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Unieke rode beuk
definitief verplaatst
Uithoorn - De mooie en unieke rode beuk die ooit op de hoek van de
Stationsstraat stond naast het viaduct onder de busbaan, is woensdag 2 april definitief naar zijn nieuwe locatie verplaatst.
Dat is het middeneiland van de rotonde Amsterdamseweg-Wiegerbruinlaan geworden. De handeling werd uitgevoerd onder de supervisie van BSI Bomenservice uit
Baarn met behulp van een kraan
en een speciaal transport. De boom
was vorig jaar september tijdelijk op
het talud naast de busbaan ‘gepar-

keerd’ omdat door de herinrichting
van de Prins Bernhardlaan, de Thamerlaan en de aanleg van het viaduct de boom niet op de hoek kon
blijven staan. Bewoners echter vonden het zonde om de boom het
slachtoffer te laten worden van de
werkzaamheden en drongen aan op
behoud. Daaraan is gehoor gegeven. De boom staat nu trots op de
rotonde. Personeel van BSI Bomenservice en de Gebr. Baars uit Lijnden waren woensdag nog druk bezig met de afwerking van de grond
rondom de boom. Medewerkers van
de verschillende bedrijven nabij de

rotonde hebben nu een mooi uitzicht op de beuk die straks nog rood
moet kleuren. Met name medewerkers van autobedrijf J. Maas op de
hoek van de Wiegerbruinlaan lieten
zich positief uit over het nieuwe en
‘gevulde’ uitzicht op de rotonde. Nu
maar hopen dat de wortels van de
boom goed ‘aanslaan’ in de nieuwe grond. Want als je oude bomen
gaat verplaatsen is het de vraag of
die dat overleven. Deze misschien
wel, want hij ziet er gezond uit en
hij is de afgelopen maanden goed
verzorgd. Kwestie van afwachten en
het eens aan te kijken.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Buster wordt
vermist
Uithoorn – Buster is als vermist
opgegeven door zijn baas. Deze
zwarte kat met één oog wordt vermist vanaf de Van Deyssellaan in
Uithoorn. Wie het dier heeft gezien
wordt verzocht contact op te nemen
met de Dierenbescherming via tel.
0297-343618.

Uithoorn/De Kwakel - In een
leegstaande woning aan de Boterdijk in Uithoorn is vrijdagmiddag
brand uitgebroken. In de woning
was asbest aanwezig, maar omdat
dit binnen de woning bleef heeft de
brand geen effect gehad op de omgeving. De brandweer werd rond
16.30 uur gealarmeerd, nadat een
voorbijganger rook in de woning
had waargenomen. De brand ont-

Regio - Hoewel de weersverwachtingen voor het
weekend wat minder waren,
was de zaterdag een stralende dag en pakten veel mensen de fiets om naar de kassen te gaan. De zondag was
minder zonnig, met af en toe
een bui, maar dat kon de bezoekers niet deren, zij kwamen massaal op de kassen
af.

stond door nog onbekende oorzaak in de kelder van de woning.
Het vuur sloeg over naar de begane grond en woedde ook in het plafond tussen de begane grond en de
eerste etage. Gezien de aanwezigheid van asbest werd uit voorzorg
ruim afgezet. Omstreeks 18.30 uur
was de brand onder controle. Er
wordt onderzoek gedaan naar de
oorzaak van de brand.

Gemeentebelangen presenteert
kandidaat wethouder

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 H.
Uithoorn
Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Verbouwing winkelcentrum
Zijdelwaard nu echt van start

Uithoorn - Na acht jaar van overleg met diverse partijen, waaronder
Delta Lloyd Vastgoed die de eigenaar van het winkelcentrum is, de
gemeente, de winkeliersvereniging,
WPM Development uit Den Bosch
die de renovatie laat uitvoeren en
de klankbordgroep van bewoners,
gaf demissionair wethouder Jeroen
Verheijen donderdag 3 april het
startsein voor de renovatie van het

de kwaliteiten van de voorgestelde
kandidaten. Verder zijn er afspraken gemaakt over het vervolgproces van deze formatie. Het streven
is om eind april een coalitieakkoord
rond te hebben. De partijen zullen
afspraken maken hoe de gemeente
financieel gezond blijft. Deze week
zal er ook voor het eerst worden gesproken over een logische en evenwichtige verdeling van de portefeuilles tussen burgemeester en
wethouders. Volgende week zal er
opnieuw een actuele stand van zaken worden gedeeld over de voortgang van het formatieproces in Uithoorn. Wij houden u op de hoogte!

Brand in leegstaande woning

Kom in de
Kas trekt
duizenden
bezoekers

(Vervolg elders in deze krant)

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

Uithoorn. Het ziet er alleszins naar
uit dat drie partijen in de nieuw
gekozen gemeenteraad, te weten
VVD, Gemeentebelangen en DUS!
een coalitie kunnen vormen. Dat
melden de drie fractievoorzitters
Nick Roosendaal, Herman Bezuijen,
en Peter Timmer. Samen hebben zij
12 zetels in de raad van de in totaal
21. Dat is een krappe meerderheid.
De onderhandelaars van de drie
partijen VVD, Gemeentebelangen
en DUS! hebben afgelopen week
elkaar gesproken over de wethouderskandidaten (Marvin Polak, Hans
Bouma en Ria Zijlstra). Alle betrokken partijen hebben vertrouwen in

winkelcentrum
Zijdelwaardplein.
Hij deed dat door met een mobiele grijper van sloopbedrijf Oskam
uit Utrecht het eerste stuk van het
pand te slopen waarin tot voor kort
de Apotheek Mediq was gevestigd.
Het pand bevindt zich aan de achterzijde van het winkelcentrum wat
grenst aan de Heijermanslaan. Het
naastliggende gebouw waarin nu
nog de Trekpleister is gehuisvest,

zal op korte termijn hetzelfde lot
ondergaan. Beide panden zullen de
weg vrijmaken voor nieuwbouw van
de vergrote Jumbo supermarkt wat
op die plaats zal verrijzen. Een en
ander werd gadegeslagen door vertegenwoordigers van de betrokken
partijen, hoofdaannemer Dura Vermeer, enkele nieuwsgierige winkeliers en verdere belangstellenden.
(Vervolg elders in deze krant)

Uithoorn - In het proces naar de
vorming van een nieuw college van
B&W voor de gemeente Uithoorn
maakt de fractie van Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel bekend
dat zij als kandidaat voorstelt: Ing.
Hans Bouma.
Hans Bouma is woonachtig in De
Kwakel en is sinds 3 jaar directeureigenaar van adviesbureau BoumAdvies - Interim. In deze periode is
hij daarnaast docent geweest aan
de Hogeschool van Amsterdam.
Voordien is hij werkzaam geweest
bij UBA Bouw BV en als directeur bij
Dura Vermeer. Hans is 57 jaar oud,
getrouwd en heeft een zoon en een
dochter. Zijn partner, Tineke Bouma-Verbeek, is sinds kort een van
de raadsleden van Gemeentebelangen. In goed overleg met beiden is
besloten om, zodra de coalitie een
feit is, de plaats van Tineke in de
fractie beschikbaar te stellen aan de
eerstvolgende kandidaat op de lijst,
te weten Ferry Hoekstra. Ferry heeft

zich beschikbaar gesteld voor deze
post van raadslid. De fractie is bijzonder blij met de toezegging van
Tineke dat ze graag betrokken blijft
als fractie-assistent. Hans zal in het
vervolg van het formatietraject betrokken worden in de besprekingen.

Pasen op De Olievaar

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Uithoorn - Het is de laatste tijd
misschien wat stiller op kinderboerderij De Olievaar, maar op woensdag 16 april is er weer van alles te
doen.
Kinderen kunnen dan paaseieren
schilderen. De eitjes zijn gekookt,
dus klaar voor consumptie. Tussen
13.30 en 15.30 uur is iedereen welkom om te komen schilderen en te
versieren. Er is wat lekkers te snoepen en er is limonade. Ook de paar-

den Bob en Werner lopen weer voor
de huifkar door het park. Kaartjes
en 10-ritten kaarten voor de huifkar
zijn te verkrijgen bij de kiosk. Deelname aan de activiteit kost twee euro. Vaders, moeders, opa’s en oma’s
worden ook van harte uitgenodigd.
De koffie is bruin en er zijn lekkere plekjes op het terras. De kinderboerderij bruist weer even van leven. Tot ziens op kinderboerderij de
Olievaar.
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www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
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
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Geen asbest vrijgekomen bij
brand
Afgelopen vrijdag heeft er een brand
plaatsgevonden aan de Boterdijk 33
in De Kwakel. Tijdens de brand bleek
er asbest in het pand aanwezig te
zijn. De brandweer heeft aangetoond
dat de asbest binnen het pand is gebleven. Hierdoor zijn er geen schadelijke gevolgen voor de omgeving
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Steenstortingen Waterlijn niet
nodig

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
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Schotse Hooglanders in wei
Libellebos
Vrijdag 11 april komen drie Schotse
Hooglanders* naar Uithoorn. Wethouder Ria Zijlstra stuurt de nieuwe
grazers samen met de drie bekende
koeien (Dexters) de wei in. De vrienden van het Libellebos kozen voor
deze stoere koe.
De Schotse Hooglander vraagt weinig verzorging. Hun karakter kenmerkt zich vooral door hun onverstoorbaarheid: ze grazen gewoon
door. Met hun hoorns zien ze er vervaarlijk uit. Daarom blijft in veel natuurgebieden het bezoekersaantal
binnen de perken, want niet iedereen is even overtuigd van hun vreedzaamheid. In het Libellebos gaan de
runderen de wei in en komt u de die-

ren niet op het pad tegen. Wel kunt u
ze bewonderen.
*De Schotse Hooglander komt van
oorsprong vooral voor in het westen
van Schotland en de Hebriden-eilanden voor de westkust. Het ras stamt af
van een klein Keltisch rund. Momenteel zijn er meer Schotse Hooglanders buiten Schotland dan in Schotland. Daar zie je nu vooral schapen
grazen. In Nederland grazen een dikke duizend Schotse Hooglanders. Ze
zijn in dienst bij Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en andere natuurbeheerorganisaties. Ze worden gebruikt om open veld ook daadwerkelijk
open te houden. Met hun ruige uiterlijk
lijken ze op een oervorm van het rund.

opgetreden. Wel is het pand dichtgetimmerd zodat het pand niet betreden
kan worden.
Zowel het pand als het terrein zijn
verboden gebied. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente Uithoorn: 0297-513111.

In december 2013 is op de kade een
verbod ingesteld voor vrachtwagens
zwaarder dan 30 ton. Dat was nodig omdat uit een eerste onderzoek
bleek dat er een kans was op wegschuiven van de damwand. Dit onderzoek was uitgevoerd in verband
met de herinrichting van de Waterlijn.
Ook zijn steenstortingen in het water aangekondigd om de damwand
te stabiliseren. Nader onderzoek met
boringen en speciale grondproeven
heeft uitgewezen dat dit niet nodig is.
De dieper liggende kleilaag is stevig
genoeg om de damwand staande te
houden. Ook is het verbod voor zware vrachtwagens opgeheven.

Werkzaamheden
De gemeente Uithoorn voert op dit
moment, samen met met Liander,
werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet op onder andere Marktplein
en Wilhelminakade. Daarnaast zijn
er werkzaamheden aan de riolering
op het Marktplein, Dorpsstraat (tot
de Prinses Irenelaan) en Wilhelminakade. Gedurende een aantal dagen is steeds een ander deel opengebroken. Doorgaand verkeer is niet
mogelijk.
Al deze werkzaamheden zijn eind
april klaar. De werkzaamheden aan
het riool in de Koningin Julianalaan
worden in mei verder uitgevoerd

Afwijkende openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn tijdens de feestdagen
gesloten op:
- Vrijdag 18 april
(Goede Vrijdag)
- Maandag 21 april
(Tweede Paasdag)
- Donderdag 29 mei
(Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei
(Inklemdag)
- Maandag 9 juni
(2e Pinksterdag)
Vanwege een besloten personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten op:
- Dinsdag 15 april
tussen 13.30-14.30 uur.
- Donderdagmiddag 17 april
vanaf 12.00 uur.

ten. U kunt wel online uw afspraak
plannen. Er is rekening gehouden
met de afwijkende openingstijden.
U kunt dan zelf bepalen wanneer
het u uitkomt om naar het gemeentehuis te komen. Kijk hiervoor op
www.uithoorn.nl/afspraak.

Wacht niet langer,
maak een afspraak
Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak

De balie voor het aanvragen van
paspoorten, rijbewijzen en andere producten is dan ook geslo-

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

Tijdelijk:
- Ter inzage legging ontwerp “Bestemmingsplan Drechtdijk 109”, bezwaarperiode
van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W. van de Lagemaat 0297-513111.
- Ter inzage legging ontwerp van “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij
Ontwikkeling M.W.M. Blonk 0297-513111.
- Aanpassing afrit ﬁetsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8
mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.

-

Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van
28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, A. Stevens, 0297513111.
Ontwerpuitwerkingsplan Park krayenhoff Deelgebied B1 tot en met B4, Inzageperiode 11 april 2014 t/m 22 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.

(BI14.0109) de volgende regeling vastgesteld: Regeling piket tbv 24-uurs bereikbaarheid en calamiteiten en gladheidsbestrijding gemeente Uithoorn, 2014. Wilt u
de regeling inzien? Hiervoor kunt u terecht bij het cluster P&O.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om voor deelgebied B1 tot en met B4 van Park Krayenhoff een uitwerkingsplan vast te stellen.

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.
Ontvangen 2 april 2014.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- Kerklaan. Vergunning aan Sportvereniging KDO voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van tuin-, border- en kuipplanten op 19
april 2014. Bezwaar t/m 16 mei 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan Sportvereniging KDO voor het innemen van een
incidentele standplaats voor de verkoop van tuin-, border- en kuipplanten op 19
april 2014. Bezwaar t/m 16 mei 2014.
- Amstelplein 3. Vergunning aan mevrouw Calis voor het plaatsen van een afvalcontainer op de openbare weg van 4 t/m 24 april 2014. Bezwaar t/m 14 mei 2014.
- Zijdelveld. Vergunning aan Kunstroute Zijdelveld voor het organiseren van de
kunstroute op 24 en 25 mei 2014. Bezwaar t/m 9 mei 2014.
- Zijdelveld 30. Vergunning aan Kunstroute Zijdelveld voor het innemen van een
incidentele standplaats voor de verkoop van ijs op 24 en 25 mei 2014. Bezwaar
t/m 9 mei 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterplein. Vergunning aan Sportvereniging KDO voor het innemen van een
incidentele standplaats voor de verkoop van tuin-, border- en kuipplanten op 19
april 2014. Bezwaar t/m 16 mei 2014.

Zijdelwaardplein
- Vergunning aan de heer Geeris voor het innemen van een standplaats met een
mobiele verkoopwagen voor de verkoop van oliebollen van 6 t/m 31 december
2014. Bezwaar t/m 13 mei 2014.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid
een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal
bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
BEKENDMAKING PIKETREGELING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben op 1 april 2014

WWW.UITHOORN.NL

TER INZAGE LEGGING ONTWERPUITWERKINGSPLAN
‘PARK KRAYENHOFF, DEELGEBIED B1 TOT EN MET B4’

Toelichting
Om het woningbouwproject Park Krayenhoff te kunnen ontwikkelen, heeft de raad
op 8 oktober 2009 het bestemmingsplan Park Krayenhoff vastgesteld. Voor onderhavig plangebied ‘Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4’ is in het bestemmingsplan een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Met voorliggend uitwerkingsplan wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.
Voor dit gebied heeft is eerder een uitwerkingsplan vastgesteld. Echter, door de
marktomstandigheden van de afgelopen jaren heeft de realisatie van het plan op
zich laten wachten en zijn de plannen gewijzigd. Reden waarom een nieuw uitwerkingsplan is opgesteld. Hierin wordt de nieuwbouw van circa 69 woningen juridisch
planologisch mogelijk gemaakt.
De stedenbouwkundige opzet voor deelgebied B1-B4 bestaat uit eengezinswoningen evenwijdig aan de N196, zoals ook opgenomen in het oorspronkelijke Stedenbouwkundig Masterplan. Haaks hierop staan hierachter eengezinswoningen in eengezinswoningen in rijen van vier of woning woningen. Het plan gaat uit van een grote variatie aan eengezinswoningen met verschillende beukmaten woningdieptes en
woonoppervlaktes.
Ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4’ met
planidentiﬁcatienummer NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoff-OW01 ligt van 11 april
2014 tot en met 22 mei 2014 ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpuitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerpuitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8,
1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een
beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan.
Uithoorn, 9 april 2014
BEKENDMAKING WET WERK EN BIJSTAND (WWB)

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op
grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop
zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het dagelijks bestuur heeft op 6 februari 2014 de volgende beleidsregels vastgesteld:
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn 2013;
- Beleidsregels giften Aalsmeer-Uithoorn 2013;
- Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten
Aalsmeer-Uithoorn 2013.
EIGENAAR ZWARTE AANHANGER GEZOCHT

De Gemeente Uithoorn is op zoek naar de eigenaar van een zwarte aanhanger. Dit
voertuig stond zonder kentekenplaten geparkeerd op de R. Holstlaan te Uithoorn.
Aangezien deze aanhanger daar al geruime tijd staat zonder kentekenplaten is deze weggesleept. Als de eigenaar zich niet meldt voor 13 mei 2014 zal de aanhanger worden vernietigd.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Mijmeringen
LOOPKRIEBELS

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

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.
- Uithoorn, v. Dijssellaan: zwarte kat met 1 oog.
Gevonden:
- Mijdrecht, Fazant of Talingen: Jong grijs-bruine cyperse kater.
Ongecastreerd.
- Waverveen, Botholsedwarsdweg: Zwarte kater.
- Wilnis,Korenmolen: Zwart-rode schildpad poes.
- Uithoorn, Elschotlaan: Cyperse poes met witte bef en voetjes.

