bereiken. Met de
gemeente had hij de afspraak gemaakt dat er in september 2011 duidelijkheid zou worden gegeven over
de toekomst van de flats. Een goed
lezer had toen al kunnen vermoeden wat men bij Eigen Haard voor
ogen had met de flats! Verder werd
toen een enquête gestart waaraan
alle bewoners konden deelnemen.
Daarbij kon worden aangegeven
wat men belangrijk vond voor de
buurt. Tevens was de mogelijkheid
zelf een aantal punten naar voren te
brengen. Volgens de gemeente hebben honderden bewoners de enquête ingevuld en hun mening gegeven. Dat staat in nieuwsbrief nr.
2 van juli 2011. Uit de binnengekomen reacties is een lijst met de Top
10 van de meeste gewenste acties
gemaakt.
Op nummer 1 stond ‘snel duidelijkheid over de toekomst van de drie
niet-gemoderniseerde flats’. Niet
voor niets was men dus nieuwsgierig naar wat de plannen zouden
zijn. In deze nieuwsbrief werd verder voornamelijk aandacht besteed
aan sociaal-maatschappelijke zaken. Wat daarbij opviel was een bericht over een ‘sociaal plan’ voor bewoners (huurders) waarin de rechten zijn vastgelegd en gewaarborgd
in geval van renovatie van een woning of sloop(!). Voor Europarei zijn

Paaslunch O.B.S. De Kajuit
Uithoorn - Donderdag 5 april werd
er weer Pasen gevierd op de o.b.s.
de Kajuit. En niet zoals elk jaar met
het traditionele Paasontbijt, maar dit
keer met een gezellige Paaslunch.
Om 12.00 uur kwamen alle leerlingen naar de grote gymzaal, wel-

ke door de hulpouders in Paassfeer
was omgetoverd. Daar kon iedereen aanschuiven aan de feestelijk
gedekte tafels en genieten van een
overheerlijke en gevarieerde lunch.
En als verrassing kwamen er ook
nog eens twee heuse paashazen
langs die allerlei lekkers uitdeelden.

daartoe afspraken gemaakt met de
huurdersvereniging Euro-Parel.

achterstand. Ook die worden geholpen en varen er wellicht wel bij.

Wonen in Europarei
In de nieuwsbrief van september
2011 wordt voornamelijk gewezen
op de Projectenmarkt die op 29 oktober 2011 in ’t Buurtnest is georganiseerd en waar tal van acties en
programma’s voor de buurt werden
gepresenteerd. Tijdens deze Projectenmarkt werden de bewoners uitgebreid geïnformeerd over allerlei
acties en plannen.
Onder het kopje ‘Wonen in Europarei’ delen Eigen Haard en de gemeente en passant mee dat zij meer
variatie in het woningaanbod willen bieden én woningen van goede kwaliteit. Dit om de buurt aantrekkelijk te houden voor huidige en
toekomstige bewoners. Verder dat
men woningzoekenden in Uithoorn
en vooral in Europarei een passende woning in de sociale sector wil
bieden.
Daarnaast zijn er voor een goed gevarieerd woningaanbod in Europarei eengezinswoningen in het sociale en middensegment plus appartementen van een hoge kwaliteit gewenst en nodig. Hier komt de aap
nog wat duidelijker uit de mouw! Tot
dan is er nooit wat gezegd of vermeld over de mogelijke sloop van de
drie nog niet gerenoveerde woonflats. In december 2011 zou het Integraal Plan voor Europarei in concept gereed zijn. Dat is eind maart
van dit jaar geworden en telt 62
bladzijden.

Slim ‘verpakt’
Het voorgestelde woonprogramma
nadat de flats in 2015 zijn gesloopt,
bestaat uit nieuwbouw van eengezinswoningen met een tuin en appartementen. De woningen moeten
beantwoorden aan de verschillende
woonwensen van (toekomstige) bewoners. Voor het merendeel worden
het sociale huurwoningen, verder
is een deel bedoeld als goedkope
koopwoningen. Binnen het woonprogramma kunnen ook huishoudens met een inkomen net boven
de grens van 33.000 euro aan bod
komen. Overigens zijn het niet allemaal negatieve geluiden die klinken. Uit onderzoek is gebleken dat
er ook een deel van de bewoners is
dat open staat voor herontwikkeling
van Europarei. Zij willen de kans
benutten om de overstap te maken
naar een andere of nieuwbouw woning. Hij zij hen gegund.
De plannen om in en rond Europarei iets te doen voor alle bewoners en hen daarbij te betrekken
werd steeds slim ‘verpakt’ in ‘samen
aan de slag’, ‘het verbeteren van de
leefbaarheid’, ‘een veilige Europarei’, ‘gewilde activiteiten en voorzieningen’ en ‘leren, integreren en
meedoen’, om maar enkele kreten
te noemen. Samen met de bewoners een plan voor integrale aanpak maken en de saamhorigheid
(!) te bevorderen tijdens participatiebijeenkomsten, dat was wat woningcorporatie Eigen Haard en de
gemeente hen voorschotelden. Een
en ander werd uitgezet in een tijdsplanning zonder eindige bestemming. Het zou misschien beter zijn
geweest om na de renovatie van
de laatste flat de bewoners van de
laatste drie meteen maar te vertellen wat de toekomst voor hen zou
inhouden.
De teleurstelling zou dan ook groot
zijn geweest. Maar wellicht beter te
verwerken dan ze nu meer dan een
jaar lang nog aan het lijntje te hebben gehouden. Immers, door het
organiseren van buurtbijeenkomsten, enquêtes, plannen over verbetering van leefbaarheid, veiligheid
en hen te betrekken bij alle acties,
werd hun hoop gegeven en de verwachting gewekt dat het ook voor
hen een prettige woonomgeving
zou worden. IJdele hoop dus. Geen
wonder dat de beslissing van Eigen
Haard en de gemeente ineens heel
hard aankomt in de buurt.

Dag Europarei
Pas in de laatste nieuwsbrief van
april dit jaar worden de bewoners
van de zes gerenoveerde flats min
of meer ‘klaar gestoomd’ om het
slechte nieuws voor hun buren in
de drie andere flats aan te horen.
Niet verwonderlijks dat daar commotie over ontstaat. Jan van den
Berg Jeths heeft het over plannen
hoe bewoners kunnen worden betrokken bij het maken van een ‘stedenbouwkundig plan’ bij het thema
Wonen.
Maar of zij dat nu nog willen? Daarnaast wordt een plan opgezet voor
het behoud van de leefbaarheid in

de buurt. Het doel van het Integraal
plan is dat Europarei ook in de toekomst een fijne woonbuurt moet
zijn. Maar ten koste van wat allemaal? Ruim 380 huishoudens moeten hun woning uit en verkassen
naar een andere plaats in Uithoorn
waar ze vaak helemaal niet naartoe willen. Dat is niet niks! Dag leuke buren en kennissen, kinderen die
hun vriendjes en vriendinnen gaan
missen en misschien verder van
hun school komen te wonen, dan
wel naar een andere school verhuizen, het uitzicht op de groene weiden inruilen voor het stenen aanzien van een (nauwe) straat en ga
zo maar door.
Terugkeren naar Europarei is er
niet meer bij, want voordat er weer
nieuwbouw staat op die plaats ben
je zomaar twee of drie jaar verder.
Inmiddels hoop je dan op je ‘nieuwe
stek’ gesetteld te zijn.
Het is dus ‘wegwezen en niet meer
terugkomen’ ook al ben je vanuit
het sociaal plan en misschien andere hulpprogramma’s nog zo goed
geholpen. Het gemis van de buurt
waar je zolang gezellig hebt gewoond blijft je (voorlopig) bij. Natuurlijk, er zullen ook ‘sociale gevallen’ zijn en mensen met een huur-

Investering
Aan de andere kant, en dat klinkt
heel onvriendelijk onder gegeven
omstandigheden, zijn de bewoners
formeel geen partij. Zij zijn geen eigenaren van de woningen, maar
huren deze van de woningcorporatie. Die wil investeren in duurzame
nieuwe woningen welke ook voor
de verdere toekomst de leefbaarheid kunnen waarborgen.
Als dat alleen maar kan door de verouderde flats af te breken en op die
plaats nieuwbouw te plegen, is dat
haar goed recht. De flats zijn eigendom van Eigen Haard. De rechten
van de huurders zijn wettelijk beschermd en Eigen Haard schijnt samen met de gemeente een goed
doortimmerd Sociaal Statuut te
hebben opgesteld om de bewoners
(met voorrang) een andere en vergelijkbare woning aan te bieden.
Men is in brede vorm alle hulp toegezegd. “Wij willen investeren in
nieuwbouw voor de komende 30 tot
50 jaar omdat renovatie de laatste
tijd in verhouding steeds duurder
is geworden, inmiddels bijna net zo
duur als nieuwbouw. Het heeft dus
geen zin meer om de laatste flatgebouwen te renoveren, hoe spijtig ook.
Bovendien zijn de woonruimtes van
de galerijwoningen technisch gezien niet anders in te delen of samen te voegen. Er zijn ook geen
wooneenheden van te maken voor
mensen met verschillende inkomens.
Kortom, hoe graag wij ook zouden
willen, kunnen we daarmee niet tegemoet komen aan de moderne
woonwensen van vandaag en derhalve een gevarieerd woningaanbod.
Dan rest ons niets anders dan sloop
en vervanging door nieuwbouw die
dat wel biedt en tevens langer mee
gaat. Maar degenen die het aangaan zullen we aan alle kanten helpen.
Zij hoeven zich niet ongerust te maken, want er wordt sowieso gezorgd
voor vervangende woonruimte en
het kan best eens zo zijn dat men er
een betere woning voor terugkrijgt.”
Aldus Jan van den Berg Jeths. Daar
houden wij hem (en de gemeente)
aan.

Veel belangstelling bij
presentatie IVN bomenboekje
Regio - Dinsdagavond 3 april was
NME-centrum De Woudreus bijna
te klein om een zitplaats te bieden
aan alle geïnteresseerden, die de
onthulling van het nieuwe bomenboekje van het IVN wilden meemaken. Wie vooral gekomen was
om het boekje zelf te bemachtigen,
moest zijn geduld nog even bedwingen. Eerst werd een presentatie gegeven over al het moois dat er direct om de hoek op het gebied van
bomen te beleven valt. En dat bleek
heel veel te zijn: voor mooie, idyllische, indrukwekkende of ronduit
spectaculaire bomen hoef je echt
niet ver te reizen. Ze staan vaak gewoon in het park om de hoek, of
zelfs in de eigen straat. Maar ook
een klein hazelaarbloempje van 1
cm groot bleek bij aandachtige beschouwing ontroerend mooi.
Na een klein uurtje was het dan zover: de burgemeesters Divendal van
De Ronde Venen en Oudshoorn van
Uithoorn kregen uit handen van de
presentator en medeauteur van het
boekje, natuurgids Chiel Bakkeren,
de eerste officiële exemplaren aangeboden. Met het verzoek of zij zich
wilden inspannen om het beheer
van het groen in de beide gemeenten – en met name de bomen – op
hoog niveau te houden en waar mogelijk nog te verbeteren. De avond
kreeg een vervolg op Paaszaterdag,
met de eerste bomenwandeling in
Wilnis. Ondanks de frisse ochtend
genoten de deelnemers van de bo-

menrijkdom en de onverwacht boeiende details die gewoon om de
hoek te vinden waren. Een hamerende specht was het daar zo te horen hartgrondig mee eens. Op 8 juli is er een bomenwandeling in Uithoorn en in het najaar in een van de
andere 3 kernen.
32 bomen
Het bomenboekje bevat beschrijvingen van 32 soorten bomen, die
in onze gemeenten voorkomen. De
tekst en de vele foto’s (alle gemaakt
door IVN natuurgidsen van bomen
in de gemeenten) zijn erop gericht
om de herkenning van de boomsoorten in de verschillende seizoenen zo eenvoudig mogelijk te maken. Het boekje bevat bovendien 5
kaarten met wandelroutes door Abcoude, Mijdrecht, Uithoorn, Vinkeveen en Wilnis met daarop aangegeven waar welke boomsoort te
vinden is. De uitgave is op milieuvriendelijke wijze gedrukt bij de firma Ecodrukkers en voorzien van
een handige ringband en opbergvak voor de kaarten. Voor 7,50 euro is het te koop bij verkoopadressen van het IVN (in elk van de 5 genoemde kernen één, zie www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn); het zal
ook bij enkele boekhandels te verkrijgen zijn. Van harte aanbevolen!
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Rabo Dichtbijfonds, Lions MijdrechtWilnis en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De gouden kronen en de eer gingen naar Dennis van der Hulst, Emma Smit,
Ruïsa Baars en Tijmen van Dijk (vlnr.)

