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Ook voor
zonnepanelen
moet u bij
Vosse zijn!

DEZE WEEK:
Drukbezocht open huis
Muzikale hartstocht
Kuikens op de
Kwikstaart

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

Bekende Nederlanders
bij Alkwin

KORT NIEUWS:

Beveiligers te lijf
Uithoorn - Een 38-jarige man
uit Amsterdam is zondagavond
in een supermarkt in Uithoorn
door de politie aangehouden
nadat hij twee beveiligers te lijf
was gegaan bij een conflict. De
beveiligers wilden de man aanspreken op zijn gedrag. Bij het
voorval raakte een van de beveiligers lichtgewond. De Amsterdammer was even voor
half zes de zaak aan het Amstelplein binnengelopen zonder winkelmandje. De beveiligers spraken de man erop aan,
waarna een handgemeen ontstond. Daarbij zou de Amsterdammer een van hen met een
helm hebben geslagen. De andere zou door de 38-jarige man
in zijn hand zijn gebeten. Gewaarschuwde agenten troffen
de partijen nog vechtend aan.
De Amsterdammer is meegenomen naar het politiebureau.
De beveiligers deden aangifte.

DEZE WEEK:

Burgemeester Oudshoorn
uit de PvdA gestapt
Uithoorn - Vrijdag 5 april werd in
de media bekendgemaakt dat burgemeester Dagmar Oudshoorn haar
lidmaatschap van de PvdA met onmiddellijke ingang heeft opgezegd.
Volgens haar laat de partij haar oren
teveel hangen naar wat wordt genoemd de ‘manipulatie en intimidatie door uitwassen van de allochtone achterban’. Ook zou de ‘neiging
tot vriendjespolitiek’ haar een doorn
in het oog zijn. Volgens de burgemeester had zij de partijtop bij herhaling gewaarschuwd voor dubieuze organisaties van Marokkaanse en
Turkse oorsprong die op de allochtone achterban van de PvdA druk
uitoefenen om zich meer met het
(landelijke) beleid van de partij te
bemoeien. Maar de partijtop schijnt

zich er in haar ogen niets van aan te
trekken en bedekt dit met de mantel der liefde. Naar de mening van
Oudshoorn worden de waarschuwingen ‘onder het kleed geschoven.’ Oudshoorn blijft burgemeester,
maar dan ‘partijloos’. Burgemeester
Oudshoorn ervaart de druk van met
name Turkse en Marokkaanse organisaties en woordvoerders uit die
groeperingen als ‘intimiderend en
onaangenaam’. Volgens haar dreigen onder meer Marokkaanse organisaties de achterban te adviseren om bij verkiezingen niet meer
op de PvdA te stemmen als er niet
aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan. Negentig Marokkaanse organisaties hebben dit zelfs in een
brief aan minister Lodewijk Asscher

(PvdA) verwoord. Aanleiding daarvoor is het voornemen van de minister om sociale uitkeringen aan
familieleden van Marokkaanse Nederlanders in Marokko te beperken. Bij Turkse organisaties bestaat
het vermoeden dat het ongetwijfeld
zal gaan om de zaak van het Turkse
jongetje Yunus waarover veel commotie is geweest. Al met al is burgemeester Oudshoorn kennelijk helemaal klaar met de PvdA die zich
door al deze intimidaties in het beleid laat ondersneeuwen. Doorgaan
als ‘partijloze’ burgemeester is mogelijk in Nederland. Die staat dan
politiek gezien met recht ’boven de
partijen’. Burgemeester Oudshoorn
bekleedt haar ambt in Uithoorn
sinds mei 2010.

ALS BIJLAGE

Tank voor de
mooiste films
Keuze uit 6 DVD’s

1.99 *
*Per stuk met volle spaarkaart, op=op

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 3

Uithoorn - Het evenement Blacklight Live Dance Party vindt plaats in
de Thamerkerk. Op zaterdag 27 april
gaat het weer gebeuren! Na een
zeer gezellige, uitverkochte party in
2012 zijn ze dit jaar weer in de Thamerkerk met het event van het jaar.
CultuurHart Uithoorn organiseert in
samenwerking met BlackLight Live!
en AV4All een Dance Classics Party
in aanloop naar je laatste Koninginnedag Feestweek. Hou je van The
Trammps, Tavares of Robin S., kortom de muziek uit de jaren 70, 80 en
90? Ga dan op 27 april naar de Thamerkerk, je kunt dan weer eens lekker dansen op de muziek van toen.

De Kwakel - Maandag 15 april
aanstaande is het Kwakelse briljanten echtpaar Arie Vork en Dora ten
Brink 65 jaar getrouwd.
Zij traden in het huwelijk op 15 april
1948 in De Kwakel. Arie Vork is geboren in mei 1925 in Zevenhoven.
Dora is in april 1925 geboren aan de
Boterdijk in De Kwakel. Arie heeft
zijn jeugd doorgebracht bij de Jan
Ploegensluis, waar zijn vader sluiswachter was. Arie en Dora kregen
vaste verkering en trouwden in april
1948. Later volgde Arie zijn vader op

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstel werk

BlackLight Live Dance
Classics Party

Kom ook en dans van 20.00 uur ’s
avonds tot 02.00 uur ’s nachts op
jouw favoriete hits uit de 70’s, 80’s
en 90’s gemixt door de DJ’s VanDjill en Timo van Amstel. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij de Zoete Zonde
aan de Koningin Julianalaan 54, bij
Kwalitaria Amstelplein 30, bij Primera-De Jong Zijdelwaardplein 91, bij
Kapsalon Hair Sensation Legmeerplein 28 of via danceclassics@cultuurhartuithoorn.nl. Kaarten kosten
10 euro.
Het Oranjegevoel begint in Uithoorn
op zaterdag 27 april in de Thamerkerk.

Briljanten bruidspaar
Arie Vork & Dora ten Brink

Slechts

Uw schade,
onze zorg

CultuurHart Uithoorn presenteert:

Prachtige witte reigers
Uithoorn - Deze week ontvingen
wij van Riet Dielen uit Uithoorn
bovenstaande foto, met de volgende tekst: “Je ziet niet zo vaak
witte reigers, maar de hele winter

kwamen in de schemering veertien tot zestien reigers aangevlogen en zij overnachtten in de bomen van de kleine Poel, een deel
van het Zijdelmeer in Uithoorn. In

Expositie Corrie Eeltink

de ochtend als het licht werd vlogen ze weer weg voor de hele dag.
Daar heb ik een foto van kunnen
maken, die ik graag met anderen
wil delen.”

Uithoorn - Tot dinsdag 7 mei exposeert de Uithoornse kunstenares Corrie Eeltink in het gemeentehuis. De getoonde schilderijen zijn
heel kleurrijk en in diverse technieken gemaakt, namelijk acryl, aquarel, krijt en etsen. Corrie Eeltink studeerde af bij de Vrije Academie
Haarlem en heeft in de loop der jaren heel wat exposities op haar
naam staan. Naast uitvoerend kunstenaar heeft zij reeds 20 jaren (dit
jaar is het jubileumjaar!) een schildersatelier (Atelier de Penseelstreek), waar zowel volwassenen
als kinderen aan cursussen, workshops en verjaarspartijtjes kunnen
deelnemen. In de afgelopen jaren
deed zij tevens mee aan grote schilderprojecten voor kinderen, waar zij
een aantal jaren geleden een Award
voor ontving.
De expositie in het gemeentehuis is
te bezichtigen tijdens openingstijden (zie:www.uithoorn.nl).

als sluiswachter tot aan 1963. Het
echtpaar verhuisde toen naar de
Mgr. Noordmanlaan, de stek waar
zij nu nog wonen.
Arie is ook een van de oprichters
van de ‘Watersport Vereniging Jan
Ploegensluis Club’. Voor deze vereniging heeft hij zich jaren ingezet
als bestuurslid en vrijwilliger. Als
hobbyfotograaf heeft Arie heel veel
foto’s aan de Stichting De Kwakel
Toen en Nu geschonken, waar zij
hem erg dankbaar voor zijn.
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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CO L O F O N

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
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
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Thamerlaan tijdelijk gesloten
voor vrachtverkeer
Vanaf heden is de Thamerlaan tot en
met 31 december 2013 gesloten voor
vrachtverkeer. Deze maatregel is genomen naar aanleiding van de uitkomsten van een trillingsonderzoek.
Uit dit onderzoek blijkt dat zwaar verkeer mogelijk schade kan aanricht aan
de woningen. Bij de herinrichting van
de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan
treft de gemeente permanente maatregelen om schade te voorkomen.

De Thamerlaan is nu al gesloten voor
vrachtverkeer, maar bestemmingsverkeer was wel toegestaan. Door de huidige tijdelijke verkeersmaatregel is de
Thamerlaan nu tot eind dit jaar ook gesloten voor bestemmingsvrachtverkeer. U kunt het hele besluit, met daarin de motivering en het doel van het
besluit teruglezen in de Staatscourant
https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.
nl/stcrt-2013-7944.html

N
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E
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Aanleg vrijliggend
tweerichtingenﬁetspad op
Noorddammerweg
De gemeente Uithoorn wil aan het
einde van dit jaar beginnen met de
aanleg van een vrijliggend tweerichtingenﬁetspad op de Noorddammerweg tussen de Vuurlijn en de oude N201. B&W hebben op 26 maart
2013 ingestemd met het voorlopig
ontwerp. Hierop kunt u reageren.
Ter inzage
Vanaf 3 april 2013 ligt het voorlopig
ontwerp gedurende twee weken ter
inzage in het gemeentehuis, in de
openbare bibliotheek en in dorpshuis De Quakel in De Kwakel. Tot
17 april 2013 kan iedereen schriftelijk of per e-mail een reactie indienen. Uw schriftelijke reactie kunt u
sturen naar de gemeente Uithoorn,
afdeling Leefomgeving, Postbus 8,
1420 AA Uithoorn. Uw e-mail kunt u
sturen naar gemeente@uithoorn.nl,
t.a.v. de afdeling Leefomgeving. U
kunt het voorlopig ontwerp ook vinden op www.uithoorn.nl
Na de inspraaktermijn wordt het
voorlopig ontwerp eventueel aangepast en deﬁnitief vastgesteld.
Toelichting
Eén van de doelstellingen van het
Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan
(UVVP) is het hebben en onderhouden van een goed regionaal en lokaal ﬁetsroutenet. Met het doortrekken van het ﬁetspad langs de Noorddammerweg wordt een zwakke schakel in het regionale ﬁetsnetwerk opgeheven.
Voorlopig ontwerp
Het ﬁetspad langs de Noorddammerweg tussen de huidige N201 en Vuurlijn wordt over de hele lengte van circa 850 meter aangelegd. Het gaat
om een vrijliggend, verplicht tweerichtingenfietspad met een breedte
van drie meter. Aan beide kanten van
het ﬁetspad komt een berm van mini-

maal een meter. De bedrijven en woningen aan de andere zijde van de
Noorddammerweg krijgen de mogelijkheid om vanaf hun inrit over te steken naar het ﬁetspad. De bestaande
lichtmasten worden vervangen door
nieuwe. Langs het sportcomplex van
Qui Vive komt een hek. In het voorlopig ontwerp is rekening gehouden
met de toekomstige aanleg van een
rotonde op de kruising van de oude
N201 met de Noorddammerweg.
Groen
Voor de aanleg van het ﬁetspad moeten 23 bomen aan de oostkant van
de Noorddammerweg gekapt worden. Ter hoogte van de begraafplaats
komen 13 nieuwe bomen. Omdat
er binnen het project maar plaats is
voor 13 bomen, is gekozen voor het
herplanten van een beeldbepalende
boom, de Linde. Een grote boom die
veel ruimte nodig heeft om te kunnen
groeien en een mooi beeld oplevert.
Om het zicht op de hockeyvelden
te verminderen, wordt afschermende beplanting aangeplant. De huidige groenstrook tussen het sportcomplex van Qui Vive en de Noorddammerweg blijft volledig gehandhaafd.
Watercompensatie
Omdat er een watergang gedempt
wordt, moet er watercompensatie
plaatsvinden. Dat gebeurt door het
bestaande water langs de begraafplaats en de watergang langs de
N201 richting huisnummer 44 te verbreden.
Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen
met mevrouw D. Spies van de afdeling Leefomgeving. Zij is bereikbaar
op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag via telefoonnummer 0297513111 of per e-mail gemeente@
uithoorn, t.a.v. D. Spies.

Gemeentehuis op 12 en 19 april ‘s middags telefonisch onbereikbaar
Het gemeentehuis is op vrijdag 12 en 19 april telefonisch niet bereikbaar vanaf 12.00 uur.
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Wist u dat de gemeente Uithoorn
ook kantoorruimte verhuurt?
Kantoorruimte op begane grond
In De Hoeksteen is per direct 81 m²
bruto vloeroppervlakte (BVO) kantoorruimte te huur. Deze ruimte ligt
op de begane grond en is uitstekend toegankelijk.
Vanwege de indeling in diverse kamers zijn er meerdere gebruiksmogelijkheden, zoals 2 tweepersoonswerkkamers, spreekkamer,
balie etc. U heeft de beschikking
over een eigen toilet en een (kofﬁe)keuken.
Kantoorruimte op 2e etage
Bovendien komt per 1 oktober
2013 op de 2e etage circa 139 m²
(BVO) kantoorruimte voor verhuur
beschikbaar met (kofﬁe)keuken en
berging/kopieerruimte. Het betreft
een grotendeels open ruimte die
vrij kan worden ingedeeld. Op deze etage is een gedeeld toilet aanwezig. In overleg met de overige
huurders kan bovendien gebruik
worden gemaakt van de op de 1e

etage aanwezige gemeenschappelijke (vergader)ruimte (opp. ± 45
m² BVO). Dit gebruik is inbegrepen
in de huur.
De Hoeksteen
Gebouw De Hoeksteen dateert
van 1963 en is ontworpen door
Gerrit Rietveld. Het pand is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst en ligt op een zeer
gunstige locatie op de hoek van de
Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, vlakbij winkelcentrum Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt, reden waarom hier ook bibliotheek
Amstelland is gevestigd. In het gebouw is een lift aanwezig.
Meer info?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.H.E.
Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling van de gemeente Uithoorn, tel.: 0297-513111.

Subsidie voor isolatie in de
gemeente Uithoorn
Inwoners van de gemeente Uithoorn
kunnen vanaf 11 april 2013 subsidie
aanvragen voor duurzame energiebesparende maatregelen die te maken hebben met bouw en installatie.
Subsidieregels
De subsidie is met name gericht op
het isoleren van daken, vloeren en
spouwmuren en geldt niet voor zonnepanelen. Daarnaast vallen ook
HR++ glas, zonneboilers en (combi)
warmtepompen onder de subsidieregeling. De hoogte van het subsidiebedrag is 15% van de kosten inclusief btw. Per adres geldt een maximale subsidie van € 1.000,- en een minimum van € 100. De subsidieregeling is tot stand gekomen vanuit de
provincie Noord-Holland en is voor
Uithoorn uitgewerkt in samenwerking met de regio Amstelland-Meerlanden.

Subsidieperiode
De gemeente Uithoorn zal het subsidiebedrag vanaf 2013 over een periode van vier jaar ( tot uiterlijk 30
september 2016) voor bestaande
bouw beschikbaar stellen volgens de
op=op constructie. Dit betekent: wie
het eerst komt, het eerst maalt. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als het budget
van € 47.764,- op is, worden geen
nieuwe aanvragen meer behandeld.
Daarnaast is gekozen om het subsidiebedrag te splitsen in een percentage van 70/30: 70% voor bouwkundige maatregelen (isolatie en HR++
glas) en 30% voor installatietechnische maatregelen (warmtepomp en
zonneboiler).
Meer info
Meer informatie staat op www.
uithoorn.nl

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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

TER INZAGE

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

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en
met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperiode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297513111.
- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleidsregels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info:
Waternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900 - 93 94 of evelien.van.assenbergh@waternet.nl
- Verkeersbesluit openstelling Randweg voor gemotoriseerd verkeer en geslotenverklaring voor vrachtverkeer. Inzageperiode 6 maart tot en met 17 april
2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Waterlijn Dorpscentrum. Inzageperiode 5 t/m
18 april 2013. Info: de heer R. Noorhoff, 0297-513111.
- Voorontwerp “Bestemmingsplan Noorddammerweg_ﬁetsverbinding en rotonde bij N201”. Inzageperiode 5 t/m 18 april 2013. Info: de heer M. Blonk, 0297513111.
- Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Prinses Irenelaan. Inzageperiode: 13
maart 2013 tot en met 24 april 2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. 0297513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland. Ter inzage van: 15 maart t/m 25 april
2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Voorlopig ontwerp vrijliggend tweerichtingenﬁetspad op Noorddammerweg.
Ter inzage van 3 t/m 17 april 2013. Info: mevrouw D. Spies. Tel. 0297-513111.
- Visie op het sociale domein Uithoorn. Ter inzage: 11 t/m 23 april 2013. Info:
mevrouw D. Veurink, tel.: 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Schootsveld 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de
bestaande steiger. Ontvangen 27 maart 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grebbe 9 en 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van de bestaande bergingen, het wijzigen van de woningentrees en het
wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 2 april 2013.

