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PAASSHOW bij Van Kouwen!
donderdag

Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

21 april

vrijdag

22 april

zaterdag

23 april

GEOPEND op
2e PAASdAg!

maandag

25 april

Van Kouwen wenst iedereen een groene Pasen en geeft daarom

€ 1.000,- extra inruil bovenop de taxatie waarde!

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

CATSMAN
OPEL B.V.

Uithoorn/Amsterdam-Zuidoost Officieel werd het einde van de uiterst succesvol verlopen landelijke
actie met voetbalplaatjes bij de Albert Heijn filialen op zaterdag 2 april
ingeluid. Zo ook bij AH Jos van den
Berg in winkelcentrum Amstelplein.
Dat kreeg bij deze AH op initiatief
van Jos van den Berg een extra vervolg met het verloten van twee seizoenskaarten van een eredivisieclub
naar keuze. Binnen een kwartier waren de winnaars bekend en daarmee
viel het doek definitief over deze actie. Echter, er bleken zoveel plaatjes, boeken, CD’s, posters en verder toebehoren overgebleven te zijn
dat daarmee nog meer kinderen een
plezier kon worden gedaan. De directie besloot dit allemaal te schenken aan kinderen die voor kanker
worden behandeld en daarvoor verblijven in het Emma kinderziekenhuis AMC in Amsterdam-Zuidoost.
Daartoe werd contact opgenomen
met het ziekenhuis en daar was men
erg blij met de geste. De afspraak
volgde op woensdag 13 april, waarna een afvaardiging van voetbalclub
Legmeervogels in de vorm van een
elftal ‘F-jes’ – gesponsord door AH
Jos van den Berg - zich samen met
trainer/coach Wil Gieling en elftal-

leider Marc Streefkerk, bij AH Jos
van den Berg meldden. Als begeleiders, tevens moeders van een paar
deelnemende voetballertjes, gingen
mee Ageeth Hafkamp, Isabel van
der Giessen en Sara Mooren. Supermarktmanager Patrick van der
Helm van AH Jos van den Berg nam
de honneurs voor de super waar.
Een grote hoeveelheid materiaal
dat van de actie was overgebleven,
maar waarmee nog heel veel kinderen gelukkig gemaakt konden worden, werd meegenomen in de verschillende auto’s.

‘Zij kunnen niet naar AH’
Het jeugdige voetbalteam met spelers in de leeftijdsklasse van 6 tot
7 jaar dat zich hiermee aan de zieke kinderen in het Emma ziekenhuis
AMC wilde presenteren, bestond uit
Jesse, Teun, Derk. Alex, Jelmer, Riley en Caden. Helaas kon een aantal
medespelers niet van de partij zijn,
waaronder Malky, David en Nicolai.
In het kinderziekenhuis werd het gezelschap op de betreffende afdeling
ontvangen door het Hoofd Pedagogische Zorg Jeannette Konings. Zij
vertelde iets over het ziekenhuis en
de kinderen die er lagen, verdeeld
over de afdelingen 1 tot 10 jaar en

10 tot 18 jaar. Om de jongens enig
idee te geven hoe gezond zij zijn
in verhouding tot de kinderen aan
wie de voetbalplaatjes worden gegeven, werd hen een aantal vragen
gesteld. Ondermeer wat zij wel konden en de kinderen in het ziekenhuis niet. Kennelijk geen moeilijke
vraag want de antwoorden kwamen
legio los. Die zieke kinderen konden
niet naar school, niet bij hun opa en
oma logeren, niet voetballen of anders sporten en…zij kunnen niet
naar AH om plaatjes te sparen en te
ruilen... Daarom kwamen de F-jes ze
maar brengen. Die handeling verliep
echter niet helemaal zoals men zich
dat had voorgesteld. Omdat er tegelijkertijd een TV-programma door
de eigen ETV werd gemaakt waaraan sommige kinderen uit het ziekenhuis meewerkten en anderen
niet in de gelegenheid waren om
onder voor hen plezierige omstandigheden een en ander in ontvangst
te nemen, werd besloten het geheel
te overhandigen aan Jeannette Konings. Zij zegde toe zorg te zullen
dragen voor de verdeling onder de
kinderen. Als hun ‘vertegenwoordiger’ ging zij samen met de F-jes en
AH-supermarktmanager Patrick van
der Helm op de foto.

Een zeer druk weekend
voor de Kwakelse Scouts

De Kwakel - Afgelopen weekend
was het voor de Kwakelse Scouts
zeer druk geweest, op zaterdag 16
april is er gestart met de sloop van
het oude Troephuis en zondag was
de jaarlijkse eierenactie.
Zaterdag 16 april kon eindelijk het
oude clubgebouw gesloopt worden om plek te maken voor het

nieuwe troephuis. De hulptroepen
stonden om 7.30 uur al klaar om
aan de slag te gaan. Met een kleine groep werd ‘s ochtends gestart
en het duurde een flinke tijd voordat het dak eraf was. Tegen lunchtijd was het gelukkig zover, een hele
klus maar het dak was er gelukkig
af. Volgens de ervaren sloper hadden ze nu het ergste gehad en zou
de rest gemakkelijker gaan. Na de
welverdiende lunchpauze werd er
begonnen met de rest. Ondertussen was de sloopploeg gegroeid
en konden ze gelukkig met gemak
de rest ook netjes slopen. Ook het
houten oude schuurtje moest er
aan geloven. Al het sloophout werd
door twee verkenners in de containers, die beschikbaar waren gesteld
door AA sloopwerken, keurig gesta-

peld. Rond 15.30 uur was alles plat
en kon er genoten worden van een
welverdiend glaasje fris of biertje.
Fris en schoon
Zondag 17 april, nog geen 24 uur
later, moesten de Kwakelse Scouts
weer fris en schoon in hun scouting-uniform verschijnen voor de
jaarlijkse eierenactie. Om 12.00 uur
waren alle kinderen aanwezig bij
Lek Bloemenservice dat al jarenlang
de uitvalbasis is voor de eierenactie
van de Scouting vereniging St. Joannes. Nadat alle zakken met lootjes waren verdeeld onder de leiding
en kinderen voor de wijken konden
de kinderen met hun leiding of alleen op pad. De kabouters en welpen gingen lopend op pad, de verkenners en gidsen met de fiets, een
aantal verkenners ging met hun leiding mee in de auto’s naar de buitenwijken van De Kwakel en de
stam zorgde voor ondersteuning op
de plekken waar leiding tekort was
of extra handen nodig waren. Bij-
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Anthony Fokkerweg 1-3 • Uithoorn
0297 56 66 66 • www.catsman.nl

ONTVANG BIJ AANKOOP VAN IEDERE €25,- EEN WAARDEBON, VUL
JE GEGEVENS IN DE WINKEL IN EN MAAK KANS OP EEN RETRO BIKE
G-STAR / EDC / PALL MALL / ONLY / JACK & JONES / CARS / GARCIA / VERO MODA

programmaplan 2012
zie pagina 2, 3
gemeentenieuws
zie pagina 4, 5, 6

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

WIN EEN

RETRO

BIKE
MET JE NIEUWE PAAS OUTFIT
ACTIE LOOPT VAN 22 APRIL TOT EN MET 9 MEI,
WINNAAR WORDT 10 MEI BEKEND GEMAAKT

BIG L AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL

TROY 50475

Albert Heijn Jos van den
Berg verrast patiëntjes
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na alle 142 leden (jeugd en begeleiding) waren aanwezig om te helpen met de eierenactie. Tegen half 3
waren alle kabouters, welpen, gidsen en verkenners terug van de
lootjesverkoop, na wat drinken en
chippies konden de kinderen naar
huis. Tot 17.00 uur konden de mensen hun prijzen verzilveren waar ze
ook dankbaar gebruik van maakten,
de hele middag bleef het hierdoor
gezellig druk.
De netto opbrengst van deze jaarlijkse eierenactie komt dit jaar weer
geheel ten goede van de nieuwbouw die nu wel heel dichtbij komt,
het oude is zoals u heeft gelezen al
gesloopt en het terrein kan worden
voorbereid voor de nieuwbouw.
Helaas is het record van vorig jaar
niet verbroken, maar de totale verkoop is absoluut niet tegengevallen.
De laatste chocolade eitjes die niet
zijn verzilverd tijdens de eierenactie
zijn aangeboden aan de bewoners
van Het Hoge Heem.

Het is nu nog behelpen voor het drukke verkeer op de kruisingen met de Zijdelweg

Uithoorn timmert enorm aan de weg

Hoelang duurt het nog?
Uithoorn - De vraagstelling in de
kopregel houdt de gemoederen
van de inwoners het meest bezig.
Want wanneer zullen zij een keer
verlost zijn van alle lawaai en stofwolken, ongemak van vaak onbereikbare locaties, omrijden, in de file staan en ga zo maar door. Want
dat er aan de weg gewerkt wordt
omdat het nodig is: akkoord! maar
het duurt vaak (veel) te lang in hun
ogen en het gebeurt allemaal tegelijkertijd. Dat zorgt voor de nodige stress. Wij vroegen aan wethouder Maarten Levenbach (Verkeer
en Vervoer) van de gemeente Uithoorn hoe het er nu voor staat en
wat de bewoners (nog) kunnen verwachten. Feit is wel dat de omlegging van de provincialeweg N201,
die overigens grotendeels op het
grondgebied van Amstelveen wordt
aangelegd, een forse stempel drukt

op de aanpassing en renovatie van
wegen en straten in Uithoorn. Hetzelfde geldt voor de nieuw aangelegde busbaan van het Zuidtangent
en vervanging van stukken riolering.
Volgens de laatste gegevens zal de
nieuwe N201 op 1 augustus 2013
gereed zijn en in gebruik worden
genomen. Ruim voor die tijd heeft
Uithoorn alle aansluitingen en aanpassingen achter de rug. De nieuwe busbaan van de Zuidtangent
zal naar verwachting 1 augustus dit
jaar worden opgeleverd. De aanleg
van het deel naar Amstelveen wordt
later ter hand genomen. Al met al
zijn de hoofdontsluitingswegen in
Uithoorn volop op de schop genomen of verkeren in een vergevorderd stadium. Veel inwoners zullen
blij zijn als het allemaal zal zijn afgerond. Een overzicht ziet en leest u
elders in deze krant.

Speerpunten College

Financiële verantwoording en
programmaplan 2012
Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmarekening
voor 2010 vastgesteld. Voordat we in de toekomst kijken, kijken we hiermee
even terug op 2010. De programmarekening geeft een helder beeld van waar
het geld naartoe is gegaan. Het college begon het jaar zonder boodschappenlijstje, maar heeft niet stil gezeten.

Waar staan we nu?

We zijn goed op weg, maar er is nog veel te doen. De eerste voortgangsrapportage geeft een
beeld hoe er gewerkt wordt aan Uithoorn. Welke programma’s zijn op welk punt beland en
hoe staan we er financieel voor? Maar er ligt ook een bezuinigingsopdracht van de Raad en
er is een groot aantal bezuinigingen vanuit het Rijk. In het programmaplan 2012 doet het college voorstellen over hoe we hiermee om moeten gaan. In tijden van bezuinigingen kan niet
alles uitgevoerd worden wat we zouden willen. In het programmaplan zijn daarom 11 speerpunten opgenomen. De focus van de speerpunten is gericht op het (maatschappelijk) belang van de gemeente Uithoorn.

Organisatie

Gemeente 2.0 (toekomstproof)
Dienstverlening burger en bedrijven
Regionale samenwerking

Sluitende Keten

Veiligheid
Jeugd
Zorg

Dorpscentrum

Schans
Havenplan
Amstelplein/Oude Dorp
Cultuurcluster

Financien op orde

Goed financieel beleid (meer dan sluitende meerjarenbegroting)
Subsidie herijken

Duurzaamheid

Stap zetten energie neutraal 2040 (4 thema’s)
Regie voeren

Bereikbaarheid

Lokale infrastructuur aangesloten op N201
Verkeersstructuurplan De Kwakel
Concrete resultaten OV en fiets

Brede School

Samenwerking cultuur/onderwijs/sport
Uitrollen Brede School concept
Herijking kind/jongerenwerk

Economie en ondernemen

Green Port Aalsmeer
Citymarketing (toerisme)
Herstructurering bedrijventerrein

Sociaal-maatschappelijk beleid

Meedoen (WMO) en meedenken

Wonen

Integrale aanpak Europarei
Thamerdal

Integrale Veiligheid

Handhaven
Integraal veiligheidsbeleid

Op 26 mei 2011 beslist de raad in zijn vergadering over het voorstel van het college.

Eerste voortgangsrapportage
Het college informeert jaarlijks de raad door middel van twee tussentijdse voortgangsrapportages
over de realisatie van de begroting in het lopende
boekjaar. Het doel van de tussentijdse voortgangsrapportages is de mogelijkheid te bieden bij te sturen. De eerste voortgangsrapportage geeft de situatie weer per eind maart. In de voortgangsrapportage worden alleen financiële afwijkingen en /of afwijkingen op bestaand beleid gemeld.
In 2010 is sporthal De Scheg gekocht. De financiele effecten van het beheer zijn in de eerste voortgangsrapportage 2011 verwerkt.
Daarnaast is rekening gehouden met het versneld uitvoeren van de rotonde WiegerbruinlaanAchterberglaan-Guido Gezellelaan. Met de aanleg van de rotonde wordt de verkeersveiligheid verhoogd en de gewenste afwikkelingscapaciteit bevorderd. Voor de aanleg van de rotonde ontvangt
de gemeente Uithoorn een subsidie van 50% van

het aanlegbedrag. Ook de aanleg van een 30 kmzone in Zijdelwaard is naar voren gehaald. Met deze zone wordt de verkeersveiligheid in Zijdelwaard
bevorderd.
Aan de andere kant zijn de projecten in het kader
van het UVVP opnieuw beoordeeld. Hierbij zijn de
effecten van het temporiseren van andere projecten aanleiding om voor 2011 een eenmalig voordeel
aan kapitaallasten te verwachten.
Voor het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur voor beheer en exploitatie van de Brede
School Legmeer heeft het college extra structureel
budget geraamd.
Daarnaast zijn middelen vrij gemaakt voor het opstellen van een integraal plan voor de Europarei.
Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad het
college de opdracht gegeven om het ‘Stappenplan
voor een integrale aanpak van Europarei’ uit te voeren.

Dagmar Oudshoorn:

‘Keuzes maken voor een
goede toekomst’
De totstandkoming van het programmaplan 2012
was geen gemakkelijk proces. We moesten rekening houden met de bezuinigingsopdracht van
de Raad en de komende Rijksbezuinigingen. Het
(maatschappelijk) belang van de gemeente Uithoorn stond en staat bovenaan bij het maken van
de keuzes. Samen met het managementteam
heeft het college van B&W 11 speerpunten benoemd. Deze speerpunten zijn belangrijk voor de
gemeente Uithoorn; voor de mensen die er wonen
en recreëren, voor de economie en voor de regio.
We gaan de organisatie verder voorbereiden op
de toekomst. We moeten efficiënt en effectief werken om zorg te kunnen blijven dragen voor alle burgers en ondernemers. De dienstverlening wordt
verder verbeterd, zodat onze klanten, Uithoornaars
en Kwakelaars, tevreden blijven. Maar ook samenwerkingsverbanden zijn hierbij van belang voor het
beste resultaat voor Uithoorn en de regio.

Een ander belangrijk punt is dat elke burger mee
kan doen in de maatschappij. Niemand mag tussen wal en schip vallen, daarom is een ‘sluitende
keten’ belangrijk. Op basis van een analyse ‘wat is
er aan de hand?’, kunnen we bepalen wat iemand of een wijk - nodig heeft om weer mee te doen; een
leefbare samenleving. We staan voor een effectieve en doelgerichte aanpak, waarbij we kansen creeren voor iedereen.
In 2010 heb ik al aangegeven dat als inwoners zich
onveilig voelen je als overheid oplossingen moet
bieden. Een integraal veiligheidsplan voor Uithoorn
is daarbij van wezenlijk belang. Behalve wettelijke taken zijn zelfredzaamheid en preventie onderdelen van het plan. Extra aandacht is er voor de
‘Qat’ problematiek, illegale verblijfsinrichtingen en
jeugdveiligheid.
Samenvattend staan we voor een veilige Uithoornse samenleving, waar we samen leven en werken
en keuzes maken voor een mooie toekomst.

Jeroen Verheijen:

‘Kansen, mogelijkheden en
keuzes maken’
In 2010 heeft de Raad het masterplan Dorpscentrum vastgesteld en is de ontwikkeling als speerpunt opgenomen in het coalitieakkoord. Met de financiële ontwikkelingen in ons achterhoofd hebben we keuzes gemaakt, waarmee we concreet
van start kunnen gaan: het gebied rondom de
Schanskerk (en de kerk zelf), het aaneensmeden
van Dorpscentrum en Amstelplein en het cultuurcluster ter hoogte van het voormalige Resmi-pand.
We steken energie in plannen en werkzaamheden
die concreet resultaat opleveren binnen de collegeperiode. Resultaten die zichtbaar en bruikbaar zijn
voor burgers en ondernemers..
Uithoorn aan de Amstel begint te leven. Het
onderzoek van de Kamer van Koophandel geeft
de potentie weer van recreatief en ondernemend
Uithoorn aan de Amstel. Reden te meer om de
passantenhaven als speerpunt te benoemen.
Aan het plan wordt gewerkt en voor 2014 zal het
worden uitgevoerd.
Een bloeiende economie blijft voor Uithoorn belangrijk maar ook voor de regio. Het brengt werkgelegenheid voor de Uithoornaars en Kwakelaars

en levert internationale allure op. De sierteeltsector is ook bij het Rijk benoemd als speerpunt,
waarin extra geïnvesteerd wordt. Natuurlijk proberen wij daarvan voor de Greenport en daarmee
voor Uithoorn en De Kwakel gebruik te maken.
Infrastructuur en herinrichting van de diverse voor
de sierteelt bestemde bedrijventerreinen in de
regio zijn een noodzaak om de economie te blijven
stimuleren. We pakken dit op samen met betrokken ondernemers.
Het is goed wonen in Uithoorn. Opvallend genoeg onderscheidt Uithoorn zich met goed lopende (nieuw)bouwprojecten. We hebben samen met
ontwikkelaars en burgers geïnvesteerd en plukken
daarvan nu de vruchten. Nu is het tijd ons meer te
richten op de sociaal maatschappelijke kant van
wonen. Wonen is meer dan een huis. Het is een
prettige buurt, kansen en perspectieven en meepraten en -doen. Aan ons de opgave om samen
met diverse partners - zoals o.a. Woongroep Holland - de vraag per buurt boven tafel te krijgen met
behulp van u. Ik heb het al eerder gezegd: het gaat
uiteindelijk om mensen en niet om stenen.

PRoGRAMMA 2010
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Toelichting programmarekening 2010
Met de programmarekening legt het college verantwoording af over hoe het geld in
2010 besteed is. Het gaat in de programmarekening om de evaluatie en realisatie van
de plannen evenals de gerealiseerde baten en lasten. Het jaar 2010 sluit af met een nadelig resultaat van ruim € 1 miljoen. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste
ontwikkelingen. In deel 1 van de programmarekening (jaarverslag) vindt u een volledig
overzicht.
Hoogwaardige voorzieningen (€ 0,1 mln.)

In november 2010 is het Werkgeversservicepunt
van start gegaan. Daarnaast zijn als belangrijkste
ontwikkelingen de aankoop en voorbereiding van
Sporthal De Scheg (- € 0,1 mln.) en de gewijzigde bestemming van de niet gebruikte grond van de
begraafplaats Noorddammerweg te noemen. Deze
grond is ten laste gebracht van de reserve. Tevens
is overeenstemming bereikt met de vervoerder van
het leerlingenvervoer (- € 0,1 mln.) en is de Wet inburgering (WI) van de afgelopen jaren financieel afgewikkeld (€ 0,3 mln.).

Goed beheer van de woon- en
leefomgeving (€ 0,1 mln.)

Als belangrijkste ontwikkeling wordt genoemd de
uitvoering van het Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan (UVVP) en de uitwerking van de fietsbalans.
Het weer van eind 2010 is oorzaak van de hogere lasten voor gladheidbestrijding (- € 0,2 mln.).
Daarnaast zijn er ook gunstige ontwikkelingen, zoals lagere afvallasten door een lager huisvuilaanbod en een hogere opbrengst voor papier- en ijzerafval (€ 0,3 mln.)

Aantrekkelijke kwaliteit van
woningen (-€ 0,45 mln.)

Mede als gevolg van de economische crisis is het
aantal aangevraagde bouwvergunningen lager
(- € 0,55 mln.). De belangrijkste ontwikkelingen binnen de bouwgrondexploitatie staan in de recente
actualisatie en het jaarverslag van de bouwgrondexploitatie. Daarnaast is de voorziening voor Green

Park Aalsmeer BV gehandhaafd op het niveau zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2009. Tevens
is in 2010 een Besluit Locatiegebonden Subsidie
(BLS-subsidie) ontvangen (€ 0,1 mln.). Het college
stelt de raad voor om deze in 2011 aan de reserve
woonfonds toe te voegen.

PRoGRAMMA
1.
2.
3.
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7.
8.
9.

Algemene dekkingsmiddelen (- € 0,8 mln.)

De in de 1e en 2e voortgangsrapportage al genoemde effecten voor algemene uitkering, personeelslasten en inhuur derden, het lagere ontvangen
dividend Eneco Holding N.V., de bijstelling van de
belastingcapaciteit, de bijgestelde liquiditeitsplanning, de lagere kosten uitbesteed werk G2 en de
vrijval van de post economische crisis bedragen in
totaal - € 0,5 mln. Daarnaast zijn er minder interne
uren besteed aan de bouwgrondexploitatie (- € 0,3
mln.). De voornaamste redenen hiervoor zijn dat
het complex Prinses Christinalaan niet in ontwikkeling is genomen en dat bij het winkelcentrum Zijdelwaard geen overeenstemming is bereikt met de eigenaar. Deze uren zijn onder andere besteed aan
de bouw van de Emmaschool, de Brede School en
de ontwikkelingen rondom Sporthal De Scheg.

Hoogwaardige voorzieningen
Goede detailhandelsstructuur
Goed beheer woon- en leefomgeving
Prima verbindingen
Aantrekkelijke kwaliteit woningen
Ondernemen Uithoorn en De Kwakel
Gemeente in de lokale samenleving
Uithoorn in de regio
Algemene dekkingsmiddelen

Totaal

Gemeente in de lokale samenleving
(- € 0,1 mln.)

De ontwikkelingen voor het Klant Contact Centrum
(KCC) zijn vertraagd, mede door de gewijzigde samenwerking met Aalsmeer. Hierdoor vallen de lasten voor E-dienstverlening lager uit (€ 0,1 mln.). De
kosten voor de griffie zijn in 2010 € 0,2 mln. hoger
dan geraamd.
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InkoMSTen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Belastingen en rechten
Dividend/beleggingen/ financiering
Uitkering Sociale Voorzieningen / Maatsch.zaken
Algemene uitkering
Doorberekening bouwgrondexploitatie
Aanwending reserves
Overige inkomsten
Rekeningresultaat

Totaal

€ mln.

% 2010

23,90
0,10
18,70
0,90
19,00
2,10
5,30
0,50
9,30

30,00
0,15
23,45
1,10
23,87
2,57
6,62
0,58
11,66

79,80

100

€ mln.