Nu we in een heel nieuw seizoen zitten
met prachtig weer zie je alles buiten veranderen. Niet alleen de natuur, maar vooral de mensen doen zo anders. Iedereen is
weer buiten, tuinen worden ontdaan van
onkruid en vuil, tuinmeubels schoongespoten, auto’s gewassen (liefst nadat al
het Sahara zand uit de lucht is) en men gaat weer bewegen. Het zal
misschien in mij zitten maar zodra het wat mooier weer wordt, valt
het mij op dat het aantal hardlopers en joggers bijna zeker verdubbeld. Niet 1 januari, maar de start van de lente is het begin van mooie
voornemens.

Grote Rekendag op
basisschool De Zon
De Kwakel - Ieder jaar wordt de
Grote Rekendag georganiseerd.
Het is een dag voor alle basisscholen die helemaal in het teken staat
van rekenen. En dan niet gewoon in
de klas, maar vooral ook daarbuiten.
Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
Dit jaar deed basisschool De Zon
voor de 2e keer mee. De groepen 3
t/m 8 gingen aan de slag met opdrachten bij het thema: “De klas in
beeld”. Een deel vond plaats met
groepjes uit de eigen klas en een
deel met groepjes uit verschillende
klassen.
De groepen 3 en 4 verzamelden
eerst allerlei gegevens over hun
klas: hoeveel eten ze, hoeveel huisdieren hebben ze, welke muziek vinden ze leuk, hoeveel zakgeld krijgen ze. Deze gegevens hebben ze
daarna in een klassikale grafiek
verwerkt. Vervolgens deden ze een
drietal spelletjes (dobbelsteen gooien, pittenzak werpen en euromunten rollen) waarbij ze probeerden
om een bepaalde score te halen en
deze in een tabel te verwerken.
De groepen 5 en 6 hebben eerst
een dag lang bijgehouden wat ze
allemaal drinken. Daarna moesten
ze deze gegevens in een grafiek of
tabel verwerken. Daarvoor moest
wel eerst uitgezocht worden hoeveel milliliter een beker of een pakje nou eigenlijk is. Er werd druk gewerkt met allerlei litermaten, maar

het is gelukt! In één groep werd gemiddeld 1,2 liter per dag gedronken.
Vervolgens deden ook zij een aantal
spelletjes. Zo hebben ze touwtje gesprongen en hun hartslag voor en
na het springen opgemeten, ze hebben opgemeten hoelang ze kunnen
balanceren op een blokje zonder en
met blinddoek en ze hebben gemeten hoeveel knikkers ze in één hand
kunnen oppakken en hoe dat afhangt van de grootte van je hand.
Alle resultaten werden in een grafiek of tabel weergegeven.
De groepen 7 en 8 verzamelden ook
van te voren allerlei gegevens over
hun groep. Wat drinken ze op een
dag, hoeveel en welke tussendoortjes eten ze, hoe oud en hoe lang
zijn ze, etc. Vervolgens deden ook zij
een spelcircuit, waaronder hardlopen, prop werpen en een pingpong
balletje hooghouden. Daarna verzon
elk groepje een bewering en ging
uitzoeken of die waar was. Als je
veel tussendoortjes eet, kan je dan
harder lopen? Als je lang bent, kan
je dan een prop verder werpen? De
resultaten werden weer in een grafiek of tabel weergegeven en gepresenteerd. Het prop werpen bleek op
basisschool De Zon niet af te hangen van je lengte maar van je groep.
Eén groep deed het duidelijk beter
dan de rest!
Het is een geslaagde en leerzame
dag geworden, volgend jaar doen
we weer mee!

Wachtrij
Afgelopen weekend opende de inschrijving voor de 30e dam tot
damloop. Als je daarbij van de partij wilt zijn dan moet je klaar zitten achter je computer om op tijd je startbewijs te kunnen bemachtigen. Alles gaat tegenwoordig via internet, kaartjes voor concerten
of theater, winkelen in allerlei soorten winkels, informatie vergaren,
je kunt het zo gek niet noemen of je kunt het online doen. En ook
daar word men steeds inventiever. Dus kon ik een half uur voor opening van de inschrijving plaatsnemen in een virtuele wachtrij en zeker zijn van een poging om een startbewijs te verkrijgen. Met duizenden tegelijk wordt zo’n site bezocht en vaak gaat er wel iets fout. Na
het inschrijven kreeg ik een foutmelding, en moest ik opnieuw beginnen met inschrijven maar inmiddels was wel het geld van de eerste aanmelding al van de rekening afgeschreven. Gedoe dus, maar
soms moet je gewoon moeite doen voor iets omdat je weet dat het
de moeite waard is.
Recreatie
Ik was dan ook zeer content met het feit dat alle inschrijvingen waren gelukt voor diverse personen en dat we uit kunnen zien naar een
mooi loopseizoen. Het is fijn om in de tijd wat doelen te stellen, zodat je weet waar je naar toe kunt werken en naar uit kan zien. Is het
niet met lopen, dan wel met andere sporten of hobby’s. Alles wat je
met plezier doet en zeker als het gecombineerd gaat met beweging
en frisse buitenlucht is de moeite waard.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Kom in de kas
Maar er is natuurlijk meer dan alleen sport en daarom wilde ik afgelopen weekend graag kom in de kas bezoeken. Op de valreep bezochten we op zondagmiddag een paar kassen en konden we onder
andere
chrysanten
en paprika’s
warenvoor
nietnatuurde eniElke
veertien
dagen vindt
u hier eenbewonderen.
column van hetWe
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nog niet te pakken
en kon alleen maar
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dat hij weer naar huis
wilde en niet wilde lopen. Maar zoals met veel dingen, als je eenmaal
bezig bent of iets moois ziet dan ben je snel de moeheid vergeten.
Dus konden we het weekend afsluiten met verse paprika’s, zelf snijden en dan oppeuzelen. Leuk, gezond en lekker!

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Theatertip:

Hot & Steamy Night: Het wordt
warm in Studio’s van Aalsmeer!
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
11 april aanstaande wordt het een
warm avondje in de studio’s van
Aalsmeer. Er staat namelijk op het
programma een spetterend Ladies event, genaamd ‘Hot & Steamy
Night’ in combinatie met een sensationeel, mysterieus, erotisch en dynamisch optreden van The London
Knights.
Dit is een mannelijke stripformatie die bestaat uit een groep van vijf
goed getrainde mannen die, op professionele wijze, volle zalen trekken
met hun act. Het lijkt wat op de bekende Chippendales, maar The London Knights gaan nog nét een stapje verder.
De show is opgebouwd uit wervelende dansacts en het is een
smaakvolle presentatie van mannelijk schoon. Alle persoonlijke kwaliteiten van iedere Knight wordt zorgvuldig belicht. Paul Grant bewijst dat
Black beautiful is, Fabio heeft een
lach om bij te smelten, Johnny Anglais weet vooral de harten van jongere dames te stelen, Diablo is internationaal erotic danser en de gespierde Franky is zeer atletisch.
Kraampjes op ladies markt
Naast dit hoofdoptreden kan er geshopt worden op de ladies markt. Er
zijn leuke kraampjes met accessoires, kleding, sieraden, maar ook damesspeeltjes en erotische gadgets.
Een avond dus met een vette knipoog! Naast al dit spektakel waar

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

vrouwen het wel warm van kunnen
krijgen kan men ook deelnemen
aan een workshop paaldansen. Er
zijn verder twee Candy Boys aanwezig, die snoep zullen verkopen.
Ook voor mannen toegankelijk
Maar er zijn nog meer activiteiten. In
de Sportsbar zal een optreden worden verzorgd door The Heiland Rock
& Roll band en er zijn twee DJ’s aanwezig. Mannen zijn dus wel degelijk
welkom op de Hot & Steamy Night.
En bovendien kunnen zij de paaldans-act aanschouwen, dus er is
voor elk wat wils.
Vanaf half zeven is de inloop, om zeven uur begint de Ladies markt, de
London Knights is in de theaterzaal
en start om half negen en aansluitend wordt er doorgefeest tot twaalf
uur in de overige bars van de Studio’s. Voor het evenement, wat een
samenwerking is van Crown Theater, Sylt Support, Studio’s Horeca
Aalsmeer en de Studio’s Aalsmeer,
zijn kaarten te bestellen voor slechts
vijfentwintig euro.
Arrangementen met het restaurant zijn ook mogelijk. Kijk op www.
crowntheateraalsmeer.nl om je
kaartje te bemachtigen en kom gezellig met wat vriendinnen naar de
Hot & Steamy Night. Trek daarbij
iets luchtigs aan, het zal warm worden.
Door Miranda Gommans

Boerenzwaluw

Ruim 1000 euro voor
voedselbank
Uithoorn - Op donderdag, 27 maart
heeft de Soroptimistenclub Uithoorn/De Ronde Venen, een hoeveelheid producten afgeleverd aan
de Voedselbank in Uithoorn. Producten zoals koffie, wasmiddelen,
vlees, vis, groenten in blik, shampoo
enz. ter waarde van 1.050,De heer P. Visser, eigenaar van
C1000 aan de Pr. Irenestraat, heeft
nog eens extra voor 100,- aan artikelen geschonken.
De serviceclub Soroptimist heeft
ondermeer door de opbrengst van
de Kerstmarkt dit bedrag bijeen ge-

bracht en wil met deze actie vele gezinnen gedurende een langere periode ondersteunen. De club wil tevens iedereen bedanken die hier
aan heeft meegeholpen om dit mogelijk te maken.
De serviceclub SOROPTIMIST INTERNATIONAAL bestaat uit vrouwen met verschillende beroepen/
ondernemers die zich inzetten voor
de positieverbetering van vrouwen
en kinderen over de hele wereld. De
lokale clubs zetten zich voornamelijk in voor ondersteuning van lokale
en regionale projecten.

Jaarlijkse onderdelenmarkt
De Ronde Venen - Op zondag 13
april a.s. wordt er bij landbouwmeganisatiebedrijf Roeleveld & Bos aan
de Tienboerenweg 15 te Mijdrecht,
weer de jaarlijkse onderdelenmarkt
van Midden Nederland gehouden.
De organisatie van deze onderdelenmarkt is in handen van stichting
“De Historie Herleeft in de Vechtstreek”, welke ook het historisch
festival in Vreeland organiseert. Op
deze onderdelenmarkt worden van
allerlei voorwerpen verhandeld wat
met de historie te maken heeft, van
oldtimer tractor onderdelen tot oldtimer bromfietsonderdelen, van antieke gebruiksvoorwerpen tot documentatie van uw voertuig, kleding,
gereedschappen enzovoort.
Handelaren vanuit heel Nederland,
maar zeker ook particulieren uit de
omgeving die de voorjaarsopruiming in hun schuur al achter de rug
hebben, en met een kar vol handel

naar Mijdrecht komen, komen snel
van hun spulletjes af. Dit geeft deze ruilbeurs iets extra’s, door de diversiteit van de handelaren en particulieren wordt er over het algemeen
goede zaken gedaan. Tevens is er
gelegenheid om met mede hobbyisten of een oude bekende die u tegen het lijf loopt, een praatje te maken in de koffiehoek. Een deel van
de baromzet doneren wij dit jaar aan
Johannes hospitium in Wilnis . Deze
onderdelenmarkt is voor bezoekers
geheel gratis, en er is volop gratis
parkeergelegenheid.
Als u interesse heeft om op deze onderdelenmarkt uw overtollige onderdelen of voorwerpen te
verhandelen, dan dient zich uiterlijk voor 12 april a.s. op te geven bij,
Roel Zeldenrijk tel: 0653 683625.
Openingstijden:Zondag van 07.00
tot ca.14.00 uur.

Juni 2013: Ik zat gevangen in een
mensenhand in Vinkeveen, onwetend van wat mij nog allemaal te
wachten stond. Ik had nog mijn
vale jeugdkleed en was van plan
om binnenkort mijn eerste vlucht
te maken. Er werd een ringetje om
één van mijn poten gedaan. Zo
kan de mens wat over je te weten komen en je soort eventueel
beschermen. Inmiddels ben ik op
en neer geweest naar Namibië,
10.000 kilometer in totaal. Dat is
knap, want weet u dat 70 tot 80 %
van de jongen sterft in hun eerste
levensjaar? Wij kunnen met veel
gevaren te maken krijgen. Ik ben
een geluksvogel, want ik werd onderweg beschoten, maar niet geraakt. De kans dat ik nog wat jaartjes ouder wordt is toegenomen,
omdat ik flink wat levenservaring
heb opgedaan. En gelukkig val ik
in de smaak bij de vrouwtjes, want
ben ik een mooi mannetje geworden met langere staartpennen dan
veel van mijn concurrenten en dat
betekent ook dat ik betere zangkwaliteiten heb. Één maand na het
uitvliegen kon ik al een z.g. subzang zingen, grotendeels geleerd
van mijn vader. Als een van de eersten kwam ik terug op de broedplaats van mijn jeugd, die ik feilloos wist te vinden. Ik had ook in
de buurt wat kunnen zoeken, maar
ik ben tevreden met deze schemerdonkere stal waar je makkelijk

in en uit kan vliegen. Drie dagen
na mijn komst kwamen de eerste
vrouwtjes. Zij konden genieten van
mijn krachtige verleidingsliedje.
Vliegend sloofde ik mij uit voor de
vrouwtjes en maakte indruk door
te pronken met mijn open gespreide staart. Na enige tijd wist ik zo
een mooi gekleurd vrouwtje (zie
foto) te versieren. Weet u dat veel
van de oudere vrouwtjes terug keren bij hun vroegere partner?
Wij bouwden samen een nest van
meer dan 1000 modder bolletjes.
Wij metselden met ons speeksel,
versterkten het met haartjes en
halmen en voerden het nest met
witte veertjes. Goed voor de warmte-isolatie, maar ook een mooie
camouflage voor de eitjes.
Ooit broedden wij in grotten, later
zijn wij de mens gevolgd. In Nederland beleefden wij in de vorige
eeuw hoogtijdagen! Het boerenbedrijf met de bloemrijke graslanden
en loslopend vee was ideaal. Door
diverse veranderingen lopen onze
aantallen terug. Ook voor mij is het
volgend jaar, als ik weer mag terugkeren uit Afrika, spannend of
ons plekje er nog is en of er genoeg insecten te vinden zijn. Er is
nu een campagne: “Red de Rijke
Weide”. Kijk maar op www.redderijkeweide.nl.
Een Vinkeveense
boerenzwaluw

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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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.