Thamerdal
- Meerlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en verhogen van het bestaande dak, het plaatsen van een dakraam en een dakkapel
aan de voorzijde en het wijzigen van het gevelkozijn in de zijgevel. Ontvangen
26 maart 2013.

WWW.UITHOORN.NL

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Hollandsedijk, vergunning kabels en leidingen hercoaten gasleiding. Bezwaar
t/m 18 mei 2013.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 27, vergunning aan de exploitant van Mamamia Alexandrië voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 16 maart 2016. Bezwaar
t/m 14 mei 2013.
- Wilhelminakade 23, vergunning aan de exploitant van Steakhouse La Pamba
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m16 maart 2016. Bezwaar t/m 14
mei 2013.
- Wilhelminakade 57, vergunning aan de exploitant van IJssalon Cadore voor
het exploiteren van een horecabedrijf t/m 27 maart 2016. Bezwaar t/m 14 mei
2013.
De Kwakel
- Hooilaan 19, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 15 mei 2013.
- Jaagpad achter 18a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke huisvesting. Beroep: t/m 22 mei 2013.
- Pastoor J. van Dijklaan, instemmingsbesluit m.b.t. het leggen van leggen CAIkabel. Bezwaar t/m 17 mei 2013

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Legmeerplein 22 t/m 32 even, instemmingsbesluit m.b.t. uitbreiding telecommunicatienetwerk. Bezwaar t/m 17 mei 2013.
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan Legmeervogels Activiteitencommissie voor het organiseren van het Sport en Spel weekend van 7
t/m 9 juni 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een supermarkt. Bezwaar: t/m 8 mei 2013.
- Zijdelwaardplein, vergunning kabels en leidingen m.b.t. verleggen LS-net. Bezwaar t/m 15 mei 2013.
- Zijdelweg 23, instemmingsbesluit m.b.t. aansluiting op het telecommunicatienetwerk. Bezwaar t/m 17 mei 2013.
- Potgieterlaan 14, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 17 mei 2013.
- Herman Gorterhof 108 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het
wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: t/m 20 mei 2013 .
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

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

10 april 2013
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Vervolg van vorige blz.
VaststellinG GebiedsVisie boterdijk - Vuurlijn

structuurvisie
In september 2009 heeft de Raad van de gemeente Uithoorn de gemeentelijke
Structuurvisie vastgesteld. Met het vaststellen van de Structuurvisie heeft de Raad
ook een opdracht voor het gebied tussen de Boterdijk en de Vuurlijn geformuleerd.
Deze luidt “gebied tussen Boterdijk en Vuurlijn, natuur en ecologie inventariseren
en plan van aanpak opstellen voor gebied”.

doelen
Daarbij zijn de volgende doelen gesteld:
- Het versterken/ontwikkelen van de groene, cultuurhistorische en ecologische
waarden;
- Het versterken/ontwikkelen van de recreatiemogelijkheden;
- Het waar mogelijk verplaatsen/saneren van bedrijvigheid en kassen voor zover deze een belemmering vormen voor de ontwikkelingen in het gebied en de
eigenaren hiertoe bereid zijn;
- Het gebied ontwikkelen als verbindende schakel langs de Stelling van Amsterdam.

Gebiedsvisie
Donderdag 28 februari heeft de gemeenteraad van Uithoorn de Gebiedsvisie Boterdijk - Vuurlijn en het achtergronddocument gebiedsvisie Boterdijk - Vuurlijn Uithoorn vastgesteld. Hiermee is voldaan aan de opdracht uit de structuurvisie. De
gebiedsvisie vormt het toetsingskader voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen
in het gebied. De documenten zijn te raadplegen op www.uithoorn.nl.
Uithoorn, 10 maart 2013
start inspraak Voorontwerp “bestemminGsplan
noorddammerweG_fietsVerbindinG en rotonde bij n201”

Bij de totstandkoming van het Uithoorns Verkeers en VervoersPlan (UVVP) in

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

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

Het voorontwerp “Bestemmingsplan Noorddammerweg_fietsverbinding en rotonde bij N201” ligt in het kader van de inspraakprocedure met ingang van vrijdag 5
april 2013 t/m donderdag 18 april 2013 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van
het gemeentehuis, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede
in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan
16 te De Kwakel.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.

Verdere procedure:
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-

s

stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 3 april 2013
wet milieubeHeer

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij drie meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
- N201 Steigerhout BV, Provincialeweg 70 te Uithoorn voor de oprichting van
een handel in het bewerken van hout;
- AWG Realisatie BV, Voorling 110 te De Kwakel voor de oprichting van een
aannemersbedrijf;
- Albert Heijn 1504, Zijdelwaardplein 84 te Uithoorn voor de verandering van het
bestaande filiaal.

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 10 april 2013
beleidsreGel Voor subsidie duurzame enerGiemaatreGelen

Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben besloten een beleidsregel vast
te stellen voor subsidie duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Uithoorn 2013-2016. Deze beleidsregel heeft een looptijd van
vier jaar vanaf de vaststelling tot uiterlijk 30 september 2016. Deze beleidsregel
treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en eindigt per 30 september 2016;
De regeling treedt dus op donderdag 11 april 2013 in werking.

www.uitHoorn.nl
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter,
via @Raaduithoorn

Dag van de Toekomst: de hele gemeente in gesprek
Raadslid Els Gasseling (midden) van de
PvdA in gesprek over de Strategische Visie.

Afgelopen zaterdag was het zover:
de Dag van de Toekomst. Een belangrijke
mijlpaal voor de gemeenteraad én voor
de complete gemeente Uithoorn, waarbij
de gemeenteraad in gesprek ging met
inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Welke kant willen we
op met onze gemeente?
Die belangrijke vraag
beantwoordt de Strategische
Visie (zie kader). De Dag van
de Toekomst van afgelopen
zaterdag diende om te
horen wat de inwoners van
Uithoorn vinden. Op drie
plekken in de gemeente gingen
raadsleden en overige
leden van de zogeheten
visiegroep in gesprek met de
inwoners van de gemeente.

Taken
Moet de gemeente zorgen
voor sociale voorzieningen?
En zo ja, bent u dan bereid
daar meer voor te gaan
betalen? Werken, wonen
en winkelvoorzieningen,
zijn dat taken van de
gemeente? Of juist van
het bedrijfsleven? Deze
en andere belangwekkende
vragen vormden het
hart van de Dag van de
Toekomst.

Bij het dorpshuis
Gewapend met een
korte vragenlijst voor
de inhoud, ballonnen
voor het feestelijke karakter
en linnen tassen als
leuke weggever deed het
gezelschap allereerst
De Kwakel aan. Bij het
Dorpshuis bleken enkele
personen ondanks de
kou bereid tot een praatje
over de toekomst van de
gemeente. Daarnaast
konden er veel brochures
worden uitgereikt en
zegden veel passanten
toe later de online enquête
in te zullen vullen.
Wat is de
strategische Visie?
De Strategische Visie,
een initiatief van de
gemeenteraad van
Uithoorn, wordt hét
handvest voor de
gemeentelijke koers
tot 2030. Samen met een
groep bewoners, onder
nemers en maatschappe
lijke organisaties zoekt de
raad naar één toekomstvi

Ballonnen
Toen rond 11 uur het
zonnetje doorbrak, leverde
dat mooie taferelen op.
Op het Zijdelwaardplein
toonden tal van inwoners
zich bereid met de raads
leden en de visiegroep
van gedachten te wisselen
over de toekomst van
Uithoorn. Bij de jeugd
vonden de ballonnen gretig
aftrek, en ook de linnen
tassen vlogen weg.

‘hun’ gemeente was aanste
kelijk. Toch voelde niet
iedereen zich geroepen
deel te nemen aan deze

Vooruitkijken
Het enthousiasme van
de inwoners om hun
mening te geven over

Hondenpoep
De Dag van de Toekomst
eindigde op het Amstelplein.
Ook hier waardevolle

sie die antwoord geeft
op cruciale vragen. Hoe
willen wij dat Uithoorn
en De Kwakel er in 2030
uitzien? Hoe zorgen we
dat mensen hier prettig
wonen en werken? Wat
voor samenleving willen
we zijn? Inmiddels zijn de
eerste resultaten bekend:
vier scenario’s die elk een
eigen invulling geven aan
onze keuzes op het vlak

Ruim 100 waardevolle gesprekken met
inwoners van De Kwakel en Uithoorn
maatschappelijke discussie
op lokaal niveau. Veel
oudere inwoners gaven te
kennen dat vooruitkijken
naar 2030 voor hen een
stap te ver was.

van samenleven, ruimte
lijke ordening, economie,
bestuur en organisatie.
Aan de hand van deze
vier scenario’s ontstaat
straks één Strategische
Visie voor Uithoorn.
Benieuwd hoe de
Strategische Visie eruit
gaat zien? Houd dan
deze raadspagina en de
website www.uithoorn.nl
in de gaten.

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

Nooit
te oud
voor
vakantie!

Op zoek naar kleinschalige vakanties met
begeleiding voor ouderen?
Bel dan voor onze gratis vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83
Allegoeds Vakanties
is onderdeel van
Stichting Allegoeds
www.allegoedsvakanties.nl

gesprekken, mede dankzij
de drukbezochte braderie
die in het Oude Dorp werd
gehouden. Gedurende

de dag kwam in veel
gesprekken niet alleen
de toekomst, maar ook
het heden voorbij.
De Schanskerk, de nieuwe
N201, hondenpoep bij
speeltuinen – sommige
passerende inwoners
grepen de kans om hun
hart te laten spreken met
beide handen aan.
scherp beeld
De Dag van de Toekomst
was een succes, daarover
waren alle aanwezigen het
eens. Ruim 100 waardevolle
gesprekken met inwoners
van De Kwakel en Uithoorn
werden er gevoerd.
Samen met de resultaten
van de online enquête
zorgen zij voor een nog
scherper beeld van de
toekomst van de gemeente
Uithoorn.

Raadsagenda
Datum: 11 april 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening, agenda
en inspreken burgers

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Overeenkomst
winkelcentrum
Zijdelwaardplein
19.45 uur

4

Ontwerp statuten
Stichting Citymarketing
20.15 uur

5

Verordening Leerlingen
vervoer Uithoorn 2013
20.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 25 april 2013.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

04 Nieuwe Meerbode
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Jade: Zwart-witte gecastreerde kater. Rambo heeft een
zwart vlekje op zijn neus en is gechipt.
- Uithoorn, Kazemat: Gecastreerde rood-witte kater met chip. De
kleur wit overheerst. Puk heeft een chip.
- Mijdrecht, Raadhuislaan: Rood-witte kater van 17 jaar oud. De kat
heet Willie.
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-Grijze cyperse poes.
LoeLoe heeft twee zwarte vlekjes op haar voorvoetjes.
Gevonden:
- Mijdrecht, Heemraadsingel: Langharige fret met bruin-zwarte
pootjes.
- Amstelhoek, Mennonietenbuurt: Labrador, groot, zwart met wit
vlekje op borst, bruine halsband, de hond is ca. 15 jaar oud.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: Cyperse kat, zwart-grijs gestreept. Hij heeft witte sokjes voor en achter.

Vogels spotten in Waverhoek
Regio - Wie wandelt mee? Natuurmonumenten organiseert op
woensdag 13 april een vogelexcursie in natuurgebied Waverhoek,
dichtbij Vinkeveen en Amsterdam.
Samen met een deskundige gids ga
je op zoek naar de verschillende bijzondere vogels die in het voorjaar
dit gebied bezoeken. Er start een
excursie om 09.00 uur en om 11.00
uur. Liefhebbers zijn van harte welkom. Aanmelden is noodzakelijk en
kan via www.natuurmonumenten.
nl/vechtplassen of bel met de ledenservice: 035-6559911.
Praktische informatie
Tijdens de excursie loop je in een
open gebied waar het soms flink kan
waaien, het is belangrijk de kledingkeuze aan te passen aan de weersomstandigheden. Draag ook geschikt schoeisel, waterdichte schoenen of laarzen zijn aan te raden. De

eerste excursie start om 09.00 en de
tweede om 11.00 uur. Per keer kunnen er maximaal 15 personen mee.
Tip: neem de verrekijker mee!
Natuurgebied dicht bij de stad
De Waverhoek is ingericht als nieuwe, natte natuur en ligt op een paar
kilometer afstand van Amsterdam.
Hier is het waterpeil verhoogd tot
plas-dras, waar vooral water- en
moerasvogels van profiteren. Er zijn
plassen gegraven die omringd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Bomen krijgen in dit moerassige gebied nauwelijks een kans
omdat het te nat is.
De natte natuur is gunstig voor vogels als roerdomp, purperreiger en
lepelaar. Maar ook voor steltlopers
als de zwarte ruiter, groenpootruiter
en kievit. Zelfs de kemphaan wordt
er regelmatig gezien.

Eik of linde, wilg
of iep?
Regio - Vraagt u zich dat ook wel
eens af, als u een fraaie boom of
bomenrij ziet? Misschien vindt u
dat alle bomen in de winter en
het vroege voorjaar op elkaar lijken.
Maar bij nadere beschouwing
blijken veel soorten goed te herkennen aan de knoppen of de
bloeiwijze. Want ja, bloeien doen
bomen ook, en veel soorten doen
dat voordat ze in blad komen. In
de dorpskernen van De Ronde
Venen staan vele duizenden bomen, maar het aantal soorten is
uiteraard veel kleiner. Wie het interessant vindt om meer te weten
over bomen en boomsoorten is
op 14 april welkom in Vinkeveen.
Dan vindt van 11.00 tot 13.00 uur

Boodschappen

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

Mijmeringen

een bomenwandeling plaats door
de dorpskern van Vinkeveen onder leiding van een IVN natuurgids. Verzamelen bij de vooringang van De Boei (bij de brug)
om 11.00 uur. Wilt u daarnaast
ook op eigen gelegenheid rondwandelen door de Rondeveense
kernen en daarbij bomen leren
herkennen, schaf dan het IVN
Bomenboekje aan, dat beschrijvingen van 32 boomsoorten bevat, met allerlei kenmerken, gebruik door de mens, volksverhalen en nog veel meer.
Het boekje is op 14 april voor
7,50 euro verkrijgbaar bij de gids.
De bomenwandeling zelf is gratis; aanmelden is niet nodig. Informatie bij Chiel Bakkeren, tel.
241509.

In tijden van crisis vind ik het heerlijk om te bezuinigen. Er zijn echter mensen die de crisis niet nodig hadden om te bezuinigen en zij
maken er al jarenlang een echte sport van. Kijk maar naar zaken
als de vrekkenclub en boeken met titels als hoe word je een echte
vrek? Niet zo gek als we nu wat meer vrek gaan worden, want het
nieuws is niet heel rooskleurig over onze economie. We worden geconfronteerd met miljardenbezuinigingen, pensioenleed en miljarden die nodig zijn voor de Europese Unie. Bezuinigen was en is een
sport waar vele mensen ook weer hun geld mee verdienen.