% 2010

10,80
4,80
6,30
25,10
5,80
22,90
3,10
1.02

13,54
5,94
7,91
31,47
7,25
28,72
3,89
1,27

79,80

100

Bedragen zijn in miljoenen euro’s

Reageren?
De gemeenteraad behandelt op 26 mei 2011 de voorstellen en neemt hierover een besluit. Wilt u uw
standpunt aan de Raad kenbaar maken voordat de besluitvorming plaatsvindt? Dan biedt de Raad in
ieder geval de mogelijkheid om in te spreken tijdens zijn vergadering op 26 mei. Voor meer informatie
hierover verwijzen wij u naar de Griffie. Als u in gesprek wilt komen met een individueel raadslid of met
een raadsfractie kunt u bij de griffie de contactgegevens opvragen. U kunt de griffie bereiken via e-mail:
griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963.

Ria Zijlstra:

‘Slim organiseren en initiatieven
stimuleren’
Met het formuleren van de 11 speerpunten hebben
we helder gekregen waar onze prioriteiten liggen.
En ik ben blij dat er aandacht is voor duurzaamheid.
Onder de naam ‘Energiek op weg!’ gaan we samen
met ondernemers, inwoners en organisaties aan
de slag. Samen besparen we energie, dragen we
zorg voor het groen en de natuur en oriënteren we
ons op vormen van schone energie. Draagvlak
en bewustwording zijn daarbij de eerste stappen.
Door samen op te trekken en van elkaar te leren,
komen we steeds dichter bij ons einddoel: een
energieneutrale regio in 2040.
In 2014 komt de jeugdzorg, die nu nog onder de
verantwoordelijkheid van de provincie valt, naar
de gemeente... Dat biedt de kans om de zorgketen
voor de jeugd toe te snijden op hun wensen en
behoeften. Jongeren moeten de kans krijgen zich
te ontplooien. De focus van ons beleid richt zich
op vroegtijdig signaleren van eventuele vragen en

problemen en vervolgens ondersteuning bieden,
zowel aan jongeren als aan hun ouders. Dat
heeft effect op de werkwijze van organisaties die
daarbij een rol spelen, zoals Bureau Jeugdzorg
en het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook
bijvoorbeeld Cardanus en Vita.
De brede schoolontwikkeling waarmee we gestart
zijn, biedt verrassende mogelijkheden. Door samenwerking van scholen, voorschoolse voorzieningen, buitenschoolse opvang en andere partners
kunnen we bijvoorbeeld cultuur toegankelijk maken voor veel kinderen, die er anders misschien
niet mee in aanraking komen. De combinatiefunctionarissen spelen hierin een belangrijke rol. Ook
hier is het een kwestie van slim organiseren.
Ik kijk uit naar nieuwe initiatieven van inwoners en
organisaties. Samen werken belooft een mooie en
duurzame toekomst voor Uithoorn.

Maarten Levenbach:

‘Met minder middelen houden we de
voorzieningen in stand’
Iedere gemeente, dus ook Uithoorn, heeft meer taken toebedeeld gekregen van het Rijk. Op zich is
dat van het Rijk een terechte gedachte. Want als
het gaat om het regelen van bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning of armoedebeleid, is
het prettig dat je dicht bij de inwoners staat. Dan
kun je vaak efficiënter en met minder middelen hetzelfde doel bereiken. Daarnaast weten we dat we
minder geld krijgen van het Rijk en daarvoor moet
je wel een oplossing bieden.
Om te zorgen dat we met minder middelen de gemeente financieel gezond en het voorzieningenniveau op het gewenste peil houden, hebben we als
college 11 speerpunten geformuleerd. Met die 11
speerpunten in ons hoofd, hebben we keuzes gemaakt. In totaal hebben we voor een bedrag van
€ 2,7 miljoen aan ombuigingen in beeld gebracht.
Als we die ombuigingen kunnen doorvoeren – dat
is afhankelijk van hoe de raad op 26 mei besluit –
dan leidt dat tot een financieel sluitend meerjarenperspectief en hebben we ongeveer € 1 miljoen
beschikbaar voor ander beleid.

Bij het bepalen van de keuzes lag de nadruk op het
(maatschappelijk) belang van Uithoorn. Voor het
armoedebeleid houdt dat in dat wij goed in de gaten houden of de maatregelen van het Rijk niet tot
onverantwoorde situaties zullen leiden bij inwoners
met een inkomen net boven het minimum.
De toegankelijkheid en bereikbaarheid van Uithoorn blijft belangrijk. Om dit binnen de financiële
middelen die we hebben mogelijk te blijven maken,
kiezen we ervoor bepaalde projecten binnen het
UVVP (Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan) later uit
te voeren of net wat minder fraai. Hier in huis zeggen we: ‘We gaan van goud naar zilver’.
Behalve de ontwikkelingen rond de N201, die volgens plan doorgaan, staat nu het Verkeerstructuurplan ‘De Kwakel’ in de steigers. Want ook de Kwakelaars hebben recht op een veilig, bereikbaar en
toegankelijk dorp.
Al met al hebben we de financiën prima op orde en
kan Uithoorn werken aan haar toekomst.

G

e

m

e

e

n

t

C O L O F On
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de griffier.

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Gevonden fietsen
Op de gemeentewerf staan opgeslagen:
• een zwart met witte jongensfiets van het merk Gazelle, type Shark;
op de sleutelhanger staat Joey;
• een damesfiets van het merk Gazelle van het type Impala. Beide
fietsen zijn in de nacht van 13 april achtergelaten op Gaastmeer.
• een grijze herenfiets van het merk Relyig Magnum. Deze fiets is ongeveer 3 maanden geleden achtergelaten op de Arthur van Schendelaan ter hoogte van de winkels.
Als deze fietsen niet voor maandag 9 mei 2011 zijn opgehaald bij de gemeentewerf, worden ze afgevoerd en vernietigd. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de gemeentesurveillanten van de gemeente Uithoorn.
U kunt hen telefonisch bereiken via 0297-513111 op werkdagen tussen
10:00 uur en 10:30. Of via de balie in het gemeentehuis op donderdagochtend tussen 08:30 en 12:00 uur.
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Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

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

w
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nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .
E-mail: griffie@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 21 april 2011 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 19.30 uur. Na een korte schorsing volgt de Raadsvergadering om 20.05 uur of zoveel eerder
of later als het Informatief Beraad is geëindigd. Er is geen Politiek Debat.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

‘Het hof van Uithoorn’
winnaar aanbesteding Legmeer
west deelgebied 3
Op 18 april heeft wethouder
Verheijen de samenwerkingsovereenkomst Legmeer west
deelgebied 3 ondertekend. Deze overeenkomst bekrachtigt
de samenwerking met Vorm
Bouw, de winnaar van de europese aanbestedingsprocedure.
Aanbesteding

In 2010 heeft de gemeente Uithoorn
voor de ontwikkeling van Legmeer
West deelgebied 3 een Europese
aanbestedingsprocedure georganiseerd. Voor de selectiefase meldden
zich 22 partijen als geïnteresseerden
voor deze gebiedsontwikkeling. Vijf
van hen heeft de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan de gunningsfase. Na beoordeling door een
jury van deskundigen is het stedenbouwkundig ontwerp “Het hof van
Uithoorn” van Vorm Bouw als win-

naar van de aanbesteding naar voren gekomen.

Positieve beoordeling

Het plan van Vorm Bouw heeft een
heldere stedenbouwkundige opzet
en een duidelijke architectuurstijl die
goed aansluit bij Uithoorn. Daarnaast
biedt het “Het hof van Uithoorn” veel
keuzevrijheid aan de consument.
Ook heeft de jury heel positief geoordeeld over de verschillende woningtypes, het gebruik van materialen en de inrichting van het openbare gebied.

Hoe nu verder?

In de komende periode worden het
stedenbouwkundige plan en de bijbehorende woningontwerpen verder
uitgewerkt. Naar verwachting begint
de bouw in het tweede kwartaal van
2012.

Uw aanslag gemeentelijke
belastingen 2011 al betaald?
Met dagtekening 28 februari 2011 zijn
de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2011 verzonden. De eerste
betaaltermijn is op 31 maart 2011 vervallen. Vóór deze datum had de helft
van de verschuldigde belasting betaald moeten zijn. Op 30 april 2011
vervalt de laatste termijn van deze
aanslagen. Spoedig daarna gaan de
aanmaningen de deur uit en daarbij

worden aanmaningskosten in rekening gebracht.
Wilt u geen risico lopen om een aanmaning te krijgen, maak dan gebruik
van de mogelijkheid van automatische incasso. Een machtigingsformulier is u bij uw aanslag toegezonden. Voor nadere inlichtingen kunt
u bellen met Cannock Chase, tel.
0487-518517.

Vinckebuurt
Op woensdag 20 april is tijdens een
feestelijke bijeenkomst in de Thamerkerk de exploitatieovereenkomst voor
de Vinckebuurt ondertekend. Met het
in de lucht gaan van de website www.
vinckebuurt.nl is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van 288 woningen op het voormalige ‘Campinaterrein’ en het ‘Vleeschhoekterrein’.
De ontwikkeling is in handen van respectievelijk Bouwfonds Ontwikkeling en ZeemanVastgoed.

Passend bij Uithoorn

Op het nu nog braakliggende terrein
aan de Amstel verrijzen de komende
jaren eengezinswoningen en appartementen in de nieuwe Vinckebuurt.
De verschillende soorten eengezinswoningen staan aan groene hofjes
en pleintjes. Ze sluiten met hun jaren
dertig architectuur naadloos aan de
bij de woningen in de omgeving. De
appartementen langs de Amstel vormen een aantrekkelijk lint met variatie in bebouwing van waaruit je zo

op de Amstel kijkt. Wonen in de Vinckebuurt is wonen in het centrum van
Uithoorn in comfortabele nieuwbouw
aan de Amstel.

AGenDA RAADSBiJeenKOmSt 21 APRiL 2011
informatief Beraad
Voorzitter: M. Polak

1

Opening - Agenda informatief Beraad 21 april 2011
inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
wijzigingsvoorstel Verordening wet inburgering
Uithoorn (RV11.12)
Een wetswijziging maakt aanpassing van de lokale
verordening noodzakelijk
Sluiting informatief Beraad en korte schorsing

1.1

1.2
1.3

Start bouw en verkoop

Als alles volgens planning verloopt,
kan eind dit jaar de eerste fase van
het bouwrijp maken van het terrein
beginnen. Op www.vinckebuurt.nl
vindt u meer informatie over de planning van de verkoop van de woningen. Die verkoop zal in een aantal fasen gebeuren.

19.40 uur

20.00 uur

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 21 april 2011
mededelingen
Besluitenlijst openbare raadsvergadering 7 april 2011
ingekomen stukken tot en met week 14
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

20.05 uur

Stemmingen

4.2.

1. Geheimhouding iepenlaan (RV11.15)
Sluiting openbare vergadering

20.15 uur
20.20 uur

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

weRK in
UitVOeRinG

Voorontwerpbestemmingsplan

Om de woningbouw mogelijk te maken moet de bestemming van het
terrein worden aangepast. Daarom
heeft de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Vanaf 22
april 2011 ligt dit voorontwerp ter inzage. Meer informatie daarover staat
in de officiële publicatie elders op deze gemeentepagina.

19.30 uur

ARtHUR VAn SCHenDeLLAAn/ZiJDeLweG

Van maandag 18 april t/m vrijdag 20
mei is de aansluiting van de Arthur
van Schendellaan op de Zijdelweg
afgesloten. Fietsers en voetgangers
kunnen echter gewoon de Zijdelweg
blijven oversteken en hun weg vervolgen.

AAn De ZOOm/
ZiJDeLweG

Van maandag 18 april t/m vrijdag
20 mei is de aansluiting van Aan de
Zoom (ter hoogte van de Geertruidahoeve) op de Zijdelweg afgesloten.
Fietsers en voetgangers kunnen ge-

woon de Zijdelweg blijven oversteken en hun weg vervolgen.

wAtSOnweG OP 7 en
8 mei AFGeSLOten

De Watsonweg tussen Vuurlijn en
provincialeweg N201 is van zaterdag
7 mei 07.00 uur tot maandag 9 mei
05.00 uur afgesloten. Dit weggedeelte krijgt dan een nieuwe asfaltlaag.
In verband met deze afsluiting wordt
voor het autoverkeer van en naar
Meerwijk-West een omleiding ingesteld. Deze omleiding loopt via de
Polderweg en de bussluis naar de
Laan van Meerwijk.
Sinds november 2010 is Schelvis Infra namens de gemeente Uithoorn
bezig met de reconstructie van de
Watsonweg tussen Vuurlijn en N201
om een goede aansluiting te maken
op de in aanbouw zijnde woonwijk
Park Krayenhoff. Ook wordt een extra busstrook op dit gedeelte van de
Watsonweg aangelegd.
Voor eventuele vragen over deze
werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Disseldorp.
Hij is bereikbaar via tel.
0297-513 111.
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ALGEMENE INFORMATIE
Net nu het bloeit,
wordt er gesnoeid!?
In de hele gemeente worden binnenkort de ‘vasteplantenvakken’ gesnoeid. Dit gebeurt ieder jaar in het
vroege voorjaar. De gemeente krijgt
daar altijd veel vragen over: “Net nu het
bloeit wordt er gesnoeid!? “ Veel vaste
planten zijn inderdaad alweer aan het
uitlopen. Echter door ze nu heel kort
te snoeien, zullen ze meer nieuwe uitlopers maken. De bodembedekken-

E

de eigenschappen komen dan nog beter tot hun recht. Onkruid zal daardoor
veel minder kans krijgen en het onderhoud is zo eenvoudiger en goedkoper.
Nog een positief gevolg is een rijkere
bloei in de zomerperiode. De gesnoeide vakken zullen er naar verwachting
ongeveer 10 dagen wat minder fraai
bijliggen, maar daarna met extra kwaliteit terugkomen.

Inspraakavond eerste fase
herinrichting Amsterdamseweg
De Amsterdamseweg wordt doorgetrokken, zodat zij aansluit op het nieuwe tracé van de N201. In verband met
deze herinrichting is er op woensdag
27 april a.s. in de Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 1 een inspraakavond.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur
met een presentatie van het ontwerp.
Daarna is er gelegenheid om het ontwerp te bekijken en toelichting te vragen aan de aanwezige medewerkers
van de gemeente.

Regels voor aanvragen van
gereserveerde Autodate-parkeerplaats
Uithoorn heeft inmiddels twee gereserveerde Autodate-parkeerplaatsen. De ene bij Marijnenlaan 46 en de
andere bij Laan van Meerwijk 16. Autodate of autodelen biedt deelnemers
de mogelijkheid om gedeeld gebruik
te maken van auto’s die 24 uur per
dag beschikbaar zijn. Tot nu toe was
er nog geen beleid voor het toekennen van een Autodate-parkeerplaats.
Om te zorgen dat duidelijk is welke
criteria de gemeente hanteert bij aanvragen voor zo’n parkeerplaats hebben B&W op 12 april 2011 beleidsregels vastgesteld voor toekomstige
aanvragen. Het Autodate-beleid van
de gemeente beperkt zich tot aanvragen door bedrijven die zijn aangeslo-

ten bij de Landelijke Vereniging voor
Gedeeld Autogebruik. Verder zijn er
in de regels onder meer uitgangspunten opgenomen over de locatie van
een Autodate-parkeerplaats.
Door het faciliteren van gereserveerde parkeerplaatsen in de buurt van
openbaarvervoerhaltes, openbare
voorzieningen en fietsenstallingen
werkt de gemeente Uithoorn mee aan
het reduceren van autobezit, het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en fiets, het verlagen
van de parkeerdruk en het verbeteren van het milieu.
De beleidsregels voor gereserveerde
Autodate-parkeerplaatsen zijn te vinden op www.uithoorn.nl en liggen ook
ter inzage in het gemeentehuis.

Koninginnedag 2011 De Legmeer
Koninginnedag 2011 in De Legmeer wordt ook dit jaar weer georganiseerd door Buurtbeheer De Legmeer op het evenemententerrein
in Legmeer West. Er staat een grote feesttent op het terrein. Het programma staat o.m. op www.uithoorn.nl

Oproep aan vrijwilligers

Een oproep aan alle ouders van De Legmeer: om een en ander in goede banen te leiden, hebben wij vrijwilligers nodig variërend van spelletjes- en springkussenbegeleiders tot toiletdame. U kunt zich aanmelden bij de heer Norbert Dingen, telefoonnummer (0297) 521 997.

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

Koninginnedag elders in Uithoorn
Ook bij de Europarei en in het Dorpscentrum zijn op 30 april festiviteiten. Kijk op het activiteitenoverzicht elders op deze pagina.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 13 mei
t/m 15 mei
20 apr.
20 apr.
22, 23 apr.
23 apr.
27 apr.
28 apr. t/m
1 mei
29 apr.
29 apr.
30 apr.
30 apr.
30 apr.

30 apr.
30 apr.
30 apr.
30 apr.

De vereniging ThamenCollectief exposeert in gemeentehuis.
Thema van de expositie is “Beelden in Uithoorn”.
Expositie Dier gevangen in de kunst. Galerie Fort a/d Drecht.
Openingstijden:12.00-17.00 u.
Sportmarkt en Sponsorloop 2011, 13.00-15.30 u.,
sportpark Randhoorn. www.bredeschoollegmeer.nl
Eerste les keramiek voor kinderen door Martina Dielen. Van 13.3015.00 u., 10 lessen voor 65 euro incl., bij CREA Uithoorn. Fort aan de
Drecht, Grevelingen 56. Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
Genesius speelt ‘Vrouwen op bestelling’ in Dorpshuis De Quakel
20.15 u., zaal open 19.30 uur; entree 7,50 euro.
ANBO presentatie i.s.m. Bureau Onderwijs Projecten op het
overdekte gedeelte van het Amstelplein van 11.00-16.00 u.
Inspraakbijeenkomst eerste fase herinrichting Amsterdamseweg
in Thamerkerk, aanvang: 20 u. Wethouder Levenbach is hierbij
aanwezig.
Circus Freiwald Menagerie http://www.menagerie-circus.nl/
Evemententerrein De Kwakel
Koninginnemarkt, loterij, wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Lampionnenoptocht door Thamerdal m.m.v. KNA. Start bij
basisschool De Regenboog, Kuyperlaan 50. Van 20.30-21.30 uur.
Klaverjassen Dorpshuis De Quakel start 13.30 u.
Inschrijving vanaf 12.30 u. 3,50 euro.
Optocht met versierde ﬁetsen door Legmeer m.m.v. KNA naar
evenemententerrein Legmeer West.. Start bij KNA-gebouw.
Duurt van 12.00-13.30 u.
Buurtbeheer De Legmeer organiseert viering Koninginnedag op
evenemententerrein Legmeer West (8.00-23.30 u.)
Burgemeester Dagmar Oudshoorn is aanwezig bij de prijsuitreiking
van de mooiste versierde ﬁetsen (13.30 u.)
Buurtbeheer Europarei organiseert viering Koninginnedag bij
buurtcentrum ’t Buurtnest (9.00-17.00 u.)
Feestcomité De Kwakel organiseert Viering Koninginnedag bij
Dorpshuis De Quakel. (9.00-20.00 u.)
Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert viering
Koninginnedag aan de Wilhelminakade (9.00-19.00 u.)
Vrijmarkt op Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade.

4 mei
4 mei
5 mei
8 mei
10 mei
10 mei
12 mei
12-14 mei
14 mei
14 mei
14-21 mei
15 mei
15 mei
16-18 mei
16-19 mei
19 mei
21 mei
21 mei
21 mei
21 mei
25 mei
27 mei
27-29 mei
28 mei
28 mei

Comité 4 meiherdenking gemeente Uithoorn organiseert
Dodenherdenking bij Stiltemonument tegenover Thamerkerk.
Stille tocht vanaf Oranjepark, 19.30 u.
Herdenking De Kwakel, 4 mei Comité De Kwakel (Egeltjesbos)
19.30- 20.30 u.
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€2,50) 13.30 u.
De tuin Bram de Groote (t/o Boterdijk nr. 61) is geopend
van 13.00-16.00 u.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 uur.
Toegang gratis
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 u.
12 mei 18.00-21.00 u.; 13 mei, 14.00-21.00 uur; 14 mei,
10.00-15.00 u. Snuffelmarkt, Amstelhof , Noorddammerweg 30
Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61, 12.00-17.00 u.
Reünie Alkwin Kollege, 16.00-24.00 u., reüniecommissie
Alkwin Weegbree 55
Week van de amateurkunst. Aanmelden bij admin@dehint.nl.
Info www.dehint.nl
CREA wolvilten workshop door Ria Demarteau. Van 13.30-16.30 u.
voor 25 euro incl. materiaal. Bij CREA Uithoorn Fort aan de Drecht,
Grevelingen 56. Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297- 561291
Rabo Cycle Tour Le champion Meerwijk-Oost en Oude Dorp,
10.35-14.30 u.
Olympia’s Tour Provincie Noord-Holland, diverse locaties door
Uithoorn
Avondvierdaagse
vanaf 19.30 u. inhalen deelnemers avondvierdaagse m.m.v.
majorettes en jeugddrumfanfare KNA
B&W nemen deel aan rondleiding bij Koppers en Neville in kader tweejaarlijkse landelijke Dag van de Chemie, 11.30 uur.
Kinderboerderij De Olievaar, Schaapscheerdersfeest, 13.3016.00 uur. Ritje per huifkar kost € 0,50.
Motortoertocht Appie Run, Stichting 2 wheels 4 wings, 13.0015.10 uur in Oude Dorp
Majorettes en jeugddrumfanfare KNA lopen door Thamerdal
en spelen bij De Hint, 14.30-15.30 uur.
Buurtschouw Burg. Kootpark; start bij parkeerplaats De Otter,
19.00 u.
Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 14.30 u.;
kaartverkoop aan de bar.
Sport & Spelweekend Legmeervogels.
Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersport De Kwakel;
10.00-16.00 u.
Muziek op terras Het Rechthuis, 16.00-19.00 u.
Evenementen vanaf juni 2011 staan op www.uithoorn.nl

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

OF F IC IËL E M ED ED E LIN 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, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen
van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbeperkt.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. Inzageperiode: onbeperkt.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. Inzageperiode: onbeperkt.
Tijdelijk:
- Besluit tot aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 123 te Uithoorn. Ter inzage van 16 maart t/m
27 april 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals 0297 513111.
- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2011 in het Oude Dorp en Thamerdal.
Ter inzage van 23 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, tel.: 0297-513111.
- Verkeersbesluit braderieën op 9 april 2011 en 24 juni 2011. Ter inzage van
23 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, tel.: 0297513111.
- Gewijzigd bestemmingsplan “De Kwakel”. Ter inzage van 24 maart t/m 4 mei
2011. Contactpersoon: mw. J.E. Filippo, tel. 0297-513111.
- Gewijzigde milieuvergunning cactuskwekerij/dierenpension Jaagpad 36 ligt ter
inzage van 24 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297513111.
- Ontwerp aanwijzingsbesluiten wijziging hondenroutes ligt ter inzage van 24
maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111.
- Conceptbeleid gehandicaptenparkeerplaatsen ligt ter inzage van 23 maart t/m
4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Meerwijk ligt van 25 maart 2011 tot en met 6 mei
2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. .A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Ontwerp Herinrichting Amsterdamseweg ligt ter inzage van 28 maart t/m 6 mei
2011. Contactpersoon de heer R. van de Pol, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Evenementen 2011 in De Kwakel ligt ter inzage van 13 april
t/m 25 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit evenementen Koninginnedagviering 2011 in Dorpscentrum
Uithoorn. Ligt ter inzage van woensdag 13 april 2011 t/m woensdag 25 mei
2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit ﬁets-voetpad Ringdijk-Gerberalaan ligt ter inzage van 13 april
t/m 25 mei 2011. Contactpersoon: mw. M.A. Vermaas, 0297-513111
- Voorontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt ligt vanaf 22 april t/m 5 mei 2011
ter inzage. Contactpersoon: de heer W. van de Lagemaat, 0297-513111.
- Ontwerp bestemmingsplan “Helene Swarthlaan” ligt van 21 april t/m 1 juni
2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. .A. Stevens, tel.: 0297-513111.
- Zakelijke beschrijving overeenkomsten Vinckebuurt, gemeente Uithoorn” ligt vanaf 21 april tot 2 juni 2011 ter inzage. Contactpersoon: de heer J. Correljé, tel.: 0297-513111.
Vervolg op volgende blz.
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O f f i ci ël e m ed ed el inG en en be k e n d ma k in Ge n
Vervolg van vorige blz.