Na 1 april gaat de Bertram
natuurlijk gewoon verder,
maar hoe?
Het ludiek bedoelde ingezonden artikel over het mogelijk op
bovenstaande datum veranderen van de straatnaam Bertram
kreeg diverse reacties van zowel enkele lezers als van de gemeente.
Bijzonder was die van een trotse ouder aangaande haar zoon
met diezelfde naam. Leuk ook
zo’n reactie te ontvangen! Andere – meer serieuze – lezers
vroegen zich hoofdzakelijk af
of “de participerende straatnamencommissie” niets anders te
doen had en maakten zich zorgen over de directe en indirecte
kosten. De logica van de voorgenomen ingreep zag men dan
ook bepaald niet zitten. Vanzelfsprekend.
Gelet op de verschillende reacties meen ik niet te kunnen
volstaan met een stilzwijgen, al
was het maar omdat een mede-bewoner van de Bertram de
relatie met 1 april – wellicht terecht – als doorzichtig en flauw
bestempelde, maar de in de
grapverpakking schuil gaande serieuze zaken desalniettemin miste.
En de gemeente zelf dacht
kennelijk al helemaal niet na
over de werkelijke inhoud of
deed alsof zij daarbij al jarenlang geen enkele rol heeft vervuld, terwijl juist bij gemeente
de situatie in de Bertram op al
zijn facetten genoegzaam bekend is gemaakt. Een en ander is daar meermalen besproken en beschreven. Nu stelt
de woordvoerder onder andere, dat de bewoners zich geen
zorgen hoeven te maken ”want
de naam Bertram blijft gewoon
gehandhaafd.” Waarvan akte!
Waar ging en gaat het mij om?
In de ruim 40 jaar dat de Bertram – De Legmeer – bestaat is
er vanzelfsprekend het een en
ander veranderd. De wijk werd
volwassen door aanvullingen
en inpassingen. Die beweging
moet vooral ook voortgaan. De
nieuwe school en de aanpassing van het winkelcentrum zijn
daar voorbeelden van. Ook de
infrastructuur werd gestroomlijnd naar een moderne vorm.
Prima dus, zou je zeggen.
Nou, nee! De aandacht voor
‘’het kleinere en ogenschijnlijk
onbelangrijke” is namelijk in de
knel geraakt, zeker nu de wijk
welstandsvrij wordt verklaard
door de gemeente, wat vergaande gevolgen heeft.

De Legmeer is oorspronkelijk opgezet als een wijk met
een tuinstad-uitstraling en onder meer een speels gesitueerde indeling. Zo wijkt de krappe indeling van Bertram (en
Muur) nogal af. Het ooit tussen de woonblokken gelegen
openbaar groen was qua oppervlak al op minimaal niveau
maar werd vervolgens als bezuinigingsmaatregel
(onderhoudskosten)
overgedragen
aan de bewoners. De bedoeling
was, dat de groene functie zou
worden gehandhaafd, maar helaas.....toezicht kost ook geld....
En ook de Bertram kreeg in de
loop der jaren te maken met
het nodige verloop in het bewonersbestand. Nieuwkomers
waren en zijn niet op de hoogte gesteld van wat ooit de bedoeling was: een groene Bertram, ook in de straatjes. De
gemeente heeft naar mijn mening daar haar kansen laten
liggen en eigenlijk haar zorgplicht verwaarloosd, te meer
daar zij daar aanvankelijk tevens de verhuurder was..
Zo kon er langzaam maar zeker een ontwikkeling ontstaan
waarbij het groen verdween
of ingesloten werd door dichte schuttingen. Nou zal een
schutting hier of daar niet meteen het karakter van de bepaald nauwe straatjes aantasten, maar inmiddels zijn de
schuttingrijen dominant en wie
niet beter weet, denkt dat het
zo hoort!
Mijn conclusie is, dat dichte
schuttingen op gevoelige locaties – bij voorbeeld direct aan
de straat – als erfafscheiding
niet meer kunnen. De behoefte aan enige privacy is begrijpelijk, maar daartoe zijn andere, meer omgevingsvriendelijke
oplossingen te bedenken, dan
– als uiteindelijk collectief resultaat – het eenzijdig dichttimmeren van de woonstraatjes.
Omdat ik mij niet kan voorstellen de enige te zijn die dat zo
ervaart, kwam ik met mijn aandacht vragende artikeltje over
de dreigende naamsverandering van de Bertram; en dat met
de beste bedoelingen.
Het is goed dat de Bertram
blijft. En hopelijk komen zowel
bewoners als gemeente tot een
ander inzicht: groener!
Wil Houtepen.

Herverkiezing wethouder?
Hierbij mijn mening over de mogelijke herverkiezing van wethouder Zijlstra.
Na de verkiezingen is duidelijk geworden dat de inwoners
van Uithoorn en De Kwakel het
anders willen in Uithoorn. De
enorme bezuinigingen op bijvoorbeeld het facilitair gebonden jongerenwerk heeft al de
nodige gevolgen wat betreft
de overlast op straat. Een pand
als The Mix staat nu leeg terwijl daar juist veel werd gedaan
voor de jeugd. Het formatieproces is in handen van VVD en
Gemeentebelangen, de grootste partijen na de verkiezing.
Voor de hand ligt, of mijn mening over wat zogenaamd democratie betekent, dat de winnaar van de kleinere partijen als
eerste benaderd wordt om ‘mee
te regeren’. Nu verbaast het mij
dat er met voorrang gesproken
gaat worden met DUS! omdat
wethouder Zijlstra een ervaren
bestuurster is! Nou breekt mijn
klomp! Wordt er nu gesuggereerd dat er geen andere (betere) bestuurders zijn die wethouder kunnen worden? Of omdat

Ria Zijlstra zelf zo graag, en alleen maar, wethouder wil zijn,
en anders niet? De inwoners
hebben gekozen, en volgens
mijn informatie is mede Ons
Uithoorn een van de grote winnaars….. Laten we zorgen dat
het weer gezellig en leuk wordt
binnen de gemeentegrenzen ,
en niet een Uithoorn/De Kwakel ‘omdat we zo veel ervaring
hebben, en we hebben niemand
anders dus rommelen we lekker door..’ . Ervaring krijg je door
dingen te doen, dus een nieuwe wethouder moet die kans
ook krijgen! Mijn ervaring, als
ex-beheerder van The Mix, is
dat je moet luisteren naar wat er
gewenst is. Er is ontzettend veel
mogelijk om Uithoorn weer een
beetje levend te krijgen, ook in
tijden van bezuinigingen! Dat is
het vorige college niet echt gelukt, althans niet op sociaal-cultureel gebied voor (oudere) jongeren. En laat dit nu net de portefeuille van wethouder Zijlstra
zijn geweest!
Rudo Plooy
Uithoorn

Reiki-activiteiten met Elise
Aalsmeer - Reiki is een oorspronkelijke Japanse heelmethode, waarbij je door middel van handoplegging, energie ‘doorgeeft’. Reiki is de
Japanse term voor levensenergie,
energie die evenwicht brengt op
meerdere niveaus. Dat is dan ook
precies wat er gebeurt tijdens een
Reiki-behandeling: energie wordt
toegevoegd, de energie brengt de
mens in balans. Daardoor zijn lichaam en geest in staat te helen.
Reiki is een liefdevolle wijze van heling. Iedereen kan het ontvangen
en na een cursus kan ook iedereen het doorgeven. Tijdens het geven van Reiki aan een ander, ben je
een soort doorgeefluik, je ontvangt
energie en geeft die weer door aan
de ander, waarbij ook nog eens een
gedeelte bij je zelf blijft. Hoe meer
Reiki je geeft (aan een ander) hoe
beter jij jezelf ook gaat voelen. Iedereen die interesse heeft kan met
een Reiki I cursus bij Elise meedoen! Wie eerder Reiki I heeft ont-

vangen kan deelnemen aan de Reiki II cursus. Naast Reiki cursussen,
zijn belangstellenden hartelijk welkom voor een reiki behandeling of
reiki bijeenkomst voor iedereen die
eens een cursus gedaan heeft.
Ook organiseert Elise regelmatig
een workshop Encaustic Art. Dit
is een techniek waarbij ‘geschilderd’ wordt met bijenwas. De was
wordt op papier aangebracht met
een strijkbout. Door verschillende
kleuren te combineren maak je een
unieke tekening, een zgn. wastekening. Als je het leuk vindt gaat Elise de tekening ‘lezen’. Tijdens deze
workshop ligt het accent op het intuïtief schilderen!
Misschien leuk om thuis een avond/
middag te organiseren met kennissen. Wie mee wil doen aan activiteiten, de nieuwsbrief of meer informatie wil ontvangen, kan via de
mail contact op nemen: elise.reiki@
gmail.com of telefonisch via 0297340684

Stichting Leefomgeving Schiphol

De Kwakel

Toen & Nu…

Aflevering 28

1929 Drechtdijk, …Toen
Dit is de bollenschuur en het woonhuis van Ruth en Anna Zijerveld, gebouwd
in 1929. De huizen die in die periode gebouwd werden, moesten een hoogte
hebben van 12 meter in de punt van het dak. (Het andere huis uit die tijd met
dezelfde hoogte staat er tegenover en is van Hein Lek. Ruth Zijerveld was
groentetuinder, na de groente kweekte hij ook bollen, zoals tulpen en narcissen, die werden gebost en opgeslagen in de bollenschuur. Er stonden ongeveer 6 bollenschuren van tuinders uit die periode in De Kwakel.

Wil schrijnende situaties
alsnog helpen
Regio - Voor 1 oktober 2011 konden mensen die ernstige hinder van
vliegverkeer van en naar Schiphol
ondervinden bij de Stichting Leefomgeving Schiphol een verzoek indienen om hulp. Op grond van het
Bestemmingsreglement
konden
veel van de ingediende aanvragen
niet worden gehonoreerd. De schrijnende situatie waarin deze mensen
verkeerden bleef hierdoor ongewijzigd. Na 1 oktober 2011 hebben zich
ook nog andere mensen aangemeld
voor hulp. Omdat de indieningstermijn was verstreken konden deze
aanmeldingen niet worden behandeld. Aan de Alderstafel is hierover
gesproken en kwam het advies te
onderzoeken of voor deze mensen
alsnog iets gedaan kon worden. Dit
advies is op 8 oktober 2013 openbaar gemaakt.
Evaluatie
Uit evaluatie bleek dat door de
striktheid van de bepalingen van het
Reglement een deel van de mensen
niet kon worden geholpen. Het Bestuur van de Stichting heeft hierom
op 27 maart jl. besloten het Bestemmingsreglement te wijzigen. Doel
hierbij is om de mensen die een
aanvraag hebben ingediend maar
zijn afgewezen en de mensen die
zich tot 8 oktober 2013 hebben aangemeld (tezamen de zogenaamde

1e tranche) meer ruimte te bieden
zodat kan worden gezocht naar een
oplossing die op grond van het gewijzigde reglement ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Op deze
wijze hoopt de Stichting alle openstaande situaties uit de 1e tranche
alsnog van een oplossing te voorzien.
Problemen
Er wordt naar gestreefd alle nog
openstaande probleemsituaties in
april 2015 te hebben afgewikkeld.
De gegevens over deze problemen
uit de 1e tranche zijn bij de Stichting
bekend. Een ieder die het betreft zal
in een persoonlijke brief door de
Stichting worden geïnformeerd over
het gewijzigde Bestemmingsreglement en worden verzocht een nieuwe aanvraag in te dienen waarmee
de Stichting aan de slag kan gaan.
De eerste wijziging van het Bestemmingsreglement kan worden ingezien op de website van de Stichting:
www.leefomgevingschiphol.nl. Dit
gewijzigde Bestemmingsreglement
treedt de eerste dag na bekendmaking in werking. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen
met de medewerkers van de Stichting die op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen tijdens kantooruren te bereiken zijn op telefoonnummer: 020 - 4056100

Talentenjacht voor kids tijdens
het Amstelland festival!
Uithoorn - In het weekend van 27,
28 en 29 juni zal in Uithoorn de eerste editie van het Amstelland Festival plaatsvinden op het evenemententerrein in de Legmeer!
Een initiatief van een groep enthousiaste mensen uit Uithoorn, voornamelijk uit de horeca. De exacte
planning wordt op dit moment afgerond maar vast staat dat er op vrijdagavond een geweldig muzikaal
feest ingepland staat, op zaterdag
een niet te versmaden Hollandse
Avond en op zondag, overdag, gaat
er een heerlijke familiedag georganiseerd worden. Natuurlijk is de horeca aanwezig om u van een drankje en een hapje te voorzien. Er zullen diverse gratis attracties zijn voor
de kinderen met gratis limonade en
suikerspinnen, er zal een braderie
zijn en nog veel meer. Dit mag u niet
missen!
Tijdens deze familiedag zal de
Col’inKidz Talentenjacht plaatsvinden. Col’inKidz is de naam van de
kinderdisco’s welke zeer succesvol
worden georganiseerd door Axel en
Heleen Colijn van het gelijknamige
Dans en Partycentrum. De talentenjacht is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar.
Vind uw kind het heerlijk om op het
podium te stralen? Heeft uw kind
een leuke act? Of kan hij of zij heel
goed zingen? Alleen? Of met een
groepje? Het maakt niet uit! Ieder-

een die iets leuks wil en kan doen
mag meedoen.
Dit alles natuurlijk onder het oog
van een deskundig jurypanel. De
eerste toezeggingen zijn rond: niemand minder dan onze eigen burgermeester: mevrouw Dagmar
Oudshoorn, DJ van de Col’inKidz
Kinderdisco’s: Edwin Konijn, danseres én assistente van Hans Klok: Sabine van Diemen. Uiteindelijk zal het
jurypanel uit 5 juryleden bestaan.
De inschrijving is reeds begonnen!
De aanmeldingen kunnen worden
gedaan via amstellandfestival@
gmail.com. Wacht niet te lang want
er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.

Grote C1000 actie voor
voedselbank
Uithoorn - Na het grote succes (80
kratten met levensmiddelen opgehaald) van de eerste supermarktactie bij AH Jos van den Berg aan het
Amstelplein start op 12 april een
nieuwe actie, nu bij bij C1000 in het
Winkelcentrum Zijdelwaard. Klanten wordt gevraagd middels een
boodschappenlijstje dat wordt uitgedeeld bij het naar binnen gaan

van de supermarkt om een of meer
producten te kopen voor de Voedselbank.
De producten worden op een plein
uitgestald waar ook een prijslijst
hangt, dit om het allemaal zo makkelijk mogelijk te maken voor de
klanten. Na het afrekenen kan de
klant de producten afgeven bij de
kraam van de Voedselbank.

2014 Drechtdijk, … Nu
Zoon Jan Zijerveld woonde later (vanaf 1981) in de woning van zijn ouders. In
juni 2011 werd de oude bollenschuur gesloopt. Op die plek is toen in ijltempo
een nieuw huis in de vorm van een bollenschuur opgetrokken, waar Jan en Agnes datzelfde jaar nog (met de kerst) hun intrek konden nemen. De derde generatie, Kees Zijerveld en zijn gezin, betrokken toen het oude ouderlijke huis. Zo is
het oude in ere hersteld en het nieuwe weer toegevoegd.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl
Sjoelen
Vrijdag 11 april ’14 om 13.30 uur bent u welkom voor een gezellige
sjoelcompetitie. U gaat altijd met een prijs naar huis. Kosten 3,Koersbal-vrijwilliger
Iedere dinsdag van 13.30 – 15.00 uur vindt er een koersbalcompetitie
plaats in ’t Buurtnest. De club is zoek naar een vrijwilliger die hand- en
spandiensten kan verrichten rondom het koersballen.