Basisschool de Zon kroont
opnieuw haar eierkoningen
De Kwakel - Elke school heeft haar
tradities. Op basisschool de Zon
wordt het paasfeest al jaren gevierd
met een vriendschapsontbijt. De
kinderen schrijven hun ontbijtwensen op een lootje. Deze worden verdeeld en ieder kind maakt dan een
ontbijtje voor een klasgenoot. Deze bolletjes, croissantjes, beschuitjes, pakjes sap, melk en chocolademelk worden feestelijk verpakt in
een mooi versierde schoenendoos.
In de onderbouw wordt er daarnaast
altijd het eiertikspel gespeeld. Twee
kinderen tikken daarbij een hardgekookt eitje tegen elkaar. “Rikketikketik, jij en ik, een eitje groot en een
eitje klein, wie zal dit jaar de eierkoning zijn?” Bij dit tegen elkaar tikken, blijkt altijd één eitje te breken.
De eigenaar van het gebarsten ei
valt af en de winnaar gaat door naar
de volgende ronde. Zo blijven er uiteindelijk twee kinderen over in een
spannende finale. Het kind dat daar
als winnaar uit de bus komt, wordt

gekroond tot eierkoning. Vier onderbouwgroepen leverden dit jaar
twee eierkoningen en twee eierkoninginnen.
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Rode Kruis Uithoorn gaat voor
daadkracht en samenwerking

Nieuwe activiteit: rondrijden van rolstoelgangers met een elektrische rolstoelfiets
Uithoorn/De Kwakel - Leden en
bestuur van de Rode Kruis afdeling
Uithoorn/De Kwakel willen zich alvast voorbereiden op de uitkomst
van de bezuinigingen die het kabinet straks ook voor de zorg in petto heeft. Men heeft de koppen bij elkaar gestoken om meer daadkracht
ten toon te spreiden. Dit in antwoord
op wat er straks allemaal niet meer
aan ‘leuke dingen’ kan voor ouderen en mensen met een beperking.
Eventueel in samenwerking met andere organisaties en het bedrijfsleven en voor bewoners in de eigen
regio wel te verstaan. In die zin wil
de afdeling waar mogelijk de hulpactiviteiten en dienstverlening intensiveren. Met behulp van sponsoring in geld en natura hoopt het
bestuur dat gestalte te kunnen geven. Een goed en loffelijk streven,
maar naast geld en middelen is daar
ook menskracht voor nodig. Vrijwilligers dus en dat korps moet niet alleen maar uit nog vitale 65-plussers
en ouder bestaan, maar ook uit wat
meer jongeren. Een aantal actieve mensen bij het Rode Kruis trekt
de kar nog wel, maar die moet niet
(nog) zwaarder beladen worden.
“Het is hard nodig dat vers bloed
onze afdeling komt versterken.
Door de op komst zijnde bezuinigingen ben ik ervan overtuigd dat een
steeds groter wordende groep mensen in de samenleving buiten het
sociale gebeuren komt te vallen. Het
welzijnsniveau neemt af voor ouderen en in die groep voornamelijk alleenstaanden, mensen met een beperking en zieken. Maar ook jongeren met een lichamelijke of geestelijke beperking kunnen straks min-

der. Die moeten toch blijven deelnemen aan de samenleving. En in de
verzorgingshuizen zal straks geen
enkele professionele activiteitenbegeleider meer rondlopen. Dat werk
wordt straks door een vrijwilliger
overgenomen. Dat zal op tal van
fronten gebeuren. De afdeling Uithoorn van het Rode Kruis kan een
bijdrage leveren door geregeld iets
met deze mensen te ondernemen,
leuke activiteiten aan te bieden of
een keer met hen uit te gaan. Maar
dat vergt inzet van meer vrijwilligers.
Daarnaast willen we dat meer mensen eerste hulp kunnen verlenen bij
een ongeluk of met een AED overweg kunnen bij hartreanimatie,” zo
zegt vice-voorzitter Frans Bakker
van de Rode Kruis afdeling Uithoorn
die zelf jarenlang in de ouderenzorg
heeft gewerkt.
Rolstoelfietsen
Corry Sassen is een van de gedreven medewerkers aan het Rode
Kruis afdelingsprogramma. Behalve bestuurslid coördineert zij tal van
activiteiten waarmee vrijwilligers
aan de slag gaan. Zij heeft er nagenoeg een volledige dagtaak aan en
dat doet zij intussen al 11 jaar met
heel veel plezier. Corry is ‘Taakveld
twee’ coördinator’ (voor aansturing
rolstoelwandelen, huisbezoek, reizen, telefooncirkel, etc.) en voor de
sociale activiteiten. “Wij organiseren
onze activiteiten in een zaal van De
Schutse bij het winkelcentrum Zijdelwaard, maar doen dat ook in of
vanuit Het Hoge Heem voor onder
meer het rolstoelwandelen, de rolstoelvierdaagse en handwerken”,
vertelt Corry. “Een nieuwe activi-

Rolstoelwandelen
en -vierdaagse
Bij geschikt weer worden elke derde donderdag van de maand twintig bewoners uit Het Hoge Heem in
hun rolstoel door vrijwilligers mee
uit genomen voor een rondje door
Uithoorn. Onderweg wordt een kopje koffie of thee gedronken en aldus maakt men er gezellige uurtjes
van. Al met al zijn daarvoor de nodige vrijwilligers bereid om de handen
uit de mouwen te steken, maar wat
meer hulp zou welkom aangezien
wordt verwacht dat meer mensen
zich zullen aanmelden voor deelname aan een activiteit.
“Dit jaar organiseren wij voor de vijfde keer - het eerste lustrum - de organisatie van de rolstoelvierdaagse.
Die wordt van 3 tot en met 6 juli georganiseerd. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig. Men loopt vanaf het
startpunt Het Hoge Heem met zo’n
zestig verschillende rolstoelgangers
vier dagen een bepaalde route naar
een einddoel. Dit keer zullen dat zijn
het Amstelplein, Qui Vive, SV Legmeervogels en het Karel Meanderhof. Vervolgens weer terug naar Het
Hoge Heem waar men met muziek
wordt ingehaald en elke deelnemer
ter herinnering een vaantje krijgt.
Daarbij moet je denken aan een
afstand van zo’n 9 of 10 kilometer.
Wie dat leuk vindt en eraan mee wil
doen moet zich daarvoor opgeven.
Dat is inclusief een lunch onderweg”, vult Frans aan. “De lunch op
het Amstelplein wordt dit keer, als
alles goed gaat in het overleg, gesponsord door AH Jos van den Berg.
Voor de deelnemers is het vier dagen feest, maar het is wel een hele organisatie. Het is een Rode Kruis
gebeuren, met medewerking van
Het Hoge Heem en natuurlijk de diverse sponsors die aan dit evenement meewerken.”
EHBO-trainingen
“Samen met de bestaande EHBOverenigingen in Uithoorn willen we

Vrolijke rolstoelwandelaars

Jaarlijkse plantenactie
KDO C-Junioren
De Kwakel - Het voorjaar is nog
maar net begonnen en daarom is
het nu de juiste tijd om nieuwe planten te gaan poten of te vervangen.
Het is een goede gelegenheid om
de lege plekjes in uw voor- en achtertuin op te vullen om van de zomer en in het najaar van een mooie
kleurenpracht te kunnen genieten.
De C-junioren van KDO veldvoetbal

teit die wij onder de aandacht willen
brengen en wat Frans gaat oppakken is het rolstoelfietsen. Dat gaat
met behulp van een soort elektrische bakfiets, ‘Velo-Plus’ genaamd.
Die heeft een laag beweegbaar plateau dat tevens als oprit functioneert. Daarop kan iemand in een
rolstoel worden opgereden, omhoog bewogen en vastgezet, waarna je al fietsend samen een tochtje door de omgeving kunt maken.
Dat is dus iets anders als rolstoelwandelen, want dan loop je achter
de rolstoel en duw je deze voort. Dit
is het eerste exemplaar en we willen
eigenlijk nog wel een of meer van
die Velo-Plus fietsen hebben. Maar
die zijn behoorlijk duur. De rolstoelfiets die we hebben aangeschaft is
met eigen middelen gefinancierd.
Een optie is sparen voor een tweede exemplaar. Wellicht kan die worden betaald uit de jaarlijkse collecte. Onze collectanten halen meestal veel op langs de deur. Het mooiste is dat je dat geld als afdeling tegenwoordig zelf mag behouden om
activiteiten en middelen mee te financieren. Dat geldt eveneens voor
schenkingen en legaten aan ons.
Daarbij moet je er als gever wel bij
vermelden dat het voor de afdeling
Uithoorn is. Want anders komt het
bij het Rode Kruis in Den Haag terecht en hebben wij er niets aan
voor de regio.” Aldus Corry die zich
met bestuursleden en vrijwilligers
inmiddels op het komende voorjaar en zomer voorbereidt om invulling te geven aan de nodige activiteiten. Daaronder ook verzorgde
vakantiereizen van een week voor
echtparen en alleenstaanden met
een beperking in een hotel of aan
boord van de Henri Dunant. Het Rode Kruis betaalt voor een deel daaraan mee. “Het zijn niet alleen bewoners van Het Hoge Heem aan wie
we aandacht schenken, maar ook
aan mensen, jong en oud, die best
eens met ons meewillen maar dat
niet durven of kunnen vragen. Met
hen willen wij ook graag in contact
komen. Zij kunnen ons bellen voor
een vakantie: tel. 0297-566461. Gewoon doen, daar hoeft u zich niet
voor te schamen.”

staan inmiddels traditiegetrouw op
verschillende locaties om de jaarlijkse plantenverkoop weer tot een
groot succes te leiden. Met de opbrengsten zal het jaarlijkse voetbalkamp bekostigd worden. Dit is met
name haalbaar door de sponsoren
van de planten. De plantenverkoop
zal plaatsvinden komende zaterdag
14 april en zal starten om 08.00 uur

’s morgens. De verkoop duurt tot
16.00 uur. Alle locaties beschikken
over voldoende parkeergelegenheid, zodat u ongestoord uw keuze kunt maken. Voor de prijs hoeft
u het zeker niet te laten. U kunt de
C-junioren vinden bij het Dorpshuis
in De Kwakel, op het Potgietersplein
en op het Amstelplein in Uithoorn.

Kienen bij
Serviam

Uithoorn - Komende zaterdag-

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

Kleintje natuur in
eigen tuin
Vice-voozitter Frans Bakker

Activiteitencoördinator
Conny Sassen

Uithoorn - Op de ochtend van tweede paasdag, tijdens het ontbijt, konden we genieten van deze grote bonte specht vlak bij ons raam in eigen
tuin. Is de zomer dan toch in aantocht?

actief aan de slag om de EHBO breder te gaan neerzetten. Slechts 5
procent van de Nederlanders weet
iets af van EHBO. Dat moeten er
meer worden en ook het kennisniveau moet omhoog. Met name reanimatie en het gebruik van AED
willen we promoten en onder de
aandacht brengen.
Je kunt veel mensen met een hartstilstand van de dood redden als je
alleen daarmee al goed uit de voeten kan”, aldus Frans. “Maar ook andere handelingen, bijvoorbeeld hulp
bieden bij ongelukken en verwondingen totdat professionele hulp is
gearriveerd. Nogmaals wil ik benadrukken dat we dat in samenwerking met de EHBO-verenigingen
willen gaan doen. Wij hebben daar
een districtscoördinator voor, Maury
Swartz, om daar vorm aan te geven.
De mensen er wegwijs mee maken
kan via een officiële EHBO-cursus,
maar ook modulair zoals het Rode
Kruis die geeft. Deze activiteit staat
dit jaar hoog bij ons in het vaandel.
Iedereen kan zich daarvoor opgeven. Deelname is gratis.”
Jongeren Rode Kruis
Uithoorn heeft, samen met Aalsmeer,
ook een afdeling Jeugd&Jongeren
Rode Kruis, leden in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar. Zij organiseren activiteiten waar gezelligheid en
samenzijn voorop staan voor mensen die zich in een sociaal isolement
bevinden. Dat kunnen zowel ouderen als jongeren zijn! Het is een gedreven team enthousiaste jongeren, maar daar kunnen er nog wel
een paar bij! Dus wie zich geroepen
voelt...

Bert van Beek
Zegge 35, Uithoorn

Fotokring Uithoorn:

Foto van de maand maart
Uithoorn - De Fotokring Uithoorn
is een fotoclub waarvan de leden
iedere twee weken bij elkaar komen om foto’s te bespreken. Iedere maand wordt een winnende foto
uitgekozen tot foto van de maand.
In de maand maart was het thema
van de competitie ‘Balans’. Iedere
maand, tot mei van dit jaar, laat de
Fotokring Uithoorn de winnende foto van de maand zien. Ditmaal is de

winnende foto ‘balance in blue’ gemaakt door Rinsje Bos.
In het kader van het 40-jarig bestaan organiseert de Fotokring Uithoorn meerdere exposities. Tot en
met 3 mei is er in het Dienstencentrum Bilderdijkhof 1 nog een mooie
expositie te zien. De fotografen laten daar hun beste werk zien. Gratis toegang tijdens de kantooruren.

Ze zorgen bijvoorbeeld voor uitjes en leuke activiteiten voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking uit Ons Tweede Thuis,
maar ook om ouderen een onvergetelijk dag te bezorgen met spelletjes
en entertainment of eenzamen aan
huis te bezoeken voor een praatje.
Verder nemen ze met veel elan ook
deel aan de jaarlijkse collecte. Kortom, de jongere leden van het Rode Kruis zijn erg actief. Ze worden
nu ook gevraagd om op termijn met
jongere lichamelijk beperkten in de
rolstoel te gaan rolstoelfietsen.
Meer weten over de activiteiten van
het Rode Kruis Afdeling Uithoorn/
De Kwakel? Bijvoorbeeld om sociaal contact met elkaar te onderhouden via de ‘Telefooncirkel’ en meer?
Bel met 0297-564834.
avond 14 april organiseert Stichting
Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw aan het
Legmeerplein. De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 20.15 uur zal gestart worden
Op deze avond kunt u weer vele mooie en leuke prijzen winnen,
of als hoofdprijs een van Serviam’s
bekende enveloppen. De opbrengst
van deze avond is bestemd voor het
ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.
Kom allen! U heeft een gezellige
avond en uw geld is goed besteed.

Partycentrum Leenders:

Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier
De Kwakel - Leenders Catering en
Party Centrum mag zich voortaan
hofleverancier noemen. De Kwakelse cateraar en partycentrum kreeg
dit predicaat uitgereikt op de dag
van haar 125-jarig jubileum, 26
maart 2012. Het mooie nieuws en de
officiële oorkonde werden maandag
aan de eigenaren Ad en Joke Bocxe
uitgereikt door burgemeester Mw.
D.H. Oudshoorn. Daarbij waren ook
de ouders van Ad aanwezig. De
burgemeester prees Leenders om
het feit dat de kwaliteit, professionaliteit en het 125-jarig bestaan er-

voor hebben gezorgd dat Leenders
het eerste bedrijf in Uithoorn is met
deze onderscheiding. Op 26 maart
1987 werd café-bakkerij annex stalhouderij gestart door Jasper Leenders. In 1987 nemen Ad, zijn zuster,
zwager en zijn vrouw Joke het restaurant over. Vanaf 1991 zijn Ad en
Joke de eigenaren en vormden het
om tot het huidige kwalitatief hoogstaande Leenders Catering en Party Centrum. Binnenkort worden de
verdere feestelijkheden rondom dit
predikaat en het 125-jarig jubileum
bekendgemaakt.

pagina 12

Nieuwe Meerbode - 11 april 2012

Nieuwe Meerbode - 11 april 2012

pagina 13

Uithoorn - Zoals iedere trouwer lezer van
deze krant niet kan zijn ontgaan, vierde
AH Jos van den Berg uit Uithoorn de afgelopen maand zijn 5 jarig bestaan. Jos
van den Berg zou Jos van den Berg niet
zijn als hij dit ongemerkt voorbij zou laten gaan. Buiten het feit dat hij voor al zijn
medewerkers leuke trips en feestavonden heeft verzorgd en nog verzorgd, was
er voor al zijn trouwe klanten, jong of oud
de afgelopen weken van alles te beleven.
Ook konden er de afgelopen weken kassabonnen worden ingeleverd waarbij er velen, grote en kleine prijzen te winnen waren. Zaterdag jl werden deze prijzen uitge-

reikt doormiddel van trekking en natuurlijk
moest hij of zij persoonlijk aanwezig zijn
anders ging de prijs aan je neus voorbij.
Je kon merken dat het het paasweekend
was en er toch heel wat klanten, die wel
hun kassabon in de ton hadden gedeponeerd er niet waren. Regelmatig moest er
opnieuw getrokken worden, hetgeen de
honderden wel aanwezige niet echt vervelend vonden, want dan hadden zij weer de
kans om winnaar te worden. De prijsuitreiking werd geregeld door Jaap, een maffe,
gekke figuur, die de aanwezige regelmatig
aan het lachen kreeg met zijn opmerkingen. Hier volgt de lijst van winnaars:

Mevr. E Peters-v. Dinter, Admiraal de Ruyterlaan 58, Uithoorn
C.J. Broerse, Admiraal de Ruyterlaan 97, Uithoorn
T. den Haan, Sportlaan 30, Uithoorn
Andrea Boyer, Harlekijneend 14, Uithoorn
I. Smak, Irislaan 66, De Kwakel
C. Bijlsma, W. Alexanderpoort 70, Uithoorn
Karin Meijer, Amsteldijk-Noord 89, Uithoorn
Nora Risseeuw, Hortensialaan 69, De Kwakel
Fam. Pasman-Cuiper, Grauwe Gans 12, Uithoorn
Van Tol, Tienboerenweg 5, Mijdrecht
Nancy Faber, Marsmanlaan 33, Uithoorn
Steensma, Fender 33, Uithoorn
Sacha Huisman, Krakeend 41, Uithoorn
v.d. Horst-v. Heveling,
Selma Mellberg, Fresialaan 11, De Kwakel
D. Delsink, Eendracht 31, Uithoorn
M.G. Kuijper, Wilgenhof 42, De Kwakel
Fam. Groot, Geometrielaan 130, Uithoorn
Karin Könst, Flevomeer 82, Uithoorn
M.Lustenhouwer, Boerlagelaan 23, Uithoorn
Odilia Pereboom, Kaag 8, Uithoorn
Monique Visser, Laan van Meerwijk, Uithoorn
Fam. Plasmeijer, Gaastmeer 12, Uithoorn
Mevr. de Wit-Meijer, Kofschip 14, Uithoorn
Fam. Huel, Fregat 21, Uithoorn
Fam. Hoek, Kuifmees 73, Uithoorn
A. v. Rijn, Mijdrechtse Zuwe 91, Amstelhoek
I. Metzger, Bruine, Lijster 41, Uithoorn
Jacobin Plasmeijer, Begonialaan 15, De Kwakel
H.P.A. Smits, Couperuslaan 68, Uithoorn
D. v.d. Pool, Viergang 51, Mijdrecht
Sophia Giskes, Kuifmees 63, Uithoorn
Sandra Strik, Noorse Lijster 23, Uithoorn
Fam. Koch, Witkopeend 32, Uithoorn
M.Homan, Nicolaas Beetslaan 28, Uithoorn
Nel Spruijt, Amstelhoek
M. v.d. Broek, Krakeend 31, Uithoorn
Van Egmond, Orchideelaan 39, De Kwakel
Astrid Kailola, Grauwe Gans 19, Uithoorn
Fam. Ouderaller, Grift 11, Uithoorn
Fam. Elserman, Ebro 91, Uithoorn
Ellen Vogel, Burgemeester Kootlaan 42, Uithoorn
J. Warmerdam, H.Gorterhof 2, Uithoorn
J.Roeleveld, Amstelkade 25, Amstelhoek
Sientje Boere-Dijkman, Plesmanhof 11, Uithoorn
T. Egbers, Zijdelweg 41, Uithoorn
Fam. Werkhoven, Fresialaan 68, De Kwakel
Carina Uittenbogaard, Waaier 16, Leimuiden
C. Drenth, Ebro 156, Uithoorn
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Harder Than Heavy-5! in
The Mix goed bezocht

Uithoorn - Dat de heavymetal muziek nog springlevend is bleek afgelopen zondag in The Mix. Bij de vijfde editie van dit festijn speelden vijf
binnen- en buitenlandse, jonge- en
oude metalbands!
De stijl uit de jaren tachtig, de zogenaamde New Way of British Heavy Metal (NWOBHM) is ook zeker
onder de aandacht van jonge muzikanten. De jonge band Gloria Victis beet het spits af en zorgde om
16.00 uur meteen voor een spectaculaire opening! Een goedgevulde
Mix zag acht uur en vijf bands later
de cult-band Jurassic Park afsluiten.
Het leeftijdverschil van de eerste en
de laatste band is ongeveer 30 jaar,
en dat zegt genoeg over deze stijl
van heavymetal! De volgende editie
van HTH is zaterdag 19 mei, met drie
Duitse bands.

KDO JG1 op WA-Verlaantoernooi
keurig op de tweede plaats
De ballen dwarrelde raar het doel in
bij keeper Beau en uiteindelijk was
aan een verliespartij niet te ontkomen. NVC – KDO 3-1.
De tweede wedstrijd ging een stuk
beter er werd veel meer gecombineerd waardoor Luca 2 x en Omar
vrij voor de keeper gespeeld kon
worden. Na de nederlaag waren ze
meer gemotiveerd dus meer doelpunten zaten er aan te komen. Echter door een misverstand kon HOSV
een keer tegen scoren. Na nog 2
doelpunten van Joël en Stijn stond
er een eindstand van KDO - HSV
5-1.
De laatste wedstrijd werd gespeeld
tegen de Buitenboys. Altijd een lastige tegenstander. De wedstrijd
ging lange tijd gelijk op maar in de
laatste minuten van de 1e periode
wist Luca toch de keeper te verrassen. Buitenboys hadden een heleboel kansen om gelijk te komen
maar deze werden allemaal niet benut. Uiteindelijk zorgde Lewis voor
de rustgevende 2e goal. Eindstand
Buitenboys – KDO 0-2.

De Kwakel - Voor de 1e keer was
er ook ruimte ingepland voor de Gvoetballers op het jaarlijkse toernooi in De Kwakel. Dat heldenstatus nooit lang duurt ondervonden
de spelers van KDO JG1 afgelopen

maandag 2e paasdag. Na de geweldige triomf van KDO op de clinic van
AJAX en in de rust van de wedstrijd
AJAX – Heracles stonden de spelers
na de 1e wedstrijd meteen weer met
beide voeten op de grond.

De eerste wedstrijd tegen NVC begon nog goed doordat direct vanaf
de aftrap KDO op 1-0 kwam door
Omar. Daarna zette NVC de wedstrijd naar z’n hand door goed spel
en geholpen door de stevige wind.

Pasen bij Bridgevereniging Uithoorn
De Kwakel - Op maandag 2 april
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) haar speciale Paasdrive. Omdat er wel eens leden zijn geweest
die vroegen om een andere vorm
van bridge, heeft de wedstrijdleiding besloten tijdens de Paasdrive
de “Butlertelling” te hanteren. Een
week eerder werd een folder uitgedeeld met de uitleg zodat iedereen zich daarop kon voorbereiden.
Omdat deze telling iets anders is,
zit tussen een viertal- en parentelling in, speelde eenieder in zijn of

haar eigen lijn. Wel zo vertrouwd.
De Paashaas was langs geweest
met een aantal prijzen in stijl en op
de tafels lag voor iedereen een chocoladelekkernij.
De overduidelijke winnaar kwam dit
keer uit de B-lijn, met 60 impen lieten To en Benjamin de rest het nakijken.
Uitslagen:
A-lijn:
1. Marineke Lang &
Martin Kok
38 imp
2. Marijke & Ger van Praag
30

3. Bep & John de Voijs
4. Henk van der Schinkel &
Nico van der Meer
5. Ans Breggeman & Lia Guijt
6. Wim Baars & Marcel Dekker
B-lijn:
1. To van der Meer &
Benjamin Klooster
2. Marijcke &
Gouke van der Wal
3. Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen
4. Greet & Henk Stolwijk

28
20
15
11

60 imp
30
24
21

Aangezien NVC geen punten meer
liet liggen is de eindstand van het
WA Verlaan toernooi Voor de junioren van het G-voetbal als volgt:
1e NVC JG1
9 punten
2e KDO JG1
6 punten
3e Buitenboys
3 punten
4e HOSV
0 punten
5. Monique Verberkmoes &
Theo Vermeij
18
6. Riki Spook & Hans Geels
15
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg.
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
BVU’s 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.

Tweedehandskinderkledingen speelgoedbeurs
De Kwakel -Aanstaande zaterdag
14 april wordt er weer een tweedehandskinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd in het Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan
16. Hier kunt u voor een klein prijsje kleding en speelgoed kopen en
verkopen. Je vindt er echt van alles.
Kleding in maat 56 tot en met maat

176. Ook regenlaarzen, slofjes, badjassen, diverse speelgoed voor groot
en klein, te veel om op te noemen.
Kom eens snuffelen! Indien u interesse heeft om een plekje te huren,
kunt u contact opnemen via het emailadres.
Toegang is gratis en de zaal is open
van 10.00 tot 12.00 uur.

Jonge vogel gevonden?
Wat te doen?
Regio - De Dierenbescherming
krijgt momenteel veel meldingen
binnen over gevonden jonge vogels.
Omdat jonge vogels snel groeien,
wordt het nest al snel te klein, waardoor de jongen eruit vliegen of vallen. Vaak kunnen ze dan nog niet
(goed) vliegen. Zij verstoppen zich
dan bijvoorbeeld onder een heg,
aangezien terugkeren naar het nest
onmogelijk is. Ook zitten ze soms
wat zielig te piepen op de grond of
op een tak. Ze krijgen dan van hun
ouders, die vaak in de buurt zijn,
nog te eten. Na een dag of twee,
drie leren ze steeds beter fladderen.
Mocht u een jonge vogel vinden die
uit het nest is gevallen, dan verzoekt
de Dierenbescherming u om hem of
haar met rust te laten. Waarschijnlijk komen zijn of haar ouders met
voedsel te voorschijn, zodra u uit het
zicht verdwenen bent. De dierenbeschermingsorganisatie wijst erop
dat een jonge vogel de beste overlevingskansen heeft wanneer het
dier grootgebracht wordt door zijn
eigen ouders. Dan moet u wel proberen in die tijd katten uit de buurt
te houden.
Alleen als u er heel zeker van bent

dat de ouders niet meer terugkomen, mag u een jonge vogel helpen.
Dit kan u doen door de dierenambulance te bellen of door het beestje
zelf naar een vogelopvang te brengen. Tot die tijd kunt u het jonge vogeltje het beste voeren met kattenvoer uit blik of met geprakte, hardgekookte eieren. Bedenk wel dat
de vogel de hele dag door gevoerd
moeten worden!
Het grootbrengen van een jonge vogel kunt u het beste overlaten aan
ervaren mensen, die beschikken
over een vergunning om vogels op
te vangen. Particulieren mogen namelijk geen wilde vogels in hun bezit hebben. Het zelf grootbrengen
van een vogel is bij wet verboden.
(bron: Vogelbescherming Nederland).
Ten slotte wijst de Dierenbescherming erop dat de ambulancediensten veel geld kosten. U wordt dan
ook verzocht om, als u de dierenambulance belt, een vrijwillige bijdrage te leveren om de instandhouding
van de ambulancediensten mogelijk
te maken.
Jonge vogel wordt door ouder gevoerd op de grond.

Onderhoudswerkzaamheden
bij Koppers Uithoorn
Uithoorn - Bij Koppers Netherlands
B.V. (voorheen Cindu) in Uithoorn
worden in de periode van 14 tot en
met 22 april een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Deze werkzaamheden zijn nodig om
een goede en veilige werking van de
installaties te kunnen waarborgen.
Werktijden voor de onderhoudsactiviteiten liggen tussen 7.00-22.00 uur.
De installaties gaan gefaseerd open.
Hierbij kan mogelijk enige stankhinder optreden. Voor onderhoud aan

de laad- en lossteiger en diverse
waterinlaten zal de Amsteldijk op
donderdag 19 april tussen Achterom en de Molenlaan van 7.00-19.00
uur worden afgesloten. Een omleidingsroute wordt aangegeven. Voor
vragen kan u tijdens kantooruren
contact opgenomen met S. Vos (tel:
0297-545432). Buiten kantooruren
zijn de wachtchef van Koppers bereikbaar (tel: 0297-545533). Van deze werkzaamheden worden de provincie en de gemeente op de hoogte gesteld.

Zaterdag 14 april opening
vernieuwde Kringkoop
Mijdrecht - Al 10 jaar is Kringkoop
een begrip in Mijdrecht en omgeving. Vanwege het grote succes van
de kringloopactiviteiten werd het
pand aan de Constructieweg de afgelopen maanden uitgebreid. Komende zaterdag 14 april om 13.30
uur opent burgemeester Maarten
Dievendal de vernieuwde winkel.
Ruim tien jaar geleden is Kringkoop,
dé kringloopwinkel voor de gemeenten De Ronde Venen en Breukelen gestart Al snel bleek de winkel zeer in de smaak te vallen bij inwoners uit deze en andere gemeenten.
Daardoor kregen vele tonnen goederen een tweede kans en wordt er
minder afval geproduceerd. In de
afgelopen jaren werd een besparing op de verbrandingskosten en –
uitstoot van maar liefst één miljoen
kilo grof huishoudelijk afval gerealiseerd.
Bovendien werden, alleen al in 2011,
door consumenten 567.000 kilo herbruikbare goederen bij Kringkoop
aangeschaft. Niet alleen vanuit milieu-oogpunt is Kringkoop een vooruitstrevend bedrijf, Kringkoop heeft
ook nog een andere maatschappe-

lijke functie: het bedrijf biedt in samenwerking met PAUW Bedrijven
werkgelegenheid en ondersteuning
aan 37 mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Het succes van Kringkoop maakte dat het leuke, gezellige en comfortabele pand te klein werd. Reden
om in de afgelopen maanden een
grootse uitbreiding van de winkel
te realiseren. Met recht mag Kringkoop nu met haar 1150 m2 een
kringloopwarenhuis worden genoemd. Zo wordt snuffelen en shoppen nog leuker!
Zaterdag zal burgemeester Maarten Dievendal om 13.30 uur de vernieuwde winkel officieel heropenen.
Voor de klanten zijn er de hele dag
vanaf 10.00 uur diverse leuke acties:
via een rad van fortuin zijn prijzen te
winnen en maakt de klant zelfs kans
op 100% korting!
Er is live muziek en uiteraard staan
de koffie en cake klaar. Parkeren
kunt u bij Kringkoop op het terrein
en bij de buren Van Schie Groep
aan de Contructieweg 100. Tussen
9.45 en16.00 uur zal er tussen Van
Schie en Kringkoop een pendelbusje rijden.
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Naar de finale van het
schoolvoetbaltoernooi!