-

inGediende aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Achter Drechtdijk 90 en ter hoogte van Jaagpad 5 en 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe sloot met natuurvriendelijke
oevers achter Drechtdijk en ter hoogte van Jaagpad 5 en het aanleggen van
een natuurvriendelijke oever tussen jaag- en kavelpad ter hoogte van Jaagpad
7. Ontvangen 11 april 2011.
meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
- Witkopeend 4 en 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
woning aan de voorzijde op de eerste verdieping. Ontvangen 11 april 2011
thamerdal
- Cort van der Lindenplein nabij nr. 5 - 9, aanvraag omgevingsvergunning voor
het plaatsen van een droogloop / luifel ten behoeve van het busstation. Ontvangen 8 april 2011.
Zijdelwaard (europarei)
- Arthur van Schendellaan 100, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het vervangen en vergroten van een
dakkapel aan de achterzijde. Ontvangen 8 april 2011.
-

inGetrOkken aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
Kolgans 2, het uitbreiden van de woning met een garage. Ingetrokken 30 maart
2011.

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 legmeer (burg. kootpark, de legmeer, legmeer-west, buitenhof,
park krayenhof)
- Zijdelweg 31, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 24 mei 2011
Zijdelwaard (europarei)
- Potgieterlaan 23, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde en het vervangen van een dakkapel aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 25 mei 2011.
bedrijventerrein uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, verklaring van geen bezwaar aan Comité 4 meiherdenking
voor het organiseren van de 4 mei herdenking bij het stiltemonument bij de Thamerkerk.

C. Verolmelaan 212, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een verdiepingsvloer. Bezwaar: t/m 26 mei 2011
de kwakel
- Rozenlaan, vergunning aan Freiwald’s Menagerie Circus voor het organiseren
van circusvoorstellingen van 28 april t/m 1 mei 2011 op het evenemententerrein in De Kwakel. Bezwaar t/m 25 mei 2011
- Vuurlijn 30, vergunning aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vive voor het organiseren van het B-jeugdtoernooi op 3 en 4 juni 2011. Bezwaar t/m 23 mei 2011
Ontwerp bestemminGsplan “Helene swartHlaan”
ter inZaGe
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Helene Swarthlaan” met ingang van 21 april 2011 gedurende zes
weken ter inzage ligt.
In de wijk Zijdelwaard is een herontwikkeling voorzien op de locatie Hélène
Swarthlaan. Op deze locatie is het voormalige schoolgebouw De Dolfijn gesloopt
en worden acht twee onder-één-kapwoningen en drie vrijstaande woningen voorzien. Deze herontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Om de
herontwikkeling mogelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedure opgestart.
Het ontwerp bestemmingsplan “Helene Swarthlaan” ligt van 21 april 2011 tot en
met 1 juni 2011 ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage
in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in
de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan “Helene Swarthlaan” kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal
met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 20 april 2011
start inspraak VOOrOntwerpbestemminGsplan
Vinckebuurt
Op het voormalige Campinaterrein en het terrein van de Vleeschhoek, gelegen
tussen de Thamerweg en de Wilhelminakade langs de Amstel, wordt de ontwikkeling van 288 woningen mogelijk gemaakt. Hiervoor is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Het voorontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt ligt vanaf 22 april t/m 5 mei 2011
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-

hoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16 te De Kwakel. Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan elektronisch beschikbaar op www.uithoorn.nl
Binnen deze termijn kan een ieder het voorontwerpbestemmingsplan inzien en
schriftelijk een reactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 20 april 2011
prOGrammarekeninG 2010 ter inZaGe
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de programmarekening van lasten en baten van de gemeente Uithoorn voor 2010 vanaf heden in
het gemeentehuis voor een ieder ter lezing is neergelegd.
De rekening is ook te koop.
een programmarekening kost per stuk
€ 7,90
een beheersrekening kost per stuk
€ 90,40
een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening kost per stuk € 70,00
Uithoorn, 14 april 2011
bekendmakinG OVereenkOmsten GrOndexplOitatie
Vinckebuurt
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 8 april 2011
de exploitatieovereenkomsten voor de herontwikkeling van de locatie Vinckebuurt, Vleeschhoek en Campinaterrein, zijnde overeenkomsten over het in exploitatie brengen van gronden als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, zijn aangegaan met respectievelijk Zeeman Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V..
Deze overeenkomsten hebben betrekking op (delen van) de percelen kadastraal
bekend gemeente Uithoorn, sectie B nummers 3270, 3428, 3461, 4235, 4236,
4256, 6693, 6694, 6695, 6747, 6748, 7195, 7196, 7197, 7198, 7247 en 7248 (Vleeschhoek) en sectie B, nummers 971, 1211, 2022, 2734, 2735, 3229, 3523, 3675,
3676, 7135, 7195, 7200, 7201, 9086, 9551 en 9552 (Campinaterrein).
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 21 april 2011 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

www.uitHOOrn.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

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

Het loket Wonen,Welzijn & Zorg gaat op een
andere manier werken (De Kanteling)
De doelstelling van de Wmo is het bevorderen
van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers. Artikel 4 van de wet bepaalt dat gemeenten hun burgers moeten compenseren bij;
het voeren van een huishouden,
het verplaatsen in en om de woning,
het lokaal verplaatsen per vervoermiddel,
het hebben van sociale contacten.
Niet voorgeschreven is op welke manier gemeenten dit moeten doen. Het VNG-project ‘De
Kanteling’ helpt gemeenten bij het invullen van
deze compensatieplicht.
Het doel van ‘De Kanteling’ is om de compensatieplicht van gemeenten op een andere manier vorm te geven zodat mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of chronische
ziekte) betere kansen hebben om volwaardig
mee te doen in de samenleving. Draaide het
voorheen om de vraag waar inwoners recht
op hebben, nu gaat het om de vraag wat inwoners écht nodig hebben om te kunnen participeren. Dit betekent dat het Loket Wonen,

Welzijn & Zorg meer aandacht gaat besteden
aan het bepalen van de behoefte, wensen en eigen mogelijkheden van de persoon met een beperking. Daarnaast wordt vaker een huisbezoek
afgelegd.
Door de nieuwe werkwijze zal het Loket Wonen, Welzijn & Zorg meer vragen stellen dan u
gewend bent. Dit betekent ook dat van de persoon met een beperking gevraagd wordt mee te
denken naar oplossingen en het uitgaan van de
eigen kracht.
Heeft u vragen over de nieuwe manier van werken van het Loket? Neem dan contact op met
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De gegevens vindt u links op deze pagina.

extra voorzieningen voor
inwoners met een minimuminkomen
Als u langere tijd een inkomen op of rond minimumniveau heeft, lukt het niet altijd om alle kosten te betalen. Er bestaat een aantal regelingen
om het voor een huishouden met een inkomen
op of rond het minimumniveau iets gemakkelijker
te maken. De regelingen gelden niet alleen voor
personen met een bijstandsuitkering, maar zijn
ook bedoeld voor huishoudens met een ander
inkomen op of rond het minimumniveau. Heeft u
vragen over deze voorzieningen of wilt u weten of
u mogelijk in aanmerking komt, neem dan contact
op met het cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens van vindt u links in deze advertentie.

Bekendmaking
Besluit financiële tegemoetkomingen
voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over
de wijze waarop zij invulling geeft aan haar
bevoegdheden op grond van deze wet. Dit
wordt onder andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo.
In het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo is de hoogte van de financiële
tegemoetkoming van de in de Verordening
voorzieningen Wmo vastgestelde voorzieningen opgenomen.
Per 1 april 2011 is een wijziging opgenomen in het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo 2011. De wijziging betreft de
uurtarieven voor een Persoonsgebonden
budget voor huishoudelijke verzorging.
Op 7 april 2011 heeft het Dagelijks Bestuur
besloten het Besluit financiële tegemoetkomingen 2011 (versie 2) vast te stellen
per 1 april 2011.
Het Besluit financiële tegemoetkomingen
Wmo 2011 (versie 2) ligt van 18 april 2011
tot en met 29 mei 2011 ter inzage in het
gemeentehuis Uithoorn en in het gemeentehuis Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot
de wijziging op het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo 2011 (versie 2) worden ingediend.

Drie leveranciers voor
hulpmiddelen Wmo
De G2, het Samenwerkingsverband Aalsmeer Uithoorn heeft voor de levering van Wmo-hulpmiddelen een contract met de volgende drie leveranciers:
Meyra Services & Retail (MRS)
Beenhakker
Welzorg
De nieuwe contracten vragen om
een andere werkwijze
Wanneer is vastgesteld dat een Wmo-hulpmiddel voor u noodzakelijk is, zal een Wmo-consulent bij u een huisbezoek afleggen of wanneer
dat mogelijk is u uitnodigen op het gemeentehuis van Aalsmeer of Uithoorn. Dit met het doel
te bepalen welk hulpmiddel het meest geschikt
is voor u en aan welke eisen/maten/aanpassingen deze moet voldoen.
In de nieuwe contracten hebben wij met de leveranciers afgesproken dat -wanneer een hulpmiddel uit het kernassortiment voor u geschikt
bevonden wordt- deze meteen na de passing
door de leverancier bij u wordt achtergelaten.
Heeft u vragen over de drie leveranciers
of de nieuwe werkwijze?
Neem dan contact op met het Loket Wonen,
Welzijn & Zorg. Telefonisch dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur. Het telefoonnummer is (0297) 51 31 31.

Klachten en bezwaren 2010
Er is door de bezwaarschriftencommissie een
jaarverslag opgesteld met betrekking tot de bezwaarschriften die in 2010 bij de G2, het samenwerkingsverband gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn, zijn ingediend (uitgezonderd bezwaren inzake belastingzaken, omdat die niet door
de commissie behandeld worden).

Daarnaast is er een overzicht opgesteld van de
in 2010 bij de G2 ingediende klachten. Beide
documenten liggen gedurende zes weken ter
inzage bij de receptie van het gemeentehuis in
Aalsmeer en Uithoorn. Daarnaast zijn ze ook
op de websites van beide gemeenten te vinden.
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Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPlAgE: 14.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.mEErBODE.nl

ALArMnUMMer 112

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

matrassen
boxsprings

DoktersDiensten

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten
deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of
gevonden dieren en spoedgevallen:
tel. 06-53315557.

lattenbodems

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

slaapkamers
linnenkasten
tienerbedden
dekbedovertrekken
dekbedden

APotHeek

kussens

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

DierenHULP
Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

94*98_voorjaar_11_02.indd 2

10-03-11 09:45

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

Gevonden
- In Vrouwenakker gevonden een rood-witte niet-gecastreerde
jonge kat.
- Prins Johan Frisostraat in Baambrugge, zwart-witte kat. Loopt er
al heel lang.
- Ereprijs in Abcoude, zwarte magere kat van ongeveer 10 jaar oud.
Witte poten en een witte bef.
- Roerdomp in Mijdrecht, middelgrote zwart/grijze hond. Kaal achterlijf, onregelmatig gebit en vlooienbandje.
- Kruispunt N201/Amstelplein in Uithoorn, zwart/witte kat.
- Hoofdweg ter hoogte van Argon in Mijdrecht, wit/zwarte kater.
Zwarte strepen aan het eind van de staart, een paar witte vlekjes op het lichaam en zwart tussen oren tot op zijn schouders. Hij
draagt een gekleurd bandje.
- Molenland in Mijdrecht, rood/witte poes. Staart rood met witte
strepen. Wit neusje uitlopend over 1 wang.
- Meerkoet in Vinkeveen, Cyperse kat het knipje uit zijn oor. Deze
heeft een witte bef, witte poten en witte buik.

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

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

vvv/AnwB
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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

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

www.112.nl

Vermist
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd.
Haar naam is “Kikky”.
- Vuurlijn in De Kwakel, zwart katje. 9 maanden oud, opvallend ronde ogen.
- Achterbos in Vinkeveen. Peuk is een beige/witte kater met een
roodbandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn, zalmkleurige kat van 19 jaar oud.
- De Duiker in Wilnis, stevige schuwe, grijs met witte, gecastreerde kater. Hij heet Gijs en heeft een wit oor en een klein wit puntje aan de staart. Gijs is 3 jaar oud.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Staartmolen in Mijdrecht, zwart/witte kater. Zwart vlekje op neus
in de vorm van een hartje.

Jubileumexpositie tot en met 30 september

Vijfentwintig jaar GalerieAtelier Ada Gons Goosen
Regio - Van 21 april t/m 30 september is er een overzichtstentoonstelling in Galerie-Atelier Ada Gons
Goosen in Bilderdam met o.a. een
terugblik op: ‘Droomtegels’ uit 1988
(Nederlands Tegelmuseum Otterlo),
‘Nederlandse klederdrachten’ uit
1992 (museum Het land van Axel),
‘Het Nederlandsche Rundvee Stamboek’ uit 1994 (Nederlands Kaasmuseum Alkmaar), ‘Haagsche dierentuin’ uit 2003 (Provinciehuis Den
Haag), ‘Het Dierenmuseum’ uit 2008
(Gemeentemuseum Helmond). Verder ziet u portretten van allerlei dieren geschilderd op houten panelen,
oude deuren en luiken, en de tot de
verbeelding sprekende kleurtekeningen van Afrikaanse dieren. Ada
Gons Goosen is werkzaam als autonoom kunstenaar en heeft zich gespecialiseerd in het schilderen met
alkydverf op hout. Ze schildert op
hout omdat het leeft, het voegt iets

toe aan het schilderwerk. In een
zeer eigen stijl portretteert zij dieren. Opvallend is dat zij de schildering vaak door laat lopen op de lijst
of over de rand van het paneel. Uit
veel van haar schilderijen spreekt
dan ook een groot gevoel voor humor. De fascinatie voor het rund
komt in haar werk duidelijk tot uitdrukking en dit dier is dan ook prominent in het atelier aanwezig. De
tentoonstelling is te bezichtigen in
het ruime atelier van Ada Gons Goosen, gevestigd in een uit 1630 daterend pand (voormalige turfstekerswoningen) gelegen aan het riviertje
de Drecht, op de grens van Noorden Zuid-Holland. Het atelier is open
van donderdag t/m zondag van
10.00 tot 18.00 uur en op afspraak.
Beide paasdagen open.
Galerie-Atelier Ada Gons Goosen,
Bilderdam 28, 2451 CW Bilderdam.
De toegang is gratis.

Goed tehuis gezocht voor
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.
- Een gecastreerde kater van bijna 3 jaar. Luna is muisgrijs met
kraagje. Hij houdt niet zo van vreemden, maar als hij je kent is het
een lieve knuffelkat. Liefst bij wat oudere mensen.

Jeugddrumfanfare KnA
komende tijd veel op straat
Uithoorn - Zaterdag 9 april heeft
de jeugddrumfanfare van KnA een
leuk optreden verzorgd bij winkelcentrum Zijdelwaard. Er zullen nog
vele optredens volgen aankomende tijd. Vrijdag 29 april zal er een
lampionnenoptocht worden gehouden vanaf basisschool De Regenboog aan de Kuyperlaan. Dit zal om
20.30 uur plaatsvinden. Er zijn lampionnen aanwezig, maar je mag natuurlijk ook zelf een mooie lampion
meenemen!

Heb je vroeger zelf een instrument
bespeeld? Of lijkt het je leuk om het
te gaan leren? Dan is muziekvereniging KnA op zoek naar jou! Het lijkt
ze heel leuk om nieuwe talenten in
de vereniging te krijgen. Dus aarzel
niet, maar kijk op hun site
www.kna-uithoorn.nl en neem contact op! De KnA-jeugddrumfanfare
hoopt heel veel mooie lampionnen
te zien bij de optocht op vrijdag 29
april en leuke nieuwe leden bij hun
vereniging! Tot ziens bij KnA!

Laatste ABC-dagen
bij Renault Nieuwendijk
Regio - Het zijn de ABC-dagen bij
Renault Nieuwendijk. De Renault
dealer pakt uit met bijzondere activiteiten en aanbiedingen. Vooral tijdens het paasweekeinde valt er van
alles te beleven.

Slinger van Wereldwensen
Uithoornse kinderen
Uithoorn - Afgelopen week hebben
de kinderen van de groepen 7 en 8
van Basisschool Toermalijn en de
groepen ‘Vikingen’ en ‘Muiters’ van
de Uithoornse Kinderopvang meegedaan aan het project Wishes for
the World. Wishes for the World laat
kinderen nadenken over hun wens
voor de wereld! Deze wensen zijn op
een kaartje geschreven en bevestigd aan een poppetje dat de kinderen zelf hebben versierd. Alle wenspoppetjes zijn via de handjes met
elkaar verbonden, het resultaat is
een unieke slinger die te bewonderen is in de brede school Legmeer.
Schoolmaaltijden
Voor ieder ingezonden wenspoppe-

tje doneert Kids Moving the World
één schoolmaaltijd ter waarde van
0,20 aan het School Feeding project van het World Food Programme.
Dit project zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen en daar minimaal één voedzame maaltijd per
dag krijgen. De brede school Legmeer heeft in totaal maar liefst 73
‘Wens poppetjes’ gemaakt.
De ‘Wens poppetjes’ zijn een mooie
aansluiting op de vandaag, woensdag 20 april gehouden sponsorloop
in Sportpark Randhoorn. Dan lopen
Uithoornse kinderen voor het goede
doel ‘Run4schools’, welke schoolgaande kinderen in Z-Afrika ondersteunt om te sporten.

Het zijn de laatste ABC-dagen bij
Renault Nieuwendijk. Wie tijdens deze dagen een nieuwe Renault met A,
B of C-energielabel aanschaft ontvangt een inruilpremie die kan oplopen tot 2.500 euro. Bovendien profiteert hij/zij van een 0% financiering. Alleen tijdens deze actieperiode
krijgt de klant bij aankoop van een
Renault personenauto een Tw Steel
Renault GP horloge cadeau en ontvangt elke bezoeker een gratis ZOEminiatuur (één van de elektrische
modellen van Renault). Op 30 april
eindigt de ABC-actie definitief.

Verjaardag R4 op 23 april
50 jaar geleden rolde de eerste
Renault 4 uit de fabriek. Dit wordt
gevierd op 23 april. Vijftig Renaults
4 zullen dan in een jubileumparade van Renault Nieuwendijk Bollenstreek naar de AutoRAI in Amsterdam rijden. Diegenen die de nostalgie van de jaren ‘60/70 nog eens
op willen snuiven zijn welkom in de
vestiging Hillegom op 23 april tussen
9.00 en 11.00 uur om de populairste
Renault aller tijden te komen bewonderen. Het adres is Arnoudstraat 4.
Op 2e paasdag zijn alle Renault
Nieuwendijk vestigingen geopend.
(behalve Uithoorn). Bezoekers kunnen op hun gemak het Renaultgamma bewonderen terwijl de kinderen
een gat in de lucht springen op het
springkussen.

Huis en Hof regelt het
schilderwerk voor u!
Uithoorn - De lente is begonnen en
daarmee vaak de zorg om het schilderwerk aan de eigen woning. Oud
en jong kunnen er tegenop zien om
de ladder op te gaan. Het is dan
een opluchting om het schilderwerk uit handen te kunnen geven.
Wie daar wel wat voor voelt, kan lid
worden van Huis en Hof. Deze vereniging heeft al jaren ervaring met
het uitbesteden van schilderwerk.
Leden reserveren per drie maanden een bedrag voor het schilderwerk. Dit bedrag is afhankelijk van
wat er geschilderd moet worden. De
vereniging voert de onderhandelingen met twee vaste schilders uit Uithoorn over de tarieven. De voordelen voor de leden zijn: geen onvoorziene uitgaven, geen zorgen over de
keuze van een goede schilder, lagere kosten door samenwerking, rente over het spaartegoed, en vooral:
een huis dat mooi in de verf zit en

de zekerheid dat het verfwerk goed
onderhouden is. Huis en Hof werd
in 1955 opgericht door een groep
huiseigenaren in de wijk Thamerdal
maar de leden wonen nu verspreid
over heel Uithoorn en De Kwakel.
Huis en Hof kan een aantrekkelijkere prijs en voorwaarden bedingen
dan een individuele opdrachtgever.
De schilders weten hoeveel schilderwerk zij kunnen verwachten,
kennen de klanten en hun huizen
en kunnen het werk zo efficiënter
indelen. De vereniging kent een bestuur dat de contacten met de schilders onderhoudt en de offertes beoordeelt en een administrateur voor
alle financiële zaken.
Wie lid van Huis en Hof wil worden of meer informatie wil, kan contact opnemen met mevrouw Greet
Zeldenrust, telefoon 0297-540249,
greet.zeldenrust@hotmail.com.
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Wat een gezelligheid weer bij Albert Heijn Jos van den
Berg in winkelcentrum Amstelplein. Jos en zijn team
hadden bedacht dat het leuk zou zijn om voor kinderen
tot 10 jaar deze zaterdag een vervroegd paasfeestje te
organiseren. Alle kinderen tot 10 jaar konden – het liefst
in pyjama en graag een beetje op zijn paasbest – vanaf
8 uur komen ontbijten. Tijdens het ontbijt konden zij de
placemat kleuren, de eieren kleuren of beplakken én je
kon jezelf laten versieren! Kortom: het was feest. Om
acht uur precies kwamen de eerste kids de trap af en
tot elf uur bleven zij aanschuiven. Velen waren prachtig
in pyjama, er was zelfs een stoere oma die in pyjama
en ochtendjas aanschoof. Het was een geweldig feest.
Ieder kind mocht zijn paasontbijtbordje mee naar huis
nemen, evenals de mooi gemaakte eieren. Ze ontvingen
ook nog een echt paasbroodje en de mooist verklede
kreeg ook nog een prachtig paascadeau. Dit was Isabella
Koedam geworden. De bijgaande foto’s zeggen meer dan
woorden...