Muzikale hartstocht in
de Thamerkerk
Uithoorn - Op zondagmiddag 14
april verzorgt het zigeunerensemble Sintiromarus een programma
met kleurrijke zigeunermuziek in
de Thamerkerk. Hiermee sluit de
Stichting Culturele Activiteiten het
succesvolle seizoen 2012-2013 op
sfeervolle wijze af. Sintiromarus is
al eerder voor de SCAU opgetreden en dit kreeg zo’n enthousiast
onthaal, dat een nieuwe uitnodiging
voor de hand lag. Het concert in de
Thamerkerk begint om 14.30 uur en
eindigt rond 16.15 uur. De SCAU zal
deze middag ook het nieuwe programma voor het seizoen september
2013-april 2014 presenteren. Passie
en hartstocht zijn de sleutelwoorden van het bijzondere zigeunerensemble Sintiromarus. Allen cum laude afgestudeerd aan het Conservatorium en prijswinnaars van het
Prinses Christina Concours. Het ensemble is opgericht in oktober 2006
door primas Blichta Hoopman, achterkleindochter van Wijlen Tata Mirando. Blichta wil graag als vrouwelijke primas laten zien en horen dat
de zigeunermuziek een wereldtaal is
die spreekt van ziel tot ziel. De basisbezetting van dit ensemble bestaat verder uit Noa Eyl (viool), Andor Horvath (contrabas) en cimbalist Bokkie Vink. De naam Sintiromarus is een verwijzing naar de

afkomst van de musici en naar de
muziek die ze maken. Het ensemble speelt authentieke zigeunermuziek uit de Balkan en Rusland. Met
hedendaagse elan krijgen die gouden, oude stukken nieuw leven ingeblazen. Door de klassieke opleiding zijn zij eveneens in staat
op hoog niveau werken uit te voeren van klassieke componisten, die
zich hebben laten inspireren door
de zigeuner- volksmuziek. Sintiromarus concerteerde onder andere
in Vredenburg Utrecht, Doelen Rotterdam en in de Spiegelzaal van het
Concertgebouw in Amsterdam.
Verder heeft het ensemble de cd
‘Latcho Drom’ (goede reis) op zijn
naam staan. Op 24 februari van dit
jaar trad het op in het tv-programma Business Class van RTL. Of ze
nu een Hora, een Csàrdàs of Hongaarse dansen van Brahms spelen,
Sintiromarus speelt muziek die al bij
de allereerste maten de weg weet
te vinden naar het hart met hun eigen ‘klassieke zigeunersound’.
Losse kaarten zijn een week voor
het evenement voor 12.- euro te
koop bij de boekhandels Ten Hoope
aan het Zijdelwaardplein en Bruna aan het Amstelplein, en voor de
voorstelling aan de zaal. Jongeren
onder 16 jaar betalen 6,- euro.

Spetterende musical
‘Urinetown’ op Alkwin Kollege
Uithoorn - Bijna is het zover. De
spelers en de gehele crew eromheen mogen binnenkort losbarsten met de nieuwste productie van
het Alkwin Theater Kollektief (ATK).
Ruim zestig leerlingen en medewerkers van het Alkwin Kollege laten
het publiek schateren totdat iedereen het bijna in zijn broek doet. Een
plaspauze zal zeker nodig zijn!
De inhoud van de productie in het
kort: In Urinetown is door droogte een groot watergebrek ontstaan,
het doorspoelen van het eigen toilet
is hierdoor verboden. In plaats daarvan komen er openbare toiletten
waarvan het beheer berust bij één
bedrijf, een monopoliepositie dus...
Pies je naast de pot, dan is verbanning naar een strafkolonie je lot!
Urinetown is een Amerikaanse ko-

mische satire. Het oorspronkelijke idee is ontstaan toen een Amerikaanse student tijdens zijn rondreis
door Europa merkte dat het in Europa gebruikelijk is om te betalen voor
het gebruik van openbare toiletten.
Uit zijn verbazing hierover zijn de
merkwaardige situaties en grappen
in Urinetown ontstaan.
Het ATK speelt de musical op
maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april, steeds om 20.00 uur ’s
avonds in de aula van de school aan
de Weegbree. Uitzondering is de
woensdag, dan is er alleen een middagvoorstelling die begint om 14.00
uur. Kaarten à 4,50 euro (inclusief
één consumptie) zijn voor geïnteresseerden buiten school verkrijgbaar door een mailtje te sturen naar
l.janssen@alkwin.nl.

Natuurlijk kun je veel geld bezuinigen door goed op te letten met
je belastingaangifte doen en alle aftrekposten goed na te lopen. Of
om nu eens te kijken of je contract bij je energieleverancier nu echt
wel zo voordelig is als de leverancier u wilt laten geloven (want geen
gratis I-pad bij dit abonnement!). Dit moet je zeker niet na laten,
maar ik hou het dichtbij en dat is wat elke week weer terug komt,
de boodschappen. Het is tenslotte heel Nederlands om op de kleintjes te letten en voor mij zijn die kleintjes de wekelijkse boodschappen voor het huishouden.
Op een gegeven moment weet je uit ervaring wel wat je in een week
nodig hebt en waar de producten goed en betaalbaar zijn. Ging ik
vroeger voor het gemak naar de dichtstbijzijnde supermarkt, inmiddels doe ik dat niet meer en ga ik voor goed en goedkoop. Ik ben dus
ook een regelmatige klant van de Aldi en de Lidl, waar ik een groot
deel van de wekelijkse boodschappen doe. Maar de supermarktoorlog is nog aanwezig en dus proberen alle supermarkten de klant te
verleiden met mooie aanbiedingen, in de hoop hun klanten nog langer vast te houden en nieuwe klanten te veroveren.
Zondagavond vallen de reclameblaadjes bij mij in de bus en pluis ik
ze uit op aanbiedingen en leuke dingen. Op dit moment zitten we in
een periode van EUROKNALLERS! Oftewel meerdere supermarkten die producten in de aanbieding hebben voor een euro, 100 aanbiedingen voor een euro of 99 aanbiedingen voor 99 cent. Dat klinkt
leuk en goedkoop, maar is het niet altijd. Wat als het product normaal maar 1 euro en 10 cent is, vind je het dan nog steeds een geweldige aanbieding? Van de week was ik toevallig bij de C1000, omdat het op mijn route lag en er een paar aanbiedingen waren die
ik wilde meenemen. Tot mijn grote verbazing meldde de caissière
mij dat ik niet alles mee mocht nemen, want in de kleine lettertjes
van de folder stond dat je maar maximaal 4 aanbiedingen per klant
mocht meenemen. Van die aanbieding had ik er 12 staan, dus Ja, ik
was zwaar in overtreding. Ter plekke kunnen die aanbiedingen me
dan gestolen worden. Het zal vast zo zijn dat een supermarkt zijn eigen marketing technische redenen heeft om dit te doen en als personeelslid heb je maar de regels te volgen, maar als klant zijnde
voelde ik me zeker niet koning. Het is toch te gek voor woorden dat
je iets niet mag kopen, omdat hun regel geldt op=op en maximaal
4 aanbiedingen per klant? Ik woon in Nederland, niet in Zuid-Korea
of ander communistisch land! Nog eventjes en we krijgen voedselbonnen uitgedeeld.
Dat laatste is natuurlijk gekheid en sarcasme ten top, maar ik blijf
het een vreemd iets vinden. Je kunt tenslotte als je echt wilt, een
paar keer op een dag dezelfde supermarkt bezoeken en elke keer
opnieuw die 4 aanbiedingen meenemen. Eindresultaat is dat je erg
veel moeite moet doen om meer van die aanbiedingen te scoren en
dus heeft de supermarkt zijn zin. Het grappige is echter dat ik nu
hun folder binnenkreeg en hun maximaal vier actie heeft gewerkt,
want wat schertst mijn verbazing? Op maandag en dinsdag is dit
ene artikel de extra aanbieding. Logisch als je eerst moeilijk gaat
doen over het aantal, dan hou je over en schuif je het door naar de
volgende week. Nou, niet voor deze klant, mij hebben ze verloren
met de actie. En verder ga ik de reclamefolders helemaal met argusogen lezen en doorspitten. Een aanbieding, aha en wat zijn de kleine
lettertjes die erbij staan? Oh, ik mag er 4 meenemen, laat maar dat
loont de moeite niet. Dan ga ik liever naar de Albert Heijn, maar ook
daar ontkom je er niet helemaal aan. Je kunt daar bijna alle aanbiedingen kopen, zoveel als je wilt, maar …..ook hier hebben ze voor
een enkel product kleine lettertjes en wel in de zijkant van de pagina en met sterretjes, dus je moet nog beter kijken.
Uiteindelijk moet ik concluderen dat op de kleintjes letten elke week
weer best veel werk is. Maar als ik op mijn bonnetje zie wat ik heb
bespaard, geeft me dat toch een goed gevoel en misschien is dat
nog wel het fijnste resultaat van de crisis in het algemeen. Het gaat
niet om de spullen, niet alleen om het geld maar om het gevoel
wat je ergens van krijgt en bepaalde gevoelens zijn nu eenmaal niet
kant-en-klaar te koop, daar moet je zelf wat voor doen!

Topdrukte op Landelijke
NVM Open Huizen Dag
Uithoorn - “Het was prachtig weer
om huizen te bekijken. We hebben ons hele lijstje aan huizen kunnen bezoeken en er zaten twee hele mooie bij. Wij gaan eerst nog een
tweede keer uitgebreid kijken en
dan zullen we waarschijnlijk een
bod uitbrengen.” Een huizenkijker
reageert naar aanleiding van de
eerste Open Huizen Dag van dit jaar.
Afgelopen zaterdag konden mensen
zonder afspraak bij tienduizenden te
koop staande woningen binnen kijken. Veel mensen maakten van die
mogelijkheid gebruik.
Mirjam Ohlenbusch van ERA De
Koning Makelaardij legt uit waarom:
“Vrijwel iedereen vindt huizen kijken
leuk. De meeste mensen oriënteren
zich via internet. Om een huis te kopen is alleen foto’s kijken natuurlijk onvoldoende. Een huis is meer
dan een verzameling foto’s. Het is
verstandig om een woning ook een
aantal keer van binnen te bekijken.”
“Het grote voordeel van een Open
Huizen Dag is dat je zonder afspraak terecht kunt bij een groot
aantal huizen. De verkoper is erop ingesteld, dus je belt nooit onverwachts aan. Bovendien gaat het
snel. De meeste kijkers weten binnen een paar minuten al of ze een
klik met een huis hebben. Als ze die
niet hebben, kunnen ze door naar
het volgende adres.
Wanneer je op zo’n dag vijf tot zes
woningen bezoekt, dan krijg je een
goede indruk van de woningen en
hun omgeving en de onderlinge verschillen.”

Herstel
Kun je zeggen dat de markt zich
herstelt? “Eén goede Open Huizen
Dag maakt nog geen zomer,” relativeert Mirjam Ohlenbusch “maar
dat de consument graag wil verhuizen, is duidelijk. Woningverkopers
hebben ook geanticipeerd op deze Open Huizen Dag en menigeen
heeft zijn woning opnieuw scherp
geprijsd. Je ziet onmiddellijk dat de
markt daarop reageert. Deze woningen zijn gemiddeld gezien goed bezocht, dus dan weet je dat de prijs
goed is. De komende weken zijn we
druk met het nabellen van alle kijkers, tweede bezichtigingen met kijkers die geïnteresseerd zijn in een
of meer woningen en het uitbrengen van biedingen. De resultaten
zullen de komende weken volgen.
Leuk om te vertellen: Op dit moment
hebben wij drie woningkijkers die
de knoop al doorgehakt hebben en
hun droomwoning gekocht hebben.
Voor de woningverkopers van deze
woningen is deze Open Huizen Dag
nu al een succes”.
Samen met onze collega ERA makelaars organiseren wij op zaterdag
15 juni de tweede Landelijke ERA
Open Huizen Route. Voor de snelle beslissers is het dan de laatste
mogelijkheid om de verlaging van
de Nationale Hypotheek Garantie
voor te zijn en de hierdoor stijgende maandlasten voor de hypotheek
voor te zijn. Voor actuele informatie
over de woningen welke bij ERA De
Koning Makelaardij te koop staan
of over de ERA Open Huizen Route
kijkt u op www.dekoningwonen.nl.

Praktijkschool en Zonnebloem
afdeling Uithoorn/Amstelhoek
Regio - In Uithoorn is langzamerhand een unieke situatie ontstaan in
de samenwerking tussen de Praktijkschool en De Zonnebloem.
Het is iedereen natuurlijk bekend
dat De Zonnebloem zich inzet voor
mensen die om fysieke redenen
niet makkelijk de deur uit kunnen.
Graag willen deze mensen toch in
contact blijven met mensen in hun
omgeving. Bij de Praktijkschool is
er behoefte aan stageplaatsen en
De Zonnebloem heeft regelmatig
een helpende hand nodig. Zo hebben rond de kerst- en paasdagen
zo´n vijftien à twintig leerlingen en
leerkrachten geholpen bij het rondbrengen van de pakketten, die beschikbaar worden gesteld door Riki Stichting. Voorwaar een dankbaar
werk en leerzaam om kennis te maken met een groep mensen met wie

je anders bijna geen contact hebt.
Ook is er op de praktijkschool een
lunch verzorgd voor gasten van De
Zonnebloem. Op woensdag 3 april
werd er door de leerkrachten en
leerlingen van deze school een High
Tea verzorgd voor 25 gasten en vrijwilligers van De Zonnebloem. Een
samenwerking van leerlingen en
leerkrachten van de Praktijkschool
met een organisatie die als doelstelling heeft mensen die door ouderdom of fysieke klachten niet meer
zo gemakkelijk aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen is
zeer prijzenswaardig.
Zowel de leiding van de Praktijkschool als het bestuur van De Zonnebloem hoopt de samenwerking in
de toekomst nog meer gestalte te
geven.
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Toneelgroep Maskerade speelt:

Bekende Nederlander in Alkwin
villa aan een Spaanse costa, terwijl
Arend en Ietje in een doorsneewoninkje in Zoetermeer hun dagen slijten. Arend blijkt een goedzak pursang te zijn: hij neemt Marco niets
kwalijk en heeft bewondering voor
wat hij heeft bereikt. Dat Ietje het
huis niet uit durft vanwege haar verminking, dat ze geen kinderen hebben gekregen, overal stapt hij luchthartig, optimistisch en oppervlakkig
overheen. Nico Tijsterman schitterde als Arend en had de lachers op
zijn hand. Vooral in de scène waarbij hij op regie van Astrid Barend op
moet komen en zogenaamd spontaan Marco een hand moet geven.

Uithoorn – Afgelopen weekend genoten ruim 300 bezoekers van de
voorstelling ‘De Bekende Nederlander’ in het tot theater verbouwde Alkwin Kollege. Op vrijdag- en
zaterdagavond werd duidelijk dat
Maskerade niet alleen een kleurrijke
rol speelt in het culturele palet van
Uithoorn, maar ook dat de vereniging na 49 jaar nog springlevend is:
maar liefst vier nieuwe leden waren
betrokken bij deze door Roel Visser
geregisseerde voorstelling.
Hoewel het stuk reeds in 1988
door Ayckbourn werd geschreven,
blijkt de actualiteit groot: het handelt om de crimineel die het handig
en doortrapt tot bekende Nederlander schopt en de held die in de vergetelheid geraakt. Joost Wagemaker speelde op imponerende wijze

de crimineel Marco Mink die 17 jaar
geleden een bank overviel. Hij bedreigde daarbij baliemedewerkster
Ietje, de stille liefde van Arend van
de Wal, bankemployee. Arend viel
de crimineel aan, waarop de laatste Ietje in het gezicht schoot. Marco werd vervolgens achter de tralies gezet en Arend trouwde met
Ietje. Na 17 jaar lijkt het tv-persoonlijkheid Astrid Barend – heerlijk gespeeld door Tonny Jansen –
een goed idee om held en crimineel
bij elkaar te brengen en te interviewen over hun leven na de verijdelde
bankoverval. Ze gokt erop dat het
schrille contrast van de twee levenslopen haar de mogelijkheid zal geven een serie programma’s in hetzelfde format te kunnen maken. En
dat contrast is er: in-en-in slechterik Mink leeft een luxe leven in een

Contrast
Mink blijkt zijn hele omgeving te
terroriseren: hij koeioneert en bedriegt zijn vrouw Trudy, laat zijn tuinman José bijna verdrinken, maar het
meest te leiden heeft kindermeisje
Kiki die hij volledig afbrandt vanwege haar dikke figuur. Inge van der
Heijden debuteerde sterk als Kiki, de scène waarbij ze huilend aan
de rand van het zwembad staat om
zelfmoord te plegen na alle beledigingen zal de bezoekers nog lang
bijblijven!
Marco-het-monster is voor ‘de lieve mensen thuis’ echter een joviale
volksjongen en lieve vader. Als handige prater die weet wat de men-

Wethouder Jeroen Verheijen
(rechts) overhandigt het model van de shovel en de omgevingsvergunning voor de
uitbreiding van AH aan Wim
Mol van Delta Lloyd Vastgoed