W.V. De Bermenduikers in
het nieuw
De Kwakel - Eindelijk is het dan zover, wandelvereniging “De Bermenduikers” uit De Kwakel is door verschillende sponsors van een nieuwe
outfit voorzien. De Bermenduikers is
een van de oudste wandelverenigingen in De Kwakel en de dames en
heren van deze club hebben al vele kilometers op het asfalt afgelegd.
De meesten hebben al meerdere keren een Kennedymars (80

km) volbracht, maar ook diverse
“kortere”afstanden staan op hun cv.
De vorige tenues waren al weer aardig wat jaartjes oud en de sponsors
vonden het tijd om hen weer eens
in het nieuw te steken. Dit is wat eigentijdse materialen betreft wel gelukt, maar de clubkleur is gebleven (zwart). Liefst 5 sponsors waren bereid hun logo aan De Bermenduikers te koppelen: Schiedon

Orthopedisch Schoentechniek in
Amstelveen(Ook voor de beste keus
in wandelschoenen.) Kwekerij De
Noordpoel in De Kwakel (Voor al uw
vaste planten, ook particulier.) MAN
Bedrijfswagens Amsterdam. (Zoekt
U de perfecte bedrijfsauto dan is dit
het juiste adres.) Parkotech Living in
Vrouwenakker (Het adres voor parket- en laminaatvloeren / meubels
en woonaccessoires.) Verbeek & Bol

Uithoorn - Ian, Mart, Rens, Tycho,
Mike en Jurre uit 6C en Jim en Jelle uit 6A van basisschool De Springschans (Springschans 1) hebben de
finale van het schoolvoetbaltoernooi
bereikt! Op 14 maart speelden zij,
tijdens de voorrondes, tegen teams
van De Kajuit, De Kwikstaart en De
Regenboog. Alle drie de wedstrijden werden ruim gewonnen, waardoor ze woensdag 4 april jl. moesten aantreden tijdens de halve finales. De eerste wedstrijd was tegen Het Startnest. Ook dat team
werd vakkundig verslagen door 2
doelpunten van Jelle (die eigenlijk
keeper is!), eentje van Jim en eentje van Mart. De tweede wedstrijd
was tegen De Toermalijn. Wat was
dat spannend zeg! Die jongens waren behoorlijk goed. De wedstrijd
ging over en weer en beide teams
kregen kansen. Uiteindelijk was het
het team van De Toermalijn dat de
1-0 maakte, maar de jongens van
De Springschans gaven zich niet
zomaar gewonnen. Ze vochten als
leeuwen en ver in de blessure tijd
was het Jim die de verdiende 1-1
maakte! De derde en laatste wedstrijd was tegen “collega’s” van De
Springschans 3. Die wedstrijd werd
weer gewonnen. Deze keer waren de doelpunten van Ian, Mart
en Jurre. Goed gespeeld jongens!
Nu op naar de finales op vrijdag 13
april a.s.!
v.o.f. Aalsmeer (Export van bloemen
en planten.) Dat deze sponsors geloven in “De Bermenduikers” als het
ideale middel om reclame te maken
is niet geheel ten onrechte:
Iedere zondagmorgen start deze wandelclub om 09.30 van af het
Dorpsplein in De Kwakel om in de
wijde omgeving hun trainingskilometers te maken, door het opvallende en kleurrijke logo op de achterkant van de tenues zult U hen niet
gauw missen. Mocht U meer informatie willen hebben over de sponsors op hun tenue dan kunt U De
Bermenduikers zondags na afloop van hun training treffen in het
Dorpshuis van De Kwakel.
Daar worden zij in hun “clubhuis”
voorzien van een kop koffie of
sportdrankje door hun vaste verzorgster Ria. De leden van de Bermenduikers zullen U dan alle informatie over de sponsors geven.
Met deze nieuwe outfit lopen ze er
in ieder geval weer jaren netjes bij!

Nieuw bij Amstelhof:

‘Voel je fit’ programma
Regio - Bent u 55+ en op zoek naar
de juiste balans tussen inspanning
& ontspanning? Wie op oudere leeftijd actief blijft plukt daar de vruchten van! Met het speciale ‘Voel je fit’
programma bij Amstelhof Sport &
Health Club kunt u 4 weken ervaren
of of een actieve leefstijl bij u past.
Tevens kunt u heerlijk ontspannen
in onze wellness faciliteiten.
Invulling programma
- Intake en Health Check door een
instructeur
- 4 weken toegang met een beweegprogramma op maat
- Gebruik van wellnessfaciliteiten: zwembad, relaxbad, sauna,
stoombad en zonnebank
- Mogelijkheid tot deelname aan
alle Body & Mind lessen: Pilates,
Yoga en meditatie
- Mogelijkheid tot deelname aan
circuitraining onder begeleiding
(maandag, dinsdag en donderdag)

Kosten
1 persoon, 49,00
2 personen, 79,00
Hoe kunt zich hiervoor opgeven?
Neem hiervoor telefonisch contact
via: 0297-531855. Of per email: info@amstelhof.com. Uiteraard ook de
mogelijk eerst een keer langs te komen voor een rondleiding. Wij laten
u de vele mogelijkheden graag zien.
U tevreden? Wij tevreden!
Bent u tevreden, dan zijn wij dat
ook. Daarom kunt u geheel vrijblijvend gebruik maken van het ‘Voel je
fit’ programma. U hoeft dus niet lid
te worden om aan het programma
deel te nemen. Wacht niet langer en
maak de stap naar een actieve en
gezonde leefstijl. Wij hopen u snel
te mogen begroeten bij Amstelhof!
Amstelhof Sport & Health Club,
Noorddammerweg 30, 1424 NX Uithoorn, 0297-531855, www.amstelhof.com

Volleybaltoernooi in
sporthal De Phoenix
Mijdrecht - Volleybalvereniging
Unitas en café De Wave organiseren op vrijdag 11 mei a.s. in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg 85 te Mijdrecht het volleybaltoernooi “the Summer Edition”. En u kunt daarbij zijn! Stel
een team samen met uw vrienden, uw straat, uw sportvereniging, uw familie of uw collega’s
en schrijf u in voor deze sportieve en gezellige avond waarop een
voorproefje wordt genomen van
de zomer. Zorg dat u tijdens uw
vakantie niet voor schut staat op
het strand of op de camping en
grijp deze kans om aan uw volleybalspel te werken. In een zomerse
sfeer, onder de klanken van tropische muziek, met een heerlijke
cocktail in het vooruitzicht, zal er
gevolleybald worden, misschien
toch ook wel een beetje voor de

eer, maar in ieder geval voor de
gezelligheid. Breng uzelf vast in
de stemming en kom in een zomerse outfit. Het meest originele
team gaat in ieder geval niet met
lege handen naar huis. De wedstrijden worden afgesloten met
een wedstrijd tussen het eerste
herenteam van volleybalvereniging Unitas en een all-stars team,
dat samengesteld wordt uit de
deelnemers van het toernooi.
De klapper van de avond is de
verloting van een zomerse prijs
onder de deelnemers. Het inschrijfformulier en toernooireglement zijn te verkrijgen in sporthal De Phoenix of op de website
www.unitas-mijdrecht.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 40,-per team
(inclusief teamschotel). Wacht
niet te lang met inschrijven want
er is maar plaats voor 20 teams!

AD6 TEAM DE RONDE VENEN ORGANISEERT:

MET MEDEWERKING VAN
OPTISPORT HEALTH CLUB EEN

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Op dinsdag 3 april
werd door de Hartenvrouwen de
“Paasdrive”gespeeld; met een totaal
van 31 paren, die gemixt werden in
een A en een B lijn, waarna er topintegraal gespeeld werd, met tijdens
het spelen lekkere paaseitjes!
De uitslag is als volgt: 1- Kitty van
Beem & Agnes de Kuijer met maar
liefst 68,15%. 2- Thecla Maarschalk
& Rees van der Post met 64,14%. 3Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 61,46%. Een gedeelde 4e
plaats voor Reina Slijkoord & Rita
Vromen en Annet Roosendaal & Ri-

ni Tromp beide scoorden 61,31%. 6Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck
met 61,25%. 7- Geke Ludwig & Margo Zuidema met 60,71%. 8- Trees
Ellerbroek & Mita Maas met 60,12%.
9- Trudy van den Assem & Refina
van Meijgaarden met 59,52%. 10Renske Visser & Francis Terra met
58,63%. 11- het combipaar Ria Bulters & Jany van der Ent met 55,36%.
12- weer een combipaar Wil Blansert & Ank Reems met 53,42%. 13Ploon Roelofsma die met haar zus
Bep Simons speelde zij scoorden
52,98%. De overige paren scoor-

Woensdag 25 april

Het Sportencircus
Uithoorn - Van 21 tot en met 28
april 2012 vindt de achtste Nationale
Sportweek plaats in heel Nederland.
Gemeente Uithoorn zal in deze week
wederom actief zijn, zodat iedereen
kan ontdekken hoe leuk, gezond en
vooral gezellig het is om te sporten.
Daarom organiseert de combinatiefunctionaris sport op woensdag 25
april 2012 het Sportencircus welke
wordt gesponsord door C1000 Visser en het Amstelveens Ortopedisch
schoenbedrijf Schiedon. Het evenemententerrein Legmeer- west in
Uithoorn zal omgebouwd worden
tot een sport- en spelparadijs, waar
kinderen van de basisschool tussen 12.15 en 15.15 uur kunnen genieten van verschillende activiteiten.

Per kind kost het 2 euro om mee te
doen aan het Sportencircus. De opbrengst van de dag gaat volledig
naar het goede doel: Run4Schools.
‘Stichting Run4Schools biedt kinderen in het township Mitchell’s Plain
in Zuid Afrika dagelijks sportactiviteiten aan door sportprogramma’s te organiseren voor kinderen
die anders niet aan sporten toekomen.’ (www.run4schools.nl). Dertien organisaties bieden deze middag graag leuke en uitdagende activiteiten met een sportief randje aan,
voor zowel de kinderen in Uithoorn
als de kinderen in Afrika. De organisaties zijn: Jafrem verhuur, UWTC,
Jing Wu Kids, Taiji Kungfu Waaier,
Legmeervogels handbal, Borus, So-

den onder de 50%. Na afloop was
er nog een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje, terwijl de
uitslag werd berekend. Er waren uiteraard als prijsjes Paaseieren! die
via een loterij werden uitgereikt, de
feestcommissie had het weer prima
georganiseerd en het was een zeer
geslaagde Paasdrive, met dank hiervoor. Volgende week gaan we weer
verder met de parencompetitie. Voor
inlichtingen over Hartenvrouw kunt
u belle met het secretariaat: Mieneke Jongsma tel: 0297-565756 of
wjongsma1@hotmail.com.

lidoe, Cardanus, Amstelhof, Buurtbeheer Legmeer, Blokkendoos,
Buurtbeheer Zijdelwaard en Speelinn. De activiteiten die aangeboden
worden, verschillen van de “Super
Glijbaan”, tot een mountainbikeparcours, van clownestafette tot handbal, van kungfu tot t-shirts beschilderen en nog véél meer. Dus waar
wacht je op, kom woensdag 25 april
bij de ‘Kate & Go’ een stempelkaart
halen en doe gezellig mee! Bij de
stempelkaart krijg je naast de toegang voor de vele activiteiten, een
leuk rugtasje van Schiedon en eten
en drinken van C1000 Visser. De organisatie stelt het op prijs als de ouders meekomen.
Deelname geschiedt op eigen risico. Meer informatie is terug te vinden op de Facebook website van
de Combinatiefunctionarissen Uithoorn of email naar: marcella@
obs-dekajuit.nl.

SPINNING

MARATHON!

De gehele opbrengst is
bestemd voor Alpe d’HuZes!

ZATERDAG 12 MEI
VAN 12.00-16.00 UUR

Het gedreven ‘Team de Ronde Venen’ wil ter voorbereiding op de grote
beklimming op 6 & 7 juni graag met u de uitdaging aangaan!
Huur een fiets voor € 12.50 per uur, of 4 uur voor € 45.00.

Met zijn allen maken we er een sportief uitdagende dag van! Bent u erbij?
Waar is de Marathon?
Optisport de Ronde Venen
Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
(bij mooi weer vindt de marathon buiten plaats)

Deze marathon is ook voor niet-leden van Optisport!

Let op!! Zorg snel dat je erbij
bent want vol = vol!

KIJK OP WWW.AD6TEAMDERONDEVENEN.NL
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Uithoorn - Op donderdag 5 april werden de kinderen blij
verrast met de komst van de paashaas! De kinderen van
de onderbouw mochten eitjes zoeken bij het speeltuintje
en dat was nog best lastig! De eitjes waren erg moeilijk
verstopt… Maar uiteindelijk is het alle kinderen gelukt.
Rond tien uur waren de buurtbewoners uitgenodigd voor de
kofﬁeochtend. De kinderen van de groepen 5 en 6 hadden
de uitnodigingen verzorgd. Het zag er feestelijk uit! Daar
hadden de kinderen van groep 7 goed hun best op gedaan.
De buurtbewoners werden getrakteerd op heerlijke cupcakes die de kinderen uit groep 8 zelf hadden gebakken.
De kinderen uit groep 7 hadden zich ontpopt tot echte
kelners en serveersters. Onder het genot van een lekker kopje kofﬁe konden de buurtbewoners genieten van
een spetterend optreden van groep 3 en 4. Na aﬂoop kregen de bewoners zelfgemaakte paasmandjes die door de
kleuters zijn gemaakt, gevuld met chocolade eitjes. Wat
een geslaagde kofﬁe ochtend!
’s Middags was het in alle klassen een groot pannenkoekenfeest. De kinderen hadden thuis pannenkoeken gebakken en mee naar school genomen. Dat was smullen!
De kinderen van de bovenbouw hebben een spannend spel
gespeeld, eitje tik. De winnaars van de klas kunnen eierkoning en eierkoningin worden. Zij kregen een mooie sjerp
om. Dit jaar waren de winnaars Lesley Kouwenhoven en
Laurens Kooter, beiden uit groep 6.
Aan het eind van deze geweldige dag kregen alle kinderen een verrassing van de paashaas mee naar huis. We
kunnen met zijn allen terugkijken op een zeer geslaagde
paasviering!
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Na bloedstollende bekerkraker