Nieuwe Meerbode - 20 april 2011
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Kleine Vos

Al struinend in De Groene
Jonker, het mooie natuurgebied aan de Hoge Dijk, zag
ik eind maart “mijn” 1e Kleine
Vos vlinder van dit jaar. Een
vlindersoort die je overigens
al vanaf begin maart kunt
zien, omdat ze als volwassen vlinder overwinteren. Dit
doen ze op een koele, donkere plaats zoals bijvoorbeeld
holle bomen, maar ook wel
in schuren.
Zoals op de foto te zien is
heeft deze vlinder een prachtige, felle kleur, met aan
de vleugelranden blauwe
maantjes, die weer worden
omzoomd door zwart. Die
felle lichaamskleur is niet
alleen mooi, maar ook een
soort afschrikkingstrategie,
in de hoop dat ze daardoor
niet worden gezien als een
lekker hapje.
Dieren met felle kleuren worden vaak gezien als “giftig”,
en al zijn deze vlinders dat
niet, ze (mis)bruiken dit gegeven wel. Het verschil met
de andere “Vos” – de Gróte
vos – is dat die een stukje groter is, en niet van die mooie
blauwe maantjes heeft op de
vleugels, en 4 zwarte stippen
heeft in plaats van 3.
Het is maar dat je het weet.
Overigens komt de grote Vos
bij ons minder vaak voor dan
de Kleine.
Het was nu een mooie voorjaarsdag, met volop zon, en

de vlinders waren serieus
bezig met produceren van
het nageslacht. Het is het
mannetje kennelijk gelukt
om de andere mannetjes
door middel van een soms
minuten lange spiraalvlucht
te verjagen, en het vrouwtje
te veroveren.
Straks zal zij de eitjes afzetten, en dat doet ze het liefste
op een jonge brandnetel die
veel zon vangt, en dan ook
nog eens het liefste op de
Zuidoost kant van een plant
die eerder is afgemaaid.
Daar zitten namelijk de
meeste voedingsstoffen in.
Nog een hele klus dus om
een geschikte plek te vinden !
Daarna overnacht ze bij die
plant, en pas de volgende
ochtend – als het warm genoeg is – zal ze de eitjes afzetten. Na een week verschijnen
dan de rupsen ( zwart met
geel – ook mooi om te zien
) die het blad langzaam kaal
zullen eten. Na een week of
3 verpoppen de rupsen en
worden het vlinders. Dit doen
ze hangend in de planten, en
ook dat duurt ca. 1 tot 2 weken. Zo is de cirkel weer rond.
Hopelijk doet “April nu niet
wat hij wil” en krijgen we
geen nachtvorst meer, want
dat is funest voor de poppen.

‘Onder Dak’ wil kantoor
Eigen Haard in Uithoorn
Uithoorn - Huurdersvereniging Onder Dak wil dat de huurders in Uithoorn een degelijk kantoor houden
in Uithoorn. Niet alleen een “loket”
waar je wat papierwerk kan regelen
en sleutels ophalen of iets kan vragen over een reparatie.
Er gaat het nodige gebeuren in Thamerdal en De Kwakel. We hebben
hier ook een ander soort van gemeente en gemeentebestuur dan
Amsterdam. Daarom is het belangrijk dat er in Uithoorn mensen werken die mandaat hebben om besluiten te nemen in overleg met
de huurdersverenigingen. We willen niet elke keer horen dat er teruggekoppeld moet worden met
een hoofdkantoor of met managers
in Amsterdam. We willen geen vervan-mijn-show.
Vooral voor plaatselijke aangelegenheden zoals bij herstructurering en renovatie willen we hier
graag een aanspreekpunt op beleidsniveau. Ook voor overleg over
de Woonvisie en over de Prestatieafspraken tussen Eigen Haard en de
Gemeente Uithoorn is dit van groot
belang.
En na april verdwijnt de krant van

Galafeest RKSG Thamen,
één groot spektakel

Traditiegetrouw werd op deze
avond “het Galafeest” georganiseerd voor alle examenkandidaten.
Onder zeer grote publieke belangstelling kwamen de leerlingen vanaf 20.00 uur voorrijden.
Dit jaar hadden de ouders en
leerlingen groots ingezet.
Diverse oldtimers, limousines,
cabriolets, motoren, bussen en
zelfs een vrachtwagen werden

ingezet om de leerlingen op een
speciale manier op de rode loper
te zetten.
Na de spectaculaire binnenkomst kon het spetterende galafeest beginnen. De prijzen voor
de origineelste entree ging naar
Joris Cuiper die met een gigantische “kiepwagen” werd afgeleverd.
De mooiste entree was voor Dennis Moorman die kwam voorrijden in een oldtimer MG Morgan
cabriolet.
Op het galafeest werden de Thamen Galakoning Sadik Asafiati en Galakoningin Kelsey Swart
gekozen.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.
Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl,
of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19,
3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.....

Even voorstellen ..
de nieuwe generatie Fuut

Ledenvergadering
Onder Dak roept de leden op om te
laten zien dat men wil meedenken
en samenwerken voor een beleid
dat ook gedragen wordt door huurders. Kom naar de Algemene Vergadering voor leden en belangstellenden op woensdag 20 april om 19.30
uur in ‘t Buurtnest aan de Arthur
van Schendellaan 59 in Uithoorn.
Wie meer informatie wil over Onder Dak kan naar de website:
www.onder-dak.nl mailen of naar
secretariaat@onder-dak.nl of bellen 0297-524720 / 0297-532550.

Kom eieren schilderen en
knutselen in W.C. Zijdelwaard

Vrijdag belde mijn dochter mij op, ze had de Fuut gezien
met jong.
Aangezien ik hier helemaal gek van bent ,snel op de fiets
gestapt en veel plaatjes geschoten. Vader Fuut had het
druk met het zoeken van voedsel voor de kleintjes.
Petra Hoogendoorn uit Uithoorn

R E AC T IE VA N E E N LE Z E R

Marianne van den Bosch
IVN De Ronde Venen &
Uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Zaterdag 23 april

Uithoorn - Zondag 24 en maandag
25 april is het alweer Pasen! En natuurlijk besteedt de winkeliersvereniging van winkelcentrum Zijdelwaard daar ook aandacht aan.
Pasen betekent eieren eten en eieren beschilderen en dan kan op zaterdag 23 april in het winkelcentrum
Zijdelwaard.

Uithoorn - Vrijdag 15 april
was de laatste lesdag voor diverse examenkandidaten van
Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn.

WoningNet, die nu op vele punten
in Uithoorn gratis verkrijgbaar is.
Onder Dak wil dat mensen in het
plaatselijk kantoor geholpen kunnen worden met het zoeken van
een woning via internet. Want mensen die nu nog geen internet hebben zullen het moeilijk vinden om
deze stap te zetten. Op dit moment
verwijzen de balimedewerksters
naar de bibliotheek en hun medewerkers. Die moeten maar helpen
met woning zoeken. Daar komt nog
bij dat er dan elke week nieuw woningaanbod zal zijn, terwijl dat nu
elke 2 weken is.

Goed geschoten...

Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunnen alle kinderen onder leiding van
twee gezellige Paashazen eieren
schilderen en leuke Paaswerkjes
knutselen. De beschilderde eieren
kunnen natuurlijk mee naar huis ge-

nomen worden en, wie weet, tijdens
het Paasontbijt opgegeten worden.
Kortom, samen met alle leuke en
lekkere Paasaanbiedingen van de
Zijdelwaard-winkeliers is winkelen
in Zijdelwaard zaterdag 23 april extra de moeite waard!
Extra mededeling
In verband met Goede Vrijdag zijn
de winkels in winkelcentrum Zijdelwaard op vrijdag 22 april tot 18.00
uur geopend. De supermarkten zijn
tot 19.00 uur geopend.
Tweede paasdag, 25 april is winkelcentrum Zijdelwaard gesloten.
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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.

Rampenzender
op drift
Sinds 2003 staat Radio NoordHolland (RNH) op mijn radiotoestel op 93,1 Mhz onder
nummer 10 en Radio Rik op 99
Mhz onder nummer 11 en bovendien is RNH genoteerd in
mijn meterkast. Enige malen
per week luister ik naar RNH
en zo kon het gebeuren dat ik
op 5 april niets hoorde op deze instelling. Ook Radio Rik
was afwezig. ‘Zal wel weer iets
met CaiWay zijn’. Na een paar
dagen probeer ik opnieuw en
weer zijn RNH en Radio Rik
afwezig. Ik stuur een e-mail
naar Caiway en besluit dit in
het weekend verder uit te zoeken. Ik ontdek dan dat meerdere zenders niet ontvangen
worden (10 stuks). Stuur weer
een e-mail naar CaiWay en bovendien naar de gemeente. Ik
krijg op geen van deze e-mails
antwoord. Dan neem ik telefonisch contact op met CaiWay
en wordt bevestigd dat beide
frequenties leeg zijn. De reden

kon niet worden opgegeven.
Inmiddels zit Radio Rik weer
op zijn oude plek op 99 Mhz.
Nu is Radio Noord-Holland de
rampenzender voor Uithoorn,
zo staat dat beschreven in
de gemeentegids, en moet er
toch iets onder de gemeentelijk informatie te vinden zijn.
Helaas vind ik allerlei tegenstrijdige berichten. Op 5 januari staat in de Nieuwe Meerbode 93,1 Mhz, op 19 februari
94.4 Mhz. Op 2 maart staat er
94,4 en 89,9 Mhz. In de laatste
Nieuwe Meerbode staat nog
steeds 94.4 Mhz maar de zender zit niet op deze frequentie.
Wat zou het toch mooi zijn als
CaiWay Radio Noord-Holland
weer op de oude frequentie
93,1 Mhz kon zetten, het is een
wijziging die vanaf een laptop
kan worden gedaan! Alle gemeentelijke informatie, alle informatie op meterkastdeuren
hoeft dan niet te worden herschreven.

2e katern
UITHOORN TIMMERT ENORM AAN DE WEG
(Vervolg van
voorpagina)

Hoelang duurt het nog?

De defecte paal in de bussluis wordt vervangen door
een werkende. De bussluis verdwijnt op den duur

Het viaduct voor de N201 over de Zijdelweg ter
hoogte van Carpet Right in aanbouw

De Alfons Ariënslaan is tot vrijdag 29 april
nog afgesloten voor alle verkeer

De nieuwe N201, gezien vanaf de fietsbrug op de
Noorddammerweg in de richting van de Zijdelweg

De vervanging van de riolering zal
voor de zomer klaar zijn

De Zijdelweg is al sinds een half jaar
op de schop, inclusief de aanpassingen van de zijwegen als de Arthur
van Schendellaan, In het Rond, Wiegerbruinlaan en Aan de Zoom. De Zijdelweg wordt met het oog op de
aansluiting met de omgelegde N201
voor een deel ongeveer vanaf het Alkwin Kollege tot aan de nieuwe kruising met de N201 heringericht en in 2
x 2 rijstroken uitgevoerd. “Ons deel is
naar verwachting in week 22, dus rond
1 juni, klaar,” laat wethouder Levenbach weten. “Volgens ons beleidsplan
‘Quick and Dirty’ hebben we alles
maar meteen aangepakt. Het is beter
korte tijd overal in de rommel te zitten
en ervoor te zorgen dat het snel weer
op orde komt, dan telkens een stukje
te nemen waardoor de ergernis nog
veel langer duurt. En we zullen allemaal even door de zure appel moeten
heen bijten, maar dan is het straks ook
over en dan hebben we er gemak van.
Het is nu eenmaal noodzakelijk dat we
dit aanpakken. Dat geldt evenzo voor
de andere projecten die we momenteel uitvoeren. De bewoners in die betreffende omgeving zijn overigens allemaal geïnformeerd door middel van
een brief waarin alle data van afsluitingen staan en hoe lang de werkzaamheden (zullen) duren.”
Inmiddels wordt tussen tussen Carpet Right en het Shell benzinestation voor de ongelijkvloerse kruising
van de nieuwe N201 met de Zijdelweg een viaduct aangelegd. Daarvan
zijn de bouwwerkzaamheden in volle
gang en is de Zijdelweg ter plaatse
een stukje omgelegd. Omdat er ook
nog aan de kruisingen in Uithoorn zelf
wordt gewerkt zijn hier de meeste verkeersopstoppingen die voor de grootste bron van ergernis zorgen. Vooral
voor degenen die voor hun werk dagelijks Uithoorn in en uit moeten richting
Amstelveen. Ook al omdat de Noorddammerweg voor autoverkeer in die
richting is afgesloten, komt ook verkeer van en naar De Kwakel in de knel.
Dat heeft slechts een optie, namelijk
via de Legmeerdijk naar Amstelveen
e.v. Maar ook daar wordt aan de weg
gewerkt. Bewoners vanuit de Legmeer kunnen momenteel eveneens
geen kant uit. Wel is de fietsbrug bij de
Noorddammerweg over de N201 klaar,
inclusief de aansluitingen waar fietsers
gebruik van kunnen maken. Die doen
dat nog niet want men kan nog altijd
gelijkvloers de nieuwe en nog niet in
gebruik zijnde N201 oversteken.
Bussluis?
In het verlengde van de Zijdelweg,
richting Watsonweg naast Park Krayenhoff wordt een apart stuk busbaan
aangelegd. Dat werk is in de maand
mei afgerond. Aan de bustunnel onder
de Zijdelweg ter hoogte van het Alkwin
Kollege wordt eveneens nog gewerkt.
Als onderdeel van de busbaan OostWest moet dit vóór 1 augustus zijn afgerond. Hier wordt in een apart artikel
nog aandacht aan besteed. Als we het
toch hebben over de ‘busbaan’ wordt
ook even verder gekeken de Meerwijk
in. Tussen Meerwijk-West en Meerwijk-Oost ligt een ecologische groenzone. De busbaan doorkruist die en heeft
daarin twee bussluizen om doorgaand
verkeer te voorkomen. Maar sinds januari is de buspaal naast de basisscholen De Kajuit en De Springschans buiten gebruik. Een bus van Connexxion
is er een keer tegenaan gereden. Vervolgens is de paal voor het gemak maar
de grond in gestampt. Desgevraagd
aan wethouder Levenbach wat nu het
vervolg is, kwam als antwoord dat er
een nieuw hydraulisch paalsysteem is
besteld. Dat kost de gemeente geen
geld want de busonderneming betaalt. Maar als het de bedoeling is dat
te zijner tijd de weg wordt opengesteld
voor het verkeer, wat heeft zo’n investering dan voor zin? “De bedoeling
is inderdaad dat de weg tussen beide
Meerwijken op den duur wordt opgesteld. Maar ook dat duurt nog wel
langer dan twee jaar, want eerst moet
de N201 in gebruik zijn. Verkeer van
de Zijdelweg kan dat via de Watsonweg de wijk in. Tot dan blijft de bussluis gewoon bestaan en functioneren. En
dan is het nog niet zou dat we de weg
zomaar opengooien voor alle verkeer.
Want vervolgens komt de vraag aan de
orde hoe we de infrastructuur ter plaatse gaan inrichten, ook al met het oog
op de scholen die er zitten. Dat hebben wij aan de omwonenden verteld.
Samen met hen gaan we kijken hoe we
het op een verantwoorde manier vorm
kunnen geven. Daar wachten we natuurlijk niet mee tot die tijd, maar gaan
er in 2012 of 2013 mee beginnen zodat
we klaar zijn als we de Meerwijken met
elkaar willen verbinden. In dat licht
gezien is het beter maar ook veiliger
als bewoners uit de wijken twee mo-

gelijkheden hebben om hun wijk te
verlaten. Dat is een discussie die we
ook nog gaan krijgen met bewoners
van het Kootpark dat een uitgang krijgt
op de nieuwe rotonde bij het Buitenhof. Verder bij Park Krayenhoff om ook
daar een toegang bij de rotonde te realiseren,” aldus wethouder Levenbach
die stellig is in zijn uitspraken. Een en
ander geldt ook voor de Faunalaan, nu
nog als een bouwweg aangemerkt, die
straks als een uitvalsweg voor bewoners van Legmeer-West zal dienen. De
bestaande N201 is dan geen provinciale weg meer, waardoor de gemeente
erover kan beschikken en naar wens
kan inrichten als ontsluitingsweg voor
woonwijken. Maar dat duurt allemaal
nog even.
Nieuwe projecten
Aan de Wiegerbruinlaan wordt ter
hoogte van het Zijdelwaardplein nog
volop aan het ondergrondse overstortbassin (bergbezinkvoorziening BBV)
gebouwd om als wateroverloop te dienen. Dat werk zal naar verwachting
1 augustus zijn afgerond en is de verkeersoverlast verleden tijd. Want dan
zullen ook de werkzaamheden voor
het vervangen van de riolering achter
Het Hoge Heem gereed zijn. Tevens zal
de strook langs het zorgcentrum en
het plantsoen achter de Schutse weer
in oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Een nieuw project is de aanleg van een
rotonde op de kruising Wiegerbruinlaan met de Achterberglaan. Daarvan starten de werkzaamheden in juni waarna het werk op 1 september
moet zijn afgerond. Het laatste is een
eis omdat aan dit project een stukje
rijkssubsidie in het kader van ‘Bon
Route’ hangt. Daarmee is 50 procent van de kosten gedekt. “De Amsterdamseweg is eveneens een nieuw
project, althans waar het de uitvoering
van werkzaamheden betreft. Dit wordt
de tweede hoofdontsluitingsweg voor
Uithoorn. Het nu nog doodlopende
stuk zal worden aangesloten op een
nieuw verkeerskruispunt met de N201.
Bij dat kruispunt wordt een extra linksaf strook gemaakt om bestemmingsverkeer vanuit de richting De Ronde
Venen de kans te geven Uithoorn in te
gaan en het doorgaande verkeer niet
in de weg zitten. Ook de Chemieweg
krijgt een aansluiting zodat bewoners langs de Amstelkade straks via de
Amsterdamse weg naar de N201 kunnen,” aldus verwoordt Levenbach. “Op
woensdag 27 april wordt er vanaf 20.00
uur over dit project een inspraakavond
gehouden in de Thamerkerk a/d Amstel. In het verlengde hiervan wordt momenteel een studie verricht welke mogelijkheden er zijn om het verkeer, komende van de N201, via de Amsterdamse weg en de bestaande tunnel
onder de busbaan door naar het Amstelplein te leiden. Dit jaar wordt gebruikt om allerlei onderzoeken te doen
naar de verkeersstromen, want in 2012
moet er een ontwerp op tafel komen
en de aanleg ter hand genomen worden willen we ook hier op tijd klaar zijn. Dus tegen die tijd gaat een en ander ter plaatse op de schop.”
Deeloplevering
Inmiddels zijn er scenario’s uitgewerkt
dat, mocht een deel van de N201 voor
de officiële oplevering al klaar zijn, bijvoorbeeld vanaf de Middenweg in
Aalsmeer tot aan de Amsterdamse
weg, is door de provincie voorgesteld
dat stuk weg al in gebruik te nemen.
Dan moet het viaduct over de Zijdelweg natuurlijk ook klaar zijn en zowel erover heen als onderdoor gebruikt
kunnen worden. “Wij staan daar positief tegenover want dan zijn we het
verkeer van het bedrijfsterrein aan de
Noordkant al kwijt. Die gaan dan buitenom in plaats van door Uithoorn. Alleen in de richting van Aalsmeer want
naar De Ronde Venen gaat nog niet.
Komt de Waterwolftunnel in gebruik,
dan kan het verkeer eraf bij de Legmeerdijk en de Amsterdamse weg, dus
nog niet bij de Zijdelweg, want de open afritten (het halve klaverblad) zijn dan nog niet klaar. In omgekeerde
volgorde kan het verkeer richting
Schiphol zijn uitweg vinden. Dat ontlast de bestaande N201 enorm. Verder
zijn we druk bezig met het verkeersen vervoerplan voor De Kwakel. Als de
N201 in gebruik genomen wordt ontstaan er rond De Kwakel vijf nieuwe
knelpunten die we moeten aanpakken.
Daar horen met name de N231 NoordZuid route bij en de Zijdelweg richting Amstelveen. Zoals het zich nu laat
aanzien zijn daar ingrijpende oplossingen voor nodig. Dat is allemaal in
studie. Er staat ons nog heel wat werk
te wachten waarbij ook het nodige
geduld en begrip van de bewoners zal
worden gevraagd.“

Aansluiting Arthur van Schendellaan op
de Zijdelweg afgesloten t/m vrijdag 20 mei

Wiegerbruinlaan tot en met Christinalaan
afgesloten van 13 mei t/m 16 mei

Kruising Aan de Zoom met de Zijdelweg is
tot en met vrijdag 20 mei afgesloten

De Wiegerbruinlaan voor het winkelcentrum Zijdelwaard wordt
van 23 mei tot en met 10 juni afgesloten voor alle verkeer

De kruising Wiegerbruinlaan/Achterberglaan wordt
een rotonde; 1 juni starten de werkzaamheden
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Nieuwe impulsen voor
Ristorante Bella con Venezia
Wilnis - Sinds enige tijd heeft het
Italiaanse restaurant Venezia in de
Wilnisse Dorpsstraat 32 een nieuwe eigenaar, tevens chefkok: Ismail.
Een vriendelijke maar gedreven ondernemer en tevens een goed gastheer voor zijn gasten. Hij wil het in
de omgeving goed bekende staande restaurant nieuwe impulsen inblazen. Ismail wil zich onderscheiden door een goed aanbod aan gerechten en niet alleen Italiaanse,
maar meerdere in de Mediterrane
sfeer. Zeven dagen per week kunnen liefhebbers van 16.00 tot 22.00
uur bij hem terecht. Dan is de keuken open. Zomerdag kan men al
eerder een (schep)ijsje of drankje komen drinken. Zondagmiddag
is Venezia namelijk ook geopend!
Ideaal voor wandelaars en fietsers
die dan het centrum van Wilnis recreatief aandoen. Daarnaast presenteert Ismail elke laatste vrijdag
van de maand in zijn restaurant van
17.00 tot 22.00 uur een programma van lekker eten met live music.
Die avond wordt vervolgd met typisch Turkse live music, compleet
met een optreden van een heuse buikdanseres. Waar Mijdrecht
zijn Griekse avonden kent bij collega Corfu, heeft Wilnis dus zijn Turkse avonden bij Venezia. Het restaurant biedt een gezellige Mediterrane uitstraling. De keuken is voor een

deel open waardoor de gasten kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Bij
mooi zomerweer hebben bezoekers
de mogelijkheid om voor het restaurant op het terras te gaan zitten. Ismail heeft jarenlange ervaring opgedaan in de horecasector en is bovendien zelf ook kok. Daar hoort
ook bij dat hij op een spectaculaire manier een pizza kan maken door
het deeg op zijn hand in de lucht te
laten draaien teneinde het de juiste dikke (beter gezegd dunne) bodem te geven die vervolgens wordt
voorzien van een rijke vulling. Wie
de menukaart ziet zal er heel veel
pizza’s op vinden, maar ook tal van
voorgerechten, vele soorten pasta’s,
diverse schotels en nagerechten.
Degenen die wel eens op vakantie
in Turkije zijn geweest kennen ongetwijfeld het zoete gerecht ‘baklava’. Bij Venezia kunt u het proeven
en waarderen. Vanzelfsprekend kan
men hier eveneens genieten van
goede wijnen, aperitieven, digestieven en natuurlijk koffie, thee en frisdranken. Bovendien zijn de prijzen
voor de verschillende gerechten en
dranken heel acceptabel.

Zoals tijdens de Turkse avonden.
Deze zomer willen we hier in het
restaurant ook een wedstrijd houden wie (gratis) de meeste stukken
pizza Margharita kan eten. Voor de
winnaar is een leuke prijs beschikbaar. Iedereen kan daarvoor inschrijven. Uiteindelijk worden daar
acht deelnemers uit gekozen. Die
nemen het dan gedurende twee uur
tegen elkaar op met telkens een half

Uithoorn - U kunt nader kennismaken met orkestmuziek, opera en dans
op de muziekmiddag op maandag 2
mei aanstaande
Giuseppe Verdi schreef de opera Aida
in 1871. De uitvoering van deze opera zal geschieden door het koor en
orkest van het Teatro alla Scala.
De dirigent is Lorin Mazel. Een van
de zangers is de wereldberoemde tenor Luciano Pavarotti. De docent, Ron
Mostaard, neemt u mee langs de muzikale hoogtepunten van de opera
Aïda. Hij zal een korte inleiding verzorgen en een aantal scènes uitleggen waarna dit te zien is op een groot
scherm. Deze lessen zijn voor de

doorgewinterde liefhebber maar ook
voor de mensen die zich hierin nog
nooit zo verdiept hebben en er nu wel
eens meer van zouden willen weten.
Kosten voor deze middag: 6.50 euro
inclusief een kopje koffie of thee
De muziekmiddag vindt plaats in
Legmeer KNA gebouw aan het Legmeerplein 49 (ingang Melde) en is
van 14.15 tot 16.45 uur.
Inlichtingen: Bernadette Verhaar/Monique Sintenie 0297 567 209.
U kunt zich voor deze muzikale middag opgeven en kaarten kopen t/m
dinsdag 26 april, ’s morgens bij de
bar van wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.