Eerste stap in de herontwikkeling Zijdelwaardplein

Omgevingsvergunning voor
uitbreiding AH is binnen
Uithoorn - Wethouder Jeroen Verheijen overhandigde dinsdagmiddag 2 april jl. namens de gemeente Uithoorn aan Wim Mol een zogeheten ‘omgevingsvergunning’ voor
de uitbreiding van supermarkt Albert Heijn in winkelcentrum Zijdelwaardplein. De uitreiking vond buiten plaats bij de zijingang van de
super. De heer Mol vertegenwoordigt de eigenaar van het winkelcentrum, Delta Lloyd Vastgoed. Hij
kreeg behalve de vergunning van de
wethouder ook een model van een
shovel. Met de echte machine hoopt
Verheijen samen met hem te zijner
tijd de aanzet te geven om delen van
het winkelcentrum te slopen. Dit om
plaats te maken voor nieuwbouw
van meer winkels en een parkeerdek. De uitbreiding van de AH super betekent een eerste stap in de
uitvoering van de herontwikkelingsplannen van winkelcentrum Zijdelwaard. Een en ander gaat in samenwerking met WPM Retail, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, die voor
de uitvoering zorgt en waarvan de
heer Frans Merks als projectleider herontwikkeling tevens woordvoerder is. De wethouder schetste
in het kort een toekomstbeeld van
het winkelcentrum dat samen met
het winkelpotentieel in het Oude
Dorp en het Amstel Plein tot de belangrijkste speerpunten op winkelgebied in Uithoorn wordt gerekend.
“Het biedt zowel voor ondernemers
als bewoners het nodige perspectief en die zullen daar erg blij mee
zijn,” zo zei Verheijen. Op zijn beurt
liet de heer Mol weten verheugd te
zijn met deze eerste stap. Het winkelcentrum zal in fasen worden herontwikkeld. De grootste verandering daarbij is het slopen van de
panden van de Rabobank, de Mediq Apotheek en de Trekpleister

waar een nieuwe Jumbo supermarkt
komt. Die neemt tegen die tijd de
plaats in van de huidige C1000. De
ABN-AMRO bank blijft daar waar
hij is. Frans Merks van WPM Retail
liet desgevraagd weten dat de Mediq Apotheek te zijner tijd een ruimte in het vernieuwde winkelcentrum
zal krijgen waarvoor een overeenkomst is gesloten. In de periode tussen sloop en het betrekken van de
nieuwe ruimte wordt de Mediq gehuisvest binnen het plangebied van
de herontwikkeling. Maar zover is
het nu allemaal nog niet. “Het project verkeert in de voorbereidingsfase. Er moeten nog besluiten worden genomen en contracten getekend. Ook moet de gemeenteraad
nog zijn goedkeuring aan de uitvoering geven,” aldus Wim Mol. Het
complete plan voor de herontwikkeling van winkelcentrum Zijdelwaard
wordt overigens deze maand aan de
gemeenteraad ter goedkeuring en
instemming voorgelegd.
Bestuurslid van de winkeliersvereniging Zijdelwaard, Joep Szejnoga,
onderschrijft desgevraagd de woorden van Mol. “Zo rond de zomervakantie dit jaar zal er wel wat meer
bekend worden over wanneer een
en ander zal worden uitgevoerd en
in welk tijdsbestek. Bij Delta Lloyd
moet ook nog het nodige door de
molen. WPM Retail zal alvast zijn
voelhorens uitsteken naar aannemersbedrijven. Heb daarbij geopperd dat men dan ook de locale bedrijven in de regio op dit gebied erbij zouden moeten betrekken, bijvoorbeeld UBA Bouw. Als de Rabobank aangeeft dat die per 1 juli sluit is het pand nog niet gesloopt.
Dat zal pas gebeuren als de plannen
voor de nieuwe locatie van de nieuwe Jumbo super er ook door zijn.
Het zijn allemaal fases die moeten

worden doorlopen. Dit jaar zie ik als
een jaar van plannen en afspraken
maken door en met betrokken partijen. Daar komt bij dat ook tijdens
een eventuele sloop en de uitbreiding met nieuwbouw de consument
hier rustig moet kunnen winkelen
en boodschappen doen. Er komt immers geen noodwinkelcentrum. Stel
dat het allemaal toch wat sneller
gaat dan verwacht, zou men bijvoorbeeld in het laatste kwartaal van dit
jaar met slopen kunnen beginnen.
Maar ik heb aangegeven dat wij als
winkeliers vanaf 1 november graag
een wat rustiger tijd zonder sloopactiviteiten willen inbouwen tot na
de feestdagen. Dan maar verder in
januari 2014. In dat jaar zal er hier
trouwens wel wat meer op de schop
gaan zo verwacht ik.”
De omgevingsvergunning betreft de
uitbreiding van de vestiging van de
Albert Heijn supermarkt in winkelcentrum Zijdelwaard met 200m2.
De huidige ruimte van de buitenberging en die tussen de berging en de
winkel worden bebouwd en bij de
winkel gevoegd. De verwachting is
dat de verbouwingswerkzaamheden
nog voor de zomervakantie kunnen
beginnen. Daarmee verlopen de zaken in de herontwikkeling helemaal volgens de planning zoals die
door wethouder Verheijen tijdens
het 25-jarig bestaan van de winkeliersvereniging op 12 oktober 2012
al werd aangekondigd. “De uitbreiding en verbouwing van de AH zijn
een eerste stap. Het totale plan van
herontwikkeling gaat over het hele
winkelcentrum en behelst een modernisering en uitbreiding. Doel is
het winkelcentrum zo aan te passen, dat het straks beantwoordt aan
de eigentijdse wensen en eisen van
ondernemers en consumenten,” benadrukte wethouder Verheijen.

sen willen horen, heeft hij inmiddels
twee goedlopende tv-shows. Wat
een contrast met Arend van de Wal,
die gewoon blijkt te deugen, eerlijk
is en met weinig tevreden. Prachtige
scènes levert het op als Tijsterman
en Wagemaker in hun rollen met elkaar botsen.
En wat een loeder is die Astrid Barend: alles doet ze om het dramatisch effect van haar show maar zo
groot mogelijk te krijgen. De crimineel vleien en de goedzak ophitsen:
niets gaat haar te ver.
Indruk
Naast de grote rollen, viel er ook veel
te genieten van de bijrollen. Manager Beb Kemna werd geloofwaardig
neergezet door Erna van Lent, Sabine van Keulen speelde een overtuigende echtgenote van Marco
Mink en Marcel Sneijder kreeg de
lachers op zijn hand als tuinman José. Ook Ans de Meulmeester als de
huishoudheks van de Minkjes was
in vorm. Marco’s dochtertje Cindy werd gespeeld door de 7-jarige Marlou Maarseveen die nog een
mooie toneeltoekomst voor zich lijkt
te hebben. Wat het stuk extra verrassend maakte was het gegeven
dat het handelde tijdens de opname
van de tv-show van Astrid Barend;
hierdoor was er frequent een filmcrew die het podium op- en afging
en ervoor zorgde dat scènes overgespeeld werden. In hun beroepsmatige cynisme wisten ze goed bij
te dragen aan de sfeer. Jasper den
Duijf, Bas van Dijk, Natalie Bakker,
Marcel Paul en Marius Schalkwijk
gaven gestalte aan deze crew.
Dat de voorstelling zoveel indruk
maakt heeft niet alleen met de
kracht van het stuk te maken maar
ook met het geheel wat een voorstelling maakt: sterke rollen, verrassingen in decor (het zwembad!) en
een goed lopend licht- en geluid:
alles was weer prima verzorgd door
Maskerade.

Kuikens op de Kwikstaart
Uithoorn - Al twee weken lang
was het een gepiep van jewelste:
de kleuters van de Kwikstaart hadden bezoek van 15 kuikentjes. In
het technieklokaal hadden de juffen een rode lamp opgehangen en
een grote kooi neergezet zodat de
kippetjes en haantjes zichzelf goed
warm konden houden. Om de beurt
mochten de kinderen op bezoek
komen bij de kleintjes. Iedere dag

kwam een andere groep de kuikens
verzorgen: schoon water geven, de
etensbakjes bijvullen, de poepjes
opruimen en het zaagsel verversen.
De kinderen hadden het er maar
druk mee.
Ook de rest van de school kwam af
en toe even knuffelen met de lieve
donsballetjes: de kuikens brachten
een heleboel gezelligheid met zich
mee!

En dan is het lente!
Ook bij Sijbrants & van Olst
Uithoorn - De buitenlucht lonkt
zacht: het seizoen van vernieuwing
is weer aangebroken. Na een lange,
grijze winter lokt de zon met haar
stralen iedereen naar buiten. De terrassen gaan open, de eerste zomerkleren uit de kast, de roep van de
stad is voelbaar en het buitenleven
kan weer beginnen!
“Wij van Sijbrants & van Olst voelen die tinteling ook. En we bereiden
ons voor op een prachtige zomer,
met jou. Een magnifiek moment
waarop we ons assortiment hebben
aangevuld met de laatste ontwerpen, die een frisse weerspiegeling
zijn van het nieuwe modebeeld van
2013. Wij verheugen ons op het presenteren van de mooiste en meest
bijzondere monturen. Aangevuld
met mooie, lichte glazen en zonneglazen in alle kleuren die je wenst.
We hebben de grote en de kleine
merken, die met zorg en gevoel voor
de laatste trends zijn uitgezocht. En
die net even anders zijn dan die bij
de grote optiekketens. Het verschil?
De grote optieketens bieden een
centraal bepaald en voorgeschreven assortiment. Maar wij hebben

het lef om ook de wat exclusievere en opkomende merken een kans
te geven. Want wij kopen in met gevoel. En hechten meer waarde aan
exclusiviteit dan aan massa inkoop.
Jij toch ook?” Aldus het team van
Sijbrants & van Olst.
Schitterend
Uiteraard zijn er heel veel soorten zonneglazen te koop. Je hebt
zonneglazen die standaard in een
merkzonnebril zitten, zonneglazen
die je - in je eigen sterkte - in een
zonnebril of in een normaal montuur
kunt laten zetten, en je hebt speciale zonneglazen.
De grootste keuze hierin en ook de
meeste mogelijkheden, vind je bij
Sijbrants & van Olst. Het verschil?
Dat je er prettiger mee kijkt, en dat
je ogen beter beschermd worden.
Zestiger jaren
Een superleuke trend is de terugkeer van modellen uit de jaren vijftig en zestig. Veel merken brengen
deze klassieke modellen terug naar
2013. Deze zogenaamde oldschool
brillen, van ovaal tot meer hoekig,
zijn opvallende items in veel col-

lecties. Het verschil is dat er, naast
zwart en bruin, meer kleurkeuze
is. Van primaire harde kleuren tot
zachte pastels, hagelwit en natuurlijk de huidskleur, oftewel nude.
De pilotenbril:
terug van nooit weggeweest
De all-time-high pilotenbril, anno
1937, is en blijft een topper, ook gedragen door onze eigen Prins Bernhard. De grote, traanvormige glazen
beschermen optimaal. En het lichtmetalen montuur draagt altijd comfortabel. Nooit underdressed voor
welke gelegenheid dan ook. Helemaal 2013: uitvoeringen met goudof zilverkleurige spiegelglazen en
een stoere dubbele neusbrug.
To be seen or not to be seen
In veel zonnebrillen is het merkteken oftewel logo geraffineerd verwerkt. Daarmee verliest de bril niets
aan glans, maar is wel een minder
opvallend uithangbord geworden
als het gaat om grote merknamen
en logo’s.
Meer weten, zie de advertentie
elders in dit blad.

Ontwerp-dijkverbeteringsplan
Amstelkade vastgesteld
Regio - Op 26 maart jl. heeft het
bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerpdijkverbeteringsplan Amstelkade
vastgesteld.
De Amstelkade loopt van Amstelhoek tot Nessersluis. Na toetsing bleek de 4,5 km lange dijk
voor een groot deel niet hoog en
sterk genoeg te zijn. Vandaar dat
de dijk grotendeels wordt opgehoogd zodat deze voor de komende dertig jaar weer op orde is.
Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht is o.a. verantwoordelijk voor
veilige dijken. Gerard Korrel, verantwoordelijk bestuurder van het
waterschap:
“Er ligt nu een ontwerpplan dat
we tijdens twee bewonersavonden zullen presenteren. Er wonen

diverse mensen aan de dijk die direct de gevolgen van een dijkverhoging merken.
Wij hebben hen bij dit ontwerpplan zoveel mogelijk betrokken,
maar natuurlijk hebben ze nog de
mogelijkheid om in te spreken.
Het dagelijks bestuur weegt al
deze belangen zeer zorgvuldig af
voordat we tot een definitief plan
komen en ervoor zorgen dat de
Amstelkade de komende dertig
jaar weer aan de veiligheidseisen
voldoet.”
Het waterschap controleert periodiek de dijken. Wanneer deze niet hoog en sterk genoeg blijken, start een dijkverbeteringstraject. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te

zorgen dat de dijk weer voldoet
aan de gestelde eisen. Ook wordt
in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en is
beschreven welke voorzieningen
worden getroffen om nadelige
gevolgen voor de omgeving ongedaan te maken of te beperken.
Inzien van stukken
Het ontwerp-dijkverbeteringsplan
Amstelkade ligt vanaf 5 april t/m
16 mei 2013 ter inzage.
Ook zijn de stukken te raadplegen
op www.agv.nl/amstelkade.
Bewoners en andere betrokkenen worden tijdens twee bewonersavonden door Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht geïnformeerd over het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de inspraakmogelijkheden.
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Badkamer Inspiratie
Dagen bij Sanidrõme
De Kwakel - Komende vrijdag 12,
zaterdag 13 en zondag 14 april
opent Sanidrõme van Scheppingen aan Voorling 14 in De Kwakel
de deuren van de showroom voor
de Badkamer Inspiratie Dagen. Als
specialist in het ontwerpen en installeren van badkamers, tegelwerken en installatiewerken presenteren zij hun inspirerende badkamershowroom met o.a. een vernieuwd
assortiment
badkamermeubelen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd de showroom te bezoeken en inspiratie op te doen. Er
zijn diverse testactiviteiten, waarbij
men onder andere kans maakt op
een Hansgrohe Raindance Select
Showerpipe. De Geberit AquaClean
douchewc kan worden uitgeprobeerd en er worden een werkende
stoomcabine en whirlpool getoond.
BTW-voordeel
Sinds 1 maart jl. is de btw op instal-

latie verlaagd van 21% naar 6%. Dit
kan al heel wat euro’s schelen bij
aankoop van een complete badkamer inclusief installatie. Maar Sanidrõme van Scheppingen doet daar
nog een schepje bovenop!
Tijdens de Badkamer Inspiratie Dagen introduceren zij een speciale
actie, waarbij men over de complete
badkamer maar 6% btw betaalt (dus
ook over het sanitair en de tegels)!
Al met al genoeg redenen om een
bezoek te brengen aan de Badkamer Inspiratie Dagen.
En bezoekers ontvangen ook nog
eens een leuke goodiebag! Tijdens
de Badkamer Inspiratie Dagen is de
showroom geopend op vrijdag 12
april van 09.00 tot 17.00 uur, zaterdag 13 en zondag 14 april van 10.00
tot 16.00 uur. Ga voor het complete
programma naar www.sanidrome.
nl/vanscheppingen.

Open dag bij Het
VerkeersCollege Aalsmeer
Aalsmeer - Het VerkeersCollege is in 2008 begonnen met rijlessen verzorgen. Het team van
Het VerkeersCollege: “Wij bestaan dit jaar dus 5 jaar ! Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een
van de grootste rijscholen in de
regio. In februari van dit jaar is er
een locatie in Aalsmeer geopend.
Vanwege het grote succes van de
open dagen in 2012 en ter introductie van de rijschool in de regio
Aalmeer/Kudelstaart, hebben wij
besloten dit jaar een open dag op
20 april in Aalsmeer te organiseren. Heb je altijd al eens met een
vrachtauto willen rijden of op een
motorfiets ? Kom dan even langs,
deze dag kun je gratis proberen
of je het echt leuk vindt.
Je kunt kennismaken met onze instructeurs, een gratis rij-test

doen op de motor, auto of vrachtauto of een theoriesessie over de
nieuwste verkeersregels bijwonen. Natuurlijk kunnen wij ook al
jouw vragen beantwoorden over
het vernieuwde motor rijbewijs,
2todrive (16,5 jaar B rijbewijs)
en de code 95 (nascholing voor
chauffeurs). Deze open dag hebben wij speciale lente-acties voor
verschillende opleidingen !
Dus ben je van plan te gaan lessen, kom dan langs en geef je deze dag op !”
De koffie en de instructeurs staan
voor je klaar op zaterdag 20 april
van 10.00 uur tot 15.00 uur bij Het
VerkeersCollege aan de Witteweg
17 in Aalsmeer.
Zie de website voor meer informatie www.verkeerscollege.com
of bel met: 0297-364963.