Legmeervogels zaalvoetbal 1
plaatst zich voor kwartfinale
Aalsmeer - Uithoorn - Afgelopen
woensdag 4 april moest Legmeervogels in de 1/8 finales van de beker aantreden tegen 1e divisionist
BZV/Bouwbedrijf Het Gilde 1. Dat
dit geen gemakkelijke klus zou worden stond al vast, maar Legmeervogels had niets te verliezen. Van te
voren werd erop gehamerd om met
plezier te gaan voetballen en er een
mooie avond van te maken. Vanuit
een hechte en compacte verdediging moest deze tegenstander bestreden worden, het spelletje zoals
Legmeervogels dat het liefst speelt
en vanuit de counter toeslaat. Helaas waren er door blessures en
werk wat afwezigen deze avond,
waardoor er maar 1 wissel op de
bank kon plaatsnemen. Het zou dus
een hels karwei worden, maar Legmeervogels heeft eerder aangetoond dat het in staat is om ploegen
uit de hogere klassen te verslaan.
Simpelweg omdat het voldoende
kwaliteit in huis heeft. De volgende
spelers mochten de klus gaan klaren: Patrick brouwer op doel, Jordi,
Mels, Sjors, Patrick en Ibrahim.
Voorvarent
De 1e helft begon BZV/Bouwbedrijf voortvarend. Met een snelle
balcirculatie en veel lopende mensen probeerden zij Legmeervogels
te overrompelen. Legmeervogels
moest duidelijk wennen in deze fase en was zoekende naar hoe de tegenstander het beste kon worden
opgevangen. Met man en macht
moest er verdedigd worden om een
treffer te voorkomen. Maar dat verdedigen werd uitstekend uitgevoerd
onder leiding van Jordi en Ibrahim.
Langzaamaan kreeg men het spelletje van de tegenstander door en
met een hechte en compacte defensie had de tegenstander moeite
erdoorheen te komen. Tevens door
uitstekend keeperswerk van Patrick
Brouwer.
Na deze overrompelende beginfase begon Legmeervogels ook speldenprikjes uit te delen. Via een aantal snelle uitbraken werd de keeper van BZV flink op de proef gesteld. Wederom was de ontketende
Mels Bos een plaag voor de defensie van BZV. Zij hadden moeite hem
af te stoppen en konden dat alleen
middels grove en harde overtredingen. Helaas voor Legmeervogels
trad de scheidsrechter amper op
deze avond. De tegenstander bleef
maar doorgaan met smerige overtredingen en duw en trekwerk. De
scheidsrechter deed er maar niets
aan, dit tot flinke frustratie aan de
kant van Legmeervogels.
Niet onverdiend
Gelukkig liet Legmeervogels zich

niet van de wijs brengen en liet het
zien zeker niet onder te doen voor
en ploeg uit de 1e divisie. Uiteindelijk kreeg Legmeervogels loon naar
werken. Door een snelle uitgooi van
Patrick Brouwer op de weg sprintende Mels Bos bracht laatstgenoemde op zeer fraaie wijze de 1-0
op het scorebord in de 12e min. Dit
was zeker niet onverdiend te noemen. Helaas was de voorsprong
van korte duur, want in de daaropvolgende aanval trok BZV de stand
vanuit de aftrap alweer gelijk, 1-1.
Daarna was het een prachtige pot
om naar te kijken, waarbij de tegenstander vaak over de schreef ging.
Dit tot ontzetting van de spelers en
supporters van Legmeervogels. Beide ploegen creëerden veel kansen,
maar de beide keepers lieten zien
fantastisch te kunnen keepen. Patrick Brouwer liet zien een goede
stand in voor Jasper van Gelderen
te zijn.
Toch was het BZV dat vlak voor rust
brutaal de voorsprong nam. Vanuit een snel uitgevoerde uitbal werd
de bal voorgetrokken en kon de inlopende aanvaller de bal tegen de
touwen werken, 1-2 in de 21e min.
Daarna werd niet meer gescoord,
waardoor de rust werd in gegaan
met een 1-2 achterstand.
Duidelijk
n de rust werd de boel weer op
scherp gezet en werd duidelijk gemaakt dat er zeker een overwinning in zat deze avond. Legmeervogels rook kansen en begon uitstekend de 2e helft. De tegenstander werd onder druk gezet en Legmeervogels nam brutaal het initiatief. Vaak werd Mels voorin als aanspeelpunt gebruikt, die amper was
af te stoppen deze avond. In de 5e
min draaide Mels zijn tegenstander
weer dol, die Mels alleen met een
overtreding af kon stoppen. De speler mocht met geel vertrekken naar
de kant, waardoor een overtal situatie ontstond. Ibrahim ging achter de
bal staan en legde de bal panklaar
voor Jordi. Op zijn beurt knalde hij
de bal onhoudbaar voor de keeper
het doel in, 2-2. Dit tot grote vreugde van publiek, spelers en begeleiding. Dit was geheel verdiend, Legmeervogels toonde lef tegen een
hoger spelende tegenstander.
Het spel bleef heen en weer golven,
waarbij ook BZV vaak gevaarlijk
voor het doel van Brouwer kwam.
Maar Brouwer leek deze avond bijna niet te passeren. Helaas moest
een speler van Legmeervogels na
een lichte overtreding met geel van
het veld voor 2 minuten. Legmeervogels had de scheidsrechter duidelijk niet aan haar zijde. De tegenstander kwam wel steeds weg met

overtredingen, die vaak zelfs veel
erger waren. Door deze ondertal situatie kwam BZV al snel op een 2-3
voorsprong. Je kunt duidelijk zien
dat zij getraind zijn op dit soort situaties.
Maar 3 minuten later liet de ontketende Mels Bos zich weer zien. Vanuit de achterhoede kreeg hij de bal
weer aangespeeld. Snel draaide hij
weg bij zijn tegenstander en met
een prachtige knal schoot hij de bal
onhoudbaar in de rechterhoek van
het doel. Wederom werd iedereen
gek van blijdschap. Wat een wedstrijd vond hier plaats, een echte bekerthriller alsof het een finale was.
Met nog 9 minuten op de klok werd
het een zenuwslopende slotfase.
Wanneer de stand gelijk zou blijven zou het op penalty’s uitdraaien.
Dat wilde Legmeervogels duidelijk
niet, want ze gingen door met goed
en geconcentreerd aanvallen. Het
meeste initiatief lag bij Legmeervogels, en het leek alsof BZV zich al
opmaakte voor een penalty serie.
Balbezit
Maar dan toch het moment voor
Legmeervogels. Vanuit de achterhoede kwam Jordi in balbezit. Op
rechts liep Ibrahim zich vrij en werd
keurig door Jordi ingespeeld. Ibrahim speelde knap zijn tegenstander uit en tikte de bal met een droge en lage schuiver onder de keeper door. Keurig verdween de bal
het doel in, waarna de hel los barstte in De Scheg. Wat hier gebeurde
had bijna niemand zich voor mogelijk gehouden. Legmeervogels leek
met de overwinning aan de haal te
gaan met nog 2 minuten op de klok.
Met wederom ijzersterk verdedigend werk werd de 4-3 voorsprong
vastgehouden. Toen het fluitsignaal
klonk ging de gehele Scheg uit zijn
dak. Spelers, begeleiding en supporters waren door het dolle heen.
Legmeervogels had zich geplaatst
voor de kwartfinale van de beker
door een 1e divisionist te verslaan.
De spelers bedankten het in groten
getale opgekomen publiek en vertrokken met een heerlijk gevoel de
kleedkamer in. De volgende tegenstander zal Texel’94 1 zijn dat uitkomt in de 2e klasse A. Hier liggen
dus zeker mogelijkheden om de halve finale te bereiken. Zij versloegen
Plein’83 1 dat uitkomt in de Hoofdklasse. Makkelijk wordt het dus zeker niet. Datum is nog niet bekend.
Aanstaande vrijdag vindt de laatste competitiewedstrijd plaats tegen FCB’72/Isolatie Comb 1 om
21.05uur in sporthal De Scheg. Deze
avond zal het kampioenschap gevierd worden, waarbij ook de sponsoren aanwezig zullen zijn.

KDO 3 zaal na bloedstollende slotfase kampioen!
De Kwakel - Het derde heren zaalvoetbalteam van KDO is afgelopen woensdag kampioen geworden
in de vierde klasse. Na een uitstekend seizoen waarin uiteindelijk 55
punten werden behaald in 22 wedstrijden, werd erin de beslissende
kampioenswedstrijd in sporthal De
Scheg met 2-0 gewonnen van Leg-

Uithoorn - MdR J1 heeft afgelopen
zaterdag voor eigen publiek het een
jeugdtoernooi gewonnen. In de finale was het team veel te sterk voor
Viking Venlo J1. Het tweede jeugdteam van MdR werd 4e.
Aan het voorjaarstoernooi deden
twee teams van de thuisclub en
twee team van Viking Venlo mee.
De ploegen speelden eerst allemaal
tegen elkaar in een halve competitie. MdR J1 won zijn wedstrijden en
werd vanzelfsprekend eerste in de
poule. MdR J2 deed voor het eerst
als team mee aan een toernooi. Vier
spelers speelden hun eerste wedstrijden. Ondanks de geringe erva-

ring speelde het team erg sterk. In
de poule wonnen de debutanten
zelfs een wedstrijd! Helaas eindigden ze toch als laatste.
In de halve finales was broedermoord niet te voorkomen: de krakers MdR-MdR en Viking-Viking
stonden op het programma. MdR
J1 was veel te sterk. De ploeg won
met liefst 9-0 van de minder ervaren
clubgenoten. De Limburgers maakten er een spannendere strijd van,
maar Viking J1 trok toch aan het
langste eind.
In de eindstrijd was MdR veel sterker dan Viking. Het stond bij rust
1-0 maar het had zomaar 4-0 kun-

nen staan. In de tweede helft werden de kansen wel bijna allemaal
benut: de thuisclub trakteerde de
toeschouwers op nog vier doelpunten. En over trakteren gesproken: de
taart die bij de eerste plaats hoorde
vloog in het gezicht van de trainer.
De jeugd van MdR traint wekelijks
hard om beter te worden. En die inzet is nodig ook want de lat ligt erg
hoog.
MdR J1 wil dit jaar jeugdkampioen
van Nederland worden. Een pittige
doelstelling! In september wordt de
Nederlandse competitie afgesloten
in Harkstede. Wellicht is Uithoorn
dan een kampioenenploeg rijker.

tels in de 38e minuut de bevrijdende
0-1. Twee minuten later maakte zijn
broertje Maurice het feest compleet
door de 0-2 binnen te schieten.
Door dit prachtige kampioenschap
speelt het derde volgend seizoen in
de derde klasse, wellicht samen in
de competitie met KDO 1.

KDO 1 pakt in slotfase
tweede periodetitel

De Kwakel - Op voorhand was dit
de wedstrijd waar KDO al een aantal weken naar toeleefde.
Het kampioenschap was enkele weken geleden verspeeld en nacompetitie was nog te behalen via
het winnen van de tweede periode. Dit moest gebeuren tegen P en
T, de nummer laatst van de competitie. Uit werd er in een matige wedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld en dus
moest het vandaag een stuk beter
worden. Er moest gewonnen worden, zodat nacompetitie kon worden veilig gesteld, aangezien Diemen als enige concurrent een zware wedstrijd had tegen de koploper
Geinburgia.
Twijfel
KDO begon de wedstrijd echter
zeer twijfelachtig en het besef van
de wedstrijd leek niet aanwezig te
zijn. Of waren het de zenuwen? Er
werd weinig gevoetbald en vooral
het vertrouwen was afwezig om P
en T uit elkaar te spelen. P en T hield
het veld erg lang met een oude veteraan achterin die de boel eenvoudig dichthield. Het werd zelfs zo erg
dat de spits van P en T via een handig opwippertje uit de draai de 0-1
tegen de touwen kon jagen na matig verdedigen van de Kwakelse defensie. Na deze openingsgoal leek
KDO wakker geschud te zijn, want
vlak voor rust creëerden de Kwakelaars enkele mogelijkheden om op
gelijke hoogte te komen, maar het
was het net niet. Nacompetitie leek
op dat moment ver weg.
Duidelijk
In de tweede helft kwam duidelijk
een ander KDO het veld op, duels
werden vaker gewonnen en meer
kansen werden er gecreëerd. Nog
steeds bleef echter het beslissende
moment uit en bleef het zenuwslo-

Jeugd MdR wint thuistoernooi

meervogels 7. In de eerste vijfendertig minuten van de wedstrijd golfde
het spel heen en weer. Mede dankzij de absolute uitblinkers in de vorm
van beide doelmannen (voor KDO:
Remie van Oostwaard) werd er door
beide ploegen niet gescoord. Tot
grote vreugde van het vele opgekomen publiek maakte Vincent Bar-

pend aan de kant van KDO. In de
65e minuut werd de bal veroverd op
het middenveld en gaf Jochem Kok
vanaf de linkerkant een prima voorzet waarna Rick Kruit de bal keihard
in de kruising werkte en er 1-1 van
maakte.
Dit versterkte het gevoel van KDO
alleen maar, waardoor het team direct op zoek ging naar een voorsprong. Dit gebeurde ook vijf minuten later toen Joeri Stange weer aan
de linkerkant via een steekbal Rick
Kruit alleen op de keeper zette en
Rick wist daar wel raad mee, 2-1.
Aandringen
KDO bleef aandringen en opeens
was P en T niet meer bezig om tijd
te rekken, maar juist bezig om meer
snelheid in het spel te krijgen. Dit
alles was in het voordeel van KDO,
wat uiteindelijk resulteerde in het
derde doelpunt van Rick Kruit die
van ruime afstand de bal met een
strak schot in de uiterste linkerbovenhoek schoot, 3-1. Het toetje werd

echter voor het laatst bewaard. Na
een prima corner van Patrick Schijff
wist invaller Jelle de Jong de bal in
één keer uit de lucht vanaf de rand
van het zestienmetergebied prachtig in het doel te schieten. Een schitterend doelpunt van Jelle waardoor
een complete ontlading bij de Kwakelaars een feit was!
Weinig
P en T wist hier in de tweede helft
weinig tegenover te stellen en dus
mag KDO zich op gaan maken voor
de nacompetitie aan het eind van dit
seizoen. Verder is dit een goede opmaat voor KDO 2 dat moet proberen om de laatste drie wedstrijden te
winnen om het kampioenschap veilig te stellen. Met andere woorden,
de komende twee maanden zijn belangrijk voor de selectie voor KDO
en daar kunnen we uw steun goed
bij gebruiken. Aankomende zondag
speelt KDO 1 een thuiswedstrijd tegen CTO 70 1 en KDO 2 mag proberen om drie punten te pakken tegen
het tweede van RKAV.
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Paasdrive bij bridgeclub ABC

1e bootcamp WLC een feit!
Mijdrecht - Woensdagmorgen 4
april was de 1e bootcamp georganiseerd door WLC. Op deze training
zijn mensen af gekomen die vorige
week het artikel in deze krant hebben gelezen. Wat is bootcamp?
De ultieme workout! Tijdens de
BootCamp trainingen gebruik je het
hele lichaam, je ontwikkelt spierkracht, behendigheid en uithoudingsvermogen. Hierdoor wordt je
niet alleen sterker, maar is het verbruik van calorieën veel hoger dan
bij alleen hardlopen of cardio fitness. Je traint in een leuke groep en
je daagt elkaar uit om je eigen grenzen te verleggen. Daarbij heb je samen hartstikke veel lol.