Grote Groene Paasshow
bij Van Kouwen
Mijdrecht - Aansluitend aan de
Autorai organiseren de Van Kouwen bedrijven een grote paasshow van morgen, donderdag
21 april t/m tweede paasdag 25
april.

11.00 tot 16.00 uur. Ook Fiat Vermeij in Uithoorn, onderdeel van
de Van Kouwen Groep, heeft
5 ‘groene’ modellen met extra
voordeel en interessante financieringsmogelijkheden.

Als primeur zal de nieuwe Kia Picanto in de showrooms in Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer
staan.

Bij Opel kan er in combinatie met de 1000,- euro extra inruil ook nog gebruik worden gemaakt van de 50/50 deal, waarbij
de helft van de auto pas over 2
jaar betaald hoeft te worden.

De compleet nieuwe Kia Picanto is één van de zuinigste auto’s
in Europa en met een vanafprijs
van 7995,- euro en 7 jaar garantie een zeer interessante auto in
het A-segment.

In de vestiging in Amsterdam
Zuidoost zal op tweede paasdag
een optreden worden verzorgd
door Ray Klaassen, bekend van
The Voice Of Holland.
Iedere offerte die tijdens de
Paasshow wordt gemaakt, wordt
beloond met de nieuwe single
van Ray Klaassen.
Voor meer informatie en openingstijden kunt u terecht op
www.vankouwen.nl.

Genieten op de boerderij
op tweede paasdag!

Pizzawedstrijd
“Wij willen ons niet alleen onderscheiden door de kwaliteit van onze producten, maar ook door het bijpassende entertainment op zijn tijd.

tatie, ontvingen de kinderen uit handen van Marleen, medewerkster van

Leerzame muziekmiddag
op 2 mei in KnA gebouw

Verder geeft Van Kouwen 1000,euro extra inruil bovenop de
taxatiewaarde bij aankoop van
zowel een nieuwe als een gebruikte auto. Alle vestigingen,
met uitzondering van Amsterdam West en Amstelveen, zijn
tweede paasdag geopend van

Basisschool Het Startnest
wint met glans BankBattle!
Uithoorn - Op dinsdag 12 april gingen zes groepen van verschillende
basisscholen in Uithoorn per computer de strijd met elkaar aan in de
BankBattle, die uiteindelijk gewonnen werd door Het Startnest!

uur pauze. Tijdens de wedstrijd is er
live music. Alle deelnemers verdienen sowieso een gratis knipbeurt bij
de kapsalon Haar van Boven. Die is
hier aan de overkant gevestigd. Een
wie dat wil kan als gast bij ons gewoon bij de wedstrijd aanwezig zijn.
Als het zover is zullen we dat in de
krant uitgebreid bekend maken en
vertellen hoe we het gaan organiseren. Misschien willen andere winkeliers uit de Dorpsstraat er ook wel
aan mee doen, dan wordt het een
echt evenement,” laat een goedlachse Ismail met dit idee voor ogen
weten.
Afhankelijk van de bezetting heeft
Ristorante Venezia drie tot zes medewerkers van wie twee in de bediening. Doorgaans zijn dat Rowin
van Mens en Michiel Verweij die als
stagiaires bij het restaurant werken.
Bij Venezia kan men eveneens pizza’s en andere gerechten bestellen
en afhalen om die thuis te consumeren. Wie dat wil kan het ook aan
huis laten bezorgen. Daarvoor zorgt
een speciale medewerker.
Ristorante Venezia telt 45 zitplaatsen waar individuele bezoekers
aan gedekte tafels lekker Italiaans
kunnen eten. Maar ook kan er een
feestje worden gevierd, zoals voor
een verjaardag, een jubileum of gezamenlijk eten met leden van een
personeelsvereniging of sportvereniging. Bekend is dat veel leden
van sportvereniging CSW uit Wilnis
Ristorante Venezia regelmatig bezoeken voor een hapje en een biertje. Maar ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Hoe meer bezoekers, des te
gezelliger de sfeer.
U kunt reserveren of eerst nadere
informatie vragen door te bellen met
0297-254080 of met 06-43739004.
Een bezoek aan de website:
www.ristorantevenezia.nl is eveneens zinvol.

Rabobank Regio Schiphol, symbolisch een cheque. Stemkastjes De

prijs is niet mis: stemkastjes, dé manier om het digitaal schoolbord interactief te gebruiken. De winnaar
mag het prijzengeld ook gebruiken
voor de aanschaf van een digitaal
schoolbord als de school die niet
heeft. Het Startnest kiest voor het
laatste. De prijs wordt beschikbaar
gesteld vanuit het Coöperatiefonds
van Rabobank Regio Schiphol.

Mijdrecht - Deze winter hebt u
weer veel op de TV gezien over de
boeren en hun boerderij.
Bij de familie Bos aan de Westerlandweg 10 in Mijdrecht kunt u
op tweede paasdag een dagje komen kijken op hun boerderij inclusief de manege, pensionstalling
voor paarden, allerlei soorten konijnen en kippen; natuurlijk zijn er
ook schapen met lammetjes, kalfjes,
enz. Voor de kinderen zijn er ponyritjes, trampolinespringen. Er is een
knuffelpaard of -koe en een knuffelhoek met konijnen. Eveneens zal

Gezond en lekker lunchen
op basisschool De Trekvogel
Uithoorn - De kinderen van groep 8
van OBS De Trekvogel hebben zich
veertien dagen lang beziggehouden
met het lespakket “Ik eet het beter
Klasselunch”. Dit lespakket is gemaakt in opdracht van Albert Heijn
en heeft als doelstelling onder andere om de leerlingen bewust te
maken van het belang van gezond
en gevarieerd eten. Ook ervaren ze
dat lekker eten tegelijk gezond kan
zijn. Tevens leren ze hoe ze gezonde
producten herkennen, etiketten lezen, en ze leren om gezonde keuzes te maken.
Het leukste van het lespakket was
het bedenken en ontwerpen van
een nieuw lunchproduct.
In groepjes gingen de kinderen aan
het werk. Er werden vier nieuwe
lunchproducten bedacht en er werd

De BankBattle is een internetgestuurde quiz voor de groepen 7 van
het basisonderwijs. De groepen
worden getoetst op hun parate kennis en hun computervaardigheden.
Op exact hetzelfde tijdstip starten
de leerlingen met praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen over muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet.
De winnaar
Na hard werken kwamen de groepen tot een geheime BankBattleCode, waarmee ze de BankBattleKluis
konden openen. Door de goede samenwerking en werkverdeling was
Het Startnest hier de overtuigende
winnaar! In minder dan anderhalf
uur werd de code van de kluis gekraakt! Om de kinderen alvast te feliciteren met deze geweldige pres-

Opening van nieuwe tuin
kinderdagverblij f Baloe
Uithoorn - Vrijdag 15 april was het
voor de kinderen van kinderdagverblijf Baloe eindelijk zover... ze mochten gebruik gaan maken van de
nieuw aangelegde tuin.
Vol bewondering
Al enkele weken waren de hoveniers druk bezig om de nieuwe
speelplaats aan te leggen, waarnaar
de kinderen vol bewondering keken.
Ze mochten toen het af was nog
even niet op het gras lopen, dat was

afgezet met hekken. Vanaf vrijdag
mochten ze de tuin gaan ontdekken en alle ouders en kinderen waren welkom om dit te vieren.
Met een heerlijk lentezonnetje en
wat te eten en te drinken werd het
een gezellige middag.
Natuurlijke uitstraling
De nieuwe tuin van Baloe, onderdeel van de Uithoornse Kinderopvang, heeft een natuurlijke uitstraling en biedt veel uitdaging aan alle
kinderen van 0 tot 4 jaar.

er voor iedereen wat te drinken zijn.
Een paar oude ambachten zijn er te
bezichtigen en de grote grabbelton
van ABN-Amro ontbreekt ook niet.
Er zal iemand aanwezig zijn die u
wat kan vertellen over de werkzaamheden op de boerderij.
Ook is er een ideeënbus, dus hebt u
ideeën doe ze er in.
Dit alles kost u 3,50 euro per persoon, kinderen tot 2 jaar gratis. Het
komt allemaal ten goede aan de dieren. Dit alles is te beleven op tweede paasdag van 13.00 tot 17.00 uur.
U bent welkom!

een mooie posterschets van gemaakt. De leerlingen kozen zelf de
origineelste, leukste en mooiste uit.
De “gelatinefruittaart” werd door
Maxime, Kevin, Luc, Maika en Martijn bedacht en uitgewerkt op het
wedstrijdpostervel.
Op donderdag 14 april hebben
Maxime en Martijn de wedstrijdposter overhandigd aan een medewerker van Albert Heijn. In ruil daarvoor
ontvingen zij een gezonde Klasselunch voor de hele groep. Op school
werd de tafel keurig netjes gedekt
en hebben ze met zijn allen lekker
en gezond geluncht.
De Trekvogel dankt het Voedingscentrum en Albert Heijn via de
Meerbode nogmaals voor dit ‘lekkere’ lespakket. De kids hebben ervan
genoten.
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P. Oomen en P. Ydo winnaars
Amstel schaaktoernooi 2011
Uithoorn - Het 16e Amstel schaaktoernooi leverde zaterdag 16 april
weer een volle speelzaal op in sporthal De Scheg. Weliswaar iets minder
deelnemers dan vorig jaar, maar met
39 jeugdspelers en 18 senioren konden we toch spreken van een goede opkomst. Zoals elk jaar ook ditmaal weer een flinke afvaardiging
van Denk en Zet uit Vinkeveen.
Bij de senioren was Pim Ydo in een
sterk bezet toernooi onbetwist de
beste met een fraaie score van 6½
uit 7. Mirza Bro werd net als vorig jaar tweede met een eveneens
fraaie score van 6 uit 7. De derde
plaats was voor Henk Elserman met
een score van 4½ uit 7, die dankzij
een half weerstandspuntje meer Jan
Bosman net voorbleef.
Jan van Willigen eindigde met 4 uit
7 op een keurige zesde plaats, voor
een hele groep spelers met honderden ratingpunten meer.
Vierde maal
Het jeugdtoernooi werd voor de vierde maal op rij gewonnen door Paul
Oomen. Bij het ingaan van de laatste ronde was de overwinning reeds
een feit doordat hij alle acht partijen had gewonnen, terwijl de naaste

op Robert Meijerink. Tweede in deze groep werd Mike van Yperen van
Denk en Zet en derde werd Jorn
Hansen (Amstel), die ook nog niet
zolang schaakt maar met een prima

concurrentie (Robert Meijerink en
Matthijs Meijers) beiden tweemaal
verloren. In de laatste ronde won
Robert wel van Paul, waardoor hij
Paul van zijn 100% score beroofde
en zelf de tweede plaats voor zich
opeiste. Matthijs Meijers werd uiteindelijk derde.
Aangezien de top drie van het toernooi allemaal uit de A-groep kwamen, bestond de rest van de Agroep (13 jaar en ouder) nog maar
uit zeven spelers. Drie daarvan
scoorden zes punten, waardoor de
weerstandspunten moesten bepalen wie er eerste, tweede en derde werden. Bastiaan van Dijk (Amstel) had de zwaarste tegenstanders
gehad en werd eerste, voor Bodhi
Zonneveld en Stefan Rijsbergen van
Denk en Zet.
Groep B
In groep B (11 en 12 jaar) waren de
prijzen allemaal voor Amstel spelers. Esmée Oud speelde net als vorig jaar een ijzersterk toernooi en zij
won deze groep met maar liefst
6½ punt, net een halfje te weinig
om in de top drie van het toernooi te
komen. Aryan Niknammaleki werd

tweede met 6 punten, maar hij had
wel het hoogste aantal weerstandspunten van alle deelnemers. De
derde plaats was voor Kees Boerlage, die nog maar twee maanden
lid is van de Amstel maar met een
zeer fraaie score van 6 punten meteen een beker won.
Groep C (9 en 10 jaar) werd met
een score van 6 punten gewonnen door Sipke de Boer (Amstel),
die een sterk toernooi speelde met
als hoogtepunt een overwinning

score van 5 punten de beker voor
de derde plaats in ontvangst mocht
nemen.
In groep D (6, 7 en 8 jaar) speelden
de zes jongste deelnemers en bleef
Erik Oomen (Amstel) met een 50%
score van 4½ punt de concurrentie net voor. De tweede plaats was
voor clubgenoot Calvin Kikken met
4 punten, die dankzij meer weerstandspunten voor Geert Jan Dierickx van Denk en Zet eindigde.

Map en Mieke bridgen
zich in de kij ker
Uithoorn - Een eerste plaats en de
hoogste score van de avond van
62,50%, daarmee troefden Map
Kleingeld en Mieke Peeters voor deze keer alle paren van deze avond
af.
Ook Gerda van Liemt & Els van Wijk,
de toppers van deze C- lijn, moesten
met hun tweede plek en 59,17% in
de dames hun meerdere erkennen!
Elly Belderink & Ans Voogel werden keurig derde met 57,50%, gevolgd door Klaas Verrips & Anneke
de Weerdt die op 57% precies uitkwamen.
Tonny & Otto Sreegstra blijven met
hun 52,50% als vijfde lekker meedoen om de promotie plaatsen.
In de B- lijn trokken Tom de Jonge & Herman Vermunicht met
58,33% aan het langste eind. Harry & Nel Gaarenstroom deden het
weer uitstekend , nu als tweede met
55,56%. Renske & Kees Visser kwamen op 55,21% uit, net voor Marijke van Praag die mede partner Ger
opstootte naar de vierde plek met
54,86%. Froukje Kraaij & Rini Tromp
konden met 54,51% de echtparen
Kamp en Koeleman, die 54,17% binnen haalden, net voorblijven.
Toppers
De percentages bij de toppers liggen hier zeer dicht bij elkaar als blijk

van het vrijwel gelijke niveau van de
diverse paren.
Ook in de A- lijn was tussen de
plaatsen één en twee het verschil
maar nipt. Cees Bergkamp haalde
met Ruud Lesmeister 61,01% binnen en Joop van Delft & Toon Overwater zaten daar vlakbij met 60,71%.
Heleen van der Roest wist partner
Mees zo te motiveren dat de mispeer van een week eerder, door nu
met 56,25% als derde te eindigen,
bijna in de vergetelheid is beland.
Frans Kaandorp & Gerda Schavemakre acteerden stabiel als vierde
met 55,36% en ook Jan Schavemaker hield met Lijnie Timmer de familie eer hoog als vijfde met 54,46%.
An & Jan van Schaick herstelden
zich knap van de schok van de zitting daarvoor door met 53,87% nu
zesde te worden.
Wilt u ook eens een spannend
avondje uit bridgen gaan en zich laten verwennen door de onvolprezen hapjes van barman Kees, kom
dan kaarten bij Bridge Vereniging
De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat: Gerda Schavemaker tel:
0297 567458 of per e- mail:
niekschavemaker@hetnet.nl

Legmeervogels F13 walst
over Sloterdij k F13 heen
Uithoorn - Zaterdag 16 april stond
voor de F13 de return op het programma van de met 5-3 verloren
uitwedstrijd tegen Sloterdijk F3.
Het weer was perfect, prima temperatuur, droog, kortom een mooie
dag voor een overwinning. Jelmer
stond vandaag op doel en had er zin
in. Direct na de aftrap werd de aanval ingezet en had Jesse een paar
mooie acties op de achterlijn bij het
doel van de tegenstander.
De openingstreffer bleef nog even
uit. Zo’n twee minuten na het startsignaal was het echter raak: Derk
scoorde de 1-0. Zoals meestal vormde Malki weer het centrum
van de verdediging en hij deed dit
krachtig. Er was voor de tegenpartij geen doorkomen aan. Mooie
aanval middendoor met een pass
van Derk diep op Jesse, breed gelegd op rechtsvoor David maar het

schot ging net naast. Momenten later moet rechtsback Caden met een
mooie sliding een tegenaanval afstoppen. Weer een aanval van David, Derk en Jesse. Ook dit keer net
naast maar nu van de rechter van
Jesse.
Regen
De regen van aanvallen ging maar
door, het was wachten op de volgende treffer. Een mooie pass van
Malki op Alex die inmiddels op
linksvoor stond maar de keeper
keerde het schot. Steeds stond de
laatste linie Nicolai, Malki en Caden
als een huis. Een kwartier in de eerste helft stuurde Teun Alex met een
strakke bal de diepte in. Alex scoorde beheerst in de verre hoek: 2-0.
Binnen een minuut kwam Alex opnieuw alleen voor de goal en scoorde zijn tweede: 3-0. Even later was
het Nicolai die de bal mooi langs de
linker kant op Alex speelde, die hem

Oorzaak, de bloemencorso die
plaats vond in de Bollenstreek en
Hillegom onbereikbaar maak omstreeks het aanvangsuur dat normaal gepland stond.
Door afmeldingen kon Michel Duikersloot niet over de sterkste opstelling beschikken.

Op een hobbelig veld, wat wel een
rolbeurtje kon gebruiken, begon
Legmeervogels voortvarend. De
eerste schoten waren van Legmeervogels op doel van SIZO. Dit leverde jammer genoeg niet het gewenste resultaat op.
De aanvallen van SIZO stelde in
de eerste helft niet zoveel voor, al
was de snelle rechtsbuiten wel een
speler die extra aandacht verdiende. Zijn goede voorzetten, vanaf de
achterlijn, bereikte niet zijn mede-

De Kwakel - Na een met 6-2 verloren wedstrijd niet ontevreden naar
huis gaan, kan dat? Ja, dat kan! Zo
verging het de JA1 van Qui Vive zaterdag 15 april na het spelen van
de uitwedstrijd te Wassenaar tegen de koploper in de IDC-competitie, HGC.
Prima spel
Qui Vive trad HGC tegemoet met
slechts 11 man. Drie basisspelers
konden deze keer niet meedoen. Zij
bereidden zich te Leiden voor op het
eindexamen. Qui Vive kon dus rekenen op een moeilijke wedstrijd. Met
z’n elven tegen de beste ploeg uit
de poule spelen, da’s geen makkie!
Qui Vive begon echter, zoals te doen
gebruikelijk, scherp aan de wedstrijd. Na het eerste aftasten kwam
de wedstrijd op gang en al snel
werd duidelijk dat HGC aanvallende intenties had. Qui Vive gaf echter
van meet af aan goed partij. Er werd
goed verdedigd. Desondanks kreeg
HGC de nodige kansen. De meesten
werden er echter door de uitstekend
keepende Mats Kaas uit gehouden.
Hij maakte de meeste doelpogingen
onschadelijk.
Toch zagen de HGC’ers voor de rust
kans 3 maal te scoren. Bij een van
die drie doelpunten had de Wassenaarse aanval het geluk dat de
bal van de lat afsprong op de stick
van een aanvaller, waarna het een
kwestie van binnentikken was.
Qui Vive kwam na verloop van tijd
steeds beter in het spel en zag nu
ook kans verschillende tegenaanvallen op te zetten. Dit leverde onder andere een strafcorner op. Deze
werd door aanvoerder Marc van Zijverden hard binnengeslagen.
HGC had het al met al niet makkelijk
met de 11 Uithoornaars, die dapper
stand hielden tegen het zeer aanvallend spelende HGC. Qui Vive liet
eens te meer prima spel zien, waar
de ploeg zonder meer tevreden over
mag zijn. Bij het fluitsignaal stond er
3-1 op het scorebord en dus was de
schade zeer beperkt gehouden.

Goede voortzetting
In de tweede helft deed Qui Vive er
alles aan om het niveau van voor de
pauze vast te houden. Dit lukte zeer
goed. Inmiddels waren er bovendien twee jongens van de B1 gearriveerd om een handje te helpen. Jitte
en Nick deden dit prima en zo kon
er nu ook weer gewisseld worden.
Qui Vive speelde zeer geconcentreerd en vooral ook gedisciplineerd. De jongens coachten elkaar
voortdurend en vingen bijna iedere aanval van HGC op. Er werd met
rust en beleid gespeeld. Af en toe
kwam Qui Vive aan aanvallen toe.
Hierbij ontstonden verschillende
goede kansen die echter niet verzilverd konden worden. Bij de tweede strafcorner voor Qui Vive was het
echter raak. Invaller Nick kon de afgeslagen strafcorner binnenwerken.
HGC zat echter niet stil. Het doel van
de Uithoornaars werd regelmatig
onder vuur genomen door de aanvallers uit Wassenaar. Ook nu wist
Mats Kaas bijna iedere bal te keren.
Drie maal lukte het echter niet, zodat de wedstrijd met een 6-2 stand
werd afgesloten.
Niet ontevreden
Ondanks de nederlaag konden de
mannen van de A1 met opgeheven hoofd van het veld stappen. Een
overwinning zat er vandaag gezien
de omstandigheden niet in. Wel was
er met een gehavende ploeg zeer
goed partij gegeven tegen een veel
sterkere tegenstander. HGC kreeg
niets cadeau van Qui Vive, er werd
gestreden voor iedere bal, waarbij
de hockeyers uit Uithoorn en omstreken eens te meer lieten zien dat
zij een uitstekende partij hockey op
de kunstgrasmat leggen.
Er was dus alle reden om niet ontevreden huiswaarts te keren. Over
10 dagen is de return te Uithoorn
op dinsdagavond 26 april. Op die
datum is het team van de A1 compleet. Ook dan zal de A1 van Qui Vive weer voluit “ aan de bak gaan”
tegen HGC, dat is zeker.

SAS ’70 MA1 kampioen!
Uithoorn - Maandagavond 11 april
speelde het eerste meisjesteam van
volleybalvereniging SAS ’70 tegen
Oradi/Omnia hun laatste wedstrijd
van het seizoen.
De wedstrijd verliep zeer sportief. De
eerste set wist SAS ’70 snel te winnen. In de tweede set begon Oradi/
Omnia goed, maar al snel nam SAS
’70 de wedstrijd weer terug en wist
vervolgens breed legde op Derk die
de 4-0 aantekende. Gelijk na de aftrap van de tegenstander pakte
Derk de bal af en bood Alex vervolgens de mogelijkheid om te scoren:
5-0. Het beloofde een wedstrijd te
worden die het doelsaldo goed zou
doen. De combinaties konden niet
op: Malki breed op Nicolai, diep op
Alex en weer breed op Derk: 6-0.
Alex tekende daarna voor de 7-0
met enkele momenten later een
mooi schot van Teun dat eerst gekeerd werd maar door Derk tot 8-0
werd verwerkt. Toen was het rust en
tijd voor limonade.
Sterk
Sloterdijk kwam sterk terug na de
rust. Voor het eerst kwamen zij in
de buurt van het doel en moest Jelmer in actie komen door de achterbal uit te nemen. Een mooie voorzet
van Teun op opgekomen verdediger
Jesse ging net naast. Kort daarop
wist Teun de lat te raken. Wat volgde
was een rommelige fase in de aanval en een gevaarlijke in de verdediging, maar de F13 hield stand. Een
schot op ons doel werd door Teun
weggekopt.