‘Terug naar de kust’ in
Crown Theater Aalsmeer
Regio - Velen hebben vast het debuutboek gelezen van Saskia Noort
of wellicht de film gezien met onder
anderen Linda de Mol in de hoofdrol. Terug naar de kust is een boeiende psychologische thriller. Regisseuse Mette Bouhuis heeft het op
de planken gebracht.
Het verhaal gaat over Maria, gespeeld door Kim Pieters, die een
man en twee kinderen heeft. Op
het moment dat zij abortus pleegt
na een ongewenste zwangerschap, wordt Maria lastig gevallen door een onbekende. Als ze ook
nog eens doodsbedreigingen krijgt
vlucht ze naar haar zus Ans die in
hun ouderlijk huis aan zee woont.
Miryanne van Reeden vertolkt die
rol. (Beide vrouwen speelden onder
andere in de hitserie ‘Julia’s Tango’).
Ans schakelt van lieve zorgzame zus
naar de zus die op wraak zint, omdat zij zelf nooit kinderen heeft kunnen krijgen en te horen heeft gekregen dat Maria een abortus heeft gepleegd. Schokkende jeugdherinneringen aan hun psychotische overleden moeder komen steeds meer
naar boven. Maria wantrouwt iedereen. De sfeer van verwarring wordt
erg duidelijk op het toneel naar voren gebracht. De moeder, die nog
steeds rondwaart in de vorm van
een geestverschijning wordt in
beeld gebracht door Wivineke van
Groningen. Cas Jansen speelt in
het stuk de irritante rechercheur.
En dan is er nog Vincent Croiset die
een dubbelrol op zich neemt. Hij is
de man van Maria, maar speelt ook
Harry, een vriend van de familie.
Vincent Croiset:
een speler aan het woord:
Vincent Croiset vertelt in een onderhoudend telefonisch interview het
een en ander over zijn personage
en over het mysterieuze toneelstuk,
waarin niets is wat het lijkt. Hij komt
uit een theaterfamilie, zowel vader,
opa, oom en neef spelen allen toneel. Ook zijn vrouw Tsitske Reidinga is geen onbekende. Zij speelde
de rol van Claire in Gooische Vrouwen. Samen hebben zij drie kinderen. Waar zouden wij hem van kunnen kennen? “Ik speelde onder andere in de series ‘Verborgen Gebreken’, ‘Dr. Tinus’ en ‘Oranje on-

der Vuur’. Ook heb ik meegespeeld
in het sketchprogramma ‘Wat als..’
Verder doe ik heel veel aan toneel.
Samen met mijn vrouw stond ik vorig jaar in het De La Mar theater met
‘Het geheugen van water’, wat voor
ons echt een acteursfeestje was.”
Deze productie is een heel andere. Waarom heb je Ja gezegd tegen
deze rol? “Het is best moeilijk materiaal en inderdaad een zeer gewaagde productie. Het leek me wel
een uitdaging. Het verhaal wordt op
een nachtmerrieachtige manier gebracht. Vooral de psychologische
aspecten worden goed belicht. Vanaf het begin weet iedereen wie de
dader is, maar toch blijf je hangen in
het wie-kun-je-vertrouwen-en-wieniet-idee.
We hebben speciaal gekozen voor
die vorm. Een heel andere richting
eigenlijk. Ook voor mensen die de
film niet gezien hebben of het boek
niet hebben gelezen, blijft het spannend.” Waarom moeten bezoekers
naar de voorstelling komen kijken?
“We hebben enorm hard gewerkt,
zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld en naar elkaar toegegroeid.
Dat is merkbaar op het toneel. Gedurende de gehele voorstelling
(zonder pauze) blijft er een zinderende spanning voelbaar, dat ervoor
zorgt dat je tot op het einde ingespannen op het puntje van je stoel
blijft zitten kijken. Deze spanning
wordt nog versterkt door indringende geluidsfragmenten en kleurrijke videobeelden die worden afgewisseld met grauwe en grijze zeebeelden.
We proberen er, ondanks dat het een
thriller is, toch ook wat luchtigheid
aan toe te voegen. Mensen worden
uitgedaagd. Het is geen standaard
toneelvoorstelling. Het publiek moet
verrast de zaal uit lopen. En ik moet
zeggen; dat lukt aardig!”
Kaarten voor deze voorstelling, die
gespeeld wordt op zondag 28 april
om acht uur, zijn nu te koop tegen de SPRINTprijs a 25,00 euro, hierbij geldt wel: op=op. De reguliere prijs is 28,50 euro. Bel:
0900-1353 of bezoek de website voor actuele prijsinformatie
www.crowntheateraalsmeer.nl.

Schilderijenexpositie
Piet Oussoren
Uithoorn - De schilder Piet Oussoren exposeert tot en met dinsdag 30 april
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderijkhof 1.
De Expositie Divers van abstracte en landschapsschilderijen is op werkdagen gratis te bezichtigen van 9.00 tot 12.00 uur.

Lezing vorstelijke tuinen
Uithoorn – NVVH-Vrouwennetwerk
afdeling Uithoorn organiseert een
lezing, door mevrouw ’t Hooft, op
maandagmiddag 15 april van 14.00
tot 16.00 uur.
Vanaf de zestiende eeuw brachten de ontdekkingsreizigers niet alleen nieuwe gebieden in kaart, zij
zorgden ook voor een toenemende
stroom van exotische bloemen en
planten naar de tuinen van Europa.
De invloedrijke kruidboeken zijn de
voorlopers van een stroom botanische boeken. Veel van de mooiste
en rijkst geïllustreerde exemplaren
kwamen tot stand in opdracht van
koningen en keizers.
Een bloemenboek, ofwel florilegium,
werd gemaakt om mee te pronken.

Reumafonds
bedankt Uithoorn
en Amstelhoek
Regio - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in de regio Uithoorn voor hun inzet en bijdrage aan het fraaie resultaat van
de collecte. Ondanks de kou en
in een moeilijke tijd werd in de
landelijke collecteweek van 11
tot en met 16 maart in deze regio
bijna 5.800,-- euro opgehaald.
Met dit mooie bedrag wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan
de reumabestrijding in Nederland. En voor wie de collectant
miste: het bankrekeningnummer
van het Reumafonds te Amsterdam is 12.30.40.000.

Rode Kruis
zoekt
collectanten!
Uithoorn/De Kwakel - In de
week van 9 tot en met 15 juni
wordt weer de jaarlijkse collecte gehouden van het Rode Kruis.
Ook afdeling Uithoorn/De Kwakel doet mee aan deze collecte.
In een groot deel van Uithoorn/
De Kwakel zullen zo’n 80 collectanten bij de woningen langs
gaan. De volledige opbrengst
komt ten goede aan de afdeling Uithoorn/De Kwakel. Hierdoor kan men diverse activiteiten
ontplooien zoals de rolstoelvierdaagse, het rolstoelfietsen, de
creatieve activiteiten, de jaarlijkse boottocht voor zo’n 100 deelnemers, het instant houden van
de telefooncirkel en nog meer
sociaal gerichte activiteiten. Het
Rode Kruis afdeling Uithoorn/De
Kwakel zoekt nog extra collectanten tijdens de collecteweek.
Heeft u in de tweede week van
juni nog tijd? Neem contact op
met Richard van den Bergh via
de mail nrk.uithoorn@gmail.com.

De bloeitijd van de vorstelijke bloemenboeken lag rond 1800.
In de lezing (met beelden) zullen zowel tuinen te zien zijn uit ons omringende landen en van Koninklijke
tuinen in Nederland, met o.a. de tuin
van Stadhouder Willem III.
In deze oranjemaand een absolute
aanrader.
Leden hebben gratis toegang – nietleden betalen 1,50 euro.

COLOFON
sinds 1888
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

V
A
N

Ik ben boos!!

E
E
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E
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Omdat ik vind dat een bibliotheek midden
tussen de mensen hoort te staan stuurde ik,
na berichten over t verplaatsen van de bibliotheek naar de Amstel, op 10 februari 2013,
brieven naar onze burgemeester en alle politieke partijen van Uithoorn. Daar ik het huisadres van onze burgemeester niet ken, stuurde ik haar brief via het gemeentehuis. Ik denk
niet dat onze burgemeester mijn brief zelf
heeft gezien, maar ik kreeg een brief van een
ambtenaar, gedateerd 13 februari, dat wanneer ik binnen 6 weken geen antwoord kreeg,

ik daar bericht over zou krijgen. Het is nu 8
april, dus Uithoorn heft minstens een ambtenaar die niet weet hoe lang 6 weken duren.
Naar de politieke partijen stuurde ik mijn brief,
naar het huisadres van de bovenste persoon
van elke partij die ik vond bij de raadsleden in
de gemeentegids van 2012.
Van de partijen Gemeentebelangen en Ons
Uithoorn kreeg ik een reactive, daar ben ik
dankbaar voor, van VVD, DUS, CDA, PvdA en
Groen Uithoorn heb ik niets gehoord, dat vind
ik minstens onbeleefd.

Vinden de Uithoornse burgers echt dat de
Amstel (dus de grens van de gemeente) een
goede plaats is voor een bibliotheek?
Bovendien op een plaats waar auto’s niet welkom zijn? Mensen die slecht ter been zijn
hoeven niet meer te lezen?
En kinderen uit De Kwakel en uit Legmeer
West moeten op de fiets naar de grens van
onze gemeente.
L.C. Wit-Dijkman

Bewoners Thamerlaan vragen aandacht:

“College vaart eigen koers!”
Om de snelheid van het verkeer op de Thamerlaan en Bernhardlaan te verlagen, heeft de
gemeente plannen om onder meer een rotonde aan te leggen aan de noordkant van deze
lanen. Eerder werd er al een petitie aangeboden aan het college over een aantal punten
van de inrichting, waaronder ook de aanleg
van deze rotonde. Vooral de plaats van de rotonde stuit op kritiek. Wij als direct aanwonenden aan deze rotonde maken ons grote zorgen en willen deze zorg extra onder de aandacht brengen.
Snelheid
In het afgelopen jaar hebben de bewoners van
het Thamerlint samen met de gemeente nagedacht over de inrichting van het Thamerlint. Een belangrijk onderdeel hierbij is het beperken van de snelheid op het Thamerlint, o.a.
door het instellen van een 30km regime.
Om de snelheid te kunnen beperken is er nagedacht over het nemen van aanvullende
snelheid beperkende maatregelen. Het aanleggen van een rotonde is genoemd als één
van de mogelijkheden om de snelheid te kunnen beperken. Daarnaast zijn er andere opties
om dit te bewerkstelligen. In het nieuwe ontwerp is een rotonde gepland op de hoek van
de Thamerlaan/Bernhardlaan en de Stationsstraat. Tot verbazing van ons als bewoners zijn
de andere opties niet bespreekbaar, ondanks
het feit dat wij een aantal keer dringend hebben verzocht ook na te denken over deze andere opties om de snelheid te beperken.
Nieuw ontwerp
In het nieuwe ontwerp ligt de rotonde op een
plek die het woongenot van bewoners aan de
noordkant van de Thamerlaan en Bernhardlaan zeer nadelig beïnvloed. Als bewoners
wonen wij straks aan een rotonde in plaats
van aan een mooie laan. Dit gaat ook nog
eens ten koste van een stuk groen en een stuk
sloot. In het huidige ontwerp ligt de rotonde

te dicht op een aantal kwetsbare woningen
aan de Thamerlaan, met mogelijk schade in
de toekomst tot gevolg. Ook ligt de rotonde
pal voor de deur van de woningen op de Prins
Bernhardlaan. Dit geeft hinder door verkeerslawaai, een onveilige situatie met betrekking
tot privé uitrit, trillingen en naar binnen schijnende koplampen. Bovendien is het plaatsen
van de rotonde, naast bovengenoemde nadelen, een dure oplossing in crisistijd.

Consequenties
Voor ons als aanwonende bewoners heeft dit
grote consequenties voor ons woongenot en
de leefomgeving, om nog niet te spreken over
het nadelige effect op onze huizen.
Natuurlijk is snelheidsbeperking van groot
belang voor de veiligheid op het Thamerlint.
De gemeente lijkt echter voorbij te gaan aan
alternatieve snelheid beperkende maatregelen die minder ruimte kosten, minder nadelige consequenties hebben voor de leefomgeving en die het authentieke karakter van de
lanen behoudt. Door het aanbrengen van andere aanvullende maatregelen is een rotonde
niet noodzakelijk. Hierbij kan worden gedacht
aan het verder versmallen van de rijbaan, wat
mogelijk is binnen het 30 km regime, en het
aanbrengen van een 30 km aanduiding op het
wegdek. Ook kan gedacht worden aan het

Den Haag is een 6-punter
voor Qui Vive
Uithoorn - Waar in de voorcompetitie de uitwedstrijden een probleem
waren voor Qui Vive zijn er nu al 10
punten bij 4 uitwedstrijden gehaald.
Zo werd HDM deze week aan dit rijtje toegevoegd.
De wedstrijd werd voorafgegaan
met 1 minuut in verband met het

tragisch overlijden van een van de
spelers van HDM 2 weken geleden.
Dit maakt altijd indruk en het is ook
maar de vraag hoe de teams ermee
omgaan.
De eerste helft bleef de teller op
0-0 staan ondanks kansen aan beide kanten en HDM zelfs 4 corners

ontwerpen van een scherpere bocht, het inrichten van een visueel ‘plateau’ en het opnemen van zebrapaden. Te denken valt aan een
ontwerp zoals op onderstaande tekening. Ook
de noodzaak om tussen het viaduct en kruising 3 meter hoogteverschil te overbruggen
geeft snelheidsremming.

De gemeente, het college van burgemeester
en wethouders, stelt zich echter star op en
lijkt onvoldoende stil te staan bij het woongenot van ons als bewoners.
Er zijn andere mogelijkheden om de snelheid
te beperken!
Het kan toch niet zo zijn dat er een keuze
wordt gemaakt zonder deze andere mogelijkheden te overwegen?
Wij doen een dringende oproep aan burgemeester Oudshoorn, wethouder Zijlstra en
wethouder Levenbach om uit de oogst die er
aan mogelijkheden zijn een aantrekkelijke en
haalbare oplossing te kiezen die aansluit bij
de wensen van de bewoners én recht doet
aan de veiligheid en het gebruiksgemak van
onze lanen.
.
P. Boxce, N. Boxce-Leenders, A. Moree,
R. de Jong, J.H. de Voijs, L.G. de Voijs,
Y. de Rooij, A. Postma en K. Pannenkoek

achter elkaar mocht nemen. Ook 2
corners voor Qui Vive en een schot
naar de verre hoek werden niet verzilverd.
In de tweede helft ging het tempo
wat omhoog. Het spel golfde wat
op en neer en duurde tot halverwege de tweede helft voordat Qui Vive
de score kon openen. Een snel lopende aanval kwam uiteindelijk via
Bots uit bij Jasper links in de cirkel,
die op zijn beurt de terugstappende
Tim vond die zeer beheerst de keeper verschalkte: 0-1. Dit was het te-

ken voor HDM om er nog een tandje bij te zetten en uiteindelijk kwam
uit een strafcorner de gelijkmaker.
Het antwoord van Tom Gunther van
QV kwam snel toen hij de bal na
een actie op rechts met zijn backhand raak schoot. De laatste minuten werden toch nog spannend
maar QV gaf het spel niet meer uit
handen. Volgende week komt Phoenix op bezoek en daar heeft Qui Vive nog wat goed mee te maken na
de 2-2 daar, het weer gaat ook mee
werken dus komt dat zien!!