We starten vanuit meerdere locaties, waardoor de trainingen elke
keer verassend anders zijn. Dus veel
variatie door gebruik te maken van
wisselende omstandigheden. Het
samen trainen in een groep daagt
uit tot een grotere inspanning en de
training wordt optimaler.
Iedere dinsdagavond park Wickelhof Mijdrecht om 19:00 en woensdagmorgen om 9:30 op de parkeerplaats van CSW Wilnis. Dus wil jij
slank en fit de zomer in? Kom dan
nu mee bootcampen bij WLC! Meer
informatie? info@sterkenweerbaar.
nl. www.sterkenweerbaar.nl. facebook.com/wlcombatics

Regio - Op 5 april werd de Paasdrive gehouden. De wedstrijdleiders hadden gekozen voor een rustige ochtend voor hen zelf. Er was
een open zitting geprogrammeerd
waarbij de paren uit de diverse lijnen door elkaar waren opgesteld.
De zgn sterkeren tegen de zogenaamde zwakkeren. De feestcommissie had een cadeautafel opgesteld met daarop een aantal in mooi
cadeaupapier verpakte cadeaus. Bij
het begin van de drive was aangegeven welke paren in de uitslag voor
de prijzen in aanmerking kwamen.
Dat waren de paren die een eerste,
zesde of elfde plaats in hun lijn zouden bereiken. Regelmatig kwamen
er spelers naar de wedstrijdleidertafel om te vragen wat er allemaal
in die mooie verpakkingen zat. Daar
de aankoop van al het moois was
uitbesteed aan de feestcommissie wist de wedstrijdleider dit zelf
ook niet, dus maar gewoon je best
doen om eerste, zesde of elfde te
worden. De eerder genoemde commissie had ook nog voor een heerlijke traktatie bij de koffie gezorgd.
Onze vaste barman Henk deed ook
nog een duit in het zakje door alle
aanwezigen een Paastak aan te bieden. Het kon allemaal niet op deze
dag. Er werd in twee lijnen gespeeld
en als er paren waren die dachten
dat het deze dag wat minder ging
hoorde je de opmerking: “Ja maar ik
ga vandaag voor de elfde plaats” U

kent ze wel de echte prijsvechters.
Uiteindelijk kon na zes ronden bridgen de uitslag en daarbij de prijsuitreiking plaats vinden. In de lijn die
op de oranje borden speelden waren de prijzen voor de volgende paren: eerste werden Nel Heilman en
Hetty Houtman met 62,50 %. Zesde
werd het paar Siep Ligtenberg en
Piet Hoogenboom met 49% en elfde
het paar Greet van Diemen en Nel
Groven met 44,58%. In de lijn die op
de witte borden speelden werden
eerste Ria Wezenberg en Hanny Hamacher met 58,42 %. Elfde werden
hier Bep Soppe en Ben Leeftink met
42,75 %. Zesde werden twee paren
t.w. het paar Ciny v.d. Elsen en Roeli van de Voorden en het paar Addie de Zwart en Jeannet Vermey.
Door de zuinige penningmeester
was voor de zesde plaats echter ook
maar op twee mensen gerekend. Elk
paar had derhalve maar één prijs
voor twee personen. Een van de dames van de feestcommissie vroeg
een extra budget voor de aankoop
van nog enkele prijzen zodat deze
omissie recht gezet kon worden. Al
met al weer een geslaagde Paasdrive.
Er komen nog een paar spannende weken aan. Er moeten nog twee
competitiezittingen worden gespeeld en dan is bekend wie er met
de prijzen gaan strijken en wie er
algeheel clubkampioen van het seizoen 2011/2012 is geworden.

Loopclinic bij AKU als
voorbereiding op de Polderloop

Veenloper Michael Woerden
beslist Z&Z-circuit nu al
De Ronde Venen - Vorige week
zondag heeft Veenloper Michael
Woerden het Zorg&Zekerheidcircuit
voortijdig in zijn voordeel beslist. Hij
won de 7e en op één na laatste loop
van het circuit, de Braassemloop in
Roelofarendsveen en werd daarmee
onbereikbaar voor zijn laatst overgebleven concurrent. Michael Woerden begon de editie 2011-2012 van
het Zorg&Zekerheidcircuit met een
overwinning in zijn thuiswedstrijd,
de Zilveren Turfloop. Daarna volgde nog één overwinning en enkele
ereplaatsen. Om het circuit winnend
af te sluiten was het nodig om nog
eenmaal voor z’n directe concurrent
Bodegraver Sandor Bron te finishen.
De laatste wedstrijden was dat niet
meer gelukt. In het Zuid-Hollandse
Roelofarendsveen leek het echter
weer als vanouds te gaan. Waar een
snelle start Michael weinig deed,
hadden de concurrenten vooral tegenwind moeite om een ander ritme aan te nemen. Op 12 km in Rijpwetering, sloeg Michael dan ook het
beslissende gat voor zowel de dagoverwinning als de circuitwinst. Hij
finishte op de halve marathon in
een uitstekende 1.12.50, waarmee
hij zeer tevreden was.
Levensjaar
heeft gelopen en in z’n 42e levens-

jaar in ieder geval 195 marathons
wil hebben gelopen (de klassieke afstand gaat over 42,195 km) en
misschien wel meer, liep een heel
mooie 1.23.49. Hij moest hiervoor
ver terug in zijn wedstrijdboek om
zo’n tijd terug te vinden. De prestatie van Mark Baas deed daar weinig
voor onder. Hij liep een heel mooie
tijd van 1.27.23. Martien Lek volgde
hem op een kleine minuut: 1.28.20,
ook al een prima tijd. Nol Kuijlenburg koos ook voor de langste afstand in dit Zuid-Hollandse tuindersdorp. Hij legde het parkoers
langs het Braassemermeer, door de
polders, over dijkjes en langs molens af in een mooie tijd van 1.37.56.
Gert van der Geest zat daar een
klein stukje achter in 1.39.20. Ook
Hans Leeuwerik keek tevreden terug op zijn halve: 1.53.37.
10 km
De Veenlopers waren ook vertegenwoordigd op de 10 km. Henny
Kooijman liep in zijn voorbereiding
op de marathon van Rotterdam een
solide 42.53. Herman van ’t Schip
was tevreden met z’n 47.18. Eveline Zeldenthuis en Jos Snel verloren elkaar niet uit het oog: 48.09 om
48.10. Yvonne Buijing complementeerde de deelname van De Veenlopers in 1.07.51.

Duivensport “PV Rond de Amstel”

Theo Kuylenburg wint de
eerste duivenvlucht 2012
Regio - Het duivenseizoen is weer
begonnen. De leden van Postduivenvereniging Uithoorn hadden bijna 600 duiven bijeen gebracht voor
de eerste krachtmeting. Het progamma bouwt op en begint met een
voor duiven zeer kleine afstand. Ook
degenen die later willen vlammen
op de langere afstanden gebruiken
dit soort korte vluchtjes als training.
Wat zich vorige week al aankondigde in een oefenvlucht, werd afgelopen zaterdag bevestigd. Theo Kuylenburg uit Amstelhoek heeft zijn
duiven alweer in prima conditie voor
het nieuwe vluchtseizoen!
Deze eerste vlucht vanuit het Belgische Meer, met een gemiddelde
afstand van 83 km., werd een pittig vluchtje voor de duifjes. Er stond
een flinke tegenwind en het was
gemeen koud, maar de duiven van
Theo maalden er niet om, ze werden
nl. 1, 2, en 4e in de club. Theo liet
de concurrentie heel ver achter, ondanks de tegenwind haalde zijn eer-

ste duif een snelheid van bijna 75
km per uur. Dit betekende een heel
mooi resultaat voor hem: In Rayon
F, het gebied Amsterdam West, Zuid
en de gemeentes ten zuiden hiervan
werd Theo 6e van 3589 duiven
en van heel provincie Noord-Holland werd hij 56e van 18457 duiven.
Martin van de Hoort uit Uithoorn
werd 1e in de B Poule.
De uitslag
1. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
2. Ton Duivenvoorde, De Hoef
3. Hennie Pothuizen,Vinkeveen
4. Ron de Boer, Uithoorn
5. Cor van Bemmelen, De Hoef
6. Martin v.d. Hoort, Uithoorn
7. Hans Half, Amstelhoek
8. Wim Wijfje, De Kwakel
9. Richard v.d. Berg, De Kwakel
10. Comb. Snoek / Govers, De Kwakel
11. Peter Bosse, Uithoorn
12. Comb. Verweij / Castricum, Mijdrecht
13. Paul Baas, Uithoorn
14. Martin Bosse, Uithoorn
15. Piet van Schaik, Uithoorn

Regio - Donderdagavond 2 augustus organiseert Atletiek Klub Uithoorn in samenwerking met feestcomité de Kwakel het jaarlijkse
loopfeest in de Kwakel, de Polderloop. Er kan over 3 afstanden worden gelopen: 1 km voor kinderen tot
12 jaar, 4 km. en 10 km. Dit loopevenement krijgt steeds een grotere regionale uitstraling, de laatste jaren
doen 800 à 1000 lopers aan de loop
mee en daarmee is het een van de
grotere zomeravondwedstrijden in
Noord- en Zuid-Holland.
Clinic als voorbereiding
Om u goed te kunnen voorbereiden
op een van de 2 langere afstanden,
kunt u meedoen aan de loopclinic
die AKU dit jaar weer organiseert.
We starten daarmee op zaterdag 12
mei. De clinic duurt 12 weken tot
aan de polderloop maar u krijgt de
kans om door te trainen tot aan de
Dam tot Dam loop die 6 weken later
wordt gelopen. Dat betekent dat de
clinic in totaal 18 weken en voor deze totale periode bedragen de kosten 40 euro. U ontvangt daarvoor
ook een startbewijs voor een van

de afstanden tijdens de polderloop
en na afloop een mooi loopshirt. De
eerste clinictraining op 12 mei start
om 9.30u. op de baan van AKU die u
kunt vinden aan de achterkant van
sportpark de Randhoorn. Er wordt
gestart met informatie over de opzet en organisatie van de trainingen, waarna de training begint. In
de loop van de clinic krijgt u adviezen van deskundigen over voeding,
kleding en schoeise.
Onder deskundige leiding van 2 gediplomeerde trainers wordt er op de
zondagmorgen en op dinsdagavond
getraind, deels op de baan en deels
op de weg, na overleg met de groep.
Vaker trainen is in overleg ook mogelijk, bovendien is het altijd mogelijk individueel zonder de groep te
trainen op basis van het trainingsschema.
U kunt altijd meedoen, ongeacht
uw loopniveau of loop ervaring, er
wordt voor iedere deelnemer een
trainingsschema gemaakt .
Voor informatie of aanmelding kunt
u kontakt opnemen met een van
de trainers, Jaap Bouwmeester,
jgbouwmeester@kpnmail.nl.

Een weeklang de beste van
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Nog maar net de kaarten weer opgepakt en dan eerste
worden in de top integrale Paasdrive, dat overkwam Tonny & Otto Steegstra. Twee en veertig paren
wierpen zich in de strijd om de eieren en Tonny en Otto domineerden
met een prachtig percentage van
62,71% en daarmee rekenden ze af
met alle gerenommeerde coryfeeën.
Ook Elly Belderink stuntte met behulp van Greet Bakker behoorlijk als
tweede met een prima 59,58%. De
derde plaats was voor Gerda Bosboom & Anneke van der Zeeuw met
58,13%, waar een top tafel tegen de
verslaglegger ongetwijfeld behoorlijk aan meehielp! Gerda Schavemaker & Jaap Kenter redden met een
vierde plaats en 56,88% nog enigszins het gezicht van de A- lijn. Op
vijf eindigden Anneke Houtkamp &
Marianne Jonkers met 56,67% en
gaven zo, normaal spelend in de
C, de overige A en B paren het nakijken. Sonja & Hans Selman kwamen op nummer zes uit met 56,56%
gevolgd door Lous Bakker & Debora van Zantwijk die met 55,73%
knap zevende werden. Het tweede
A team bestaande uit Jan Egbers &
Ben Remmers eindigde met 55,31%

op de achtste plek. Cobie Bruine
de Bruin & Trudi Zandbergen bleven als negende met 55,10% Joop
van Delft & Dick Licht met 55% precies, net voor. De elfde plaats was
voor Wim Slijkoord & Francis Terra met 54,79%, waarna weer knap
een C- team volgde samengesteld
uit Hetty Houtman en Ans Voogel
met 54,27%. Heleen & Mees van der
Roest kwamen met 52,92% uit op no
12 en bleven zo trouw aan de 1 en
2 trend van de laatste weken, maar
dan anders! Elisabeth van de Berg
& Maarten Breggeman deelden de
veertiende en vijftiende positie met
de founding mother en father van
de club, Rita Vromen & Wim Sam,
met voor beide paren 52,81%, waarmee de top posities van deze avond
dus genoemd zijn. Volgende keer
het vervolg van de derde ronde paren competitie waar de spanning
met nog twee zittingen te gaan al
aardig begint op te lopen. Wilt u ook
mee zinderen, kom dan kaarten bij
Bridgevereniging De Legmeer. Elke
woensdagavond in de barzaal van
sporthal De Scheg aanvang 19.45
uur. Voor inlichtingen het secretariaat e-mail gerdaschavemaker@live.
nl of per telefoon 0297 567458.

Badmintonvereniging Space
Shuttle viert jubileum
Op 12 mei a.s. viert Badmintonvereniging Space Shuttle op
grootse wijze dat zij dit jaar 30
jaar bestaat. Vanaf 13.00 uur vinden die dag in Sporthal de Scheg
in Uithoorn diverse festiviteiten
plaats die voor iedereen toegankelijk zijn. Naast een senior-junior toernooitje zal er een demonstratiewedstrijd plaatsvinden tussen twee Nederlandse topbad-

mintonners/sters die aansluitend
een clinic zullen verzorgen voor
de leden die willen deelnemen.
De middag wordt om 16.00 uur
afgesloten met een hapje en een
drankje. Voor een ieder die geïnteresseerd is: het evenement is
vrij toegankelijk, de kantine is geopend en op de tribune heeft u
een prima uitzicht op de activiteiten. Dus komt allen!