Legmeervogels laat zich
aftroeven door SIZO
Uithoorn - Legmeervogels had op
deze mooie zonnig zaterdag een
vroegertje en moest om 13.00 uur
aantreden in Hillegom.

Qui Vive JA1 verliest

spelers. Oorzaak, hij was te snel of
de medespelers te langzaam. Legmeervogels was meer aan de bal op
het speelhelft van SIZO. Dan was er
weer een uitbraak van SIZO via de
snelle buitenspeler. Dit kat en muis
spel duurde tot aan de 42ste minuut.
Na een aanval over vele schijven
werd Coen van Weerdenburg aangespeeld. Hij bedacht zich geen
moment en nam de bal in een keer
op zijn slof en ronde de aanval mooi

de tweede en de derde set te winnen. Met een 3-0 winst is de laatste wedstrijd goed gegaan. Het seizoen is voor het team zeer succesvol
verlopen. SAS ’70 MA1 is kampioen!
Aan het einde van de wedstrijd is
door de voorzitter van SAS ’70 dhr.
Bloemendaal de beker overhandigd
en zijn de medailles uitgereikt.
Waarna het feestje in de kantine is
voortgezet met een lekkere taart.
Een run van Malki vanaf de middenlijn werd afgestopt maar Malki heroverde de bal en ging alleen
op de keeper af. Met buitenkantje rechts tikte hij de bal er in: 9-0.
Moeders langs de lijn scandeerden
10 - 10 - 10 - 10. Een aanval van
vier man tegen een verdediger van
Sloterdijk resulteerde niet in de 10e.
Teun die inmiddels centraal achterin stond schoot diep op Malki die
voor gaf op Alex. Deze speelde de
keeper uit en legde af op Nicolai
voor de 10-0. In een wat rommelige
aanval die volgde werkte Malki met
een sliding de bal erin voor de 110. Een gevaarlijke aanval van Sloterdijk met vier man tegen Teun eindigde in een schot dat naast ging.
Weer was er geen redding van Jelmer nodig. Maar bijna had Sloterdijk de eretreffer.
Derk scoorde de 12-0 met daarna een aanval van Malki op Caden
die met een schot in de verre hoek
de 13-0 op het fictieve bord zette. Vlak voor het eindsignaal volgde dan toch nog een rush van Sloterdijk waar de eretreffer uit voort
kwam: 13-1.
Al met al was dit een wedstrijd die

weer veel heeft meegewerkt aan het
doelsaldo. De jongens staan nog
steeds aan kop met 59 doelpunten voor en 13 tegen. Nieuw Sloten

houdt de titelstrijd vooralsnog spannend met nog een paar wedstrijden
te gaan. Gaat Legmeervogels F13
het kampioenschap binnenhalen?

af 0-1. Even later was het Earl Tjin a
Kiem die de bal mooi in de loop van
Dave van de Schinkel aangespeeld
kreeg en hard en laag in schoot 0-2
in de 45ste minuut. Met een terechte voorsprong ging Legmeervogels
rusten.

weggevertjes eigenlijk. De wedstrijd
begon na de gelijkmaker een beetje
onvriendelijk te worden, onder andere door het geschreeuw uit de
SIZO dug-out.

man 3-3. In ieder geval een punt,
dacht men. Weer een gapend gat in
de Legmeervogels verdediging. De
SIZO aanvaller kreeg alle ruimte en
tijd om aan te leggen voor een verwoestend schot buiten de 16 meter.
Met een mooie curve in zijn schot
verslaat hij doelman Piet Persoon
door de bal bij de tweede paal in te
laten draaien 4-3. Resultaat van deze middag, simpel door SIZO afgetroefd, lege handen voor Legmeervogels en een kater.

Tekeer
Na de rust een ander SIZO. Volgens
mij kwamen de tegels van de muur
in de kleedkamer van SIZO. Wat kan
die trainer tekeer gaan. Bleek later
ook in de dug-out van SIZO. Het
leek wel of daar 12 trainers/coachen aanwezig waren.
Het schreeuwen tegen iedereen, die
op of naast het veld stond, had wel
resultaat. Binnen 15 minuten was
het gelijk 2-2, via een strafschop
en een hoge voor zet van een eigen
Legmeervogels verdediger. Twee

Er liepen in beide teams een paar
stevige jongens in het veld die het
fysieke niet schuwde. De scheidsrechter moest ook even een tandje bij zetten de boel in het gareel
te houden. Dan in de 70ste minuut weer een fout in de Legmeervogels verdediging, dit was de aanleiding voor de onnodige 3-2. Legmeervogels gaat meer risico nemen
omdat het de bovenliggende partij
is en toch de drie punten mee naar
Uithoorn wil nemen. In de 86ste minuut loon naar werken Marcel Cobussen, weer eens in de basis, rommelt de bal achter de SIZO doel-

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Zondagvoetbal

Legmeervogels nemen
revanche op Nederhorst

Qui Vive veterinnen A kampioen!!
De Kwakel - Na een zeer succesvol
seizoen zijn de veterinnen A van Qui
Vive afgelopen zondag ongeslagen
kampioen geworden. De veterinnen
moesten tegen Myra die op de vijfde
plaats stond. Met toch heel veel zenuwen begonnen ze uitstekend aan
de de wedstrijd. Toch slaagde Myra
erin om het eerste doelpunt te maken. Ruststand 0-1. Na een flinke
peptalk van de bank begon Qui Vive aan de tweede helft. Na een paar
strafcorners ging er eindelijk een-

tje in. Er werden voldoende kansen gecreëerd maar helaas gingen
die er niet in. Dus met een tweede
strafcorner en een strafbal werd de
wedstrijd gewonnen met 3-1. Zonder één verliespunt en met nog 5
wedstrijden te gaan kon Qui Vive niet meer ingehaald worden. Als
team begonnen zij aan het seizoen
met grote inzet en doorzettingsvermogen. De opkomst bij de trainingen was hoog, er was door hun
zelf een looptrainer geregeld. Ook

hebben ze zelf trainers uitgenodigd om de puntjes op de I te zetten. Dit heeft gewerkt, weinig blessures, groot loop vermogen, ook tegenover de vaak jongere tegenstanders, en een groot doorzettingsvermogen. Met z’n allen hebben zij gevochten, vaak was het eerste doelpuntje tegen om ze dan een tandje hoger te laten gaan en dan werd
er over de tegenstanders heengelopen. Uitslagen als 8-2, 7-2, 10-2
maar ook de 1-0 en de 2-1 hebben

Springschans in de finale

voor een hoge score gezorgd. Volgend seizoen gaan zij spelen in de
overgangsklasse.
Dan zal er niet meer zo makkelijk
gewonnen worden en dat zal dan
de nieuwe uitdaging worden. Veterinnen A wil iedereen bedanken
die hen het afgelopen seizoen heeft
geholpen dit fantastische resultaat
te halen, trainers, invallers en niet
te vergeten de mannen en kinderen en het publiek. Nieuwsgierig
geworden? Het seizoen is nog niet
voorbij en de dames gaan ook bij de
komende wedstrijden voor de volle winst. Dames Veterinnen A zijn
kampioen!

Uithoorn - Onder de bezielende
leiding van coach Marco en met
goed voetbal waarin sportiviteit en
gezelligheid voorop stonden hadden zij de finale weten te behalen
van het schoolvoetbaltoernooi 2011
dat gespeeld werd op de voetbalvelden van de Legmeervogels. Voor
elk doelpunt werd Gijs beloond met
Frolic en ook de andere supporters
deden flink hun best het elftal aan
te moedigen tot de best mogelijke
prestaties. Ondanks dat werd de
eerste plaats net niet gehaald maar
dat deed aan de leuke avond niets
af. Het vaantje en de beker werden evengoed met gejuich in ontvangst genomen. Volgend jaar zullen zij er vast wel weer bij zijn. Jongens, Goed Gedaan! En de jongens
van de Kwikstaart: doe je best en
veel succes voor de volgende wedstrijd gewenst!

Zestiende Amstel Rapid Schaaktoernooi
Uithoorn - Dat schaken een aantrekkelijke denksport is, blijkt wel
uit het feit dat op een stralende
lentedag 55 mensen zich over het
schaakbord bogen voor een aantal
spannende partijen. Schaakclub De
Amstel hield afgelopen zaterdag het
zestiende Amstel Rapid Toernooi in
sporthal De Scheg. Er waren 39 junioren (de jongste zes jaar) en 16
senioren (vanaf 16 jaar) op af gekomen.
Junioren
De junioren speelden negen partijen van vijftien minuten per persoon
per partij.

Na het startsein gaven de schakers
elkaar zoals altijd een hand voordat het eerste stuk gezet werd. De
speler met zwart drukte de klok in
en de wedstrijd kon beginnen. Alleen het geluid van stukken die verzet werden en klokken die ingedrukt werden, was nog te horen.
Enthousiasme en concentratie alom, plus toch nog een ander geluid: paaseitjes die uitgepakt werden want bij al dat denkwerk wil de
inwendige mens toch ook wat. Winnaar bij de junioren was Paul Oomen. Hij won acht van de negen
partijen en verloor alleen zijn laatste partij, juist van Robert Meije-

rink die met zeven uit negen partijen tweede werd. Derde werd Matthijs Meijer die ook zeven uit negen
partijen won maar hij moest Robert
Meijerink voor laten gaan omdat hij
minder weerstandspunten had (tegen minder hoog geëindigde tegenstanders had gespeeld). De strijd bij
de junioren was tot de laatste ronde
spannend voor de tweede plek: er
konden vijf spelers tweede worden.
Paul Oomen was toen al zeker van
de overwinning. Bij de junioren zijn
er ook bekers voor de winnaars van
vier leeftijdsgroepen. Groep A (13,
14 en 15 jaar): 1. Bastiaan van Dijk,
2. Bodhi Zonneveld, 3. Stefan Rijsbergen. Groep B (11 en 12 jaar): 1.
Esmée Oud, 2. Aryan Niknammaleki,
3. Kees Boerlage. Groep C (9 en 10
jaar): 1. Sipke de Boer, 2. Mike van
Yperen, 3. Jorn Hansen. Groep D (6,
7 en 8 jaar) 1. Erik Oomen, 2. Calvin
Kikken, 3. Geert Jan Dierickx.
Senioren
De senioren speelden zeven rondes
van twintig minuten per persoon per
partij. Deelneemster Cora van der
Zanden had om de spanning wat op
te voeren een viertal regionaal bekende schaakdames uitgenodigd.
Met good old lady Marijcke van der
Wal erbij waren deze zes dames een
charmante aanvulling op de groep
deelnemende heren, waarbij weer

een paar spelers van Denk en Zet
uit Vinkeveen waren. Vanaf de eerste ronde was de leiding in handen
van Pim Ydo, gerenommeerd schaker uit Utrecht, die ieder jaar deelneemt. Deze was per fiets gekomen
en de ongeveer twee uur durende
rit naar Uithoorn had hem kennelijk
geïnspireerd. Hij speelde creatief en
aantrekkelijk schaak en won volkomen verdiend de eerste prijs met
een score van 6,5 uit 7 partijen. Pal
achter hem werd Amstel-lid Mirza
Bro tweede met 6 uit 7. Mirza is dit
seizoen niet zo goed op dreef,maar
dit keer was hij bijna ongenaakbaar;
hij verloor alleen van de winnaar. De
derde plaats was enigszins verrassend voor Amstel-veteraan Henk Elserman, die met 4,5 uit 7 gelijk eindigde met Jan Bosman, maar deze
op weerstandspunten voorbleef. Titelverdediger Dawood Asfar eindigde op de negende plaats. De sponsor van de eerste vijftien schaaktoernooien van Schaakvereniging
De Amstel had zich teruggetrokken
maar er had zich een nieuwe, anonieme sponsor aangediend. Zo kon
het zestiende schaaktoernooi gewoon doorgaan. De Amstel kan nu
terug kijken op een zeer geslaagd
toernooi, dat naar het zich nu laat
aanzien volgend jaar de 17e editie zal beleven. Alle uitslagen zijn te
vinden op www.amstelschaak.nl.

Qui Vive dames maken het spannend

De Kwakel - Afgelopen zondag
moesten de dames van Qui Vive uit
de Kwakel tegen mededegradatiekandidaat Breda. Deze wedstrijd
moest door beide teams gewonnen
worden om onder de streep vandaan te komen. De eerste helft begon Qui Vive met onder druk zetten om het de tegenstander zo lastig mogelijk te maken. Hierdoor creeerde zij een flink aantal kansen. Een
actie van twee spitsen samen zorgde voor een grote kans, maar Breda
kon dat tegenhouden. Helaas niet op
de goede manier, want de dame in
kwestie gebruikte de bolle kant van
haar stick tijdens deze verdedigende
actie. Een strafbal was de beloning,
maar die werd helaas gemist door

aanvoerder Imke de Graaf. Qui Vive
zette door en kwam uiteindelijk door
een actie en een goal van Dulcia
Spee op een 1-0 voorsprong. Maar
Breda gaf gas en trok de stand later weer gelijk naar 1-1. Voor Qui Vive moest het afgelopen zondag echt
gaan gebeuren dus de ploeg uit de
Kwakel deed er een schepje bovenop. Bij gebrek aan speelsters in de
achterhoede was Roanne Voorburg
genoodzaakt om de rol als linksachter op zich te nemen. Daar deed zij
het zeker niet slecht en kon vanuit
haar positie een lange bal geven op
de diepe spits Dulcia Spee. Zij maakte een actie om de uitkomende keeper heen, om vervolgens de bal achter de doellijn te pushen. De vreug-

de was groot van Rob Visser en Qui
Vive wilde deze voorsprong vasthouden tot het eindsignaal. Breda gaf
echter nog niet op en bleef knokken waarbij de nodige groene en gele kaarten vielen.Tijdens een aanvallende strafcorner voor Breda zette Qui Vive de counter uit voor een
eventuele uitbraak. Dit gebeurde
ook, want de bal kwam bij Marlous
Bijleveld in haar stick. Zij speelde samen met Sophie Tijssen en Dulcia
Spee de snelle counter uit zodat uiteindelijke Marlous Bijleveld de 3-1
op het scorebord zette. Breda kon
niet meer tot scoren komen dus Qui
Vive had na lange tijd weer 3 punten
uit een wedstrijd. Helaas heeft Aeolus wonderbaarlijk genoeg gewon-

nen van een van de topteams Push.
Dus nu staat Qui Vive nog steeds onder de streep maar is er nog kans om
daar onderuit te komen. Aanstaande zaterdag om kwart voor een, wellicht weer een prachtige lentedag
moeten de dames uit tegen Groningen. Het is ontzettend belangrijk dat
zij deze wedstrijd winnen, dus voelt u
zich geroepen om mee te reizen naar
het hoge noorden om dit team aan te
moedigen, weet dan dat zij dat zeer
weten te waarderen. Mocht Groningen toch net iets te ver zijn dan kan
Delft een alternatief zijn aangezien
de heren daar moeten spelen. Waar
zij het Hudito ongetwijfeld, net als afgelopen zondag tegen Schaerweijde,
zeer lastig gaan maken.

Uithoorn - Legmeervogels heeft
wraak genomen de eerder dit seizoen geleden nederlaag bij Nederhorst Bij Nederhorst werd het toen,
tegen de verhouding in 4-1. Hier in
Uithoorn blijft Legmeervogels met
3-2 aan de goede kant van de score. Legmeervogels beginnen het duel tegen Nederhorst duidelijk in de
slaapstand. Gelijk na de aftrap is
het Nederhorst wat de stand op 0-1
weet te brengen. Deze treffer kan
mogelijk in de boeken verdwijnen
als record doelpunt. Immers er waren nog geen 32 seconden gespeeld
of Patrick Brouwer had al het nakijken 0-1. Maar goed dan heb je nog
altijd ruim 89 minuten om orde op
zaken te stellen. En dat heeft Legmeervogels dan ook gedaan. Voor
het duel moest trainer Henny Snel
nog wel even een puzzeltje oplossen. Rowan Hogenboom, komt dit
seizoen niet meer in actie. Mels Bos
heeft nog te veel last van zijn kleine teen, Franklin Meijerhoven was
voor zijn werk opgeroepen. Nick van
Schaik was ook niet helemaal fit.
Daarbij kan er niet onbeperkt een
beroep worden gedaan op de A1 junioren. Immers zij strijden nog volop
mee om het kampioenschap van de
hoofdklasse. Ze hebben afgelopen
zaterdag gespeeld en moeten op
dinsdag 19 april om 19.30 uur weer
vol aan de bak. In overleg met alle betrokkenen zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Van de A1 junioren start in de basis Perry Schoenaker. Jordy de Groot begint op de
bank samen met Immanuelson Duku. Uit de zondag twee zijn Dyon
den Haan en Pascal van Essen en
uiteraard reservedoelman Joey v.d.
Wal gehaald. In de warming up blijkt
dat Nick van Schaik wedstrijd fit is
en die start dan ook in de basis. Samen met Roy v.d.Roest, Rigi Graanoogst en Dennis Rijnbeek vormen
zijn de verdediging voor doelman
Patrick Brouwer. Het middenveld
bestaat uit Stefan van Grieken, Perry Schoenaker, Yannick v.d.Akker en
Bart v.d.Tol. Voorin staan dan Robin
Oussoren en Stefan van Pierre.
Hardhandig
Na wat hardhandig te zijn wakker geschud begint Legmeervogels
de draad werd op pakken en wordt
Legmeervogels sterker en sterker.
Dit offensief heeft al snel resultaat. In de 8ste minuut stuurt Perry Schoenaker, Robin Oussoren de
diepte in en op diens schot heeft de
doelman van de gasten geen enkel
verweer en de 1-1 komt op het scorebord. Enkele minuten later komt
Perry Schoenaker een teen lengte te kort om een pas van Stefan
van Pierre doeltreffend af te maken.
Nick van Schaik wordt ook in stelling gebracht na een fraaie actie van
Robin Oussoren. Helaas, ook Nick
van Schaik weet het net achter de
Nederhorst doelman niet te vinden.
In de verdediging zit het ook wel

goed. Topscoorder van Nederhorst
met al 26 treffers op zijn naam, Jesse van Huisstede, krijgt tegen Roy
v.d. Roest nauwelijks speelruimte. Mocht hij er een enkel keer toch
langs glippen dan is er in de persoon van Rigi Graanoogst voldoende rugdekking om het gevaar alsnog te elimineren. Met het uitschakelen van de topscoorder is ook de
angel uit de aanval van Nederhorst.
Met de 1-1 op het scorebord weet
Nederhorst de rust te halen. Na de
rust slaat Legmeervogels direct toe
is maakt Stefan van Pierre op fraaie
wijze de 2-1. Dan gelooft de meerderheid van Nederhorst niet meer
in een goed resultaat. Legmeervogels wordt sterker en sterker en het
is afwachten hoe hoog de score uiteindelijk in het voordeel van Legmeervogels zal uitvallen. Toch is er
zo nu en dan een opleving bij de
gasten. Nu moet ook het middenveld en de verdediging van Legmeervogels handelend gaan optreden. In de 71ste minuut is iedereen
ervan overtuigd dat er voor Legmeervogels een treffer is gemaakt
maar de scheidsrechter en uiteraard de ass. scheidsrechter geven
even niet thuis. Dan wordt er hier
en daar wat commentaar geleverd
op de scheidsrechter die uiteindelijk
aan Stefan van Pierre een gele kaart
toont. Eerder in dit duel heeft Stefan van Pierre ook al geel ontvangen en mag dus met 2x geel op zak
het veld verlaten. Dat is lang geleden dat Legmeervogels met 10 man
in het veld een duel moet uitspelen.
Ondanks de man minder bij Legmeervogels is het toch de partij die
voor het meeste gevaar zorgt. Pas
in de 88ste minuut kan de 3-1 op
het score bord worden gezet. Bart
v.d Tol ziet Duku op rechts volkomen vrij staan. Duku schudt zijn tegenstander van zich af en uiteindelijk komt de bal voor de voeten van
Jordy de Groot en deze weet wel het
net achter de Nederhorst doelman
te vinden 3-1. Dan is men bij Legmeervogels weer even in slaap gevallen en scoort Nederhorst de 3-2.
Gelukkig blijft het bij deze ene treffer voor Nederhorst en stapt Legmeervogels met een fraaie 3-2 overwinning van het veld
2e paasdag
Op deze dag maandag 25 april komt
Concordia naar Uithoorn. Deze tegenstander heeft Legmeervogels in
deze competitie nog niet ontmoet.
Het kan voor Concordia feest worden in Uithoorn, men verdiend immers bij een gelijkspel of een overwinning op Legmeervogels de 2e
periodetitel. Ook als Concordia met
een kleine nederlaag van het veld
stapt, is er nog uitzicht op deze 2e
periodetitel.
Legmeervogels – Concordia begint
maandag 25 april, 2e paasdag om
14.00 uur.