Open dag bij
Basisschool De Zwaluw
als afsluiting Indiaproject
Regio - Het jaarlijkse cultuurproject van basisschool De Zwaluw in Nes aan de Amstel staat
ditmaal geheel in het teken van
India. De komende jaren wil De
Zwaluw de Stichting Derde Wereld Hulp in India gaan steunen.
Een aantal jaren geleden heeft
zij Stichting Derde Wereld Hulp
ook gesteund en met het geld dat
toen is opgehaald, is er een koe
gekocht en een stal gebouwd. De
koe heeft inmiddels kalfjes gekregen en is een zeer waardevol bezit dat geld en voedsel oplevert. Dit jaar is het doel om genoeg geld op te halen voor de
aanschaf van een wasmachine
voor de kinderen in het kinderhuis Tulip Garden in het kleine
plaatsje Buthumillipadu. Hier wonen momenteel 74 HIV-besmette
weeskinderen. De was voor alle
kinderen wordt nu dagelijks met
de hand gedaan door vrijwilligers
met hulp van de kinderen en dat
is zwaar en veel werk.
Project
Om de kinderen en ouders van
De Zwaluw meer inzicht te geven in dit project zijn de cultuurweken van start gegaan met een
presentatie door Stichting Derde Wereld Hulp met verhalen, foto’s en filmpjes. Dit heeft veel indruk gemaakt op de kinderen en
gaf een extra stimulans om van

de cultuurweken een groot succes te maken. De kinderen doen
diverse activiteiten rondom het
thema India. Behalve scholing
over de cultuur, leefwijze en het
land zelf gaan zij creatief aan de
slag met o.a. kooklessen, films,
knutselcircuits, liedjesschrijven,
dansen, toneelstukjes maken en
yogalessen door Yogapraktijk
’t Wijse Wout. Tevens halen de
kinderen zelf geld op door heitjes voor karweitjes en hebben zij
een mooie tekening ontworpen
waar in hun eigen webwinkeltje
via Tekenfund kaarten, mokken
en muismatten van gekocht kunnen worden.
Om te zien wat de kinderen hebben geleerd en gecreëerd wordt
het project op feestelijke wijze afgesloten met een Open dag op
vrijdag 11 april vanaf 14.30 uur.
Tijdens deze middag wordt er Indiaase kunst (gemaakt door de
leerlingen) en Indiaas eten verkocht. Tevens is er een loterij met
mooie prijzen voor huis en tuin
met een Indiaas tintje.
De opbrengst hiervan gaat naar
het Derde Wereld Project. Iedereen is van harte welkom dus
graag tot ziens op 11 april bij OBS
De Zwaluw in Nes aan de Amstel.
Meer info zie advertentie elders
in deze krant
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Muziekcafé Roadie’s nu ook eetcafé

Uithoorn - Het bekende en sfeervolle muziekcafé Roadie’s in de Koningin Julianalaan 18 heeft intern
een ware gedaantewisseling ondergaan. De sfeer van het oorspronkelijke muziekcafé met de diverse mogelijkheden is er nog steeds, maar
dat wordt versterkt door een veranderde inrichting. Onder de nieuwe naam Roadie’s Bar & Grill is het
nu ook een eetcafé geworden waar
gasten behalve borrelen ook een
lekker hapje kunnen eten en daardoor niet meer de deur uit hoeven
om later weer terug te komen in deze op en top uitgaansgelegenheid.
Daartoe is door eigenaar Rowdy –
waarvan de naam Roadie’s is afgeleid - behoorlijk geïnvesteerd in onder andere de keuken, een uitbreiding van de bar en meubilair. De
grote ruimte van Roadie’s is nu opgedeeld in knusse kleinere eenheden met een eigen naam en bijpassende sfeer en inrichting, zoals Ne-

vada (met ‘gastvrouw Roxy’ op tafel), Podium, Jordaan en New York,
een aparte gezellige ruimte voor rokers en twee speelautomaten. Het
poolbiljart is gebleven, maar kan
verplaatst worden om de dansvloer
vrij te maken. Een trap naar boven
leidt tot een ‘besloten’ ruimte met
eigen barvoorzieningen en gezellige hoeken om te lounchen, voornamelijk bestemd voor feestjes en
partijen. Want ook dat is mogelijk bij
Roadie’s Bar & Grill die inhaakt op
de wensen van een bredere doelgroep dan alleen maar jongelui die
aan de bar iets drinken en genieten van de diverse (vaak) live music programma’s die geboden worden. De muziek wordt ook vaak verzorgd door een vaste DJ. De wat oudere generatie wil ook wel eens vertier en zij kunnen hier nu eveneens
terecht voor een gezellig avondje uit. Alleen, samen, met het gezin
of met vrienden en kennissen. Kort-

Goede zaken tijdens
Open Huizen Dag
Regio - Afgelopen zaterdag is een
groot aantal woningzoekers op pad
geweest om woningen te bekijken
tijdens de Landelijke Open Huizen
Dag, De NVM Open Huizen Dag en
de ERA Open Huizen Route.
Mirjam Ohlenbusch van ERA De
Koning Makelaardij vragen wij naar
haar ervaringen: “Ik heb alle reden
om blij te zijn. Woningverkopers krijgen er weer vertrouwen in. Wij maar
ook de andere makelaars hebben
voor de Open Huizen Dag een aan-

tal woningen nieuw in de verkoop
gekregen. Het sentiment in de woningmarkt verandert merken wij. Tijdens de Open Huizen dag heeft nog
niet iedere woning een bezoeker
gehad, maar er zijn ook woningen
met 5 kijkers. Dat is wel eens anders
geweest. De komende weken moeten we flink aan de slag. In de aanloop naar de Open Huizen Dag verkochten wij en andere makelaars al
een aantal woningen en ik verwacht
dat hier nog wel een aantal bijkomt.

om Roadie’s Bar & Grill is er voor
iedereen, met inachtneming van
de minimum leeftijd. Die is 18 jaar.
“Ook daarin hebben wij voorzieningen getroffen met een zogenaamde deurcontrole. Er wordt gevraagd
naar legitimatie en gelet op correcte kleding en gedrag. Dat voorkomt
calamiteiten, bevordert de veiligheid
en is onderdeel van ons streven om
Roadie’s Bar & Grill als een gezellige
en probleemloze uitgaansgelegenheid in het Uithoornse horecasegment te profileren. Sterker nog, wij
willen tot de betere uitgaansgelegenheden in de regio behoren. Daar
is ook de inrichting en de uitstraling
op afgestemd,” laat Roadie’s manager Ron weten. Hij heeft een flink
aantal jaren ervaring in de horeca
en werkt sinds december 2013 in de
zaak. “Wij zijn er in eigen beheer de
afgelopen maanden druk mee geweest om het te laten worden zoals
het nu is.” Hij mag met zijn vaste gezichten van de zaak, t.w. Rowdy, Timon en Rachid terecht trots zijn op
het behaalde resultaat. Zij zullen het
druk krijgen de komende tijd als er
veel nieuwsgierige gasten bij Roadie’s een kijkje komen nemen. Geen
nood, want indien nodig wordt dan
voorzien in (charmante) parttime
hulp.
Onbeperkt eten
In de keuken zwaait een heuse kok
de pollepel, maar veel wordt ook
door het personeel zelf gedaan. Verder zijn er enkele stagiaires want
Roadie’s is ook een erkend leerbedrijf. “Er is een menukaart gemaakt
waarop tal van smakelijke gerechten op staan in de vorm van voorgerechten, hoofdgerechten en desserts, maar ook voor kinderen als
die onder leiding van hun ouders
Acteert
Het is heel duidelijk hoe de woningmarkt acteert. Het vertrouwen
in de woningmarkt is terug. De hypotheekrente is laag, de rente daalt
zelfs nog steeds en woningkopers
ervaren de woonlasten als goed betaalbaar. Wie zijn woning goed prijst
en direct bij de start uitgebreid marketing pleegt, maakt nu kans op een
vlotte en succesvolle verkoop. Van
een stijging van prijzen zal niet of
nauwelijks sprake zijn; woningkopers krijgen bij de bank niet meer
geld voor de aankoop en de overheid verplicht een woningkoper om
steeds meer eigen geld in te brengen bij het kopen van een woning.
Zelf denk ik dat de bodem van de

meegaan om een hapje te eten
Van maandag tot en met donderdag kunnen liefhebbers onbeperkt
eten voor een vaste (lage) prijs. Kijk
daarvoor op de website www.barroadies.nl. Ron: “Het zijn heel populaire en gewilde gerechten die
we dan serveren. Soms verrassend,
maar altijd lekker! “Op woensdag
kan het altijd variëren, van Italiaans
tot een heerlijke salade en ’s winters bijvoorbeeld een stamppotje.
Alles tegen leuke prijsjes waarmee
we onze gasten tegemoet willen komen. De keuken is in principe geopend vanaf 17.30 uur tot 22.00 uur.”
Op de website staan trouwens meer
leuke wetenswaardigheden over
Roadie’s, zoals bij de Evenementen, waar op speciale avonden met
de muziek wordt teruggegaan naar
de jaren 70, 80 en 90 en niet te vergeten de Hollywood Vrouwen Bingo
op zaterdag 12 april. Met als hoofdprijs voor 350 euro shoppen in de
PC Hooftstraat in Amsterdam. Daar
wordt de winnaar met auto met
chauffeur naartoe gebracht…. Om
maar wat te noemen. “Onze doelgroep’ is ook wat verschoven.
Die ligt nu bij bezoekers van vanaf 25 tot pakweg 65 jaar. Daaronder
zijn ook veel voetballiefhebbers. Die
kunnen hier op een breed scherm
de wedstrijden volgen of een potje darten als ze dat liever willen,”
haakt eigenaar Rowdy in die ook de
jongere bezoekers graag blijvend in
zijn café wil zien. Als het ‘vaste gasten’ zijn zullen die zeker geen verstek laten gaan. Helemaal met de
veranderde inrichting en de mogelijkheid om er met vriend(en) of
vriendin(nen) een hapje te kunnen
eten. Meer weten? Bel met 0297540490. Ook bereikbaar via Facebook.
markt nu bereikt is. Verkopers van
duurdere woningen in het buitengebied zullen het nog even lastig
hebben, maar reguliere woningen
en goede appartementen op goede locaties zullen weer vlot worden
verkocht.
Voor 1 juli verwacht ik nog een run
op goedkope koopwoningen tot €
275.000 kosten koper. Deze woningen kunnen tot die datum met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
gefinancierd worden en dat levert
de woningkoper per maand een
voordeel op van meer dan honderd
euro nu een hypotheek met NHG
een lagere rente kent en er verder
geen nadelen zijn aan NHG.”

Muzikale middag bij KnA
De Kwakel - Zondagmiddag 6 april
vond de jaarlijkse voorspeelmiddag
plaats bij muziekvereniging KnA.
Rond twee uur ’s middags stroomde het KnA-gebouw langzaam vol
met leerlingen, ouders en leden die
mooie muziekstukken wilden laten
horen. De jongste deelnemer moet
het spits afbijten, Luca speelt drie
hele mooie stukken op zijn trompet.
De tweede act is een duo, Rutger
op de saxofoon en Frank op de piano. Bij de vraag: “Hebben jullie vaak
moeten oefenen om het te kunnen?” zegt de pianist: “We hebben
twee keer geoefend, maar het moet
wel lukken hoor.” En dit klopt, wanneer zij beginnen te spelen ontstaat
er een rust in de zaal, iedereen is stil
en luistert naar de jongens. Drummer Tiam en pianist Matthieu hebben een uur geoefend voordat de
voorspeelmiddag begon. Dit is zeker niet te horen aan de muziek, het
klonk erg goed en dit zagen zij terug in de cijfers die ze van de jury
kregen. De leerlingen die les hebben bij KnA lieten horen wat zij tot

nu toe geleerd hadden. Mara op de
dwarsfluit speelde drie mooie stukken, Quinten deed een mooi nummer op de blokfluit en Jeske speelde drie stukken van Bach.
Kwartet
Het laatste muziekstuk werd gespeeld door een kwartet dat bestond uit een sopraan-, alt-, tenoren baritonsaxofoon. Nadat zij gespeeld hadden werden de punten
van de jury bij elkaar opgeteld. Het
gaat niet om het winnen, het gaat
vooral om de leuke middag en leerlingen zijn weer een ervaring rijker
met dit optreden. Er komt een winnaar uit bij de leerlingen en een
winnaar bij de gevorderden. Met
een gemiddelde van 8.4 heeft Jeske
op de cello gewonnen bij de leerlingen, door de moeilijkheidsgraad van
de stukken van Bach en haar mooie
samenspel met de leraar. Bij de gevorderden is er ook gekeken naar
het samenspel en daar scoorde het
saxofoonkwartet erg hoog op. Met
een gemiddelde van 8.8 zijn zij de
terechte winnaars.

Jaarvergadering
Groengroep Uithoorn
Uithoorn - Op dinsdag 15 april
houdt de Groengroep Uithoorn haar
jaarvergadering in Dorpshuis De
Quakel. Vanaf 19:45u bent u welkom. De vergadering begint om
20:00u met een presentatie van
Carola van der Meer over het IVN
boekje, Bomen over Bomen. Het is
een boekje bedoeld om mensen te
stimuleren naar de bomen in de eigen woonomgeving te gaan kijken.
Bomen stonden vaak al in de straat

toen u er kwam wonen en zullen er
misschien nog wel staan als u weer
vertrekt. Maar weet u precies welke bomen in uw straat staan? Carola zal u op weg helpen om aan de
hand van een aantal kenmerken,
verschillende bomen te kunnen herkennen.
Deze presentatie is voor iedereen
vrij toegankelijk, u hoeft geen lid
van de Groengroep te zijn om mee
te komen bomen over bomen.

Kom in de kas trekt

duizenden bezoekers
vervolg van de voorpagina
Het afgelopen weekend bezochten duizenden mensen Kom in de Kas, de landelijke open dag van de Nederlandse glastuinbouw. Alle bezoekers hebben genoten
van bijzondere bloemen, prachtige pot- en
perkplanten en gezonde groenten. De 37e
editie van Kom in de Kas vond dit weekein-

de plaats in 23 regio’s, verspreid over het
hele land, en was wederom zeer succesvol.
Opvallend was dat veel gezinnen met jonge
kinderen de kassen bezochten.
Bij de 200 deelnemende glastuinbouwbedrijven toonden de vele vrijwilligers aan
de bezoekers wat er allemaal komt kijken
bij de teelt van een prachtige roos, heerlijke aardbeien of een grote potplant of kuip-

plant. Daarnaast waren er andere leuke activiteiten voor de bezoekers georganiseerd.
Van het proeven van tomaten, komkommers en paprika, het maken van bloemstukjes en het potten van plantjes tot het
vanaf grote hoogte bekijken van het glastuinbouwgebied. Bijgaande foto’s geven u
een beeld van een viertal bezochten kassen
in de Kwakel.
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Eetcafé De Schans, hét trefpunt
in het Groene Hart
Vinkeveen - Ruim twee jaar profileert Eetcafé De Schans aan de Uitweg 1 in Vinkeveen zich als een lokaal trefpunt voor jong en oud in
de regio. Een gezellig eetcafé met
de eigenschappen van een ‘ouderwetse pleisterplaats’, waar veel locale inwoners de weg er naartoe al
vaak hebben gevonden. Eetcafé De
Schans is een laagdrempelig horeca etablissement waar iedereen van
harte welkom is. Het heeft een gezellige sfeer en niet in de laatste

plaats een uitstekende keuken voor
kleine en grote hapjes, koude of
warme lunches en avondmaaltijden.
U kunt tevens kiezen voor specialiteiten van de chef! Een en ander tegen heel redelijke prijzen. Geschikt
voor zowel de particuliere als zakelijke markt, want ook bedrijven kunnen hier terecht voor een hapje met
hun relaties. Voor deze locatie wordt
ook vaak gekozen als het om feestjes en partijen gaat, al dan niet met
live music en dansen. In het voor-

jaar en de zomer komen er bovendien veel passanten. Zoals recreatieve fietsers, wielerclubs en ook
groepen motorrijders die het eetcafé in hun route hebben opgenomen als rustpunt. Voornamelijk om
er koffie te drinken met een stuk
appeltaart erbij of gewoon voor een
drankje en/of een ander hapje. Zo
heeft bijvoorbeeld de Rondeveense
Wielerclub De Merel hier haar vaste stek als begin- en eindpunt van
haar fietsroutes. Maar ook wandelaars en zelfs kanoërs zijn vaak te
gast bij dit eetcafé dat strategisch is
gelegen op de kruising van de Uitweg en de Demmerik. Eetcafé De
Schans is onderdeel van talloze toeristische routes door en in het Groene Hart. “Als het mooi weer is kunnen we soms rekenen op een paar
honderd fietsers van wielerclubs uit
de nabije en verre omgeving. Die
hebben ons in het routeplan staan,”
laat eigenaar Rob van Noot weten.
Samen met zijn zoon Jerry nam hij
meer dan twee jaar geleden het
voormalige Café De Schans over en
liet het verbouwen het tot wat het
nu is, compleet met een mooi zonnig terras. De bebouwing is authentiek gebleven en passend bij het
landschappelijk karakter van het
veenweidegebied. In het pannendak
zijn voorzieningen aangebracht dat
gierzwaluwen hier elk jaar weer terugkeren om er te nestelen.