BMX: Opening Noord
Holland Cup 2012
Regio - De Noord Holland Cup
2012 werd op een zonovergoten
eerste paasdag geopend in Bussum. Maar liefst 57 rijders van de
UWTC kwamen uitstekend gehumeurd en vol enthousiasme de benen uit hun lijf trappen. De baan lag
er mooi bij en de UWTC’ers stonden al gauw klaar in het Parc-Fermé om in de ochtendzon de baan
te verkennen. Sommige bezoekers
hadden echter heel iets anders in
gedachten. Zo was viervoeter OkiKenobi van der Wijngaard niet van
plan op een prachtplek in het bos te
blijven staan en besloot uitgebreid
in een stoel te gaan zitten. Vader
Cevahir dacht op zijn gemak in zijn
stoel te kunnen uitslapen maar daar
dacht zijn hond heel anders over
en trok hem met stoel en al mee uit
wandelen. De sfeer zat er dus ook
bij de fans en omstanders meteen
goed in! Het was prachtig om te zien
hoe tijdens de manches al prachtige kunsten en mooie sprongen vertoond werden.
In de klasse Boys 06/Girls 07 reden
de 3 jongste rijders van de club. In
de A-finale fietste Bo Versteeg zich
naar de 2e plaats, Jur de Beij naar
de 3e plaats en Jayden Bregita nar
de 5e plaats. In de klasse Boys 07/
Girls 08 zag het groen van de UWTC
met maar liefst 6 rijders in de A-finale. Alec van der Mast heeft tijdens
de winterstop gewoon hard doorgefietst en kwam als winnaar uit de
bus bij de A-finale, meteen gevolgd
door Rens Grömmel op de 2e plaats,
Joël Rijneker op de 3e plaats, Jessy
Soede op de 4e plaats, Jeffrey Zwart
op de 7e plaats en Luuk van Diemen op de 8e plaats. In de B-finale
kwam Jordi Maijenberg weg met de
2e plaats. In de klasse Boys 08/Girls
09 was Ferdi Cevahir de winnaar
van de A-finale, gevolgd door Brian
Worm op de 2e plaats en Sten Fuite op de 4e plaats. Brian Worm had
nog wel per ongeluk een extra finalerondje gefietst omdat hij te vroeg
boven aan het starthek was gaan
staan! In de B-finale eindigde Ian
Jonkman op een mooie 3e plaats.
In de klasse Boys 09/Girls 10 fietsten Max de Beij en Jochem van der
Wijngaard zich naar de 2e en 4e
plaats in de A-finale. In de B-finale streden Jens van Diemen en Sem

Knook om de eerste plek. Uiteindelijk wist Jens van Diemen als eerste de finish te bereiken en had de
altijd enthousiaste Sem Knook de
2e plaats bemachtigd. In de klasse Boys 10/Girls 11 zat Svenno van
Kleij als enige UWTC’er in de A-finale. Hij behaalde de 5e plaats. In
de B-finale kwam Jesse Versteeg
als 3e over de finish, gevolgd door
Nick van Vugt op de 5e plaats en
Thor Hartman op de 6e plaats. In
de klasse Boys 11/Girls 12 behaalde Izar van Vliet García de 2e plaats
in de A-finale, Brian Boomkens de
3e plaats, Maarten van der Mast de
4e plaats en Yiri Plas de 8e plaats. In
de B-finale werd Jimmy van Woerkom 3e en Joeri Nap 6e. In de klasse
Boys 12/Girls 13 werd Bartje-BoemBoem-van Bemmelen de winnaar
van de A-finale, meteen gevolgd
door Joey Nap op de 2e plaats en
Kevin Boomkens op de 3e plaats.
Alex van Driel werd 5e in de B-finale. In de klasse Boys 13/Girls 14 is
Scott Zethof geëindigd als winnaar
in de A-finale, Jeno Vallenduuk behaalde de 5e plaats. In de B-finale kwamen Max Bouwmeester, Roy
Schouten, Stef van Wijngaarden en
David van der Scheer achter elkaar
over de finish op de 2e, 3e, 4e en 5e
plaats. In de klasse Boys 14-Girls 15
reed Thomas van der Wijngaard in
de A-finale en fietste zich naar de
5e plaats. In de B-finale werd Bas
van Kuijk 3e, Mitch Bruns 4e, Linda
Reijnders 5e en Lisa Bouwmeester
7e. In de klasse Boys 15-16/Girls 16
ook weer een mooie groene A-finale met Tom Brouwer op de 2e plaats,
Wiljan Brouwer op de 3e plaats, Roberto Blom op de 5e plaats en Mats
de Bruin op de 7e plaats. Jaivy Lee
Vink werd 2e in de B-finale. In de
klasse Boys 17+/.Girls 17+ werd Michael Schekkerman ondanks wat
technische problemen met zijn fiets
toch weer de winnaar van de A-finale. In de B-finale eindigden Michiel Jansen, Rick Doornbos en
Tristan van der Ham na elkaar op
de 2e, 3e en 4e plaats. In de klasse Cruisers werd Wouter Plaisant
van der Wal, zonder muts maar met
helm, de winnaar van de A-finale.
Na hem kwamen Sven Wiebes, Peter Szucs en Guven Cevahir over de
finish op de 3e, 4e en 7e plaats.

UWTC wielren rijdt ook
met Pasen
Regio - Op zaterdag 7 april hebben Jeroen van Goor, Niels Ruijter
en Rick van Wieringen een nationale wedstrijd in Piershill gereden.
Ruim 40 renners aan de start. Er
werd erg hard gereden maar onze
renners konden lang in het peloton
blijven. Met een 13e plek voor Niels,
16e voor Rick en 17e plek voor Jeroen konden zij tevreden zijn.
Tweede Paasdag hebben Jeroen
van Goor, Niels Ruijter en Koen de
Best de ronde van Gerwen gereden.
Een zeer groot deelnemersveld van
honderd nieuwelingen aan de start.
Niels reed naar een verdienstelijke
28e plek en Jeroen werd 44e .
Selectiewedstrijd jeugd
De jeugd ging op zaterdag 7 april
naar Beverwijk voor de tweede selectiewedstrijd voor het NK. In totaal
zijn er bij 6 selectiewedstrijden punten te verdienen. De rijders met de
meeste punten, na afloop van deze selectiewedstrijden, kunnen zich
plaatsen voor het NK. Uitslagen: categorie 3 Tristan Geleijn 4e, catego-

rie 4: Owen Geleijn 5e en Eric Looij
9e, categorie 6: Menno van Capel
27e. De volgende selectiewedstrijd
is het districtskampioenschap op 15
april bij DOK in den Helder.
Lange afstandskampioenschap
UWTC
Op een zonnige 1e paasdag is het
lange afstand kampioenschap verreden op het wielren parcours van
sportpark de Randhoorn. Bij de
nieuwelingen won Rick van Wieringen. De overwinning bij de 40- ging
naar Henk de Jong en bij de 40+
won Henk van Laar.
Uitslag
Nieuwelingen: 1 Rick van Wieringen, 2 Bart de Veer
40-: 1 Henk de Jong, 2 Bas de Bruin,
3 Gerben van de Knaap, 4 Rene
Kaslander, 5 Nick Spaargaren, 6 Michael van Meenland
40+: 1 Henk van Laar, 2 Gijs Kostman, 3 René Wiebes, 4 Peter Wiebes, 5 Ronald van Wieringen, DNF
Gerard de Veer en Nico Fokker
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Argon deelt de punten
met Jong Hercules
Mijdrecht - In een matige wedstrijd tegen Jong Hercules uit Beverwijk heeft Argon een 1-1 gelijkspel behaald. De eerste helft kreeg
Argon wel goede mogelijkheden om
de score te openen maar de scherpte was deze middag niet aanwezig. Jong Hercules trof twee maal
de paal. In de slotminuten scoorde
Argon de 1-0 maar die voorsprong
kon Argon geen zes minuten vasthouden, een hoekschop verdween
in de kruising zodat het een puntendeling werd waar beide ploegen genoegen mee moesten nemen.
Schrik
Na vijf minuten kwam Argon met de
schrik vrij toen een schot van Patrick
v.d. Linde via binnenkant paal voor
de voeten van Rudi Zaal sprong die
de bal vervolgens wegwerkte. Daarna kreeg Argon goede mogelijkheden, een hoekschop verdween op
het dak van het doel en Lesley Groenen had geen geluk, eerste stuitte
hij op keeper Catak en even later
was zijn inzet te zacht. Ook Stefan
Tichelaar ondervond keeper Catak
als een hindernis zijn schoten werden tot twee maal toe door de sluitpost met de voet gekeerd. Dat overkwam Groenen een tiental minuten
later ook. Op slag van rust kwam
Argon goed weg, de bal werd in de
voeten van een aanvaller geschoten
die daarna flink uithaalde, maar het
schot stuiterde via de paal weer in
het veld.
Initiatief
Het initiatief bij het begin van de

Mijdrecht - In de topklasse heeft
Argon opnieuw niet gewonnen.
Op paasmaandag was EVV Echt
met 2-1 te sterk voor de ploeg uit
Mijdrecht. Naaste concurrent Hilversum wist wel te winnen waardoor
Argon nog steeds moet vrezen voor
degradatie. Argon kwam sterk uit de
startblokken en kwam in de eerste
helft op voorsprong door een doelpunt van Vincent Verheul. Een kwartier na rust was de score weer gelijk door gepruts voor het doel van
Argon. Jelle Schijvenaars maakte de
goal. Matchwinnaar werd uiteindelijk Jeroen Evelein door de 2-1 binnen te schieten. Door het verlies
blijft het geplaagde team van trainer Alain Hijman wederom met lege handen.

tweede helft lag bij Jong Hercules,
een mogelijkheid van Scholte ging
achter en dezelfde speler schoot in
handen van Argondoelman Bas van
Moort.
Ook Van der Vaart z’n schot ineens
ging maar rakelings naast. Vervolgens mocht Argon weer een paar
pogingen wagen, een vrije trap van
Groenen spatte op de vuisten van
de doelwachter uiteen, een schot
van Wouter Winters werd geblokt en
Kevin Blom schoot naast.
Vervolgens moest de Argondoelman een inzet van Suijkerbuijk tot
hoekschop verwerken. In minuut
88 kwam Argon op voorsprong. Een
hoekschop van Ali Eren werd wel
aangeraakt door keeper Catak maar
onvoldoende weggewerkt waardoor
Vincent van Hellemondt met een
soort kamikazeactie van dichtbij
scoorde, scheidsrechter Kooij wees
resoluut naar het midden 1-0. In
de allerlaatste minuut kreeg Argon
twee hoekschoppen om de oren, de
eerste werd door Van Moort weggewerkt maar wederom een hoekschop. Deze verdween bij de tweede paal in de kruising en kwam op
naam van Magdy Nashed. Een 1-1
gelijkspel waar beide ploegen genoegen moesten nemen. De concurrentie maakte wederom geen
misstap waardoor de voorsprong
slinkt tot vijf punten.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij
de nummer drie van ranglijst en de
meest scorende ploeg van 3B: NFC/
Brommer in Amstelveen.

Driehuis schiet zich naar
de finale!
Mijdrecht - Woensdag 28 maart
was het weer zover. De meiden van
de groepen 7/8 hadden schoolvoetbal. Dit jaar deed groep 8 van de
Driehuisschool ook weer mee. We
begonnen in poule C samen met
de Proostdij, Eendracht, Vlinderbos
en de Molenland. De eerste wedstrijd was om 13.00 uur tegen de
Proostdijschool. Julia had een mooi
schot op doel en die vloog er dan
ook in. De Proostdij kwam terug
tot 1-1, maar gelukkig schoot Julia
net voor het einde van de wedstrijd
de bal toch nog in het doel. Eindstand, 2-1 voor de Driehuis. Een uur
later moesten we weer spelen. Ditmaal tegen de Eendracht. We hadden een andere opstelling dan in de
wedstrijd tegen de Proostdij en dat
werkte heel goed. Maud, Julia en
Felice voorin, Demi en Amber achterin, Puck laatste man en Romy op
doel. Julia schoot er 3 in zonder tegendoelpunten.
Na deze wedstrijd moesten we tegen de Vlinderbos. We hadden weer
dezelfde opstelling en weer ging dit
erg goed. Julia, Puck en Maud schoten er alledrie een in, 3-0. Het was al
zeker dat we doorgingen maar we
moesten nog tegen de Molenland.
We behielden ondanks dat wel onze concentratie en dit resulteerde in
een klinkende zege van 5-0. Weer
was Julia de “grote vrouw” met vier
doelpunten.

Argon verliest bij EVV

Gescoord
De andere werd door Maud gescoord. In de kwartfinale traden
we aan tegen de Jozefschool. Julia
was weer niet te houden en scoorde
haar 11e doelpunt.
Door naar de halve finale! In deze wedstrijd kregen we het moeilijk,
we moesten tegen de Beatrix. Dankzij Maud die er een inschoot, de
achterhoede die het achter schoon
hield en mooie reddingen van Romy wonnen we die wedstrijd. We
waren in onze schoolvoetbalcarrière
nog nooit zover gekomen. We verloren de finale helaas van het andere team van de Beatrix. Het brak ons
in de finale op dat we geen wissels
hadden. Na zes wedstrijden alles
gegeven te hebben waren de krachten in de finale echt op. We verloren
maar met 1-0. Reden temeer om supertrots te zijn op de prestatie van
onze groep 8. Met een tweede plek
je schoolvoetbalcarriere afsluiten is
natuurlijk geweldig.
Kapot gestreden moesten we het
verlies even verwerken, maar uiteindelijk waren we allemaal weer goed
gemutst toen we de beker in ontvangst konden nemen.
Gefeliciteerd!!! Als laatste willen we
alle supporters bedanken voor hun
geweldige aanmoedigingen.

Atlantis 2 boekt een
ruime overwinning
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond voor het door de Rabobank
gesponsorde Atlantis 2 de eerste
thuiswedstrijd van het tweede deel
van de veldcompetitie op het programma. Tegenstander was Velocitas uit Leiderdorp. In de heenwedstrijd wist Atlantis 2 door een slechte beginfase niet te winnen. Deze
zaterdag had Atlantis 2 vanaf het
begin de wedstrijd in handen. Na 70
minuten was de Rabobankploeg de
terechte winnaar, eindstand 16-10.
Nieuw
Hoofdcoach van de seniorenselectie van Atlantis, Frits Bruintjes, heeft
ervoor gekozen tussen de zaal- en
veldcompetitie een aantal nieuwe
spelers voor het eerste team te selecteren.
Hierdoor is ook de samenstelling
van Atlantis 2 gewijzigd. Aan coach
Tamira Breedijk de taak om dit nieuwe team in goede banen te leiden.
Voor aanvang van de wedstrijd werd
door haar benadrukt dat er scherp
begonnen moest worden om niet,
net als in de heenwedstrijd, tegen
een vroege onoverbrugbare achterstand aan te kijken. Atlantis 2 nam
deze boodschap mee het veld in en
wist de eerste twee aanvallen af te
ronden met een doelpunt. Velocitas begon ook scherp aan de wedstrijd, hun eerste aanval leidde ook
direct tot een doelpunt: 2-1. Atlantis 2 bleef rustig aanvallen en ging
op zoek naar de juiste kansen. In de
eerste helft bleek Atlantis 2 vooral
van afstand trefzeker. Aan het einde van de eerste helft was een 9-3
voorsprong gecreëerd.