KDO organiseert tijdens Pasen:

W.A. Verlaan toernooi
De Kwakel - Op paaszaterdag 23
april 2011 en tweede paasdag 25
april 2011 vindt op het sportcomplex van s.v. KDO in de Kwakel het
22e W.A. Verlaan toernooi plaats. Dit
grote jeugdsportevenement wordt
met veel plezier georganiseerd door
de jeugdafdelingen van KDO te weten; voetbal, handbal en gymnastiek. Het toernooi, vernoemd naar
oud-voorzitter Willem Verlaan, de
grondlegger van KDO in haar huidige vorm, wordt sinds jaren gesponsord door C1000/Reurings Uithoorn.
Circa 1.000 jongeren tot 18 jaar nemen deel aan deze 22e editie. Veertien verenigingen uit de regio waar-

onder Legmeervogels, HSV, NEA,
RKDes, Nieuwkoop, NSV, Roda ’23
en Hertha gaan de strijd aan met
de KDO-teams van de voetbal, en
handbalverenigingen. Voor de gymnastiekleden worden interne wedstrijden gehouden, genaamd diplomagym.
Op paaszaterdag zullen de jongste
voetbalpupillen, de meisjesvoetbalteams en de handbaljeugd hun talenten laten zien. Op tweede paasdag is het de beurt aan D en C voetbaljeugd en onze jeugdgymleden.
Voor het volledige programma en
parkeeradvies verwijzen wij u naar
www.kdo.nl

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 12 april werd
de voorlaatste ronde van de laatste
competitie gespeeld. In de A-lijn,
met veertien paren, werden Elly van
Nieuwkoop/Jessie Piekaar eerste
met 62.85% Tweede Trudy van den
Assem en Refina van Meijgaarden
met 61.46%. Ina Melkman en Jetty Weening werden samen met Kitty van Beem/Agnes de Kuijer derde
met 58.68%. De competitie A ziet er
nu als volgt uit: Kitty van Beem en
Agnes de Kuijer blijven de troepen
aanvoeren met 56.32% gemiddeld.
Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar
volgen hen op de voet met 56.01%,
dat kan spannend worden volgende
week! Derde waren en blijven Trudy
van den Assem en Refina van Meijgaarden met 55.68%.
In de B, met twaalf paren, scoorden
Annet Roosendaal en Rini Tromp
63.33% en werden daarmee eerste.
Als goede tweede: Gertrude Dood-

korte en Floor Janssen met 60.42%.
Jany van der Ent en Ciska Goudsmit deden het als combipaar ook
niet slecht met 55.00% en werden
derde. De competitie B laat de volgende resultaten zien: Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma blijven eerste met 58.39% gemiddeld. Ook zij
presteerden dit door uit wandelen,
fietsen of anderszins te gaan, kortom afwezig te zijn. Doe dit niet nog
een keer want Gertrude Doodkorte en Floor Janssen, als tweede met
56.16%, zitten u op de hielen. Froukje Kraaij en Anneke van der Zeeuw
daalden van de tweede naar de derde plaats.
Volgende week de einduitslag: Promotie of degradatie, vreugde en verdriet dus. Succes allen. Ook spelen
bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de
secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297-565756.
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Bridgeclub ABC

Owen Geleijn namens
UWTC winnaar in Hoorn
Regio - Op zondag 10 april stonden
de UWTC renners Leen Blom, Nico Fokker en Guus Zantingh aan de
start van een veteranen 60+ wedstrijd op het mooie wielerparcours
van het sportcentrum Papendal. Na
8 ronden sprongen twee renners
weg uit het peloton en namen een
flinke voorsprong, mede doordat er
in eerste instantie niet werd gereageerd vanuit het peloton.
De beide renners wisten de voorsprong 10 ronden lang te handhaven, maar doordat er uiteindelijk tot reactie uit het peloton loskwam werden de koplopers ingelopen. Vanaf dat moment werd er
volop gedemarreerd, waarbij diverse uitlooppogingen waren met o.a.
Guus Zantingh. Het was wachten
tot twee ronden voor het einde doen
drie renners uit het peloton wisten
te ontsnappen. Het peloton reageerde te laat, zodat deze drie renners
om de ere plaatsen konden strijden.
De wedstrijd werd gewonnen door
Aad van Beusekom, Guus Zanting
wist zich als 8e te klasseren. De overige UWTC renners eindigden netjes
in het peloton.
Op zaterdag 9 april was Guus Zantingh als enige UWTC 60+ veteraan
afgereisd naar Almelo. Na een 10
daagse trainingsstage op Mallorca
was het wel even wennen aan de
interval snelheden op het wielerparcours. Na een wedstrijd waarbij veel
activiteit was, maar geen ontsnapping tot stand kon komen, moest
een massasprint de uitslag geven. In
deze sprint wist Guus Zantingh zich
als 3e te klasseren waardoor hij zijn
eerste podiumplaats van het seizoen behaalde. De wedstrijd werd
gewonnen door Hans van Bavel.
Op zondag 3 april stond Theo Oudshoorn als enige UWTC 60+ veteraan aan de start in Eibergen. Op de
helft van de wedstrijd wisten 5 renners een voorsprong te nemen op
het peloton en zij werden niet meer
achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen door Fred de Kinkelder.
Theo Oudshoorn wist een 13e plaats
te behalen.
Nieuwelingen
Omloop van Lek en IJssel. Op zaterdag 8 april stond deze bekende
nieuwelingen klassieker op het programma met namens UWTC de geselecteerde renners André Looy, Etienne Lenting en Rick van Wieringen. De start was om half tien dus
moesten deze mannen al vroeg uit
de veren. Het was voor Rick, als eerste jaars nieuweling, zijn eerste echte klassieker. Er stonden 160 nerveuze wielrenners aan de start.
Na de neutralisatie ging het peleton met hoge snelheid de polder in.
Zoals bekend in op de Nederlandse wegen moesten diverse obstakels worden overwonnen, waardoor
er veel valpartijen waren.Toch konden de UWTC’ers zich goed handhaven in het peloton. Met André in
de voorhoede en Rick en Etienne
in het midden van het peloton was
er kans op succes. Er ontstond een
kopgroep van 4 renners, maar die
werd uiteindelijk weer teruggepakt.

In de finale ontstond een nieuwe
kopgroep die wel vooruit kon blijven. André finishte in het peloton op
de 20 plaats. Rick finishte in het peloton op de 48e plaats. Etienne finiste op de 81e plaats, omdat hij op
een paar kilometer voor de finish bij
een valpartij betrokken raakte die
door een ander veroorzaakt was.
Al met al een hele mooie wielerdag
met perspectief voor de toekomst.
Jeugd
Op zondag 3 april heeft Bart de Veer
in Hoorn gereden. Bij aankomst
werd op het parcours werd de strijd
beslist in categorie 3. Owen Geleijn
werd hier derde in de sprint, met op
plaats 1 en 2 twee sterke meiden.
Meisjes en jongens kregen aparte prijzen, waardoor Owen (zie foto)
de winst pakte bij de jongens. Owen
was in eerste instantie niet opgeroepen voor de prijsuitreiking, omdat zijn chip niet op zijn naam was
geregistreerd. Later werd dit alsnog
rechtgezet zodat Owen alnog zijn
beker in ontvangst mocht nemen.
Ian werd in categorie twee fraai vijfde. In de categorie 1 werd Brit Buijs
4e bij de meisjes.
Na de pauze in categorie 5 reed Leon Buijs mee. Daniel Wiegmans was
helaas net te laat om in zijn categorie 5 mee te rijden, waardoor hij
met Wesley samen hun wedstrijd in
categorie 6 reden. Voor de start had
Daniel zelfs nog een lekke band,
maar met het reservewiel van Bart
de Veer kon hij toch van start. Bart
stond zelf met zijn broer Jeroen aan
de start in categorie 7, de oudste
categorie t/m 13 jaar. Hier werd erg
hard gereden. Na 3 rondes kon Bart
het niet meer volgen en moest lossen uit de kopgroep. Jeroen heeft
de hele wedstrijd in de kopgroep
van ongeveer 20 renners gereden.
Overige uitslagen
John Oudshoorn werd met “zware”
benen na een feestavond knap 6e in
de ronde van Soest. Een dag eerder
behaalde Frans van der Does eenzelfde klassering in de ronde van
Lexmond. Jeroen van Pierre werd
op zondag 17 april in de ronde van
het Maaskantje 29e bij de nieuwelingen.

le; Boys 8/ Girls 9: Melvin v/d Meer
5e, Daan de Bruin 8e A-finale; Sem
Knook B-finale; Boys 9/Girls 10: Izar
van Vliet 8e A-finale, Jeroen Noordergraaf 6e B-finale; Boys 10/Girls
11: Maarten v/d Mast 7e A-finale,
Yiri Plas 6e

Jochem van der Wijngaard en Bart
van Bemmelen reden nog niet mee
vanwege een blessure eerder opgelopen. Ferdy Cevahir ging tijdens de
training lelijk onderuit en heeft de
wedstrijd ook vanaf de zijlijn bekeken. Volgende week tijdens de 1e
TopCompetitie in Valkenswaard hopen ze wel weer mee te rijden.

B-finale:
Boys 11/Girls 12: Joey Nap 1e, Jurre
Overwater 5e, Mitchell Vink 6e; Boys
12/Girls 13: Scott Zethof 2e A-finale. Boys 13/Girls 14: Arjan van Bodegraven 1e, Thomas v/d Wijngaard
6e A-finale, Sam Verhulst 3e B-finale; Boys 14/Girls 13: Tom Brouwer
2e, Mats de Bruin 6e, Roberte Blom
7e A-finale, Bart de Veer 4e, Guven
Cevahir 6e, Lars Wiebes 7e B-finale;
Boys 15-16: Wiljan Brouwer 6e

Standen
De UWTC-rijders behaalden de volgende plaatsen:
Boys 7/Girls 8: Joël Rijneker 4e Afinale, Alec v/d Mast 2e B-fina-

Regio - Na de twee goed verlopen
wedstrijden in de BMX West Competitie, barste in het weekend van
16/17 april het nationale geweld
los in Valkenswaard. Met ruim boven de 600 deelnemers in bijna 100
manches was de wedstrijd goed bezocht. De strijd om de velbegeerde
wedstrijdpunten is dus weer losgebarsten. Punten die niet alleen meetellen voor de in de competitie over
zes wedstrijden, maar ook meetellen
voor de kwalificatie voor deelname
aan het Nationaal Kampioenschap
dat op 2/3 juli zal worden verreden
in Baarn. De wedstrijddag begon
in Valkenswaard aanvankelijk bewolkt en nog wat fris, maar zo tegen
het middaguur brak de zon door en
kon de korte broek weer aan. UWTC
was met 28 rijders vertegenwoordigd in 14 klassen. Van in deze 28
rijders wisten 10 rijders de manches
te overleven. In de jongste leeftijdsklasse (boys t/m 7 jaar) hebben we
2 nieuwe rijdertjes die het erg leuk
doen. In deze klasse rijdt Ferdi Cevahir (zie foto). Hij bereikte al op zijn
eerste TopCompetitie de finale. Een
mooie prestatie, maar helaas ging
hij in de finale onderuit en werd hij
uiteindelijk 7e. Al met al een rijdertje om in de gaten te houden. Naast
Ferdi reden ook Joey Nap (Boys 11
jaar) en Sven Wiebes (Cruiser 15-16
jaar) een finale. Joey reed een stabiele race en werd in de finale knap
5e. Sven, kwam vorig seizoen op de
kleine fiets niet echt uit de voeten.
Dit seizoen is hij overgestapt naar
de cruiserklasse en haalde voor de
1e keer een finaleplaats en werd 7e.
Grote afwezige was wel ons tweevoudig Nederlands Kampioen, Bart
van Bemmelen. Hij was twee weken geleden in Schagen gevallen en
heeft zijn pols gebroken.

Uitslagen
De uitslagen van de andere rijders
waren: Bij de Boys 7- : Alec van der
Mast, manches: 5, 5, 4, Ferdi Cevahir: manches: 3, 3, 2, ½ finale: 4, finale: 7. Boys 8: Jochem van der
Wijngaard: manches: 3, 4, 2, ½ finale: 6, Melvin van de Meer: manches:
5, 5, 5, Daan de Bruin: manches: 8,
7, 7, Max de Beij: manches: 6, 6, 7.
Boys 9: Izar van Vliet: manches: 2,
4, 6, ½ finale: 5, Boys 10: Maarten
van de Mast: manches: 4, 5, 5, Boys
11: Joey Nap: manches: 3, 1, 2, ½
finale: 2, finale 5, Boys 13: Thomas
van der Wijngaard: manches: 5, 6, 4,
Boys 14: Mats de Bruin: Manches:
6, 6, 6, Roberto Blom: manches: 7,
8, 7, Tom Brouwer: manches: 5, 4, 5,
Nieuwelingen (15-16): Wiljan Brouwer: manches: 4, 6, 3, ¼ finale 5,
Sportklasse (17-24): Michael Schekkerman: manches: 3, 3, 2, ¼ finale:
6e na valpartij, Arno van Vliet: manches: 5, 6, 5, Sportklasse 25+: Mike
Pieterse: manches: 4, 5, 4, ½ finale: 7, Erik Schoenmakers: manches:
6, 6, 5, Eelco Schoenmakers: manches: 7, 7, 7, Michiel Jansen: manches: 5, 5, 5, Cruisers 15-16: Sven
Wiebes: manches: 4, 5, 4, finale: 7,
Danny de Jong: manches: 6, 4, 5,
Cruisers 17-29: Wouter Plaisant van
de Wal: Manches: 5, 6, 3, Kevin de
Jong: manches: 5, 6, 6, Cruisers 3039: Erik Schoenmakers: manches: 3,
3, 2, ½ finale: 6, Peter Szucs: manches: 5, 5, 5, Cruisers 45+: Willem
Kleinveld: manches: 4, 4, 4, ½ finale: 5, Wim Pieterse: manches: 4, 5, 5,
Evert de Jong: manches: 5, 5, 5. Al
met al kunnen we weer terug kijken
op een geslaagde wedstrijd.
De volgende wedstrijd is de 2e wedstrijd om de Noord-Holland Cup op
24 april in Bussum.

Ginkel & Berg winnen
openingsvlucht

Regio - Zondag 10 april was de
BMX uit de afdeling West te gast in
Baarn voor de 2e wedstrijd van dit
seizoen. Het weer zat geweldig mee,
de hele dag zon en niet teveel wind
voor de rijders zodat er mooi gesprongen kon worden.

De Open Klasse kon de winst hem
niet ontgaan. Arjan van Bodegraven deed in zijn klasse hetzelfde, alleen had hij in de finale van de Open
Klasse de pech dat ze met z’n vieren
een lelijke val maakte waardoor ze
niet de finish haalde.

TopCompetitie 2011 van
start in Valkenswaard

Postduiven

BMX UWTC verrijdt tweede
BMX West competitie

De klasse 17+ verreed vandaag zelfs
een kwart finale, en de cruisers 40+
verreed een A + B finale. Altijd leuk
om te zien dat niet alleen de allerjongste het leuk vinden om te BMXen maar ook de vaders. Scot Zethof
was aardig in vorm vandaag, zijn eigen klasse won hij de manches alleen de finale moest hij de winst laten schieten.

UWTC BMX:

A-finale;
Boys 17+: Michael Schekkerman 6e
A-finale, Arno van Vliet 8e B-finale; Cruiser 16-: Wiljan Brouwer 1e,
Danny de Jong 2e, Sven Wiebes 4e
A-finale; Cruiser 17-29: Wouter Plaisant 1e, Kevin de Jong 5e A-finale;
Cruiser 30-39: Erik Schoenmakers
3e, Peter Szucs 6e A-finale; Cruiser
40+: Evert de Jong 7e, Wim Pieterse
8e A-finale, Gerard de Veer 3e, Wilco v/d Meer 6e.
B-finale. De prijzen in de Open Klasse waren vandaag voor Melvin v/d
Meer 4e plaats, Izar van Vliet 7e
plaats, Scot Zethof 1e plaats, Joey
Nap 4e plaats, Tom Brouwer 1e
plaats, Roberto Blom 3e plaats, Bart
de Veer 4e plaats, Michael Schekkerman 5e plaats.

Regio - Na een trainingsvlucht
vorige
week
vanuit
Zevenbergschenhoek,was het afgelopen zaterdag een vlucht om de
punten. Meteen zie je de kampioenen van voorgaande jaren al weer
in de top van de uitslag, maar er
volgen nog 30 vluchten. Maar het
spreekwoord luidt: de eerste klap is
een daalder waard, maar hoe dat in
Euro’s heet moet ik u schuldig blijven. De trainingsvlucht van vorige week was voor veel duiven een
zware training, zodat er reikhalzend
uitgekeken werd hoe het deze week
zou verlopen. Vrijdagavond werden er 723 duiven ingekorfd door
de leden, en dit had uiteraard ook
te maken met het prachtige weer
wat voorspeld was voor de zaterdag. De duiven werden ondanks het
mooie weer pas om 10.50 uur in St.
Job in ’t Goor in België ( een deelgemeente in de provincie Antwerpen
bij Brecht en Schoten) gelost, en dat
kwam omdat er verspreid over het
land mist was ontstaan, waardoor
het aan de grond behoorlijk koud
is, en de zon de bovenlucht sneller
verwarmt. hierdoor ontstaat er een
te groot verschil in temperatuur en
ontstaat er een inversie(twee verschillende luchtlagen) die het oriënteren van de vogels nadelig kunnen
beïnvloeden. De duiven werden met
een Noord Oosten wind gelost, en
om 12.10.36 uur was de eerste duif
van de vereniging terug op het hok
van de Combinatie Ginkel & Berg in
De Kwakel. Deze duif behaalde een
snelheid van 1283,913 meter per minuut, en dat is 77 Km per uur. Henk
Snoek uit De Kwakel werd 2e en
Cor van Bemmelen uit De Hoef legde beslag op de 3e plaats.Leo v.d.
Sluis uit Uithoorn werd eerste in de
B-Groep.op plaats 51. De gemiddelde afstand was 103 Km. In Rayon F van de Afdeling Noord Holland
werd Ginkel & Berg 15e, Henk 17e,
Cor 22e, Ron den Boer 23e, Hennie
Pothuizen 28e en Wim Wijfje 88e,
hier waren 4006 duiven in concours.

De uitslag is als volgt:
St. Job in ’t Goor 723
duiven 23 deelnemers:
Ginkel & Berg
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
R. den Boer
C. Pothuizen
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg
H. Half
W. Könst
Bosse & Zn
Hennie Pothuizen
Zaterdag de 16e april werden de
duiven van Rond de Amstel in het
Belgische Strombeek om 10.45 uur
met mooi weer en een zwakke zuid
zuidwesten wind gelost.
Na informatie bij liefhebbers van
een andere Afdeling bleek dat de
snelheid boven de 90 Km per uur
zou uitkomen, dus we moesten tijdig bij het hok aanwezig zijn. Om
12.24.15 uur klokte Hennie Pothuizen uit Vinkeveen zijn eerste duif,
en ook de plaatsen 2 en 4 waren
voor hem. Ton duiven voorde uit De
Hoef werd 3e en Cor van Bemmelen uit De Hoef wist zelfs 5 duiven
bij de eerste 10 te draaien. Ook in
Rayon F van de Afdeling Noord Holland werd TOP gespeeld, Hennie
werd daar 1e en 2e, Ton werd 8e,
Cor 16e, Ron den Boer 23e, Bosse
& Zn 39e en Wim Wijfje uit De Kwakel 67e. Mooie resultaten voor Rond
de Amstel.
De uitslag is als volgt:
Strombeek 755 duiven en
24 deelnemers:
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
C. van Bemmelen
R. den Boer
Bosse & Zn
W. Wijfje
Ginkel & Berg
H. Half
C. Stevens
Th. Kuijlenburg

Uithoorn - Op 14 april werd de laatste ronde van de derde cyclus gespeeld. Om verschillende redenen
hadden zich nog al wat paren afgemeld. Ook de vaste barmedewerker
Henk is al enige tijd thuis vanwege een heup operatie. Hij heeft echter voor uitstekende vervangers gezorgd waar we bijzonder goed mee
zijn geholpen. Onze vaste verslaggever is voor tien weken naar Spanje vertrokken, dus maar weer teruggevallen op een van zijn voorgangers.
Er is ook nog gebridged, want daar
gaat het bij onze club natuurlijk om.
Zowel in de A lijn als de B lijn waren
er nog meerdere kandidaten die periodekampioen konden worden, dus
hier werd nog hard gestreden. Het
was niet alleen belangrijk voor het
periodekampioenschap met daaraan gekoppeld de prolongatie uit
de B lijn naar de A lijn en andersom
de degradatie uit de A lijn naar de
B lijn, maar ook om de stand in het
clubkampioenschap.
A lijn
In de A lijn waren drie paren niet
aanwezig met als gevolg een stilstaande ronde. Van de drie bovenste
plaatsen na 7 speelronden was één
paar helemaal niet aanwezig en van
twee paren was slechts één partner
aanwezig. In de A lijn werd de eerste
plaats deze week opgeëist door het
paar Henny en Lucas van der Meer
met de prachtige score van 60,50 %.
Tweede werd het paar Bert Morshuis en Wim v.d. Wilk die een score
behaalden van 58 % en met 56,25 %
werden Ada Groenewegen en Roeli v.d. Voorden derde. Ik denk dat iedereen vooral Bert wel een goede
score gunde, want hij had heel lekkere koek meegebracht omdat hij
zijn eerste AOW deze maand ontvangt.
B lijn
In de B lijn leek het er op dat van
de vier degradanten uit de vorige
cyclus er minimaal twee weer konden terugkeren naar de A lijn. Zekerheid was hier nog niet daar de
verschillen minimaal waren. Er werd
fel, maar wel uiterst sportief, gestreden om de ereplaatsen met hopelijk

de zo begeerde promotie. Uiteindelijk waren het Frits Uleman en Gerard Prager die met een percentage
van 60 % de eer van de eerste plaats
van deze ochtend voor zich op eisten. Goede tweede en derde werden respectievelijk Ria Wezenberg
en Hanny Hamacher en Riet Bezuyen en Wim Egberts met percentages
van 58,33 % en 57,92 %.
Uiteindelijk is in de A lijn het paar
Siep Ligtenberg en Piet Prins periodekampioen geworden met een
gemiddeld percentage over acht
speeldagen van 57,21 %. Tweede in
deze reeks werden Ria Prager en Ciny v.d. Elsen met gemiddeld 55,24 %
en derde zijn geworden Addie de
Zwart en Jeannet Vermey met 54,93
%.
In de B lijn zijn Frits Uleman en Gerard Prager periodekampioen geworden met een percentage van
57,54 %. Tweede werd het paar
Greet van Diemen en Nel Grove
met 55,36 % en derde het paar Joke
v.d. Dungen en Wil Uleman met
een percentage van 54,93%. Deze
drie paren promoveren naar de A
lijn en in hun kielzog gaat het paar
Ria Wezenberg en Hanny Hamacher ook over naar de A lijn. Jammer voor de vier onderste paren
uit de A Lijn die gaan degraderen.
Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat zij zich de volgende periode weer terug vechten. Aanstaande donderdag wordt de traditionele
Paasdrive georganiseerd. Er zijn dan
weer prijsjes te verdienen en hopelijk zorgt ons uitstekende bestuur
voor een lekkere traktatie bij de koffie. We zullen het zien.
De competitie zit er voor dit seizoen
weer op, maar we blijven tot eind
juni wekelijks op donderdag morgen van 9.00 uur tot 12.30 uur bridgen in ’t Buurtnest in Uithoorn. Vanaf 28 april kunt u, als u eens kennis met de club wil maken vrijblijvend meedoen. Hieraan zijn geen
kosten verbonden. U moet zich wel
voor woensdag 12.00 uur met een
eigen partner aanmelden bij Ria
Prager tel. 0297-562 563 of bij Lucas v.d. Meer tel. 0297-521 984. Ook
als u nu lessen volgt bij bijvoorbeeld
Cor Hendrix kunt u hem advies vragen of u al zo ver bent.

Laddercompetitie B.V.K
De Kwakel - Nu de parencompetitie is afgerond was het tijd de laddercompetitie, waarvan de laatste
ronde was gespeeld op 13 januari 2011, te hervatten. Aan de hand
van de stand na die 13e januari werden 3 groepen van 14 paren samengesteld, die elkaar in Dorpshuis De
Quakel de punten trachtten te ontfutselen. Soms lukte dat uitstekend,
soms was het helemaal niets en per
saldo eindigden alle paren op de
plaats waar hun prestaties aan de 6
tafels aanleiding toe gaven.
In de A lijn had Rina van Vliet manlief Jan meegenomen als invaller
en deze keer had zij daar achteraf bepaald geen spijt van, want zij
scoorden een fraaie 65,63% en werden daarmee 1e. Aan de vooravond
van hun vertrek naar Frankrijk lieten Jaap en Geke Ludwig nog even
zien dat zij niet voor niets zeer hoge ogen in de parencompetitie hadden gegooid, want deze keer werden zij 2e met 63,89%, waarmee zij
hun naaste en ook enige belagers
in die parencompetitie, Wim en Rita
Ritzen, 3e dus met 61,81%, net voor
bleven.
Janny Snabel en Vrony van Veen
konden deze week geen potten breken en zij werden 14e.

B lijn
In de B lijn waren de denkbeeldige bloemen voor Greet de Jong en
Roel Knaap met 60,42%, waar Trudy
Fernhout en Thecla Borggreven 3e
werden met 56,94%.
Tussen hen in vinden we ‘vreemde’
namen, want Janny en Jan Streng
maakten hun debuut in de Quakel
Arena om alvast een beetje sfeer te
proeven en zij deden dit met 59,38%
meer dan naar behoren.
Toos Boerlage en Corrie van der
Peet (daar zijn ze weer) sloten de rij
in deze lijn.
In de C lijn waren Cor Hendrix en
Bep Verleun verdwaald geraakt. Die
hebben daar helemaal niets te zoeken en met 62,5% lieten zij dat ook
duidelijk blijken. Een verrassende
2e plaats werd opgeëist door Irene Egberts en Annie Lauwers met
57,64% en en het koningskoppel
Jannie en Nico eindigde ook op ereschavot met 54,86%.
Corrie Bartels en Ruud Doeswijk
scoorden boven de 42%, maar dat
was toch niet genoeg om de 14e
plaats te ontlopen. In de totaalstand
na 7 van de 10 ronden staan Dick
Elenbaas en Andre Verhoef met
59,68% gemiddeld aan de leiding,
Wim en Rita volgen op 2%.