Verbouwing winkelcentrum
Zijdelwaard nu echt van start
vervolg van de voorpaginas
Voorafgaande aan deze handeling
werd door verscheidene sprekers
kort in gegaan op het moment suprême dat de renovatie van het winkelcentrum aanstaande is. Dat gebeurde in de lege winkel waar destijds boekhandel Ten Hoope gevestigd is geweest. De winkel was voor
die gelegenheid als ontvangstruimte
ingericht. De heer Wim Mol gaf namens Delta Lloyd Vastgoed aan blij
te zijn met het bereiken van dit moment. “Het heeft door allerlei oorzaken heel lang geduurd voordat er nu
eindelijk een begin met de renovatie van het winkelcentrum kan worden gemaakt. Eerst nog de pijn van
het sloopwerk, maar in september
kan er dan nieuwbouw worden gepleegd. Dit met als doel een mooier
en efficiënter winkelcentrum, passend op deze locatie binnen de gemeente. Ik hoop en verwacht dat de
aannemer de bouw goed zal laten
verlopen en zodanig te plannen dat
dit zo min mogelijk overlast zal veroorzaken voor zowel winkeliers als
consumenten. Helaas zal er overlast zijn, maar een mooi en aantrekkelijk winkelcentrum is ten slotte in
het belang van de consument. Daar
doen we het met z’n allen voor,” al-

dus Mol. Hij wenste de aannemer en
alle betrokkenen een goede en veilige bouwperiode voor het komende
anderhalf jaar toe.
Bijzonder moment
Wethouder Verheijen voelde het als
een bijzonder moment voor de winkeliers en zichzelf omdat hij nog
slechts enkele weken de functie van
wethouder zal bekleden. “Het eerste project waar ik acht jaar geleden
met mijn aantreden als wethouder
mee kennismaakte, waren de vernieuwingsplannen van winkelcentrum Zijdelwaardplein. In al die jaren is er heel wat gebeurd, overleg
gepleegd, plannen gemaakt, zaken
weer veranderd en nu aan het einde
van mijn loopbaan in deze gemeente mag ik dan nog net de eerste
handeling verrichten die het daadwerkelijke begin inluidt van de renovatie. Het verheugt mij dit te mogen doen,” aldus Verheijen. Hij ging
in zijn korte betoog ook nog wat
dieper in op de belangrijke functie
van de Klankbordgroep waarin een
aantal buurtbewoners zitting hebben. Hij bedankt hen voor hun inbreng, evenals de ondernemers en
niet in de laatste plaats Delta Lloyd
voor de samenwerking tot nu toe.
De wethouder zei heel blij te zijn

met het plan hoe het winkelcentrum er uiteindelijk komt uit te zien.
“Uithoorn verdient een mooi winkelcentrum, maar ook de ondernemers
verdienen dat,” liet Verheijen tot slot
weten. Hij stond naar zijn zeggen te
popelen om zijn carrière af te sluiten
door het project af te ronden waarmee hij ooit ook was begonnen. En
wel fysiek door het startsein te geven in de vorm van een sloopactiviteit. Hij wenste alle partijen een
voorspoedige bouwperiode toe met
als uiteindelijk resultaat een fraai
winkelcentrum.
Bestuurslid Joep Szejnoga zei namens de winkeliersvereniging Zijdelwaardplein blij te zijn met de
start van de renovatie. Het project
houdt de winkeliers al acht jaar bezig. Hij sprak een woord van dank
uit aan Delta Lloyd die in deze roerige financiële tijden toch de renovatie gaat doorzetten.
Verder zag hij de bouwvergaderingen met Dura Vermeer de komende tijd al voor zich die om zeven uur
’s morgens al plaatsvinden… Na de
korte introductie van de sprekers
werd het gezelschap uitgenodigd
om buiten de sloophandeling van
wethouder Verheijen bij te wonen.
Daar was vanzelfsprekend geen bezwaar tegen.

Windows XP
stopt, wat doen
we nu?

Uitvoering Johannes
Passion in De Ronde Venen
Regio - Op zaterdag 12 april wordt
Bach’s Johannes Passion uitgevoerd door de Christelijke Oratorium
Vereniging Amicitia in de R.K. Kerk
H. Johannes de Doper in Mijdrecht/
Wilnis, aanvang 20 uur.
Solistische medewerking wordt verleend door de tenor Gerben Houba, die de rol van evangelist vertolkt, en de bas Ronald Dijkstra, die
de Christuspartij zingt. Voorts treden op de sopraan Ruzanna Nahapetjan, de contralto Margareth
Beunders en de bas Willem de Vries,
die eveneens veelgevraagde solisten zijn op tal van binnen- en buitenlandse concertpodia. Koor en solisten worden muzikaal ondersteund
door het Begeleidingsorkest Continuo Rotterdam samen met organist Eric Jan Joosse. De algehele leiding is in handen van Toon de Graaf,
die al sinds 1985 als vaste dirigent

aan het koor is verbonden. De toegangsprijs bedraagt 23 euro. Voor
65+ en houders CJP bedraagt deze 22 euro en voor jongeren tot 16
jaar 10 euro. Deze prijzen zijn inclusief het fraai uitgevoerde tekstboekje, waarin opgenomen de originele Duitse teksten met vertaling, karakteristieken van de belangrijkste
uitvoerenden en een heldere toelichting op de Johannes Passion.
In de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar in Mijdrecht bij Boekhandel Mondria, in Uithoorn bij Boekhandel Ten Hoope en bij Boekhandel Bruna, en in Vinkeveen bij Drogisterij De Bree. Tevens is bestelling
mogelijk online op het E-mailadres
fred_wil@online.nl.
De eventueel resterende kaarten
zijn nog verkrijgbaar voor de aanvang van het concert aan de kerk,
welke is geopend vanaf 19.15 uur.

Uithoorn - Acht april is het zover.
Microsoft stopt de ondersteuning
van Windows XP. Geen updates
meer waardoor hackers kans krijgen in nog niet goed gedichte gaten
te kruipen en daar dingen achterlaten die de nodige narigheid in uw
computer kunnen veroorzaken. Die
gaten ontstaan meestal na het installeren van updates in andere programma’s, zoals recent bij Acrobat
Reader. Wie niet internet of emailt
en de computer niet op de buitenwereld heeft aangesloten loopt weinig kans op besmetting. Zo niet dan
resteert stoppen met XP en overgaan naar Windows versie 7 of versie 8. Meestal betekent dat de toch
al oude PC te vervangen door een
nieuw gekocht exemplaar of op die
oude PC Windows 7 of 8 te installeren. Dat kan door in de winkel de installatie CD met Windows 7 of Windows 8 te kopen en daar te vertellen hoe oud uw PC is. SeniorWeb
wil u graag bijstaan met het installeren. Wat onze extra cursussen betreft. Op dinsdagmiddag 15 april
starten we in Uithoorn in Het Buurtnest met acht lessen Windows 7/8,
in Mijdrecht in de bieb aan de Burg.
van der Haarlaan is dat op dinsdagmorgen 22 april en in Abcoude in
de bieb aan de Broekzijdselaan op
maandagmorgen 14 april. Voor info en aanmelden bel 0297-282938
of 06 5345 4196. Meer info vindt u
op www.seniorwebderondevenen.nl

Tevens sportcafé
Eetcafé De Schans zag de bezoekersaantallen de afgelopen twee
jaar alleen maar toenemen. Zodanig dat er nu werk wordt geboden
aan 12 gastvriendelijke medewerkers die voornamelijk afkomstig zijn
uit de eigen regio, waarvan bijvoorbeeld de chefkok uit Wilnis komt en
de twee anders koks uit Uithoorn.
Op 2e Paasdag biedt Eetcafé De
Schans voor de liefhebbers vanaf 11
uur een heerlijke Paasbrunch. Zie
voor details de website: www.eetcafedeschans.nl. Daarop staan trouwens meer aardig nieuws en wetenswaardigheden over deze horecagelegenheid. Die biedt ook mogelijkheden om in een ‘kroegcompetitie’ te kaarten, te darten of te
biljarten. Rob: “Ouderen die er niet
van houden om ’s avonds de deur
uit te gaan kunnen hier overdag met
elkaar biljarten. Dat kan onderling,
maar ook op een vriendschappelijke manier in verenigingsverband.
Wij zijn voor iedereen al vanaf 9 uur
’s morgens geopend. Op werkdagen
sluiten we ’s nachts om 01.00 uur; in
het weekend om 03.00 uur. De keuken is open tot 22.00 uur, al hoewel
het daarna mogelijk blijft dat je een
bitterballetje en zo kan bestellen.
Wie dat wenst kan ook voetbalwedstrijden op TV volgen. Het eetcafé is dus eigenlijk ook een sportcafé. Voor eventuele rokers hebben we een aparte serre met afzuigapparatuur. Je hoeft dus niet persé naar buiten te gaan om een sigaretje op te steken.” Rob heeft plannen om deze zomer voor groepen,
particulier en/of zakelijk, toertochten te organiseren op de fiets of met
de kano, compleet met lunchpakket
en drinken met na afloop ter afsluiting een leuk samenzijn in het café.

Groep 8 van de Kajuit
verrassen Het Hoge Heem
Uithoorn - Vorige week, nationale
pannenkoekdag, hebben een aantal leerlingen van groep 8 van OBS
de Kajuit de bewoners van het Hoge Heem verrast met pannenkoeken en bloemen. 18 kinderen hadden gehoor gegeven aan de oproep
van Riley Roodenburg om zelf pannenkoeken te bakken en deze uit te
delen aan de ouderen van het verzorgingstehuis in Uithoorn. Het initiatief werd door de oudjes harte-

lijk ontvangen en de vele bruingebakken pannenkoeken werden met
stroop en/of suiker dankbaar verorberd nadat ze door de kinderen
hoogstpersoonlijk op de borden waren gelegd.
Als klap op de vuurpijl konden de
kinderen de bewoners ook nog
eens verrassen met een gratis bosje rozen. De rozen werden gesponsord door Rose Connect B.V. uit De
Kwakel.

Belangstellenden kunnen hem
daarvoor bellen: 06-20449302. Eetcafé De Schans heet u van harte welkom. Bent u er nog nooit geweest? Dan wordt het stilaan tijd
voor een bezoekje.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

Voorstellingen Genesius
De Kwakel - Toneelvereniging Genesius speelt de komende twee
weekenden weer in het dorpshuis
van De Kwakel. Bij de volwassenen wordt er een psychologische
thriller gespeeld. Wie is die man
die neergeschoten is? Wie heeft er
geschoten? De echtgenoot en vader die zijn gezin bij elkaar wil houden? Zijn vrouw, die hier bijna onder bezwijkt? Zijn broer, een buurvrouw, vriendinnen en hun dochters
komen steeds dichter bij de vreselijke waarheid. Brengt het explosieve slot de antwoorden? Deze psychologische thriller is geschreven
door Karin de Laat. Regie is in handen van Sylvia Broos. Uitvoeringen
zijn op zaterdag 12, vrijdag 18 en zaterdag 19 april. Aanvang 20.15 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur. Locatie:
Dorpshuis van De Kwakel. Kaarten
kosten 7,50 euro en zijn te koop bij:
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560488 of bij Marga Westerbos, Cyclamenlaan 48, De Kwakel, 0297-532970 en supermarkt EMarkt Schalkwijk in De Kwakel. U
kunt ook online kaarten bestellen
via www.genesius-dekwakel.nl
Jeugd
Onder begeleiding van Shadee en

Floortje speelt de jeugd van Genesius: “De draak die alleen maar NEE!
kon zeggen”: De poppenspeler reist
wat af met haar poppen en haar
poppenkast. Maar tijdens haar reis
wordt de poppenkast afgestaan aan
iemand die deze harder nodig heeft.
Wat nu? Plots wanneer de poppenspeler, ofwel Oma, eventjes gaat
rusten tegen een boom, gaan de
poppen bewegen! Ze moeten wel
zachtjes doen want Oma mag het
niet weten. “Oma heeft geen huis
meer! En wij ook niet, we moeten
iets verzinnen voordat ze weer wakker wordt!” Maar wat?
Dit wordt op 12 April om 16:00 uur
in het Dorpshuis van De Kwakel opgevoerd. Vanaf 15:30 gaan de deuren open en staan er 12 nerveuze
spelers te wachten tot zij het stuk
mogen spelen. Entree bedraagt 1,en ook dit keer wordt het eindbedrag gedoneerd aan een goed doel.
Bekijk het goede doel op: www.
dekinderenvandevoedselbank.nl
Er is een extra optreden op zondag
13 april in het restaurant van Woonzorgcentrum Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29 in Uithoorn. Kunt
u niet op zaterdag, kom dan gerust
kijken in Het Hoge Heem.
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Ton Bocxe verrassend biljartfederatiekampioen hoogste libre-klasse
Regio - Met een vrij uurtje te besteden om wat gevoel te krijgen in
tempo en dus productie heeft zijn
vruchten afgeworpen. Het gevoel
zat er goed in getuige het resultaat

daarvan. Zaterdag werd om 11.00
uur het startschot gegevens voor de
hoogste klasse libre voor het persoonlijk kampioenschap van Biljartfederatie De Ronde Venen 2014. De
toppers waren Kees de Bruijn en
Hans van Eijk van De Springbok,
Theo Valentijn en John Beets van De
Schans-Lutis ventilatietechniek, Ton
Bocxe van Stieva-Aalsmeer, Bert
Loogman van De Vrijheid-Biljartmakers en John Vrielink van De Merel-Heerenlux. Voor de eerste dag
stonden 3 partijen op het programma waarbij John Beets met winst op
Bert, Theo en Hans met 6 winstpunten het beste weg kwam. Teamgenoot Theo ging puntloos huiswaarts
omdat het zicht van één oog niet
optimaal was. Hans won de eerste
dag alleen van de uiteindelijke kampioen Ton. Bert kwam tot 4 punten
door winst op Kees en Theo. Kees
won van Theo en Ton, verloor van
Bert, dus ook 4 punten. John Vrie-

link wist Hans te bedwingen en ging
met 2 punten thuis slapen. Voor
de zondag was wederom de start
in gastvrij en biljartliefhebbend De
Merel om 11.00 uur.
Perfect
De degens waren geslepen en voor
de techniekers onder ons werden
nieuwe sets ballen uit de kast getoverd. Het scheelde een dag op
een nacht want een trekballetje liep
soepel, met een kleine aanpassing
werd het toch perfect. John Vrielink was tegen Kees de Bruijn super op dreef, was in slechts 9 beurten uit met gemiddeld 17,778 moyenne. Ook de hoogste serie van het
toernooi zette hij met 56 caramboles
op scherp. Hans won achtereenvolgens van Kees, Bert en Theo en behaalde 8 matchpunten. Ook Ton was
zondag goed op dreef en zette Theo,
John Beets en Bert aan de kant, ook
8 matchpunten dus. Voor de laatste

partij moest een salomonsoordeel
vallen, John Beets kon bij winst op
Kees de nieuwe kampioen worden
met 9 matchpunten. Kees kon bij
winst op John slechts tot 6 punten
komen maar dan zou Ton die alles
machteloos gadesloeg de nieuwe
kampioen worden. In de 18e beurt
was americainefenomeen Kees de
partij op John meester!
Federatievoorzitter Toine Doezé
sprak een dankwoord uit voor alle
medewerkende aan een geslaagd
biljarttoernooi! Wedstrijdleider Aria
dankte de goeie verzorging van uitbater Dorus en Jos Lugtigheid werd
met een bos RIJDES-bloemen tot
standvastig arbiter voor beide dagen benoemd.
De uitslag was als volgt:
1 Ton Bocxe
8 punten
2 Hans van Eijk
8 punten
3 John Beets
7 punten

Clubcompetitie UWTC
wielren van start

Britt ook judokampioen
van Nederland tot 18 jaar
Uithoorn - Britt wist vier weken geleden haar Nederlandse judotitel tot
15 jaar te prolongeren en mocht,
omdat zij laatstejaars is in de -15
leeftijdsklasse, ook deelnemen aan
het judokampioenschap van Noord
Holland tot 18 jaar. Tijdens dit kampioenschap plaatste zij zich voor het
Nederlands Kampioenschap tot 18
jaar dat afgelopen zaterdag 5 april
in Emmen werd gehouden. Britt
had in de eerste ronde een vrijloting en begon in de kwartfinale tegen de nummer 1 uit Noord Nederland Veerle Huisman. Britt opende
enigszins voorzichtig maar na een
kort grondgevecht lukt het haar om
Veerle in een houdgreep te nemen
en liet deze niet meer los.
De halve finale leek op voorhand
een lastige te worden tegen Lotte Boone de nummer 1 uit Zuid Nederland. Lotte draait dit jaar ook
Europacups en haalde daar ook al
een podiumplaats. Britt begon echter sterk en controleerde direct
de pakking van Lotte en wacht-

te op het juiste moment en maakte een prachtige ippon met schouderworp. Britt stond hierdoor opnieuw in de finale van het NK. In
de finale stond Britt tegenover Naomi van Krevel de nummer 2 uit Zuid
Holland. Britt begon de finale zeer
aanvallend en zette veel druk waardoor Naomi alleen maar kon verdedigen en achteruit liep. Dit leverde
haar een straf op waardoor Britt op
voorsprong kwam. Britt kreeg een
aantal kleine scoringskansen maar
kwam niet door de stugge verdediging van Naomi. Beide judoka’s
werden bestraft en Britt behield
haar voorsprong en judode professioneel de partij uit. Britt leverde
een fantastische prestatie door als
14-jarige nu ook kampioen van Nederland te worden tot 18 jaar. Door
haar prestatie zal zij in het jaar dat
zij 16 wordt door de Judo Bond Nederland worden bevorderd tot zwarte band, daarnaast ontving zij een
uitnodiging voor de Nationale judoselectie.