Open huis bij woonvoorziening De Kwakel
De Kwakel – Op zaterdag 13 april
a.s. is er open huis bij de nieuwe
woonvoorziening De Kwakel aan
het Kwakelsepad 10. Op die dag
wordt namelijk de nieuwe woonvoorziening officieel geopend. Iedereen is van harte welkom bij
het open huis. Woonvoorziening
De Kwakel is bedoeld voor jongvolwassenen met een licht tot matig verstandelijke handicap. Som-

migen wonen al in een andere
woonvoorziening van Ons Tweede
Thuis, anderen wonen nog bij hun
ouder(s) thuis. De opening is een
leuke en spannende dag voor de
toekomstige bewoners: een toespraakje van burgemeester Oudshoorn tijdens een besloten bijeenkomst, de openingshandeling bij
de nieuwe woonvoorziening en
dan tijdens het open huis aan je

familie je toekomstige kamer laten
zien. In het verbouwde en uitgebreide (voormalige winkel-)pand
komen twee groepen voor in totaal veertien bewoners. Zij hebben
allemaal ondersteuning nodig bij
hun dagelijkse leven.
Overdag werken zij in een dagcentrum of werkproject van Ons
Tweede Thuis of werken zij bij een
bedrijf. Tijdens het open huis kunt

u het pand bezichtigen. Medewerkers zullen u met plezier vertellen
over hoe zij de cliënten begeleiden. Medewerkers van de afdeling
Zorgbemiddeling kunnen u informatie geven over alle diensten van
Ons Tweede Thuis en u kunt genieten van muziek. Dit alles onder het
genot van een hapje en drankje.
Het open huis is aanstaande zaterdag 13 april van 14.45 tot 16.30 uur.

Leerlingen Thamen in actie voor
Alpe d’HuZes team NeveRest
Uithoorn - Vier leerlingen van Thamen hebben een ‘’Carwash’’ georganiseerd voor Alpe d’HuZes die dit
jaar gereden wordt op 5 en 6 juni.
Op 4 januari zag Fabienne Leeseman (een van de vier leerlingen)
een presentatie van Alpe d’HuZes.
Gelijk zag zij daar een mooie actie
in. Tien weken lang zijn Fabienne,

Nika, Luwam en Cristy uit de tweede
klas aan het organiseren geweest
om op 18 april samen met vrijwillige leerlingen een Carwash tot stand
te brengen.
De leerlingen zetten zich in voor
het team NeveRest, dat is opgericht door Agilent Technologies uit
Amstelveen. Het team bestaat uit:

Rob Jansen, Henk van Lammeren,
Mart van Gijsel, Cynthia Littooij,
Marco Scholten, Adri Wiskerke, Peter Heijnsdijk, Dik Stapper en Peter Krabbenborg. Na verlies van een
aantal dierbare familieleden en collega’s die leden aan de verschrikkelijke ziekte kanker hebben zij
het team opgericht. Op donderdag

18 april tussen 11.00 en 16.00 uur
kunt u uw auto laten wassen op het
schoolplein van R.K.S.G Thamen aan
Den Uyllaan 4 in Uithoorn.
Wilt u dit team steunen? Dan is dit
uw kans.
Laat uw auto wassen en geniet zelf
van een kop koffie/thee en steun
voor 6,50 euro het team.

DUS-tas naar Stichting
Urgente Noden
Uithoorn - Soms komt het voor dat
een gezin plotseling geen eten heeft
voor de kerstdagen en geen geld.
De normale hulpverleningsinstanties kunnen vaak niet op deze korte termijn een adequate oplossing
bieden. Dan springt de Stichting Urgente Noden Uithoorn bij en wordt
dit gezin de feestdagen doorgeholpen. Officiële instanties kunnen niet
altijd mensen met acute problemen
helpen. Daarom is de Stichting Urgente Noden Uithoorn ontstaan. De
stichting ontving enkele jaren geleden een startsubsidie van de gemeente Uithoorn. De bestuursleden
zijn afkomstig van diverse hulpinstanties en kerken maar zijn onafhankelijk.
Jaarlijks springt de stichting zo’n
15 maal in een noodsituatie bij. Het
gaat om relatief kleine en eenmalige bedragen. “Maar 400 om te voorkomen dat gas of licht wordt afgesloten of een kapotte wasmachine
wordt vervangen is heel belangrijk
voor gezinnen die in de klem zitten”,
aldus de voorzitter de heer Van Meijgaarden. Ook helpt de stichting regelmatig met bijvoorbeeld schoolkosten of sportactiviteiten voor kinderen. De hulp vindt altijd na een
zeer zorgvuldige beoordeling van de
situatie plaats.

Bijdrage
Het verzoek voor een bijdrage komt
meestal van een hulpverlener die alle andere mogelijkheden al verkend
heeft. Of, als er echt sprake is van
acute nood, bepalen de bestuursleden in onderling overleg of een bijdrage gegeven kan worden. Als er
niets meer kan, dan komt de stichting in actie onder het motto ‘helpen
waar geen helper is’.
Naast de directe hulp kunnen de
bestuursleden via hun achterban
soms ook andere kanalen inschakelen. De penningmeester, de heer
Joosse vertelt: “De betreffende gezinnen zitten vaak diep in de ellende. Dit betekent dat na de acute noodhulp er soms structurele oplossingen moeten komen van andere instanties.” De stichting is klein
maar zo succesvol dat Aalsmeer het
voorbeeld gevolgd heeft. Landelijk
zijn er al veel van dergelijke initiatieven.
DUS! draagt de Stichting Urgente Noden Uithoorn een warm hart
toe omdat deze invulling geeft aan
de sociale idealen van de partij.
Zes vrijwilligers die zich belangeloos inzetten daar waar het even
echt nodig is. Ze verdienen het
om in het zonnetje gezet te worden. Meer informatie vindt u op
www.urgentenodenuithoorn.nl.

Jeugd Genesius speelt
‘Zomerkamp’
De Kwakel - De jeugd van toneelvereniging Genesius is al
weer weken aan het oefenen om
voor de Kwakelse en Uithoornse jeugd een stuk op te kunnen gaan voeren! Het stuk Zomerkamp wordt gespeeld in het
dorpshuis van De Kwakel op za-

terdag 20 april. Het stuk is voor
alle kinderen vanaf 4 jaar en de
toegang is 1 euro (dit wordt gedoneerd naar een nog nader te
bepalen goed doel voor kinderen). De deuren gaan open om
15.30 uur en de uitvoering begint
om 16.00 uur.

De Bruijn Videoproducties
‘handelt in emoties’
Aalsmeerderbrug - Net over de
Ringvaartbrug naar links staat de
zesentachtig jaar oude herberg
waar vroeger Café “’t Jagertje” in
gevestigd was. Inmiddels is het
De Bruijn Videoproducties geworden. Drijvende kracht achter dit bedrijf is Erwin de Bruijn. Hij is opgegroeid in het pand en woont er sinds
2005 opnieuw in. Toen zijn vader in
1985 overleed is het café ook opgehouden te bestaan. Zijn moeder
heeft het, totdat hij het overnam, als
woonhuis gebruikt. Het enige wat
nog herinnert aan die tijd zijn zwartwit foto’s aan de wand, de oude
jukebox in de ontvangstruimte en
het originele biljart in de aangrenzende werkruimte achter deze ruimte. De voordeur van zowel huis als
kantoorruimte is onder de authentieke veranda aan de voorzijde. Erwin vertelt: “Samen met mijn vrouw
Hanneke, die tevens mijn rechterhand is, heb ik het in eigen beheer
opgeknapt naar de authentieke stijl
van het pand. Het is een perfecte
combinatie geworden van wonen
en werken en ik voel me helemaal
thuis hier.” Als jonge jongen was Erwin al in de weer met audio-, video-,
camera-, en filmtechniek. Er was altijd interesse in beeld en geluid. Na
een technisch genoten opleiding,
aanvullende vakcursussen in regie,
camerawerk en montage, divers opgedane werkervaring en een absolute passie voor audiovisuele techniek en film in het algemeen, is hij
in 2000 elders gestart met zijn bedrijf, waarvan een van de hoofdmoten is geworden; het digitaliseren van oude beelden. “Ik merk dat
mensen graag hun videobanden en
8 of 16mm filmpjes op dvd willen
hebben of op de harde schijf, zodat
ze het vaker op de computer of televisie kunnen bekijken of bewerken.
Dat zijn natuurlijk vaak persoonlijke
beelden met een hoog emotionele
waarde. Eigenlijk handel ik dus min

of meer in emoties.” Aldus Erwin.
Die vervolgens nog een leuke actie
in petto heeft: ‘Voor het digitaliseren
van een videoband van maximaal
twee uur, is elke derde band gratis.
Deze actie loopt tot 1 mei en is geldig op vertoon van dit artikel.’
Sociaal ondernemen
Naast het digitaliseren van filmpjes
en muziek (want grammofoonplaten
op CD zetten kan natuurlijk ook),
kun je bij De Bruijn Videoproducties
terecht voor bedrijfsfilms, reclamewerk, congresregistraties, reportages in het algemeen, maar ook registraties van kleinschalige evenementen als jubilea en toneelvoorstellingen. Binnen afzienbare tijd
wordt een volledig gemixte dvd gemaakt, desgewenst met voice-over
en achtergrondmuziek. De Bruijns
enthousiaste
en
professionele
werkwijze is succesvol. Hij vervolgt:
“Ik heb grote producties gedaan bij
de lokale omroep van de Haarlemmermeer. Zo heb ik de gemeenteraadsverkiezingen en het lijsttrekkersdebat gedaan en een paar jaar
geleden ‘Sporttoppers’. Bij dit soort
live-evenementen is natuurlijk een
heel team mee gemoeid. Ik heb me
vooral bezighouden met de regie.
Regisseren is ook erg leuk werk.”
De Bruijn Videoproducties is te vinden op de Aalsmeerderdijk 351,
Aalsmeerderburg.
Telefoonnummer: 0297-367647. Voor meer informatie en voor bijvoorbeeld het vinden van een rekentool kunt u kijken op de website www.dbvideo.nl.
Tot slot wil de eigenaar nog het volgende kwijt: “Sociaal ondernemen
vind ik belangrijk. Daarom laat ik
bij grotere aantallen DVD’s en CD’s
het drukwerk en verpakkingswerk
graag over aan de computerwerkplaats bij Heliomare in Aalsmeer. Ik
vind samenwerken met de klant erg
belangrijk maar ook met de dienstverlener.”
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Klassewerk Interieurbouw nieuwe sponsor
scholierenveldloop AKU
Uithoorn - De bestaande goede samenwerking tussen Klassewerk Interieurbouw en AKU
krijgt de komende jaren een
prachtig vervolg. Klassewerk is
de komende 3 jaar hoofdsponsor van de scholierenveldloop
die atletiekklub AKU elk jaar in
begin oktober organiseert voor
de jeugd in Uithoorn en deels
de Ronde Venen.
Klassewerk zal de komende
jaren niet alleen een bijdrage
blijven leveren aan het onderhoud en de verfraaiing van het
clubhuis van AKU maar heeft
zich nu ook verbonden aan de
scholierenveldloop.
Arnold Andriessen, oprichter
en eigenaar van Klassewerk
Interieurbouw en Wim Verlaan, voorzitter van AKU, heb-

ben onlangs hun handtekening
gezet onder een driejarig contract.
Aku is blij en enthousiast dat
beide partijen op deze wijze
hun band en samenwerking
voor jaren hebben verstevigd.
Waarom de
scholierenveldloop?
Arnold Andriessen: “Als allround interieurbouwer volet
Klassewerk zich helemaal thuis
in de atletiek. Al enkele jaren
sponsor Klassewerk AKU met
een reclamebord maar vooral
met (interieur-)klussen die nu
eenmaal bij het onderhoud van
een clubhuis horen.
Als ouderen hun steentje bijdragen, kan de jeugd lekker
blijven sporten!
De scholierenveldloop is voor

iedereen van jong tot nog jonger. De mooiste plek is bij de
finish. Niet alleen vanwege al
die kinderen die met een gezicht van inspanning de eindstreep halen, maar vooral ook
de trotse gezichten van alle ouders langs de kant”.
Andriessen: “Ik herken daar
veel in, aangezien dit bij ons in
de interieurbouw in feite ook
geldt. Wij zijn altijd omringd
met blije gezichten als wij een
meubelstuk zoals een kast, tafel of keuken op maat gemaakt
opleveren. We zijn er echt trots
op, zolang we kunnen, ons
steentje bij te dragen aan deze mooie sport. Dat we onze
naam mogen verbinden aan de
scholierenveldloop voelt heel
bijzonder”.

Legmeervogels zaalvoetbal 1 sleept
overwinning uit het vuur
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 5 april
kreeg Legmeervogels hekkensluiter Annour 2 op bezoek in Sporthal
De Scheg. Om kans te blijven houden op het behalen van nacompetitie moest er getracht worden een
overwinning te behalen. Gezien de
stand op de ranglijst zou dat geen
probleem mogen opleveren deze
avond. Legmeervogels begon goed
aan de 1e helft. Men probeerde geduldig op te bouwen van achteruit. Door de bal goed te laten rond
gaan wist men een aantal kansen
te creëren. Met een prima loopactie wist Sjors de Hollander zich vrij
voor de keeper te spelen, maar zijn
inzet belandde helaas over het doel
van de tegenstander. Ondanks dat
Legmeervogels het spel dicteerde
moest men verdedigend alle zeilen
bij zetten om de balvaardige en gevaarlijke aanvallers van Annour van
het scoren af te houden. Maar men
wist dit niet al te lang vol te houden,
want in de 4e min kwam Legmeervogels op een 0-1 achterstand, zoals
wel vaker het geval. Door de opkomende speler alle ruimte te bieden
richting het doel, wist de speler gemakkelijk de bal achter de verbouwereerde Patrick Brouwer te werken. Na deze goal ging Legmeervogels direct op zoek naar de gelijkmaker. En die moeite werd snel beloond. Met een spetterende combinatie tussen Sjors de Hollander en
Mels bos, wist laatstgenoemde de
bal keurig in het net te werken, 1-1
in de 6e min. Legmeervogels leek
weer bij de les, maar toch ging het
weer mis. Door wederom zwak ingrijpen wist een aanvaller zonder al
te veel moeite vanaf links op te stomen richting doel, waarna de speler
de bal beheerst in de rechterhoek
wist te schuiven, 1-2 in de 9e min.

Daarna pakte Legmeervogels het
toch weer goed op en wist men Annour onder druk te zetten en veel
kansen te creëren. De gelijkmaker hing in de lucht door gevarieerd
aanvalsspel. Het was Dennis Rijnbeek die met een vlammend schot
het de keeper zeer lastig maakte, waarna Mark Rutgers de afvallende bal in het doel wist te knallen, 2-2 in de 11e min. Na deze gelijkmaker bleef het oppassen geblazen voor Legmeervogels, want de
behendige aanvallers van Annour
bleven erg gevaarlijk. Het houtwerk
werd tot twee keer aan toe getest,
en de kwaliteiten van Patrick Brouwer werden veelvuldig op de proef
gesteld. Maar Brouwer wist met uitstekend keeperswerk een goal te
voorkomen. Legmeervogels bleef
daarnaast veelvuldig druk uitoefenen op de goal van de tegenstander,
maar de vele kansen leverden geen
voorsprong op. De rust werd dan
ook bereikt met een 2-2 stand. De
2e helft begon met een Legmeervogels dat het initiatief nam, maar wederom met een zeer gevaarlijk Annour in de tegenaanval. De wedstrijd kon alle kanten op, maar uiteindelijk was het Legmeervogels dat
eindelijk op voorsprong wist te komen. Na een hard schot van Stefan
van Pierre wist de keeper de bal niet
te klemmen, waardoor de afvallende bal voor de voeten van Mels Bos
terecht kwam, en hij er vervolgens
3-2 van wist te maken in de 11e min.
Na deze voorsprong kreeg Legmeervogels het erg lastig en werd
men ver teruggedrongen op eigen
helft. Annour probeerde op alle mogelijke manieren de verdediging
van Legmeervogels kapot te spelen, maar door een ijzersterk collectief en een uitstekend keepende Pa-

trick Brouwer wist men de magere
voorsprong te behouden. Legmeervogels kwam amper van haar eigen
helft af, en de gelijkmaker hing in
de lucht. Annour wist wederom een
aantal keer het houtwerk te raken,
maar gelukkig voor Legmeervogels bleef de voorsprong behouden.
Daarnaast gaan de complimenten
uit naar Sjors de Hollander en Robin
Oussoren, die erg sterk speelden
deze avond. Niet alleen aanvallend,
maar ook verdedigend stonden zij
uitstekend hun mannetje. Het harde werken werd dan ook beloond.
Want vanuit het niets wist Legmeervogels in de laatste minuut vanuit
de counter koelbloedig toe te slaan.
Razendsnel wist men, door balverlies van de tegenstander, om te
schakelen en de bal bij Robin Oussoren te brengen. Na het voorbij
sprinten van zijn tegenstander wist
hij oog in oog met de keeper met
een mooie schijnbeweging de keeper te omspelen en de bevrijdende treffer op het scorebord te brengen, 4-2 in de laatste minuut. Daarna klonk het fluitsignaal en was de
overwinning een feit.
Door deze overwinning behoudt
Legmeervogels de 4e plaats op de
ranglijst en blijft men in de race voor
een periodetitel, om eventueel promotie naar de Topklasse af te dwingen. Er staat nog één wedstrijd op
het programma, en wel tegen de
nummer 5 MGT-WBV, dat een gelijk aantal punten heeft. Om de 4e
plaats te behouden, en wellicht te
klimmen naar de 3e plaats op de
ranglijst, moet er gewonnen worden. Daarnaast om eventueel kans
te maken op nacompetitie. Deze
laatste wedstrijd vindt plaats op vrijdag 12 april in Amersfoort.