Scherpte
In de tweede helft zou Atlantis 2 de
scherpte van de eerste helft moeten zien vast te houden. Hoewel het
gat van zes doelpunten comfortabel
was, was de overwinning zeker nog
niet binnen. In het verleden heeft Atlantis 2 grote voorsprongen uit handen gegeven. Het was zaak dat deze
zaterdag niet te laten gebeuren. Het
leek er aan het begin van de tweede
helft op dat Atlantis doorging waar
het gebleven was. In de eerste aanval van de Rabobankploeg werd direct van afstand gescoord. Dit bleek
echter niet de inleiding voor nog
meer doelpunten van Atlantis. Atlantis ging slordig om met het balbezit, waardoor Velocitas de kans
kreeg meer aan te vallen. Hierdoor
wist de Leiderdorpse ploeg de comfortabele voorsprong van Atlantis
terug te brengen tot drie doelpunten: 11-8. Nog een treffer van Velocitas zou de moraal van Atlantis 2
geen goed hebben gedaan. Gelukkig bleef deze treffer uit en was het
invaller Maarten Helsloot die met
zijn derde treffer het vertrouwen
weer helemaal terugbracht. Atlantis speelde hierna de wedstrijd goed
uit en wist de marge weer terug te
brengen naar zes doelpunten. Met
een 16-10 overwinning kan Atlantis
2 met vertrouwen de komende wedstrijden tegemoet zien.
Komende zaterdag speelt Atlantis 2 om 15.00 uur in Noordwijk tegen hekkensluiter Fluks. De eerstvolgende thuiswedstrijd van Atlantis 2 is op 28 april. Om 13.55 uur is
kampioenskandidaat Fiks de tegenstander.

Hans Levy wint biljarttoernooi
Viinkeveen - Hans Levy is afgelopen dinsdag winnaar geworden van
het Heerenlux/De Merel prijs-biljart
toernooi.
Hans versloeg als eerste tegenstander Gijs Rijneveld in 22 beurten daarna Cor van Wijk in 16 beurten en Hans van Rijn in 15 beurten,
waarna in de finale Wim Berkelaar
het onderspit moest delven tegen
een ontketende Hans die Wim een
pak slaag gaf in 17 beurten en Hans
dus 1ste werd en de kippenmand en
de eieren mee naar huis nam.

Goede tweede Wim Berkelaar 3de
Arie van Vliet 4de Gijs Rijneveld
en 5de Frank Witzand. In de interne competitie leidt Arie van Vliet de
strijd om de titel. Wij kunnen nog
enkele spelers plaatsen voor zowel
de interne competitie, als De Ronde Venen competitie voor het nieuwe seizoen.
Wilt u meer weten over biljartclub Heerenlux/De Merel dan kunt
u informatie inwinnen in Café biljart de Merel Arkenpark MUR 43,
Vinkeveen tel. 0297-263562 of 0297264159

Goed
Argon begon goed aan de wedstrijd en kwam in de 3e minuut al
op een 1-0 voorsprong. Na een goede combinatie aan de rechterkant
en een actie van Patrick Lokken kon
Vincent Verheul scoren. Nog geen
twee minuten later was het bijna weer raak. Na een goede actie
van Joshua Patrick kon Samir Jebbar vrij inschieten. Jebbar verzuimde en schoot tegen EVV doelman
Vercruysse aan. Dit bleek later een
dure misser te zijn. Het eerste kwartier van de wedstrijd was Argon EVV
voetballend de baas. In de loop van
de eerste helft gaf Argon de wedstrijd langzaam uit handen.
Ruimte
EVV kwam beter in de wedstrijd en
kreeg dan ook een aantal mogelijkheden. Met name vanaf de rechterkant kreeg Thomas Janssen veel
ruimte om de ballen voor het doel
van Maxime Singels te pompen. Jelle Schijvenaars en Jeroen Evelein
waren met kopballen dicht bij de
gelijkmaker. Argon moest ver terug.
Vlak voor de pauze was Jeroen Evelein nog één keer dicht bij de gelijkmaker. Zijn schot verdween net
naast het doel. Ruststand 0-1.

Argon kon de tweede helft de storm
niet luwen. Je zag Argon spelers
om zich heen kijken en zichzelf afvragen: “wie is mijn vaste tegenstander”? EVV staat synoniem voor
lengte en fysiek en veel bewegende
mensen, hier wisten de blauwhemden uit Mijdrecht geen raad mee.
In de 60e minuut kwam EVV dan
ook op gelijke hoogte. Na een hoge voorzet bleef Singels op de lijn
staan daar waar hij uit had moeten
komen. De kopbal die hier op volgde werd door Chiel Kok van de lijn
gehaald. Leerpunt voor een volgende keer: niet door het midden uitverdedigen. Want hierdoor kon Tom
Timmermans op doel schieten. Zijn
schot werd van richting veranderd
door Jelle Schijvenaars: 1 - 1.
Een kans
In de tweede helft heeft Argon eigenlijk maar één echt goede kans
gehad. De zwak spelende Joshua
Patrick faalde één op één tegen de
keeper van EVV. E.V.V. voelde dat er
meer in zat en 12 minuten voor tijd
viel dan ook de winnende treffer.
Een vrije trap van Tom Timmermans
werd door Jelle Schijvenaars doorgekopt op Jeroen Evelein en die tekende voor zijn 17e seizoenstreffer.
Argon probeerde het daarna nog
wel, maar net als de vorige uitwedstrijd bij WKE lukte het niet.
Onvoldoende
Een kwartier goed voetballen blijkt
achteraf onvoldoende voor een
overwinning. Na 5 minuten had Argon met 2-0 voor kunnen staan.
Achteraf blijkt dit dus een dure misser. Argon staat nu veertiende in de
zondagtopklasse met 25 punten uit
26 duels.
Hilversum staat vijftiende en heeft
net zo veel punten behaald uit
evenveel gespeelde wedstrijden.
De eerst volgende wedstrijd speelt
Argon zondag 15 april thuis tegen
HSC’21. Een goed resultaat is hard
nodig in de strijd tegen degradatie.

Atlantis wint van DKV
Mijdrecht - Zaterdag 7 april speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 een thuiswedstrijd tegen DKV IJmuiden. Na een moeizame start wist het eerste team onder
leiding van Frits Bruijntjes de wedstrijd met een stand van een 12 tegen 9 af te sluiten en de punten in
Mijdrecht te houden.
Binnen de eerste minuut werd de
score geopend door DKV IJmuiden.
DKV startte fel en had al snel de
smaak te pakken. Atlantis was echter aanvallend nog zoekend en verdedigend ongeconcentreerd. Binnen 15 minuten stond er een stand
van 5 tegen 1 op het scorebord in
het voordeel van DKV IJmuiden. Atlantis wist zicht te herpakken en begon aan een inhaalrace. Met een

gelijke stand (6-6) werd de eerste
helft afgesloten.
Door een schot van afstand van Alex
van Senten werd er in de tweede
helft voor het eerst een voorsprong
genomen. Tot twee keer toe lukte
het Atlantis om een voorsprong te
pakken. Maar DKV IJmuiden wist
beide keren de stand weer gelijk te
trekken. Door twee mooi uitgewerkte kansen van Janneke van Ginkel
liep Atlantis voor de derde en laatste
maal uit en werd de wedstrijd afgesloten met een stand van 12 tegen 9.
Aankomende zaterdag om 15.30
speelt het door Rabobank gesponsorde Atlantis tegen Oranje Nassau
in Amstelveen. De thuiswedstrijd
werd gewonnen met een stand van
12 tegen 10.

DES overklast de Vinken
Vinkeveen - De korfballers van De
Vinken 1 speelden zaterdag 7 april
tegen koploper DES 1 uit Delft. Gedurende de eerste twintig minuten
hadden de Vinkeveners niets in te
brengen. Hierna volgde een aantal
goede momenten, waardoor De Vinken tot 14-8 kon komen in de tweede helft. Uiteindelijk liet DES De
Vinken alle hoeken van het veld zien
en won overtuigend met 25-11.

Alle halve finalisten bekend
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./ Café de Merel
zijn alle halve finalisten bekend, in
het afgelopen weekend speelden
zaterdag Harry Koperberg, Bert van
Walraven, Theo Valentijn en Henk
Doornekamp zich naar de halve finales, en de verrassing van de zondag Hans v. Rijn in topvorm, Ed van
Heuven, Bert Fokker en Rob Gels
ook reeds geplaatst voor de halve
finales op zaterdag 14 en zondag
15 april aanvang beide dagen 14.00
uur zijn de volgende spelers Paul

Schuurman, Bert Dijkshoorn, Jos
Lugtigheid, Jan Eijsker, Gijs Rijneveld, Pim de Jager, Cock Verver en
Hans van Ekris. Deze spelers gaan
proberen zich in de finale te spelen
op zaterdag 21 en zondag 22 april
met acht man.
Dus van de laatste zestien spelers
moeten er nog acht spelers af vallen de halve finale wordt dus erg
spannend op zaterdag 14 en zondag
15 april. Dit alles in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562.

Contrast
De Vinken had in de thuiswedstrijd,
met een eindstand van 14-7, weinig
in te brengen tegen het achttal uit
Delft. Vanwege de afwezigheid van
Joyce Kroon, trad Helene Kroon aan
in de verdediging samen met Silvia Oussoren, Kelvin Hoogeboom en
Rudy Oussoren. In de aanval begonnen Melanie Kroon, Mariska Meulstee, Peter Koeleman en aanvoerder Peter Kooijman. De arbiter kon
vanwege ziekte de wedstrijd niet leiden, maar gelukkig was het Delfts
netwerk groot genoeg om vervanging te organiseren. Vanaf minuut
één wist DES vanaf de stip te scoren
door de vele strafworpen die werden toegekend in de paalzone. Terwijl De Vinken verdedigend steekjes liet vallen, strafte DES dit zorgvuldig af. Na twintig minuten was
het verschil al acht scores. Hierna

produceerde De Vinken een aantal
snelle combinaties waaruit Mariska
en Rudy scoorden. Voor rust vielen
nog twee schoten van Rudy en een
kansje van Mariska door de mand,
waardoor met een tussenstand
van 12-6 weer hoop gloorde bij het
achttal van coach Fred Straatman.
Vervanging van de vervanger
Meteen na rust trof het eerste schot
van Rudy doel, maar dichterbij kwamen de ABN-AMRO’ers vanmiddag niet. DES zette De Vinken geregeld te kijk met slimme balletjes,
waar voornamelijk de Vinkenheren in trapten. Ook van afstand bleven de mannen van DES scoren en
met schoten van Helene en Mariska werd het halverwege de tweede
helft 18-9. Een derde scheidsrechter
werd ingebracht, aangezien de vervanger het veld verliet met kramp. In
het laatste kwartier werd het Delfts
publiek getrakteerd op fraaie treffers. Moedeloos keek De Vinken
naar de achterstand van 23-10. Na
de wegtrekbal van Mariska lukte het
DES nog twee maal te scoren in de
laatste minuut.
Aanstaande zaterdag speelt De Vinken 1 tegen Luno 1 uit Linschoten.
De wedstrijd zal om 15.30 uur aanvangen in sportpark De Molmhoek.

Eerste uitwedstrijd
Atlantis F2 verliep top!
Mijdrecht - De eerste wedstrijd op
kunstgras na het binnen seizoen
verliep zeer goed voor de F2 van
korfbalvereniging Atlantis. In Sassenheim wonnen ze van TOP/Wereldtickets.nl.
Nadat er tien minuten te laat werd
begonnen omdat het veld nog uitgezet moest worden, stond de F2
op scherp in Sassenheim. Gelijk in
de eerste minuut scoorde aanvoerster Maud de 0-1 en al snel volgde de 0-2. TOP kwam terug met
een goede aanval, maar dat liep op
niets uit. Doordat Emma een goede bal aangaf kon Maud de 0-3 maken. Toen vocht TOP terug en werd
het 1-3. Maud en Tessa volgden en
maakten de 1-4 en 1-5. Doordat
Silke goed verdedigde, kon de tegenstander niet scoren en daarna
kwam de time-out. TOP kwam veel
aan bal, maar Esmee pakte de bal af

en speelde hem naar Tessa, die vervolgens kon scoren. Toen was het
de beurt voor TOP die scherp terugkwam, waardoor de ruststand 3-6
was. Coaches Joyce en Iris bespraken de aanpak voor de tweede helft
en gaven de meiden instructies. De
pauze duurde wat lang en de meiden speelden tikkertje totdat de
wedstrijd weer begon. Er komt een
tegendoelpunt en Esmee had een
kniewond(je) waar een pleister voor
gehaald werd. Daarna kon de wedstrijd worden hervat. De doorloopbal van Silke ging mooi over naar
Esmee die, met zere knie, scoorde!
Lisanne wilde ook een doelpunt maken en dat lukte net voor de timeout: 4-8. Daarna was het niet meer
te houden en liep Atlantis F2 over
van enthousiasme. De eindstand
werd 4-14. Bij de strafworpen werd
de stand 4-1.
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Uithoorn - Dankzij de festiviteiten van
AH Jos van den Berg, (hij vierde zijn eerste lustrum), was het de afgelopen weken, en zeker ook afgelopen zaterdag,
weer gezellig in winkelcentrum Amstelplein. Bijna elke dag waren er wel activiteiten, van heerlijk koffie drinken met
wat lekkers, knutselmiddagen en eieren
schilderen voor de kids. Zaterdag had

AH Jos van den Berg het gehele winkelcentrum omgetoverd in een paasfestijn
voor jong en oud.
De ouders konden in alle rust winkelen, want de kinderen werden wel vermaakt. Ze konden worden geschminkt,
ze konden knutselen, er was muziek,
een paashaas die heerlijke chocolade

eitjes uitdeelde en de sfeer werd verhoogd door een echt paashazenorkest.
Jong en oud genoten zichtbaar. Rond
half drie liep het winkelcentrum vol.
Zie voor een uitgebreid fotoverslag van
de prijsuitreiking van het AH Jos van
den Berg prijzenfestival elders in deze
krant.

brengen sfeer en gezelligheid
in winkelcentrum Amstelplein