Overwinning voor KDO 2
tegen koploper
De Kwakel - Nadat er afgelopen
week twee oefenwedstrijden werden gewonnen (3-0 van Kickers 2
en 3-1 van Nicolaas Boys 2), speelde KDO 2 afgelopen zondag thuis
tegen koploper De Bilt. De ploeg
van Richard van Dijk begon sterk
aan de wedstrijd en kreeg in het
eerste kwartier drie goede mogelijkheden om op voorsprong te komen. Gescoord werd er niet, waardoor De Bilt in de wedstrijd bleef en
zich steeds nadrukkelijker liet gelden. Tot groot genoegen van het
tweede kregen de Kwakelaars na
een half uur spelen een vrije trap
op de rand van het zestienmetergebied. Specialist Jim Klijn ging achter de bal staan en schoot op prima
wijze de 1-0 tegen de touwen. Vijf
minuten later vergrootte Remco de
Boer de voorsprong, waardoor KDO
in een zetelpositie terechtkwam.
Derde treffer
In de tweede helft maakte Patrick

van de Nesse al snel de derde treffer na een uitgekiende voorzet van
Joost Samsom. De Bilt, zichtbaar
van slag door deze ruime achterstand, werd steeds gefrustreerder
en lieten dit blijken door enkele forse overtredingen.
In de 65e minuut scoorde Elton
Shehu de 4-0, wat uiteindelijk ook
de eindstand betekende. Door deze
knappe overwinning heeft het tweede aansluiting gekregen met Kampong en Ouderkerk. Beide teams
hebben één wedstrijd minder gespeeld dan KDO, maar Kampong
staat nu gelijk in punten, terwijl Ouderkerk één punt meer heeft behaald dan de Kwakelaars. De nummer tien is genoodzaakt tot het
spelen van nacompetitie, gezien
het vertoonde spel van vandaag is
er nog veel mogelijk zijn om deze
plaats te ontwijken.
Op zondag 27 april hervat het tweede de competitie met een thuiswedstrijd tegen Kampong 3.

Uithoorn - De clubcompetitie is
weer van start gegaan, en hoe...!
Super lekker koersweer en een kleine 40 renners stonden op dinsdagavond 1 april trappelend van ongeduld aan de start. En toen ze eenmaal los mochten ging gelijk het
gas erop. Al snel ontstond er bij de
40- een kopgroep met Bas de Bruin,
Jeroen Breewel, Jouke Schelling en
Edwin de Graaff. Edwin kreeg helaas
een lekke band. Bij de 40+ was Harry van Pierre er vandoor gegaan en
Harry kon later aanhaken toen hij
werd ingehaald door de kopgroep
van de 40-.
Uitslag 40-: 1 Bas de Bruin, 2 Jeroen
Breewel, 3 Jouke Schelling
Uitslag 40+: 1 Harry van Pierre, 2
Arjen Klerkx, 3 Sjon vd Berg
Tot in september is het mogelijk om
iedere dinsdagavond een lekkere
koers te rijden bij de UWTC op het
parcours bij sportpark Randhoorn.
Meer info op: www.uwtc.nl/wielren
Bij de wedstrijden bij HRTC in
Hoorn op zondag 6 april waren punten te verdienen voor de kwalificatie van het Nederlands Kampioenschap Jeugd. Bij categorie 6 stond
Eric Looij aan de start. Iedereen
moest wennen aan de natte om-

Voorbereiding op polderloop
van start bij AKU
Uithoorn - Hoewel de polderloop
nog heel ver weg lijkt te zijn, is het
nu al een geschikt moment om te
starten met de voorbereidingen
daarop. Het is ‘s avonds weer lang
licht, de temparatuur is aangenaam,
dus alle ingrediënten zijn er om de
stoute schoenen aan te trekken.
Dit jaar wordt de polderloop georganiseerd op donderdag 31 juli.
Atletiekvereniging AKU wil u in de
gelegenheid stellen om u in een periode van 13 weken gedegen voor te
bereiden op de 4 en 10 kilometer de
afstanden waarop tijdens deze zomeravondloop gelopen kan worden.
De start van deze voorbereidingsfase zal plaatsvinden op dinsdag 6
mei op de atletiekbaan van AKU aan
de Randhoornweg in Uithoorn.
De trainingen in deze periode worden gegeven door 3 trainers die de

Team Judo Ryu Kensui KAMPIOEN!
Uithoorn - Afgelopen zondag 6
maart was Judo Ryu Kensui te gast
in Beverwijk voor de slotronde van
de WestFriese Jeugd Judo Competitie. Het mix-team van Judo Ryu
Kensui stond na vier eerdere ronde’s bovenaan en met nog vier partijen op de slotdag moesten er minimaal twee gewonnen worden! .
Mooi om te zien was dat de 9 judoka’s ingedeeld op gewicht van
-27 tot -60 kilogram streden voor
elk punt. Ze moesten op deze slotdag maar liefst tegen 4 andere judo-

scholen strijden. De eerste partij tegen Hensbroek wonnen ze overtuigend met 7 gewonnen en 2 verloren
wedstrijden.
De tweede partij tegen Judoschool
Asahi ging hen schijnbaar makkelijk af en ook deze partij sloten ze
af met 6 gewonnen en 3 verloren
wedstrijden. De derde partij was
de spanning groot maar de wil om
te winnen nog groter! er werd erg
goed en stevig gejudood door al onze judoka’s, tegen Judoschool Hoebeke werd dan ook nipt gewonnen

standigheden maar toch werd er
hard gereden. Na een paar rondjes
was de helft van het peloton gelost.
Eric reed attent mee voorin. Bij de
eindsprint lag hij lang op de vierde
plaats maar wist op het laatste moment zijn voorwiel net op tijd over
de finish te drukken om de derde
plaats te pakken. Daarmee pakte hij
gelijk een flink aantal kwalificatiepunten. Bij categorie 7 mocht Stijn
Ruijter het in de regen proberen. In
de wedstrijd was er veel strijd maar
niemand kwam er weg. Stijn reed
goed van voren en had een mooie
uitgangspositie voor de eindsprint.
Helaas was er in de laatste bocht
een grote valpartij waardoor ook
Stijn ten val kwam. Hij kreeg van de
jury toch een plaats in het peloton
en daarmee een bescheiden aantal
kwalificatiepunten.
Bij de Nieuwelingen reden Sven Nijhuis en Menno van Capel mee. Beide eerstejaars Nieuwelingen moeten er nog aan wennen dat er al snel
bonificatie sprints zijn en dat het peloton er dan gelijk als een dolle vandoor gaat. Binnen één ronde waren
er twee groepen en beide UWTCers zaten in de tweede groep. Weer
een leermomentje. Beide reden de
wedstrijd in de eigen groep uit.

met 5 gewonnen en 4 verloren wedstrijden. En… KAMPIOEN!! Maar ze
wilde de dag kampioenswaardig afsluiten! Dus de schouders gingen
eronder voor de laatste partij! De
vierde partij stonden ze tegen Judoschool Hikiwake, het ging moeizaam maar ze kwamen om te winnen! En wonnen dan ook nipt met 5
gewonnen tegen 4 verliespartij. De
ontlading was groot maar denk dat
we de terechte kampioenen waren!
En een mooie promotie naar een
hogere klasse!

ervaring en kennis hebben om lopers op alle niveau’s te begeleiden.
U kunt als beginnend loper begeleid worden om voor de eerste keer
in uw eigen tempo 4 kilometer af te
leggen, maar het is ook mogelijk als
ervaren loper een snelle 10 kilometer te lopen.
Tijdens deze periode zal fysiotherapeutische ondersteuning beschikbaar zijn, niet alleen om evt. blessures te behandelen maar vooral
om blessures te voorkomen. Tevens
zal er informatie en advies gegeven
worden over kleding, schoeisel, voeding, etc.
Voor informative kunt u een van de
trainers benaderen:
Jaap Bouwmeester bouwmeester.j@
live.nl
Rene Noorbergen rene.noorbergen@gmail.com

HSV’69 winnaar Klaas-Jan
Huntelaar foundation
De Hoef - Bij het drukken van de
vorige editie was de officiele uitslag
nog niet door gevoerd. Maar dinsdag
1 april in de middag was het eindelijk zover en mocht HSV’69 zich eerste noemen. Door mee te doen aan
de Klaas Jan Huntelaar foundation
maakte HSV kans op 18.750 euro en
die buit is dus binnen gehaald. HSV
wil graag investeren in kunstgras
zodat er het hele jaar door getraind
kan worden. Maar met alle nieuwe
plannen bij de gemeente moeten de
verenigingen zelf financieel bijspringen. En dus was het een mooie kans
om aan deze strijd mee te doen. Na
drie maanden van hard werken aan
een vooraf opgesteld projectplan en
het werven van stemmen om zoveel
mogelijk punten binnen te halen
heeft HSV ’69 de andere vier finalisten ver achter zich gelaten. Afgelopen maandag om 12.00 uur sloot de
stemming. Dinsdag belde de contactpersoon van de Foundation belde HSV met het heugelijke nieuws
dat zij zich winnaar mogen noemen
van de eerste projectronde van 2014
en hier is een bedrag van 18.750 euro aan verbonden voor de club. Dit
bedrag heeft in het projectplan al
een bestemming gekregen. Het is
niet vrij te besteden.

Kunstgras
Het project heet niet voor niets ‘HSV
’69 scoort op kunstgras’. De plannen
moeten nog verder uitgewerkt worden. Dit gaat in april zeker gebeuren. De contacten met de gemeente zijn goed. De Klaas-Jan Huntelaar
Foundation steunt amateurvoetbalverenigingen met maatschappelijke projecten. Begin december 2013
kwam het bericht dat we HSV ’69
mochten presenteren voor een vakjury, voorgezeten door dhr. D. Huntelaar. Met vier andere clubs werd
vanaf 1 januari 2014 de finale gespeeld. We zijn als bestuur niet alleen deze competitie aangegaan.
Een heel team van vrijwilligers heeft
de afgelopen maanden daar waar
nodig was geholpen. HSV willen alle lieve mensen die de moeite namen op hen te stemmen heel hartelijk bedanken.
Om dit project handen en voeten te
geven werd er door HSV steun gezocht bij de deskundigen van de
KNVB en de NHV. Zij blijven hen
begeleiden met de aanleg van een
kunstgras mat bij HSV’69. Want
het is wel duidelijk geworden, dat
de club zonder kunstgras te weinig
trainingscapaciteit heeft.

KDO 1 komt met de
schrik vrij in Aalsmeer
De Kwakel - Na de nipte 1-2 overwinning van vorige week tegen Geuzen Middenmeer, speelde het eerste
afgelopen zondag de streekderby in
Aalsmeer tegen RKAV. Het beloofde een groot spektakel te worden,
mede doordat de wedstrijd op video
werd geregistreerd door Voetbal in
Aalsmeer. Trainer Raymond de Jong
kon tegen RKAV alleen niet beschikken over de halffitte Chiel Kok,
voor de rest was zijn selectie compleet. Bart van der Tol en de vorige
week twee keer scorende Rick Kruit
begonnen hierdoor bijvoorbeeld op
de bank. In de eerste helft deden
beide ploegen nauwelijks iets onder
voor elkaar. RKAV ging onbevangen
de strijd aan tegen KDO en kwam
aanvallend voor de dag. KDO had
hier zichtbaar moeite en kon nauwelijks haar stempel op de wedstrijd
drukken. Zonder noemenswaardige
hoogtepunten werd de rust bereikt
met een 0-0 stand.
Treffer
In het begin van de tweede helft
kwam de thuisploeg fel uit de startblokken. In de eerste tien minuten
na rust hing een openingstreffer
in de lucht voor RKAV, maar de lat
en uitstekend keeperswerk van Pe-

ter Onderwater hielden KDO op de
been. De wedstrijd leek uit te gaan
draaien op een doelpuntloos gelijkspel, maar toch had KDO het geluk
aan haar zijde in de 75e minuut. Een
voorzet vanaf de linkerkant werd
verlengd door Mathijs van Rijn,
waarna aanvoerder Sven Vlasman
de bal binnen kon tikken, 0-1. Deze
voorsprong werd met man en macht
verdedigd door KDO en na enkele
hachelijke momenten voor het doel
van KDO, floot de goedleidende
scheidsrechter af. De realiteit dient
te zeggen dat KDO deze drie punten heeft gestolen in Aalsmeer, een
gelijkspel had de veldverhoudingen beter weergegeven deze middag. Doordat ook Zuidoost United
(4-5 van Geuzen/Middenmeer) en
De Meer(2-5 van Ouderkerk) wisten
te winnen, veranderd in niets in de
bovenste regionen van het klassement. Aankomende zondag speelt
KDO om 14:00 uur thuis tegen Muiderberg. Opstelling KDO 1: Peter
Onderwater, Danny ten Hoope, Mathijs Molleman (70e Rick Kruit), Michael Meijer, Mitchell Smits, Bobby Uitermarkt, Sven Vlasman, Timo
Kas, Menno Lingeman (46e Bart van
der Tol), Mathijs van Rijn (85e Doron
Borger) en Joeri Stange.

Selectiewedstrijden jeugd
Uithoorn - Bij de wedstrijden bij
HRTC in Hoorn op zondag 6 april
waren punten te verdienen voor
de kwalificatie van het Nederlands
Kampioenschap Jeugd. Bij categorie 6 stond Eric Looij aan de start. Iedereen moest wennen aan de natte
omstandigheden maar toch werd er
hard gereden. Na een paar rondjes
was de helft van het peloton gelost.
Eric reed attent mee voorin. Bij de
eindsprint lag hij lang op de vierde
plaats maar wist op het laatste moment zijn voorwiel net op tijd over
de finish te drukken om de derde
plaats te pakken. Daarmee pakte hij
gelijk een flink aantal kwalificatiepunten. Bij categorie 7 mocht Stijn
Ruijter het in de regen proberen. In
de wedstrijd was er veel strijd maar

niemand kwam er weg. Stijn reed
goed van voren en had een mooie
uitgangspositie voor de eindsprint.
Helaas was er in de laatste bocht
een grote valpartij waardoor ook
Stijn ten val kwam. Hij kreeg van de
jury toch een plaats in het peloton
en daarmee een bescheiden aantal
kwalificatiepunten.
Bij de Nieuwelingen reden Sven Nijhuis en Menno van Capel mee. Beide eerstejaars Nieuwelingen moeten er nog aan wennen dat er al snel
bonificatie sprints zijn en dat het peloton er dan gelijk als een dolle vandoor gaat. Binnen één ronde waren
er twee groepen en beide UWTCers zaten in de tweede groep. Weer
een leermomentje. Beide reden de
wedstrijd in de eigen groep uit.
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Einde derde ronde
bridgeclub de Legmeer
Uithoorn - Tenslotte trokken André & Cora toch aan het langste
eind in de A- lijn paren competitie. De tweede plek met 62,08% deze avond was goed voor de eerste
plaats totaal met een gemiddelde
van 57,59% over vijf zittingen, proficiat. Eén werden deze keer Cees
& Ruud met 64,17%, maar de eindsprint werd duidelijk te laat ingezet!
Joop & Frans eindigden met 55,12%
op drie en Lijnie & Rita namen de
vierde en vijfde positie tezamen met
Cobie & Trudi in met 53,75% voor allen.
In de B- lijn was de timing voor het
aangaan van de sprint van Nel &
Adriaan duidelijk beter. Stond het
begin van deze ronde voor hun nog
in het teken van kommer en kwel,
deze laatste avond werd bekroond
met een eerste plaats en wat nog
meer hielp, een score van 68,06%.
Het leverde ze de tweede promotie plek op met een gemiddelde van
55,24%, geweldig!
Ook Wil & Ruud krijgen het zweitje steeds beter te pakken, tweede met 57,99% was genoeg voor het
derde kaartje naar de hoogste divisie, knap! Als beste van de besten van deze lijn promoveren Tonny & Otto, die ondanks een minder
goede avond nog net bovenaan bleven. Sonja & Hans werden nu derde

met 55,90% en Gerda & Els consolideerden als vierde met 55,21% hun
verblijf in deze lijn. Het zelfde deed
Elisabeth, die zonder Maarten even
liet zien hoe het moet en vijfde werd
met 52,72%.
In de C-lijn waren Wim & Henny de
verrassing van de week. Na voorgaande zeer diepe dalen nu een
eclatante overwinning met 60,42%.
Tini & Jeanet hadden ruim genoeg
aan hun 57,92% als tweede om de
promotie naar de B veilig te stellen.
Elly & To haalden 56,67% binnen als
derde, net voor Atie & Evert die met
56,25% op de voet volgden. Voor de
vijfde plek was het dringen, Marijke
& Ger, Anneke & Marianne en Mieneke & Anneke kwamen allen op
53,33% uit. Na Tini & Jeanet werden
hier Atie & Evert, Marijke & Ger en
Froukje & Rini bevorderd naar een
hogere rang.
Op woensdag 9 april start de laatste
ronde paren van dit seizoen wat tot
7 mei nog plaats vindt in de barzaal
van sporthal De Scheg en vanaf 14
mei in party centrum Colijn aan de
industrieweg 20 in Uithoorn. Ook de
zomerdrives zullen daar met ingang
van juni worden gespeeld. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl telefoon
0297 567458.