Team toermalijn wint finale schoolvoetbal
Uithoorn - Op vrijdag 5 april hebben de jongens van OBS de Toermalijn de finale gewonnen van het
schoolvoetbaltoernooi in de klasse
jongens E.
In de twee zware voorronden in de
weken voorafgaand aan de finale
waren de jongens steeds niet verder gekomen dat de tweede plaats,
waardoor het meedoen aan de finale al als een prijs werd ervaren. Ondanks de rol als underdog had de
ploeg van coach Mariska Baas in
de voorgaande rondes een enorme
groei laten zien. De jongens die op
voetbal zitten hielpen de niet-voetballers uitstekend.
Op de finaleavond stond eerst de
wedstrijd tegen Kajuit 1 op het programma. Deze wedstrijd werd onverwacht eenvoudig in het voordeel

Jeugd UWTC wielren pakt plaatsingspunten NK
Regio - Zondag 7 april was de eerste kwalificatiewedstrijd voor het
NK jeugd. Van cat 5 mogen de beste 8 jongens straks meedoen aan
het NK, bij cat 6 de beste 9 en van
cat 7 de beste 14 jongens. Dat betekende dat alle toppers uit de provincie aan de start stonden en er hard
gereden werd om plaatsingspunten
bij elkaar te rijden. In categorie 5
werd Eric Looij in de sprint van een

grote kopgroep 8e overall en 4e van
de jongens. In categorie 6 wist Stijn
Ruijter zich goed te handhaven in
het peloton en werd 9e in de eindsprint. Hierbij was hij 6e bij de jongens. Voor beide jongens zijn daarmee de eerste NK punten binnen.
Bij categorie 7 stonden 3 UWTC ers
aan de start in een behoorlijk groot
deelnemersveld van 38 renners;
Sven Nijhuis, Daniel Wiegmans en

Menno van Capel. De eerste twee
konden het hoge tempo niet bijhouden en moesten het peloton laten
gaan. Menno hield goed stand en
reed comfortabel mee in de groep.
Menno 27e, Sven 32e en Daniel 35e.
60+ wedstrijd in Eibergen
Zondag 7 april was de UWTC renner
Guus Zantingh afgereisd naar het
Oosten van Nederland om te star-

ten in een veteranen 60+ wedstrijd
in Eibergen. Vanuit het vertrek probeerden twee renners te ontsnappen maar deze twee werden na 3
ronden weer terug gepakt.
Na 15 minuten koers kwam er een
volgende ontsnapping van twee
renners en deze namen een kleine
voorsprong. Na enkele ronden werd
er vanuit het peloton fel gereageerd

van De Toermalijn beslist met een
eindstand van 0-3 door goals van
Kevin en Mika. Achterin hield de
uitstekende keeper Sam de nul, mede geholpen door verdedigers Sky,
Pepijn en Mika.
Tweede
De tweede wedstrijd werd gespeeld
tegen Kwikstaart 1. Dit team had
de eerste wedstrijd ook gewonnen
(met 0-1) en bleek dus een sleutelduel.
Er werd weer zeer sterk gespeeld.
Voorin waren goede combinaties
tussen Boris, Jaimy en Gabriel, terwijl Thomas en Coert sterk bleven
verdedigen en de bal afpakken. De
teams waren zeer aan elkaar gewaagd; Toermalijn schoot in de eerste helft tweemaal op de paal en
en ontstond er een groep van 6 renners, met daarbij Guus Zantingh.
Deze renners werkten goed samen
en na 5 ronden werden de twee
koplopers achterhaald. De kopgroep van acht renners hielden een
hoog tempo aan, zodat een vluchtpoging niet mogelijk was. Uit deze groep moest de winnaar komen.
De wedstrijd werd gewonnen door
een streekrenner Fred de Kinkelder
uit Groenlo. Guus Zantingh spurtte naar een mooie 3e plaats wat tevens zijn eerste podium plaats is van
2013.

Kwikstaart zag in de tweede helft
een doelpunt onterecht worden afgekeurd, waardoor het na twintig
minuten 0-0 bleef.
De laatste wedstrijd moest dan
maar de beslissing brengen.
Omdat de jongens van de Toermalijn al twee wedstrijden voluit waren gegaan was de batterij tegen
Kajuit 2 een beetje leeg. Ondanks
dat kwamen ze eerst nog op voorsprong door goals van Kevin maar
in de tweede helft moesten ze toch
een tegendoelpunt incasseren;
eindstand 2-1.
Door deze winst was Toermalijn
kampioen en spelen ze op 15 mei
een regionale finaleronde op het
terrein van Legmeervogels. Hopelijk nemen ze dan ook weer hun geluksmossel Sjakie mee !
Dinsdagavondcompetitie
Ook de dinsdagavondcompetitie is
weer van start gegaan. Iedere dinsdagavond om 19.00 uur krijgen de
renners het startschot voor een
wedstrijd van één uur.
Er wordt een 40- en 40+ klassement
opgemaakt. Iedereen met een (basis) licentie vanaf 15 jaar is welkom
om mee te doen. Kosten 2 Euro per
keer en deelname is op eigen risico.
Inschrijving is open tot 18.55 uur in
de kantine van de AKU op sportpark
Randhoorn.

Schoolvoetbal, De Finale!
Uithoorn - Vrijdag 5 april was
het dan zover, de finales van
het schoolvoetbal 2013.
Maar liefst 3 teams van OBS De
Kajuit hadden de finale bereikt
te weten:
Meisjes E1 (groep 5/6) en de
Jongens E1 en E2 (groep 5/6).
De meisjes in een poule met
de Springschans en twee teams
van De Zon.
Ongelofelijk wat deze meiden
voor een inzet en snelheid op
de (kunst) grasmat toverden.
Alle drie de wedstrijden werden met overmacht gewonnen

waardoor de meiden hun finalepoule hebben gewonnen, gefeliciteerd!
Ook de jongens zaten in een
poule met vier teams waaronder dus twee van De Kajuit, De
Toermalijn en De Kwikstaart. En
hoewel onze beide teams veel
strijd en vaak mooie aanvallen
lieten zien, konden ze toch niet
op tegen het team van De Toermalijn.
Maar zeker de wedstrijd van de
twee teams van De Kajuit tegen
elkaar was een echte kraker.
Veel aanvallen over en weer
en eigenlijk waren beide teams

even sterk. Uiteindelijk hebben de jongens een tweedeen een vierde plaats binnengesleept en staan er toch maar
mooi weer 3 grote bekers extra
in de prijzenkast van OBS De
Kajuit. Maar naast de prijzen
is het toch vooral de goede en
sportieve sfeer tijdens en rond
de wedstrijden die ook de vele
toeschouwers zal bijblijven.
Alle Coaches en organisatoren
maar natuurlijk ook alle andere
deelnemers, bedankt voor weer
een mooie schoolvoetbal-competitie!
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De Merel 1 winnaar
tweede divisie promoveert

TCU gaf naschoolse lessen aan
basisschoolleerlingen
Uithoorn - Het tennisseizoen is
weer van start. De banen zijn (bijna) ontdooid, de eerste competitiedag zit erop en iedereen begint
weer met buiten trainen.
Maar basisschoolleerlingen van
groep 3 tot en met 8 hebben in
maart al kunnen genieten van 4
tennistrainingen bij TCU Uithoorn.
Marco Epskamp, de trainer bij

TCU, ontving maar liefst 40 kinderen op het terrein. Deze kinderen hadden zich via de combinatiefunctionarissen sport Uithoorn
ingeschreven voor de tennislessen. TCU Uithoorn gaf deze lessen gratis, zodat de kinderen kennis konden maken met de tennissport.
De eerste groep bestond uit kin-

deren van groep 3 t/m 5. Van 14.00
– 15.00 uur leerden zij de beginselen van tennis. Eerst op oefenveldjes, maar later ook op het echte
veld. De forehand, de backhand,
alles kwam aan bod.
Van 15.00 – 16.00 uur konden kinderen van groep 6 t/m 8 genieten
van de lessen. Met maar liefst 16
kinderen werden de mooiste ral-

ly’s gespeeld. Leuk om te zien hoe
snel kinderen het spelletje tennis
onder de knie kunnen krijgen.
TCU Uithoorn wilt alle kinderen
bedanken die mee hebben gedaan aan deze lessen.
Het was zeer geslaagd! Nieuwsgierig naar de club? Kom dan een
keer langs op het terrein in het Libellebos!

De Ronde Venen - Afgelopen
week was alles nog mogelijk omdat De Merel-Heerenlux 1 nog stuivertje kon wisselen met De Paddestoel 1. De Paddestoel 1 verloor met
7-2 van Cens 2 en De Merel-Heerenlux 1 kwam tegen De Kromme
Mijdrecht met een kleiner verlies
van 3-6 uit de strijd. Merel 1 staat
met 184 punten veilig op plaats 1
in de 2e divisie en promoveert hiermee naar de 1e divisie. De Paddestoel 1 heeft momenteel 170 punten en gaat meedoen voor de promotie en degradatieduels op maandag 15 en 22 april in De Willisstee.
De wedstrijden beginnen om 20.00
uur. De Paddestoel 2 won verrassend met 7-2 van De Springbok 1.
Beide teams kwamen op volle sterkte, Jim Cock en Robert hanteerde de
keu meesterlijk. Hans van Eijk won
voor de eer van De Springbok 1.
De Merel-Heerenlux 2 won met 6-3
van Stieva Aalsmeer. De dames van
Stieva vierden hun eigen feestje van
Lucia won van topper Gijs Rijneveld.
Aria maakte de nabeurt tegen Evert
Oudhof waardoor zij een remise realiseerde.
Voor de Merel 2 waren de andere
puntenpakkers; Dorus van der Meer
en Frank Witzand. ASM-Mijdrecht
1 won met 5-4 van De Springbok
2. Cor Ultee en Henny Versluis deden het voor ASM. Nico de Boer en

Gert Hoogendoorn deden het voor
De Springbok. De Merel-Heerenlux
3 won met 5-4 van De Schans. Cor
van Wijk en Caty Jansen behaalden
5 punten terwijl van De Schans John
Beets en Ton Brantsema de overige
4 punten behaalden. Bobs Bar verloor met 4-5 van ASM-Mijdrecht 3.
Maarten Dulmus weet blijkbaar nog
steeds niet dat hij eerste man is en
speelde tegen een mindere speler.
Maarten had tegen Ramon Alblas
gemoeten maar de administratie is
blijkbaar niet op orde. Raadpleeg altijd de website want dan bent u bij
de tijd. Maarten won overigens wel
en Jeroen Schijf steunde Bob door
eveneens winnend af te sluiten. Ramon Alblas won van Richard van
Kolck en Thijs Pieterse van Anne
Beeker. Ook bij de Kuiper van Wijk
was het 4-5, tegenstander en vers
teamkampioen Dio nam 5 punten
mee. Martien Heijman en Toine Douzé kwamen beide tegen Eric Brandsteder uit. Eric kon het niet bolwerken door de trapsverhoging van de
intervallijst. De Paddestoel 3 verloor
met 0-9 van Cens 1. ASM-Mijdrecht
4 won met 7-2 van De Vrijheid-Biljartmakers. Jos Lugtigheid verloor
van Teas Dam maar met een serie
van 21 had hij wel de hoogste serie
van de week. Paul Schuurman van
Dio had met 17 beurten de kortste
partij van de week.

Heren 1 SAS’70 kampioen tweede klasse regio West
Uithoorn - Na 19 wedstrijden te
hebben gespeeld (waarvan 18 gewonnen en slechts 1 verloren) kon
Heren 1 van volleybalvereniging
SAS’70 uit Uithoorn donderdagavond 4 april thuis de titel pakken
tegen Heren 9 van Spaarnestad uit
Haarlem. Bij een 3-2 zege zouden ze
niet meer in te halen zijn door Heren
1 van Smashing Velsen uit IJmuiden, de nummer 2 van de competitie. De mannen van SAS’70, hongerig naar de titel, lieten er geen gras
overgroeien en verpulverden de tegenstander met 4-0 (25-12, 25-13,
25-14 en 25-22). Na afloop van de
wedstrijd werd de beker dan ook
door een glunderende voorzitter van
SAS’70 aan de eveneens glunderende mannen van Heren 1 uitgereikt.
Met het behalen van het kampioenschap werd door Heren 1 gelijktijdig
ook promotie naar de eerste klasse
afgedwongen. Klasse mannen!

Nieuwe shirts meisjes kDof6 brengen geluk
De Kwakel - In de vroege,
zonnige ochtend begonnen
de meiden van KDO tegen
de jongen van de Legmeervogels.
Door vele aanmoediging van
beide partijen zat de sfeer er
meteen goed in.
Het eerste doelpunt ging via de
voet van Lot tegen de paal het
doel in.1-0 voor KDO
De meiden hielden de druk erop en al gauw scoorde Zoe K
2-0.
Na de rust gingen de Legmeervogels meerdere malen richting doel maar onze keeper
Leilani stond steeds op de goede plek.
Zoe H heeft nog nooit zo’n
goede wedstrijd gespeeld ze
was ook al vroeg wakker door
alle spanning, dit resulteerde
in een uiteindslag van 3-0 voor
KDO!
we willen de sponsor Kwekerij de Amstel bedanken voor de
mooie shirts, de dames zien er
keurig uit.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdag 2 april werd de
derde ronde van de parencompetitie gespeeld en met de volgende resultaten. De eerste plaats voor een
combipaar Froukje Kraaij en Ank
Reems 59.17,tweede plaats voor Geke Ludwig en Margot Zuidema met
57.50 en de derde plaats voor Kokkie van den Kerkhoven en Corry
Smit met 56.25.
B-lijn
Eerste plaats voor Tini Geling en
Paula Kniep 64.93% mooie score dames,tweede plaats Marja van
Holst Pellekaan en Sandra Raadschelders 58.68 en de derde plaats

voor Annet Roosendaal en Rini
Tromp met 54.51.
Hier volgt de competitiestand, maar
er zijn nog2 ronden te gaan dus alles is nog mogelijk.
A-lijn
Rita Vromen en Reina Slijkoord
64.27, Geke Ludwig en Margot Zuidema 59.04, Froukje Kraaij en Anneke van der Zeeuw 55.00 Nel Bakker
en An van der Poel 54.98.
B-lijn Tini Geling en Paula Kniep
58.73, Jose Moller en Ank Reems
56.52 Annet Roosendaal en Rini Tromp 54.98 en Corinne van der
Laan en Henny Janssen 54.85.

Pasen bij BVU
De Kwakel - Voor de Paasdrive bij
Bridgevereniging Uithoorn (BVU)
besloot de wedstrijdleiding het dit
jaar is geheel anders te doen. Bij
binnenkomst trokken de leden een
paarnummer, dat hield in dat de indeling door het lot werd beslist. De
lijnen kregen voorjaarsnamen: hemelsblauw, paasgeel en ei-wit. Als
beste uit de ei-witte verf kwamen
Marineke & Martin met 61,25%.
Zij sloegen het grootste gat van de
avond, maar liefst 3,5 %punt voor op
Marijcke & Gouke. Ook Jan Visser
& Jos van Leeuwen nestelden zich
in de bovenste regionen, 3e met
57,50%. Benjamin & Marcel deden
goede zaken; met 60,63% bleven zij
de overige hemelsblauwe spelers
ruim voor. Hetty & To deden nog een
verwoedde poging, wat resulteerde
in een mooie 2e plaats met 57,50%.
Tineke & Anke en Hans & Gijs deelden de 3e plaats met 53,13%. In de
paasgele lijn was het verschil tussen de nummers 1 t/m 4 slechts 1

imp: Stenny & Herman deelden de
1e plaats met Ans & Lia, 60%, op de
voet gevolgd door Marijke & Ger samen met Greet & Henk, 59,38%. De
Paashaas had wat feestelijke geschenken in stijl meegenomen en
door het inleveren van het loopbriefje maakte iedereen kans op een
prijs. Ook hier besliste het lot. Al met
al weer een zeer geslaagde en gezellige avond.
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd. U kunt vrijblijvend een
paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Wordt Legmeervogels
A1 kampioen
Uithoorn - Aanstaande zaterdag om half
drie speelt de A1 op sportpark RANDHOORN de laatste 24 minuten uit van de
gestaakte wedstrijd tegen GDA uit Loosduinen.
Stand 4 – 0 voor Legmeervogels en GDA
speelt met 10 spelers verder. Na 18 gespeelde wedstrijden waarvan er maar liefst 17 ge-

wonnen werden en met nog 4 wedstrijden te
gaan heeft de A1 nog slechts 1 puntje nodig.
Dus kom zaterdag naar sportpark RANDHOORN en zie zelf hoe het vlaggenschip
van de jeugdopleiding van Legmeervogels
kampioen wordt van de vierde divisie en dus
promoveert naar de derde divisie.
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KDO JG1 wint WA Verlaantoernooi
De Kwakel - Het WA Verlaantoernooi is voor de Gvoetbal een komplete speelronde van de Friends
League. In plaats van 2 wedstrijden werden nu 3 wedstrijden van 25 minuten afgewerkt. Zoals altijd komt
KDO scherp uit de startblokken. In de eerste wedstrijd
werd het doel van de Buitenboys flink onder vuur genomen. Er werd dan wel niet direct gescoord maar
Luca bleek een neusje te hebben voor de goede positie en scoorde deze wedstrijd 3x. De befaamde rushes van Omar waren ook in deze wedstrijd weer een
belangrijk wapen. Hij scoorde ook 2x. Hoe zit het dan
met onze spits Stijn? Die voetbalde in het begin op
z’n gewone schoenen. Daar kon hij niet mee scoren
maar nadat z’n schoenen waren opgehaald in Rijsenhout werd snel het net gevonden. Eindstand KDO –
Buitenboys 6 – 0.
De 2e wedstrijd werd meer gevreesd door KDO. KGB
was met 8 man afgereisd naar De Kwakel maar zonder
hun sterke verdediger Jeffrey. Hierdoor werd het voor
de spitsen van KDO iets te gemakkelijk. De verdediging van KDO stond weer als een huis en op het middenveld zorgde Joël, Daniël en Lewis voor een zorg-

vuldige opbouw van de aanvallen. Doelpunten werden
gemaakt door Omar 2x, Lewis 2x, Luca en natuurlijk
Stijn met een geweldige goal. Eindstand KDO – KGB
6 –0.
In de 3e wedstrijd werd KDO behoorlijk verrast door
een goed verdedigend NVC. KDO kon het gewenste
snelle doelpunt niet maken en werd verrast door een
snelle counter van NVC 0 – 1.
Door de achterstand werd KDO wakker geschut en
boog de achterstand om in een 6 – 1 voorsprong.
Omar 3x, Lewis, Stijn, en onze diepe spits Dylan zorgde er voor dat het publiek kon juichen. Na deze voorsprong vond coach Erwin het nodig om keeper Beau
op de proef te stellen. De uitstekend spelende verdediging bestaande uit Mark, Omar en Timo kregen alle 3 rust. Hierdoor kon NVC counteren maar het bleek
lastig genoeg om Beau te passeren. Uiteindelijk liet hij
zich slechts 1 x extra verschalken. Eindstand KDO –
NVC 6 – 2. Door iedereen is een geweldige prestatie geleverd. Dat komt ook ten uiting in de einduitslag.
Eindstand Poule KDO JG1: 1e KDO, 2e KGB, 3e NVC
en 4e Buitenboys

Legmeervogels D3 wint KDO Verlaan Toernooi

Uithoorn - Legmeervogels D3 het
KDO W.A. Verlaan toernooi als winnaar afgesloten. In het spannende toernooi werden achtereenvolgens D-teams van Argon, KDO en
FC Purmerend vakkundig verslagen.
De vogels van de D3 moesten vroeg
uit de veren . Het spits werd afgesneden tegen Argon D3. Het was
duidelijk dat de vogels nog even in
het ritme moesten komen, maar gezien de vele ballen die in het begin

blind buiten het veld werden geschoten, gold dit voor de tegenstander nog meer. Met druk van achteruit door een goede aansluiting van
verdedigers Menno op links en Sebastian op rechts voelde Argon de
druk toenemen. Rechtsvoor Troy
kwam een paar door via de buitenkant, maar wist de bal helaas
niet goed voor te krijgen. Linksvoor
Youp aan de andere zijde bereikte
spits Krijtje (Sebastiaan) met een

mooie pass met de linkervoet, maar
de bal eindigde helaas met een tikje
net naast het doel. Een 0-0 einduitslag tot gevolg.
De tweede wedstrijd tegen thuisclub KDO D1 werd een echte derbie. De Kwakelaars hadden ook een
overwinning behaald dus de wedstrijd was cruciaal. De vogels leerde de Kwakelaars echter een lesje
in effectiviteit. Tom, Rutger en Lucas
heersten op het middenveld en wisten met enkele schitterende diepte
passes Krijtje uitstekend in stelling
te brengen. Deze scoorde tweemaal
cool bloedig. Hoewel KDO D1 ook
enkele keren gevaarlijk voor keeper Lars verschenen, keepte deze
als een leeuw en wisten ook verdedigers Jasper, Rico, Anno Tijme en
Sander zich kranig te weren. Sebastian wist te profiteren van een gaatje in de KDO verdediging en scoorde een schitterend doelpunt. Een
moment van onoplettendheid in
de laatste minuut van de wedstrijd
zorgde voor een eindstand van 3-1
voor de vogels.
Toernooi overwinning
De laatste wedstrijd tegen FC Purmerend was spannend. De passes
kwamen niet altijd aan en de onderlinge coaching liet soms te wen-

sen over. Toch werden er veel kansen gecreëerd en werd de tegenstander goed onder druk gehouden.
Aan inzet lag het niet. Er moest gewonnen worden omdat bij gelijkspel
KDO alsnog kampioen zou worden
in hun eigen toernooi en bij een
verlies wedstrijd zou tegenstander
Purmerend met de eer gaan strijken. De druk op het doel van Purmerend was groot, maar moest dan
wel omgezet worden in doelpunten.
De uitstekend keepende doelverdediger weerde zich echter kranig.
Toch kon hij een bal voorlangs van
de linkerzijde door Menno niet keren en raakten de sterk onder druk
staande verdediger de kluts compleet kwijt. Een eigen goal was het
gevolg al claimde Krijtje de goal op
omdat de verdediger schrok van zijn
verschijning zoals hij het verwoorde.
De toernooi overwinning was binnen handbereik. De vogels speelden de wedstrijd echter professioneel uit en het toernooi overwinningsfeest kon beginnen.
Legmeervogels D3 vierde het kampioensfeest in dit uitstekend georganiseerd toernooi uitbundig en
concentreren zich de komende weken wederom op de spannende
competitie.

Joost Samsom bezorgt
KDO 2 in slotfase
één punt

Melchers sponsor jeugd MdR
Uithoorn - Het allerjongste kanopoloteam van de Michiel de Ruyter
heeft een sponsor gevonden: Hypotheekadviseur Albert Melchers. De
talenten spelen binnenkort hun eerste toernooi van het jaar. ,,We zijn
erg blij met de sponsor,” zegt Pierre de Vries, voorzitter van de kanopolocommissie. ,,Er komen veel kosten kijken bij de sport. De kano’s,
peddels, helmpjes et cetera zijn al
duur en dan komen daar ook nog
eens heel wat reiskosten bij. Dankzij Melchers kunnen we de talentjes
dit jaar naar alle uithoeken van het
land sturen.” Bij de Uithoornse Roeien Kanovereniging Michiel de Ruyter beoefenen maarliefst vijf teams
de sport kanopolo. De sport kenmerkt zich door het spektakel. Twee
teams van vijf spelers nemen het tegen elkaar op en proberen net zoals
bij andere balsporten meer te scoren dan hun tegenstander. Doordat

de kano’s (uitgerust met stootbumpers) vaak met ogenschijnlijk veel
geweld tegen elkaar aanbotsen,
doet het geheel denken aan het moderne zeeslag. Er is veel toegestaan,
spelers in balbezit mogen zelfs worden omgeduwd.
De Nederlandse competitie wordt
afgewerkt in slechts twee weekeinden. Omdat de wedstrijden relatief kort zijn (twee keer tien minuten met daartussen een paar minuten rust) kunnen teams tot wel acht,
negen wedstrijden in een weekend
spelen. Naast de competitie zijn er
veel ‘losse’ toernooien waar teams
uit binnen- en buitenland meedoen.
Zo is er dit weekend dus een toernooi in Helmond waar álle teams
van Michiel de Ruyter aan meedoen.
In het eerste weekend van juni vindt
het toernooi van MdR, de Amsterdam Open, plaats.

De Kwakel - Na een Paasweekeinde zonder voetbal voor
het tweede, speelde KDO 2 afgelopen zondag de uitwedstrijd
in en tegen Limmen.
Beide ploegen, nog niet zeker van lijfsbehoud, wilden zich
in deze wedstrijd definitief veilig gaan spelen. Onder zonnige omstandigheden begon zowel KDO als Limmen behoudend aan de wedstrijd. Limmen kreeg naarmate de tijd verstreek, het betere van het spel
en werd hiervoor in de 30e minuut beloond met een doelpunt,
1-0. Toch waren het de Kwakelaars die vlak voor rust op gelijke hoogte wisten te komen
via Elton Shehu. Na een goede strakke bal van achteruit van
doelman Tim ten Brink, kopte Martin Bax de bal slim door,
waarna Elton één op één met de
keeper prima afrondde, 1-1.
In de tweede helft golfde het
spel op en neer. Jean-Paul Verbruggen (schot net over) en Elton Shehu (kopbal net over)
waren bijvoorbeeld dichtbij een
doelpunt voor KDO. Daartegenover stonden uitgespeelde kan-

sen voor Limmen, waaruit in de
70e minuut uiteindelijk de 2-1
gemaakt werd. KDO probeerde
met man en macht om een gelijkmaker te forceren. Dit bleek
niet beloond te worden totdat
Joost Samsom in de 89e minuut
vrij voor het doel van Limmen
werd gezet. Joost bleef uitermate koelbloedig en schoot de bal
keurig in de linkerhoek, 2-2. Dit
betekende ook de einduitslag.
Door dit zwaarbevochten punt
staat het tweede nog steeds op
de zevende plaats. Het verschil
met de nummer tien (wat nacompetitie inhoudt) Bloemendaal is nu gegroeid naar zes
punten.
De Bloemendalers hebben echter nog wel één wedstrijd minder gespeeld. Kortom, met nog
twee wedstrijden te gaan voor
KDO 2 is de tweede klasse voor
volgend seizoen nog geen feit.
Hopelijk kunnen de Kwakelaars
dit aankomende zondag bewerkstelligen in de thuiswedstrijd tegen de koploper Stormvogels 2. De wedstrijd begint
om 11:30 uur in De Kwakel.

Thamen softbalsters
winnen eigen toernooi
De Kwakel - Maandag 1 april stond
het jaarlijkse Vuurlijn Toernooi voor
de softbal dames van Thamen op
het programma. De eerste tegenstander van de dag was Blue Birds
uit Delft. Daar beide ploegen voor
het eerst weer gravel en gras onder
hun schoenen konden voelen, was
het nog even aftasten. Thamen pitcher Madelon Schotman gaf Blue
Birds echter niet veel kansen. Na
anderhalf uur spelen was de stand
13-7 in het voordeel van Thamen.
Blue Birds mocht daarna meteen
weer aantreden tegen het Haagse
Storks 2 en dat werd een hele spannende pot waarbij beide teams bijzonder goed stonden te spelen. Veel
mooie hits aan beide kanten maakte
de einduitslag 10-8 in het voordeel
van Blue Birds.
Laatste
De laatste wedstrijd van de dag ging
tussen Storks en Thamen. De Storks

verdediging werd meteen goed onder druk gezet door de Thamen
slagploeg en moest vol aan de bak.
Thamen pitcher Linda van Rekum
wist de bijzonder ervaren slagploeg,
mede door goed veldwerk van haar
team prima onder controle te houden. Er waren veel hits, die soms
ook nog wat extra honken en in vele gevallen punten opleverden voor
de Thamen dames. Eindresultaat na
wederom anderhalf uur was 5-14 in
het voordeel van Thamen.
Het eerste team van Thamen komt
dit seizoen onder leiding van oude bekende Arnold Whitfield en Petra Beers uit in de 3e klasse. Daarbij
speelt Thamen met nog 3 senioren
dames in de competitie. Ooit gesoftbald en weer interesse om te gaan
ballen kom dan een keer kijken of
meedoen. Echter ook als je nog
nooit gesoftbald hebt en het lijkt je
leuk om een teamsport te doen dan
ben je ook van harte welkom.

Weer competitie bij ABC
Regio - Na de zeer geslaagde paasdrive van vorige week was het deze
week weer serieus strijden om competitie procentjes te vergaren.
Vorige week dachten we dat er weinig afzeggingen waren omdat er getrakteerd werd en er mooie prijzen
te verdienen waren, doch ook deze
week waren er weinig spijtoptanten.
In de A lijn waren 14 paren aanwezig en hier werd weer om elk puntje
gestreden. Het paar Hetty Houtman
& Ria Wezenberg, sinds een week
of vier een vast koppel begint kennelijk aan elkaar te wennen, gezien
de plaats die zij vandaag behaalden.
Het was de eerste plaats met een
scoren van 61,46 %. Tweede werden Leny &Jan van der Schot met
60,07 % en Ria & Joop Smit, die bijna elke week wel in de hoogste regionen te vinden zijn, werden derde
met 57,64 %.
In de B lijn met vijftien paren, lijkt
het er op dat de degradanten van
de vorige cyclus weer aan de poort

gaan kloppen om weer naar de
A lijn te promoveren. Eerste werden hier Corry Snel & Netty Walpot met een score van 54, 51 %.
Het is geen monsterscore, maar je
pikt toch mooi de eerste plaats mee.
Tweede werd het echt[paar Buskermolen met 54,17 %. Voor de derde
plaats tekende het paar dat deze
week voor het eerst als paar in deze competitie speelde t.w. het paar
Bep Soppe & Thea Kruijk met 52,92
%. Dit laatste paar moet zich echter nog niet rijk rekenen, want een
koppel dat zo midden in de competitie wordt geformeerd heeft nog
niet de rechten die gelden voor promotie en degradatie. Nog drie competitieronden te gaan en dan weten
we wie er periodekampioen in de diverse lijnen zijn geworden. Ook kan
de competitieleider dan gaan uitrekenen wie zich de kampioen van het
seizoen 2012 / 2013 mag noemen
en wie dan de beker met de grote
oren mee naar huis mag nemen. Het
blijft dus nog even spannend.

Open dag zaterdag 13 april
Michiel de Ruyter
Uithoorn- Zaterdag 13 april a.s. is het weer
zover. Bij Michiel de Ruijter wordt dan de
jaarlijkse open dag georganiseerd. Voor een
ieder die dat wil is er dan de gelegenheid
om vrijblijvend kennis te maken met een of
meerdere disciplines binnen de vereniging.
Een aantal roeiers zal paraat staan om bezoekers te woord te staan en te vertellen
over alle aspecten die het roeien zo leuk maken. Uiteraard zal ook een deel van de vloot
klaar liggen zodat er gelijk praktisch kennis
gemaakt kan worden met de roeisport.Voor
de kanoërs geldt uiteraard hetzelfde. Hier
zal men ook met raad en daad te woord worden gestaan, maar wat is er leuker dan gelijk

zelf te ervaren hoe mooi het is om het water
met een kano te verkennen. De kanopoloers zullen ook aanwezig zijn en gedurende
dag ook een demonstratie wedstrijd spelen.
Dus ook voor degene die in is voor nog meer
actie en spektakel is er van alles te beleven.
De open dag is van 10.00 uur tot 14.00. Kom
dus gezellig even langs. Een ieder is welkom
en neem familie, vrienden, kennissen of buren die geïnteresseerd zijn in een leuke actieve vrije tijdsbesteding in een gezellige
ambiance mee. Zij kunnen dan na een kop
koffie gelijk actief kennis maken met onze
vereniging. Michiel de Ruyter is gevestigd
aan de Amsteldijk-Zuid 253 in Uithoorn.