Prijsklaverjassen
De Hoef - Aanstaande zaterdag 12
april is er weer prijs klaverjassen
van de Biljartclub in Dorpshuis De
Springbok in De Hoef. Dit is de laatste kaartavonden van dit seizoen.
Iedereen die van een gezellige
kaartavond houdt is van harte welkom. Er zijn weer leuke prijzen voor-

bVU over de helft

Trainer Wouter Otto,
geeft een training aan JD1
De Kwakel - Tijdens de Lustrumveiling bij Qui Vive hadden de ouders van JD1 een training gekocht
van Wouter Otto, de trainer/coach
van Qui Vive Heren 1. De jongens
zijn al heel blij met hun eigen trainer/coach, Reinout Rovers, maar
een training van Wouter Otto is natuurlijk heel speciaal. Op donderdag 3 april jl. was het zo ver. On-

der een stralende zon hebben de
jongens genoten van een geweldige training! De jongens leerden tijdens de training dat je goed moet
kunnen verdedigen om bij de beste
hockeyteams te kunnen horen. Die
les hebben ze goed ter harte genomen, want zaterdag werd er door
middel van een ‘clean sheet’ met 1-0
van AthenA JD1 gewonnen.

Meld je aan voor Jong Senioren
toernooi bij Qui Vive!

Uithoorn - Hockeyclub Qui Vive in
Uithoorn neemt dit seizoen deel aan
de Jong Senioren competitie voor
spelers van 17 tot 25 jaar. Er zijn bij
Qui Vive twee Jong Damesteams en
één Jong Herenteam. Met veel enthousiasme nemen zij deel aan deze competitie. Doordat er gespeeld
wordt met leeftijdsgenoten wordt de
overgang van A-speler naar seniorenhockey aantrekkelijker. Er wordt
gespeeld op zondagen, aan het eind
van de middag. Trainingsavonden
worden in overleg vastgesteld.
Om huidige 2e jaars A-spelers voor

deze competitie te enthousiasmeren organiseert Qui Vive op vrijdag
11 april as. het ADH-toernooi, een
toernooi voor A-jeugd, Dames en
Heren-teams.
Het programma voor deze avond is:
19.30 uur: inloop
20.00 uur: start van de wedstrijden
21.30 / 22.00 uur: einde van de wedstrijden
22.00: afsluiting met een hapje /
drankje en gezellig napraten
Belangstelling voor het toernooi?
Meld je aan bij psqv@quivive.nl

bridgeclub AbC
Uithoorn - Aja en John kunnen met
vakantie. Hoewel zij afgelopen week
“slechts” op de tweede plaats eindigden lijkt het een onmogelijke opgave om dit paar nog van de eerste plaats te verdringen in de B. lijn.
Met nog twee ronden te gaan is hun
voorsprong op nummer twee niet
meer te overbruggen, tenzij er een
wondertje gebeurd. Nu we toch met
de B lijn zijn begonnen kunnen we
melden dat het echtpaar Coby en
Joop Buskermolen weer eens een
eerste plaats voor zich op eisten. De
score 62,50%. Wie tweede was weet
u al. Zij scoorden 58,75% en derde werden Nel van Bemmel en Jos
Walkers met 58,33%. Uit de B lijn is
deze week nog wel iets te melden.
Henny, de echtgenote van wedstrijdleider Lucas werd ’s morgens
om half zeven geconfronteerd met

een afzegging en om kwart over zeven een tweede afzegging. Je moet
er wat voor over hebben om met die
man te zijn getrouwd.
Nu weer over bridgen. In de A lijn
werd het echtpaar Van der Schot
eerste met een score van 60,76%.
Een tijdje wat minder gezien, maar
zij moesten bijna iedere week een
andere route rijden vanaf de Thamerlaan om bij het clubhuis te komen en dat heeft ze waarschijnlijk parten gespeeld. Tweede werden Hetty Houtman en Ciny v.d. Elsen met 59,03 % en derde werd het
paar Linke van Oevelen en Nelly de
Ruiter met 57,99%. Op 11 april de
zevende competitieronde, de achttiende de Paasdrive en dan de vijf
en twintigste de laatste competitieronde van dit wedstrijdseizoen. Het
gaat toch allemaal snel.

Fietstocht langs de Amstel
en Drecht
Regio - Op zaterdag 12 april worden er 2 schitterende fietstochten
voor jong en oud georganiseerd
langs de Amstel en Drecht. U kunt
starten tussen 10:00 en 12:00 uur
in Waverveen (Cliffordweg 11, 3646
AE). Er is een lange route van ± 40
km. en een korte route van ± 25 km.
De kosten zijn 5,- /persoon met een
max. van 25,- per gezin. Bij de start
ontvangt u dan GRATIS koffie/thee
met iets lekkers erbij en onderweg
kunt u genieten van een heerlijke GRATIS appel/mandarijn. Verder
zijn er broodjes hamburgers/broodjes kaas en worst /puddingbrood-

jes, soep en schepijs te koop. De
opbrengst is bestemd voor de Zending en Evangelisatie. Onderweg
kunt u op een stop lekker uitrusten,
zodat u weer vol goede moed verder
kunt fietsen en kunt genieten van
de prachtige natuur waar de route
doorheen gaat.
En voor de liefhebbers/kinderen
is er ook een foto puzzel gemaakt
die jullie al fietsend kunnen oplossen. De route is ook met een scootmobiel en/of een bakfiets te rijden.
Voor meer inlichtingen kunt u bellen
naar: 0297 262140 of 06 341 812 98

al gericht op de paasdagen. Tevens
worden de prijzen uitgereikt voor de
hoogste en laagste kaarters van dit
seizoen en de persoon die de meeste marsen gehaald heeft. Het kaarten begint om 20.00 uur. Zaal is open
om 19.30 uur. U vindt de Springbok
aan de Oostzijde 61

Uithoorn - Op maandag 31 maart
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 3e ronde in de 5e parencompetitie. Na 2 zeer slechte weken, met als dieptepunt vorige week,
vonden Corry en Thea het welletjes.
Met een dipje in het midden, maar
in de overige rondes scores van gemiddeld ruim boven de 70%, sloegen zij hun slag. Met een hoogste
dagscore van 64,24% werden zij
1e in de A-lijn. Dat helpt, hierdoor
zijn zij weliswaar niet helemaal uit
de gevarenzone, de verschillen zijn
uiterst klein, maar zij stegen wel 2
plaatsen. Even volhouden dus.
Dat de vakantie Hans en Nico goed
gedaan heeft, kun je zien. Lekker
gekleurd, goed geproportioneerd
en ook nog uitgerust tweede worden. Iedere tafel boven de 50% met
3 zestigers leverde een gemiddelde op van 58,68%. In de totaalstand
stijgen zij van 14 naar 1, maar dat
is een beetje een vertekend beeld.
Nog 2 weken en dan weten wij het
echt. Het verschil met Corry en Thea
was aanmerkelijk groter dan het
verschil met de nummers 3 van vandaag: Martin en Marineke. Slechts
1 punt wat een percentage ople-

vert van 58,33%. Gedegen spel zoals wij dat de afgelopen weken vaker bij hen gezien hebben en net als
Hans en Nico iedere tafel boven de
50% met 3 zestigers. Met deze score
blijven zij weliswaar 4e staan, maar
ook hier geldt: de verschillen zijn uiterst klein.
B lijn
In de B-lijn was iedereen blij Loes
weer terug te zien. Een score van
60,42% leverde haar en Theo de
1e plaats op en daarmee leggen zij
ook beslag op de 1e plaats in de totaalstand. Huib en Lambert, ook terug van vakantie, lekker gekleurd
en goed geproportioneerd, lieten
zien dat zij nog steeds goed kunnen bridgen. Met een 2e plaats en
57,29% staan zij ook 2e in de totaalstand. To en Andrew blijken ook een
prima, tijdelijk, koppel. Derde werden zij met 56,60%. Ondanks dat
Marjan er niet was en Ben met Helma speelde, wat overigens meer
dan goed ging, staan zij toch mooi
op de 3e plaats. En deze plaats geeft
recht op promotie wanneer zij hun
goede spel nog 2 weken kunnen
vast houden.

Fysiotherapiepraktijk
Plexus Uithoorn behaalt
kwaliteitscertificaat
Inlooptrainingen kDO Handbal
De Kwakel - Lijkt HANDBAL jou
ook zo leuk?! Kom dan eens vrijblijvend meetrainen bij KDO Handbal!
Op woensdag 16 en 23 april 2014
van 17.00 – 18.00 uur worden er leuke inlooptrainingen georganiseerd.
Alle kinderen van de basisschool
zijn welkom. De trainingen bestaan

uit handbalspelletjes, leuke oefeningen en aan het eind een echt wedstrijdje.
De inlooptrainingen zijn op Sportpark KDO, handbalveld buiten. Voor
meer info lorraineschouten@hotmail.com. Kom je ook een keer deze
leuke balsport meedoen?

Hoog Springschans
gehalte tijdens de
schoolvoetbalfinales
Uithoorn - Onder bijzonder gunstige weersomstandigheden en met
veel publieke belangstelling zijn op
vrijdag 4 april op de velden van Legmeervogels de finales gespeeld in
de jongens poule D en E en in d
poule Meisjes E en D.
Geplaatst voor de finale in de jongens poule D: Springschans JD2,
Kajuit JD1, Springschans JD3 en
Vuurvogel JD1. Tot het laatst tot
bleef het spannend in de poule. Maar uiteindelijk plaatste de
Springschans JD2 zich met 9 punten voor de District finale. Op de 2e
plaats in deze poule is geëindigd
Vuurvogel JD1 met 6 punten. De
3e en 4e plaats waren voor Springschans JD3 en Kajuit JD1.
Voor de finale poule van de Meisjes D hebben zich geplaatst Kwikstaart MD3, Kajuit MD3, Zon MD2
en Springschans MD2. Ook dit was
een poule waarin het pas na de laatste wedstrijd bekend werd wie er
1ste is geworden. Uiteindelijk waren het de meisjes MD2 van Springschans die zich plaatste voor de regio finalewedstrijden met 7 punten.
2e in deze poule zijn geworden de
meisjes D3 van Kwikstaart met 6

Uithoorn - Plexus Uithoorn is een
ondernemende groep fysiotherapeuten waarvoor de begrippen
kwaliteit, ontwikkeling en betrokkenheid hoog in het vaandel staan.
Voor Plexus staan de behoeften en
belangen van de patiënt centraal.
Plexus vindt het belangrijk dat afspraken helder zijn, dat patiënten
zich thuis voelen binnen de praktijk
en dat gekozen wordt voor een effectieve behandeling die valt binnen
de laatste ontwikkelingen op het
gebied van fysiotherapie. Om dat
ook in de toekomst te kunnen waarborgen en zich verder te blijven ont-

wikkelen, heeft Plexus ervoor gekozen om nog meer volgens de normen van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
te werken.
En niet zonder resultaat! Op 3 februari 2014 heeft Plexus Uithoorn het
HKZ Certificaat behaald. Dit certificaat geeft aan dat de praktijk voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.
Plexus is heel trots dat het certificaat behaald is. Onlangs is dit overhandigd aan Pieter Bas Kolenberg,
één van de praktijkhouders en de
kwaliteitscoördinator van Plexus.

punten. De 3e plaats is gegaan naar
Kajuit MD3 en de 4e plaats is gegaan naar Zon MD1 met 1 puntje.
Finale
Voor de finale Jongens E waren geplaatst Kwikstaart JE2, Kwikstaart
JE1, Zon JE2 en Springschans JE2.
Na veel strijd is de eerste plaats gegaan naar Zon JE2. Dit team stroomt
dan door naar de Regiofinales. Op
een keurige 2e plaatst in terecht
gekomen Kwikstaart JE1 net voor
Kwikstaart JE2. De rij in deze poule wordt gesloten Springschans JE2.
Ook is er gestreden in de poule
Meisjes E. ook dit is een leuke en
spannende poule geworden waarin
uiteindelijk de meisjes van Springschans ME1 zich hebben geplaatst
voor de district finale. De ME2 van
de springschans ME2 zijn geëindigd
op een 2e plek. Toermalijn Me1 is 3e
geworden en de ME3 van Springschans sluiten de rij.
Na afloop was er voor elk team
een fraaie beker. Voor de regiofinales hebben zich dus geplaatst de
Springschans ME1, Zon JE2, Springschans MD2 en Springschans JD2.

Meiden Springschans eerste op naar regio finale
Uithoorn - Afgelopen vrijdag hebben de meiden van groep 6A van de
Springschans de 1e prijs gewonnen!! Het was een spannende finale en de tegenstanders waren ook
erg goed.
Uiteindelijk hebben de meiden alle 3 de wedstrijden gewonnen. De
eerste ronde werden de dames heel
goed gecoached door juf Annemarie en afgelopen vrijdag had juf Sanne de eervolle taak om de meiden
van groep 6A door de finale heen te
loodsen! De teamspirit is
enorm, dat maakt deze meiden zo
succesvol! Op naar de regionale
wedstrijden, ze hebben er zin in!

Sterk optreden
promovendi bij bVk
De Kwakel - Waar nieuwkomers
vanuit een lagere lijn veelal eerst
even de bekende kat uit de boom
kijken, als zij in een hogere lijn debuteren of weer terug keren, gaven zij met name in de B lijn vol gas
en blijk van hun ambities op de 1e
speelavond van de laatste parencyclus van dit seizoen. In de A lijn was
er weliswaar geen top 3 notering
voor een gepromoveerd paar, maar
met een 5e plaats met iets meer dan
51% deden Atie en Wan Overwater
toch van zich spreken.
De 1e plaats was voor de nieuwe
supersub Janny Streng met gelegenheidspartner Huub Kamp met
60,07%. Elly en Jaap van Nieuwkoop scoorden opnieuw hoog en
hun 59,72% leverde hen de 2e plaats
op. Daarna viel er een behoorlijk gat
naar de 3e plaats, die met 51,74%
een prooi werd voor wederom een
gelegenheidspaar en wel Joop den
Blanken en Jan van der Knaap. 8%
minder dus en het verschil tussen
nummer 3 en nummer laatst (deze keer Rees en Gerard van der
Post) was eveneens ca 8%, dus de
rest van het veld lag dicht bij elkaar.
Zoals al gezegd was er in de B lijn
sprake van bridgevuurwerk, niet zozeer in de hoogte van de score maar
wel in de volgorde waarin Cor de
uitslag voorlas.

De 4 gepromoveerde paren, die dus
vorige week nog in de C lijn uitkwamen, eindigden allemaal in de top 6
en allemaal ruim boven de 52%.
De hoofdprijs en de 2e prijs gingen
naar 2 van die paren en van die 2
waren Gerard de Kuijer en Piet v.d.
Poel met 58,68% de sterksten. Die
hebben al vaker op dit nivo geacteerd, maar dat geldt niet voor paar
Helen Conijn-Herman Koperdraad.
De bleken totaal niet onder de indruk van hun nieuwe status en zij
kaartten keurig 56,6% bij elkaar.
Good old (met alle respect!) echtpaar Han en Tiny Mann trokken de
opgaande lijn van de voorgaande
weken door en dat resulteerde in
een 3e plaats met 55,56%.
Onderin reden Riet en Wim Beijer
in bepaald niet winterse omstandigheden in Dorpshuis De Quakel een
scheve schaats, wat hen de rode
lantaarn bezorgde.
In de C lijn sloegen Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma toe met
de topscore van de avond en wel
66,67%. Zeer goede 2e werden Janny Snabel en Vrony van Veen met
64,17%.
Daarna kwam er een hele tijd
niets qua score, maar Ruud Doeswijk en Huub Zandvliet eindigden
wel op de 3e plaats met 54,86%.
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Roeiers strijden om Schaal van Michiel
Regio - Zondag 6 april hebben de
roeiers van Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter tegen elkaar
gestreden tijdens de jaarlijkse onderlinge wedstrijden. Er is gesprint
op de Amstel over een afstand van
bijna 2 km van de oude spoorburg
tot de finish voor bij de vereniging.
Het deelnemersveld was zeer divers: van een opa en kleindochter

die samen roeiden, tot enkele vieren
en een zestal skiffeurs in alle leeftijden. Het veld werd compleet gemaakt met kanoër Egbert Nieuwenhuis.
Na de spanning welke boot eerst
onder de Irenebrug door kon, waren
ook enkele spectaculaire inhaalacties te zien. De stevige tegenwind
maakte het niet alleen tot een mooi

gevecht tussen de boten, maar ook
een strijd van roeiers met de elementen.
Na de wedstrijd zijn de gevaren tijden gecorrigeerd om verschillende boottypes en leeftijden te kunnen vergelijken. Op die manier kunnen alle roeiers met elkaar vergeleken worden. Dit jaar bleek de uitslag voor en na correctie dezelfde

winnaar op te leveren: de damesacht ging er met de schaal vandoor.
Op de hielen gezeten door de dubbeltwee gevormd door Bart Burggraaf en Dick Rebel. Op de derde
plaats eindigde een vier samengesteld uit enkele jeugdroeiers en hun
instructeurs.
Herma Bik, coach van de damesacht, kijkt na de race terug op het
afgelopen jaar: “Het is prachtig dat
de ploeg zo is gegroeid qua conditie
en techniek.” Voorzitter van de vereniging Piotr de Haan vult aan: “Ik
ben trots op alle teams. Alle roeiers
zijn erin geslaagd om van zichzelf
te winnen en dat is mooi om mee
te maken.” Uit de uitslagenlijst blijkt
dat kanoër Egbert geslaagd is in zijn
missie: hij wist één roeiboot voor te
blijven.
Komende periode zal Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter
open dagen houden. Voor de kanoafdeling zal dit plaatsvinden op zaterdag 24 mei. Aanstaande zaterdag
12 april is iedereen tussen 10 en 13
uur welkom om (hernieuwd) kennis
te maken met de roeisport. De vereniging is te vinden op AmsteldijkZuid 253.

Lucie van der Vecht en Sipke de Boer winnaars
19e Amstel schaaktoernooi
Uithoorn - Ruim 50 schakers waren op zaterdag 5 april naar basisschool ‘t Startnest gekomen, niet
om hun spelling of rekenvaardigheden bij te schaven, maar omdat daar
het 19e Amstel schaaktoernooi gehouden werd.
Dankzij de gastvrijheid van ‘t Startnest konden de 34 jeugdspelers in
de aula en de 18 senioren op de
eerste verdieping gaan strijden om
de prijzen. De catering werd op uitstekende wijze verzorgd door Danielle en Heidi, zodat zowel de schakers als het publiek niets tekort
kwamen.
Bij het seniorentoernooi was er een
viertal spelers die iets boven de rest
uitstaken. Omdat er maar drie prijzen waren viel één speler buiten de
boot en dat was Henk Elserman, die
ondanks een fraaie score van 5 uit
7 op de ondankbare vierde plaats
eindigde.
Het seniorentoernooi werd gewonnen door Lucie van der Vecht met
een score van 5.5 uit 7, dezelfde score als Piet Geertsema, maar op basis van weerstandspunten werd Lucie eerste. De derde plaats was voor

Bestelbus
ontvreemd

Uithoorn - Op dinsdag 1 april rond
13.20 uur zag een man die zijn auto
aan het uitladen was aan de Johan
Enschedeweg een zilvergrijze bestelauto met een ladder op het dak

Naar ziekenhuis
na beroerte

Uithoorn - Op zondag 6 april rond
14.00 uur aan de Reigersbek is een
vrouw tijdens een gesprek met haar
buurvrouw weggevallen.
De buurvrouw vertrouwde het niet

Inbraak in
vrachtwagen

Uithoorn - Op donderdag 3 april
tussen 01.00 uur en 04.00 uur in de
nacht heeft aan de Ondernemers-

Uithoorn - Zaterdag 5 april 10.15
uur gingen de LMV meiden MC1
zich klaar maken om te voetballen
op het hoofdveld. Hier mag je alleen
maar op spelen als er een belangrijke wedstrijd moet worden gespeeld.
Dit was het geval, want de meiden
konden kampioen worden! Ze waren best zenuwachtig maar er waren voldoende toeschouwers om ze
aan te moedigen.
Het startsignaal begon en de meiden gingen er meteen voor. Vreemd
om de LMV meiden in het blauw te
zien spelen. De tegenstander DIOS
MC1 speelde namelijk ook in geel/
blauw. De eerste treffer kwam al
snel via een mooi schot van Ashley. Daarna waren er nog een aantal
kansen maar de tegenstander kreeg
ook zo hun kans. Je merkte dat de
LMV echt voor het kampioenschap
ging. Door een hatrick van Lizanne
kwamen de meiden met 4-0 voor te
staan Een fijne stand om de rust in
te gaan.
Moeilijk
De tweede helft had de LMV mei-

den het wat moeilijker. Veel ballen
gingen uit en konden ze elkaar ook
niet meer zo goed vinden. De tegenpartij DIOS MC1 kwam vaker
aan de bal en na 10 minuten scoorde zij hun eerste treffer. LMV meiden waren in vlagen bedreigend
voor de tegenpartij. Na 20 minuten
kwam Bente in de bocht en scoorde de 5e treffer. Lizanne maakte de
eindstand op 6-1. Alle doelpunten
werden uiteraard tot stand gebracht
door inzet en samenspel van het hele team. Na deze geweldige prestatie werden de meiden beloond met
een roos en bubbels. Na het nuttigen daarvan rende zij als dolle stieren weg en sprongen met z’n allen
de sloot in om dit kampioenschap
te vieren. Na deze geweldige prestatie kregen de meiden patat van
de Legmeervogels en kregen zij van
hun trainer Andre de medailles om.
Helaas was de technische staf niet
aanwezig om deze geweldig kampioenschap mee te vieren. De meiden hebben een prima prestatie geleverd en zullen volgend jaar eerste
klas gaan spelen.

Uithoorn is een schrijfster rijker
Ton Sprong die dus niet voor niets
vanuit het verre Almere naar Uithoorn gereisd was.
Jeugd
Bij het jeugdtoernooi ging de strijd
zoals verwacht tussen de nummers
één en twee van de vorige editie:
Kees Boerlage en Sipke de Boer.
Beide spelers eindigden met een
score van 8 uit 9 op een gedeel-

de eerste plaats, dus ook hier beslisten de weerstandspunten. Waar
het muntje vorig jaar de kant van
Kees op viel, was het ditmaal Sipke die winnaar van het jeugdtoernooi werd. Een knappe derde plaats
was er voor Nick Strubbe, die pas
een jaartje aan schaken doet en een
fraaie score van 6.5 uit 9 behaalde.
Bij de jeugd waren er ook nog prijzen per leeftijdsgroep te behalen.

De A-groep werd gewonnen door
Jorn Weber, voor Tim van Rijsse en
Daniël van Dijk.
De B-groep werd een prooi voor
Calvin Kikken, voor Okke Peters en
Wioletta Burger. Romke de Boer
was de sterkste in de C-groep, voor
Loek Boerlage en Arnout van der
Veen en de D-groep werd gewonnen door Puck van Thienen voor
Boet van Beest en Wilhelm Burger.

Uithoornaar opgepakt
voor vernielingen
Uithoorn/Terneuzen - Zaterdagmorgen vroeg zijn op heterdaad
drie jongemannen aangehouden
voor diverse vernielingen. Rond
02.30 uur kreeg de politiemeldkamer een melding dat in de Rembrandtlaan in Terneuzen drie jongens over een auto heen waren gelopen. Deze was hierbij beschadigd.
De daders waren verder gelopen in
de richting van de Lorentzlaan. Een
getuige gaf het signalement van de
jongens aan de politie door. Agenten gingen poolshoogte nemen
en zagen een spoor van baldadigheid en vernielingen, zoals vernielde reclameborden en een omgegooide fiets. Met meerdere agenten
werd naar de jongens gezocht. Op
de Churchilllaan werd een 18-jarige jongeman uit Hoek aangehouden. Hij voldeed aan een van de signalementen. Hij werd naar het poli-

Meiden Legmeervogels
MC1 kampioen!

tiebureau gebracht. Op het politiebureau werd enkele keren naar de
mobiele telefoon van de jongeman
uit Hoek gebeld. Een agent nam de
telefoon op en deed zich voor als
eigenaar van de telefoon. Hij werd
gebeld door een van raddraaiers,
die in de veronderstelling was dat
hij zijn vriend aan de lijn had. Er
werd een afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten bij een tankstation. Agenten reden naar het tankstation en zagen rond 03.30 uur op
de Vrijheidsweg twee jongens fietsen, die aan het signalement voldeden. Zij werden aangehouden. Het
gaat hierbij om een 19-jarige jongeman uit Terneuzen en een jongeman
(19) uit Uithoorn. De drie verdachten zijn naar het politiecellencomplex in Middelburg gebracht, waar
ze zijn ingesloten. Daar worden ze
zaterdag verhoord.
rijden. De bestuurders waren twee
blanke personen tussen de 25 en 35
jaar. Plots zag de man de bestelwagen weer wegrijden, maar nu met
één persoon er in. De man zag gelijk
daarom de andere man wegrijden in
zijn VW Carry, grijs van kleur en met
kenteken 4-VVK-59. In de auto lagen bankpasjes.
en is op het dak geklommen. Zij
zag de vrouw op de grond liggen en
heeft de politie gebeld. Politie, ambulance en de GGD kwamen ter
plaatse.
De vrouw is met een ambulance
naar het VU medisch centrum vervoerd. De vrouw had vermoedelijk
een beroerte gehad.
weg een inbraak in een vrachtwagen plaatsgevonden. Door middel van de spiegel is de zijruit van
de vrachtwagen ingeslagen. Deze
stond bij een bedrijf. Het alarm ging
af, daarom is er waarschijnlijk niets
ontvreemd.

Uithoorn - Iris Soerel debuteert met
haar boek: Een les over onsterfelijkheid. Affiniteit met alles wat met
sterven te maken heeft, heeft ze altijd al gehad. Zo sprak ze regelmatig
op uitvaarten en hielp in familie- en
vriendenkring bij het opstellen van
wilsbeschikkingen. Door chronische
rugpijn raakte zij arbeidsongeschikt
maar probeerde toch binnen haar
vermogen iets voor anderen te kunnen betekenen. Zo kreeg zij meerdere keren het verzoek mensen bij
te staan op het einde van hun leven. Ze zag rust en vrede, maar ook
onrust en angst voor het onbekende bij hen die gingen sterven. Uit
eigen ervaring weet ze hoe moeilijk het is om afscheid te moeten
nemen van een dierbare. Als vrijwilliger bezocht zij terminaal zieken en sprak met hen over de naderende dood. Van hen leerde ze
hoe belangrijk het is om te kunnen
en mogen praten over wat er komt
en wat men verwacht dat er komt of
niet komt na de dood. Voor de een
is de dood het einde, voor de ander
een terugkeer of overgang naar een
eeuwig leven. Anderen weten het
gewoon niet. Maar hoe het ook zij,
voor nabestaanden kan het troost
geven te weten dat geliefde overle-

denen goed zijn over gegaan. Met
haar boek hoopt Iris Soerel iets van
troost te kunnen bieden maar vooral angst en onzekerheid ten aanzien
van de dood te verminderen. Of in
ieder geval mensen te laten ontdekken hoe zij er tegenaan kijken en
het vaak moeilijk bespreekbare onderwerp bespreekbaar te maken.
De flaptekst:
Wat doe je als je weet dat je doodgaat? Verzet je je tegen het onvermijdelijke of aanvaard je jouw levenseinde. Hoe kom je tot zo’n keuze en wat doet dat met de mensen om je heen? Een les over onsterfelijkheid vertelt het verhaal van
een vrouw en haar stervensproces. Hoe verliep dat en hoe is het
haar na haar dood vergaan? Was
de angst voor de dood terecht of
onnodig? Zal zij inderdaad geliefden die haar zijn voorgegaan weer
terug zien? Een verhaal over hoop
en vertrouwen dat er leven is na
de dood. Een les over onsterfelijkheid is vanaf 11 april 2014 verkrijgbaar bij Ten Hoope Boekhandel aan
de Zijdelrij. Van 19.00 tot 20.30 uur
zal de schrijfster aanwezig zijn om
op een feestelijke wijze haar boek te
promoten en te signeren. Het boek
is ook te bestellen bij Boekscout.nl.

Dubbel feest bij Nieuwendijk

Trappen voor het goede doel!
Uithoorn - Geld inzamelen voor
Artsen zonder Grenzen! Eerst was
er een groep van enthousiaste dames zo sportief om te spinnen en afgelopen woensdag was het de beurt
aan de heren. Beide fietsend voor
het goede doel! John Oudshoorn
doet mee met de TOUR for LIFE met
zijn team ‘No Surrender’, georganiseerd door Artsen zonder Grenzen.
Een fietstocht van 1250 km van Italië naar Nederland in acht dagen!
Met zijn deelname wil hij zoveel mogelijk geld inzamelen om met medische noodhulp mensenlevens te
redden. Als vaste spinninginstructuur van Amstelhof, waar hij 2x per

week les geeft, organiseert hij extra
spinninglessen om hiervoor geld in
te zamelen. Een 30-tal dames hadden zich aangemeld om tegen betaling te fietsen voor het goede doel
onder spraakmakende begeleiding
van John. In dit uur fietsen betraden zij op het ritme van muziek in
hun gedachten de Alphe d’Huez.
Een week later was hét de uitdaging
voor een 30-tal heren.
Nou, John heeft ze even laten zien
wat fietsen is. Naast dat iedereen
heeft genoten van het avondje spinnen, konden zij John verblijden met
een bijdrage van 650,- aan TOUR for
LIFE!

Uithoorn - Profiteren van veel voordeel? Uw nieuwe Renault gratis upgraden van Hatchback naar Estate?
Tot 3.500,- extra inruilwaarde ontvangen? Bezoek snel één van de filialen van Nieuwendijk. Tot en met
21 april is het weer Salon de Promotion! Alleen tijdens Salon de Promotion profiteert de klant van extra
veel voordeel. Bij aankoop van een
nieuwe Renault tijdens de actieperiode ontvangt men: Extra inruilwaarde wat kan oplopen tot 3.500,- . Een
gratis upgrade van Hatchback naar
Estate t.w.v. maximaal 1.200,-.

Naast al het extra voordeel waar
men van kan profiteren tijdens de
Salon de Promotion, doet Nieuwendijk er nog een schepje bovenop. Op donderdag 10 april start niet
alleen de Salon de Promotion, ook
Kees Nieuwendijk viert deze dag
zijn 50ste verjaardag.
Omdat Nieuwendijk dit graag met
de klant viert, trakteert Kees bij elke verkochte auto de klant op een
tegoedbon voor 50,- gebak bij een
bakker in de buurt! Ook tweede
paasdag is Nieuwendijk geopend, u
komt toch ook?

Doe mee met de
paaskleurwedstrijd
van Zijdelwaard!
Uithoorn - Winkelcentrum Zijdelwaard organiseert voor de
Pasen een kleurwedstrijd voor
alle kinderen. De kleurplaten
zijn te verkrijgen bij de winkeliers van Zijdelwaard.
De ingekleurde kleurplaten
kunnen ingeleverd worden bij

Boetiek de Boet en bij Nelson
Schoenen. Er zijn mooie prijzen te winnen!
Zaterdag 19 april om 15.00 uur
reikt de Paashaas de prijzen
uit! Prijswinnaars ontvangen
thuis bericht.