De Paddestoel 2 prolongeert
titel met overtuiging
Mijdrecht - De barrage van afgelopen zondag in De Kromme
Mijdrecht is bijzonder spannend afgesloten. De spelers stonden gespannen aan de tafel waardoor de
partijen veel beurten nodig hadden.
Alleen Michael de Kuiper hield het
hoofd koel door in 19 beurten met
ruime voorsprong tegen Wim Berkelaar winnend af te sluiten.
De hoogste serie was 18 caramboles van Kees de Zwart in de partij
tegen Jan van der Meer. Caty Jansen van De Merel/Heerenlux 3 gaf
aan De Paddestoel het meeste tegengas. In de partij tegen Pim de
Jager kwam ze in de nabeurt remise overeen.
De slotpartij waarop de wedstrijdleiding had gegokt zou tussen Jim
van Zwieten en Kees de Zwart gaan.
Jim kon de 33 beurten durende partij net voor de finish van Kees die
er nog 13 caramboles moest dichtgooien. Nico Koster kwam tegen
De Paddestoelen 4 caramboles tekort, Hero Janzing 3 en Martien Heijman 5. Jim, Cock, Pim en Robert

behaalde tegen De Kuiper-van Wijk
een volle 9-0 winst. De Merel-Heerenlux 3 vondt de finaleplaats al een
grote waardering, ze gingen tegen
De Kuiper-vanWijk volledig ten onder maar konden tegen de kersverse kampioen één luttel puntje afsnoepen.
Tegen 17.00 uur werden de prijzen
door Cor van de Kraats uitgereikt
met de volgende uitslag:
1 De Paddestoel 2
17 pnt.
2 De Kuiper-van Wijk
9 pnt.
3De Merel/Heerenlux 3
1 pnt.
Voorafgaand aan deze barrage had
John van Dam in speelweek 34 de
kortste partij in slechts 16 beurten,
z,n gemiddelde kwam op een mooie
7.500 uit.
Peter Marsen zette met 16 caramboles de hoogste serie van de week
met 39.02%. De biljartfederatie sluit
het seizoen en kan terugkijken op
een zeer geslaagd biljartjaar. Door
het sportieve gedrag van de meeste
biljarters waren er weinig wanklanken dus een mooie promotie voor de
biljartsport.
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Nieuwe Meerbode - 20 april 2011
zocht. Middels een circuittraining
kon iedereen lekker trainen en kennis maken met het voetballen zelf.
De nieuwe meiden vonden het erg
leuk en een aantal hebben ook al
aangegeven volgend seizoen te willen voetballen.

Goede opkomst van inloop
trainingavond meidenvoetbal
Uithoorn - Op donderdag 14 en 28
april organiseert de trainster van de
meidenvoetbalteams van de Leg-

meervogels , twee voetbal trainingsavonden waarbij alle meiden in de
leeftijd van 7 t/m 12 jaar van har-

te welkom zijn. Afgelopen donderdag werd de eerste trainingsavond
gehouden en deze werd goed be-

Sophie Renes traint iedere donderdag de twee meidenteams van de
Legmeervogels. Dit doet ze nu al
twee jaar vol enthousiasme en ze
hoopt dat het aantal meidenteams
gaat groeien. Tijdens het afgelopen
schoolvoetbal toernooi waren veel
meiden enthousiast over de sfeer
maar ook het voetballen zelf. Dit is
dus een prima gelegenheid om kennis te maken met het meidenvoetbal
team en hoe er wordt getraind.

Handbal.. kom het ontdekken!
Uithoorn - Ben je op zoek naar een
flitsende teamsport? Kom dan mee
doen met de jeugdtrainingen van
Handbalvereniging Legmeervogels.
Op de woensdagen 27 april, 11 en
18 mei van 16.00 uur tot 17.00 uur
organiseert de afdeling handbal van
Legmeervogels handbaltrainingen
voor jongens en meisjes vanaf
5 jaar. De trainingen worden gehouden op Sportpark Randhoorn,
Randhoornweg 100 in Uithoorn. We
starten de trainingen met wat leuke handbalspellen en baloefeningen, en na een kleine pauze gaan

we verder met een paar korte wedstrijdjes. De laatste training wordt
afgesloten met een spelcircuit. Lijkt
handbal jou een leuke sport, zorg
dan dat je er bij bent en draag sportieve kleren en schoenen. Neem je
vriendjes, vriendinnetjes ook mee.
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn van
harte welkom. Heb je nog vragen,
bel dan naar 0297-532751 of 0612207271 of mail naar legmeervogels@handbal.nl
Het is een unieke kans om kennis te
maken met onze sport, en die kans
laat je toch niet liggen!

Alle meiden in de leeftijd van 7 t/m
12 jaar, zijn op donderdagavond 28
april van 18.00 uur t/m 19.30 uur
van harte welkom op het trainingsveld 5 (het grasveld links achterin).
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Sophie Renes via
meidenvoetbal@legmeervogels.nl.

Tafeltennis

Brent Bakker speelt met
nationaal team in Luik
De Kwakel - Sinds afgelopen zomer traint Brent Bakker(10) van tafeltennisvereniging VDO/SE mee bij
de NTTB talentgroep op het nationale sportcentrum Papendal. Dit
betekent dat hij regelmatig, in het
weekeinde of in vakanties, een stage van een tot drie dagen heeft,
waarbij er met de beste spelertjes
in de leeftijdscategorie tot twaalf
jaar de gehele dag keihard wordt
gewerkt aan technische, taktische,
fysieke en mentale vaardigheden.
Zijn harde werken en goede resultaten in de competitie en op toernooien hebben er toe geleid, dat hij
door de NTTB (Nederlandse tafeltennis bond) werd geselecteerd om
met vier jongens en vier meisjes een
landentoernooi te spelen in Luik op
16 en 17 april.
Brent gaat nu helemaal voor tafeltennis bij VDO/SE en traint vier dagen per week, maar dit was een
paar jaar geleden wel anders: “Voetbal was eigenlijk mijn sport; ik liep
altijd in een shirt van Ronaldinho
en werd Brentadinho genoemd. Ik
vond het super leuk bij KDO in de
F1 en we hadden best een talentvol
team, maar ik kon het niet combineren met tafeltennis, dat ik toch nog
leuker vind. Ook tennis bij Qui-vive vond ik leuk en dat ging ook wel
goed, maar ik voetbal nu alleen nog
maar op school en op straat. Tennis
doe ik alleen op vakantie.”

zelf nummer 4 van Nederland bij de
welpen en meestal gaan alleen de
eerste twee jongens naar toernooien in het buitenland. Verder was het
wel even wennen met reizen, maar
aan hotels ben ik nu wel een beetje gewend door de trainingsstages”.
En de resultaten in Luik? Het was
nog wel even schrikken voor Brent
tussen al het buitenlandse geweld
uit België, Frankrijk en Duitsland.
“Vooral de Duitse en Franse kinderen waren erg sterk, maar gelukkig
heb ik nog een paar partijen kunnen winnen. Vooraf moesten we
van de bondstrainers doelen stellen
voor verbeteringen op technisch en
tactisch gebied en de trainers zeiden dat ik het erg goed gedaan heb.
Ik ben dan ook tevreden over mijn
eerste toernooi voor de bond en ga
er alles aan doen om een volgende
keer net zo fit en snel te zijn als de
kinderen uit Duitsland en Frankrijk.”

Hele eer
En op de vraag hoe het was om als
kleine jongen naar een internationaal toernooi te gaan, antwoord
Brent:” Ik vond het al een hele eer
om te worden uitgenodigd. Ik ben

Uiteindelijk de
ontknoping bij BVU
De Kwakel - Op maandag 11
april speelde Bridgevereniging
Uithoorn (BVU) al weer de laatste ronde in de 5e parencompetitie. Het was spannend, heel
erg spannend, meer zelfs nog
voor de nummers 3 en 4 in de
B-lijn.
De uitslagen:
A-lijn:
1. An & Bert Pronk
60,00%
2. Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer 56,25%
3. Greet & Henk Stolwijk54,17%
4. Thea Stahl & Thea Kruyk
53,13%
5. Stenny
& Herman Limburg
52,78%
6. Bep & John de Voijs 50,42%
In de eindstand hebben Hans &
Nico hun voorsprong iets vergroot ten opzichte van Ada Keur
& Marion Wiebes, 56,67% om
52,99%. Proficiat, voor zowel de
nummers 1 als 2.
De nummers 3 en 4 tot en met
vorige week zakten naar resp.5
en 7. An & Bert (52,27%) zijn opgeklommen naar 3 en Greet &
Henk (51,94%) maken het viertal compleet.
B-lijn:
1. Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
68,06%
2. Marijke
& Ger van Praag
61,11%
3. Gertrude Doodkorte
& Trudy van den Assem 58,68%

4. Tiny
& Bram van Klaveren
57,64%
5. Marijcke
& Gouke van der Wal 56,60%
6. To van der Meer
& Andrew de Graaf en
Cees Harte & Jan Visser 51,39%
Het was erg spannend in de Blijn, wie zou 1-2-3 worden? Uiteindelijk hebben Kokkie en Corry aan het langste eind getrokken.
Met 61,26% eindigden zij voor
Gertrude & Trudy (59,38%) en
Marijke & Ger met 55,99%. Het
viertal promovenda wordt gecompleteerd met Tiny & Bram,
met gemiddeld 53,48%, die de
volgende competitie in de A-lijn
spelen.
De BVU speelt op maandagavond van 19.45 tot 23.00 uur in
de grote zaal bij de bar in sporthal de Scheg in Uithoorn.
Omdat er gewerkt wordt met
BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel
is ingevoerd. U kunt vrijblijvend
een paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor
u is, neemt u dan contact op
met onze secretaris, Marineke
Lang, zij helpt u graag verder.
Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar
onder telefoonnummer 569432
of via e-mail bvu@telfort.nl.

VVA/Spartaan wint in
De Kwakel van KDO 1

G-voetbal KDO pakt de winst
De Kwakel – In deze dere ronde
van de Friends League kon KDO G1
eindelijk het thuispubliek laten zien
waartoe ze in staat zijn. Iedereen
was erop gebrand om na de oefenpartij van vorige week, die met 113 werd verloren, een goed resultaat
neer te zetten.
Aangemoedigd door een grote
groep fans speelde KDO zijn eerste wedstrijd tegen HOSV Friends.
KDO had een licht overwicht op de
tegenstander maar HOSV heeft een
zeer snelle spits in zijn gelederen
die als een raket door de verdediging van KDO ging. Dus oppassen
voor de counter. Stijn kan op zijn
gewone schoenen, hij was zijn voetbalschoenen vergeten, ook makkelijk scoren. Luca zorgde voor de
2-0 waarna HOSV toch via een snelle uitbrak de marge terugbracht tot
een doelpunt. Door de tegenstander
vast te zetten voor hun eigen doel
volgde er een eigen doelpunt van
HOSV. Wederom was het de snelle
spits die er voor zorgde dat HOSV
weer terug kwam op 3-2. Uiteindelijk zorgde Stijn met zijn echte voetbalschoenen voor de eindstand van
4-2 voor KDO.
Een hele spannende wedstrijd met
goed voetbal van beide kanten.
In de tweede wedstrijd van KDO tegen de Buitenboys lieten de spelers
van KDO zien dat ze goed samen

kunnen spelen. Op de afwerking
is nog wel het een en ander aan
te merken want achtereen volgens
werden paal, lat en kruising geraakt
maar het stond nog steeds 0-0. De
doelpunten konden echter niet uitblijven en KDO liep door doelpunten van Omar, Stijn en Luca uit naar
een voorsprong van 3-0. Vervolgens
volgde een rommelige fase waardoor de Buitenboys weer in hun spel
kwamen. Door 2 doelpunten van de
Buitenboys kreeg de wedstrijd opeen een hele spannende wending.
De gelijkmaker kon nog vallen maar
keeper Daniël kwam goed uit z’n
doel om het doel te verkleinen. De
Buitenboys aanvaller schoot de bal
daardoor naast het doel. In de slotfase stelde Stijn en Omar de zege
veilig.

De Kwakel - KDO 1 speelde afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen VVA/Spartaan. De Amsterdammers stonden op voorhand op
een derde plaats en wonnen vorige week knap met 3-1 van koploper ZSGO/WMS. In de heenwedstrijd eerder dit seizoen wonnen de
Kwakelaars met 1-2 in Amsterdam.
Gesteund door dit positieve resultaat probeerde KDO deze middag
om een zo gunstig mogelijk resultaat neer te zetten.
Na twee minuten spelen kregen de
Kwakelaars echter direct een grote
klap te verwerken, toen VVA/Spartaan een terechte penalty kreeg.
Dit buitenkansje werd benut, zodat
KDO al snel tegen een 0-1 achterstand aankeek. VVA/Spartaan was
in de eerste twintig minuten heer
en meester en het vertoonde positiespel was van de Amsterdammers
van een prima niveau.
In het verloop van de eerste helft
beet KDO van zich af en kon een
aantal keer gevaar stichten op het
Amsterdamse doel. Tot een felbegeerde gelijkmaker kwamen
de Kwakelaars helaas niet. Domper voor KDO was het uitvallen van

Sven Vlasman (rugblessure), waardoor Doron Borger in de 40e minuut
binnen de lijnen kwam. Vlak voor
rust werd geklungel van een Kwakelse verdediger genadeloos afgestraft, zodat VVA/Spartaan met een
0-2 voorsprong de rust in kon gaan.
De eer
Na de rust probeerde KDO van alles om terug in de wedstrijd te komen, maar in de 60e minuut besliste
VVA/Spartaan de wedstrijd definitief door de 0-3 binnen te schieten.
In de 70e minuut redde Bart-Jan
van der Jagt de Kwakelse eer door
de 1-3 aan te tekenen.
Dit betekende tevens de eindstand.
Door deze nederlaag blijft KDO
op een dertiende plaats staan. Om
hier vanaf te komen dienen erin het
Paasweekeinde punten gepakt te
worden. Op Paaszaterdag om 17:00
uur speelt het eerste thuis om 17:00
uur tegen nummer zes Nederhorst.
Op Tweede Paasdag speelt KDO opnieuw thuis, dan om 14:00 uur tegen
nummer twaalf Nieuw West.
Wij hopen op uw steun langs de lijn,
want KDO geeft zich niet zomaar
verloren!

foto: Annemarieke Verheij

Uitslagen 3e ronde Friends League:

HOSV Friends - KDO
KGB – Buitenboys
KDO – Buitenboys
HOSV Friends – KGB

2–4
2–1
5–2
2–3

Helaas kon FC Almere niet genoeg
spelers bij elkaar brengen om in deze ronde mee te doen. Maar tijdens
het eindtoernooi op 29 mei zijn ze
zeker weer van de partij.
Foto’s van deze middag zijn te bekijken op www.verheijfotografie.nl

C1000 Paasdrive bij BVU
Uithoorn - Op maandag 18 april
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) haar speciale Paasdrive. Piet
Visser van C1000 Visser-Oude Dorp
wilde deze Paasdrive graag aankleden met een gezellige prijzentafel.
Het resultaat was dan ook een kleurig geheel van chocolade paaseitjes
waar je bijna niet van af kon blijven. Voor de winnaars en “runnersup” was er ook nog een lekker flesje wijn. Ook Kees Spanjaard van De
Scheg droeg zijn steentje bij met
overheerlijke hapjes. De BVU had
besloten om deze gezelligheidsdrive
extra “gezellig” te maken: de A-spelers trokken hun partner uit een bak
met B-spelers.
Dat resulteerde is verrassende (of
juist niet?)
Uitslagen:
Lentegroene-lijn:
1. Hans Wagenvoort
& Maarten Breggeman
60,00%
2. Herman Limburg
& Elisabeth van den Berg 57,92%
3. Gertrude Doodkorte
& Trudy van den Assem
54,17%
4. Bert Pronk & Hans Geels 53,33%
5. Tineke van der Sluijs
& Bram van Klaveren
52,92%
Paasgele-lijn:
1. Henk van der Schinkel

& Trudy van den Assem
62,92%
2. John de Voijs
& Marcel Dekker
60,83%
3. Jos van Leeuwen
& Gertrude Doodkorte
60,00%
4. Lambert Koeter
& Cees Harte
54,58%
5. Ineke Hilliard & Cor Hendrix en
Leo Leenen
& To van der Meer
51,25%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd. U kunt vrijblijvend een
paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Sponsoring voor Dames 1
van TCU
Uithoorn - Wat vorig jaar nog begon als een grapje, werd de keiharde werkelijkheid.
Het Eerste Zondag Dames team
van TCU is vorig jaar kampioen geworden. Als beloning daarvoor zou
Frank den Butter van RSP Consultancy dit team in het nieuwe tennisseizoen gaan sponsoren. Zo gezegd, zo gedaan. Vorige week verscheen op de eerste competitiedag
het gehele team in een gloednieuw
tennistenue, geheel ter beschikking
gesteld door RSP Consultancy.
De complimenten voor de dames
waren deze dag niet van de lucht,
en dat was niet zo zeer vanwege het

tennisspel…. Resultaat zal dit jaar
in de hogere klasse nog wel eens
moeilijk kunnen gaan worden, maar
met Samenwerking & Plezier gaat
het zeker helemaal goedkomen dit
tennisseizoen!
RSP Consultancy is gespecialiseerd
in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management bij
vraagstukken op het gebied van organisatie en informatietechnologie: Project Management, Strategische Informatieplanning, Definitiestudies en vooronderzoeken, Requirementsmanagement ( zie ook wel
www.rspconsultancy.nl).
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Legmeervogels A1 zondag kampioen

Uithoorn - We kijken terug op een
fantastisch seizoen 2010-2011. In
augustus 2010 was er even paniek.
Er waren geen spelers voldoende

beschikbaar om de zondag A1 te
bemannen. De oplossing werd gevonden in het opheffen van de A4
en de spelers te verdelen over de

andere elftallen. Een aantal spelers
(5) zijn de uitdaging aangegaan om
in de zondag A1 te gaan voetballen.
Het resultaat mag er zijn! Als trot-

se trainer/coach feliciteer en complimenteer ik deze spelers! Onze
doelman is Stefan Jalving. 18 wedstrijden heeft hij het doel verdedigd
en moest daarin 19 keer de bal uit
het net halen. Maar daar tegenover
staan ook talloze fantastische reddingen! De verdediging heeft bestaan uit rechtsachter Dave Oosterling, voorstopper Maurits Swijnenburg, laatste man Mattijs Keess,
linksachter Tom Ligthart en afwisselend links- en rechtsachter Guido
Limburg. Onze hardwerkende middenvelders zijn rechtsmidden Rowen van Dijk, midmid en aanvoerder Jordi Holt , linksmidden David
Treur en soms links en vaak rechtsmidden Kenzo Dolce. De voorhoede
bestaat uit rechterspit Nout Schukking, linkerspits Vince Gerritsen en
onze doeltreffende spits Joey Miltenburg. Hij heeft dit seizoen maar
liefst 26 keer het doel getroffen! Afwisselend linker-, rechter- of centrum spitsen zijn Jessine Kissa-

mi en Frank Oosterling. Een speciaal woord van dank gaat uit naar
Kenneth van Nolk van Gogh die ons
bij een aantal wedstrijden geholpen heeft met zijn tomeloze inzet!

De teambegeleider is Arno Swijnenburg. Met zijn hulp is het een schitterend seizoen geworden. Onze
sponsor Timeless Kunstuitleen heeft
voor een schitterend tenue gezorgd.

Topwedstrijd voor KDO
turnselectie

Legmeervogels vergeet
te scoren

De Kwakel - Op zaterdag 16 april
werd de derde en afsluitende wedstrijd gehouden voor KDO selectie
gymnastiek in Nieuwveen. De organiserende vereniging Kwiek had 58
meisjes in de hal van de verenigingen ODI, Zevensprong, KDO en van
zichzelf. Dit maal waren de onderdelen waarop gestreden werd balk,
lange mat en sprong met de minitrampoline.

Uithoorn - “ Onder het niveau gespeeld” ,zo luidde het commentaar van een trouwe Legmeervogels supporter. OSM heeft een fysieke ploeg, die vandaag ging voor
een punt in Uithoorn. En dat lukte
de ploeg uit Maarssen, echter wel
met enig fortuin.
De eerste helft was van beide kanten rommelig: onzuivere passing,
slechte balaannames en te weinig
beweging van beide ploegen zorgde ervoor dat er weinig te genieten viel. Optisch had Legmeervogels een veldoverwicht, maar verder
dan een afgekeurde goal van Guido ( een volgens de scheidsrechter
te snel genomen directe vrije trap)
kwamen de Vogels niet. Uitgespeelde kansen waren dan ook schaars,
mede omdat de eindpass of de juiste afwerking ontbrak.
De tweede helft probeerde Legmeervogels een doelpunt te forceren. OSM beperkte zich voornamelijk tot verdedigen, en dat leidde tot
regelmatige
spelonderbrekingen
door de vele overtredingen.
Toch had Legmeervogels een doelpunt moeten maken. Jeroen kwam
1op 1 te staan met de goede OSM
gelegenheidskeeper, maar schoot
tegen de keeper aan, Li zijn verlengde kopbal viel net aan de verkeerde
kant van de paal, Yorick kreeg ruzie
met bal, anders had hij vrij op het

Zilver voor Isabella
Om 9 uur werd gestart met de jongste groep. Dit zijn de meisjes geboren in 2001 en 2002. Zij hebben basis nivo 13. Misty Kas was als eerste aan de beurt op het zenuwen
onderdeel balk. Zij stond echter als
een huis en net als Isabella van der
Knaap die na haar kwam haalde ze
een ruime 8. Daarna kwamen Jette,
Isa, Tara en Melissa aan de beurt.
Allen eerste jaars nivo 13. Zij hadden duidelijk meer last van de zenuwen, veel wiebels en ook van de
balk af. Isa Vlasman zelfs drie keer.
Tara Meekel liet een mooie halve

draai zien, met haar voet heel hoog,
iets wat ze twee maanden geleden
echt nog niet durfde. Jette Zuijderduin deed aan doorhurken in plaats
van ophurken, maar maakte wel een
wisselsprong zoals hij moet op dezelfde plaats. Bij sprong maakte Jette de hoogste spreidhoek sprong,
een 8,6. Tara heeft niet zoveel gewicht waardoor het lastig is om
hoog te springen. Toch een mooie
8,2 hier. Misty en Isabella gingen
voor de bonuspunten. Zij sprongen
een hoge salto en kregen een 9,1 en
8,8. Melissa Misseyer haalde met
haar lange mat oefening het hoogste cijfer, 8,9. Heel goed, want zij is
van 2003 en dus de jongste van de
groep. Zij kan haar benen zo mooi
gestrekt houden bij de radslag en
handstand. Bij Isa lukte de handstand doorrol prima. Dit maal niet te
hard opgegooid. Helaas kon Marwa
Haroun niet meedoen. Zij brak een
dag tevoren haar pink.
Na het tellen van de gescoorde punten bleek Isabella op een tweede
plaats te staan met 8,6 gemiddeld

achter Eva Soppe van Zevensprong,
die 8,633 scoorde. Een miniem verschil!! Misty werd zesde met 8,167,
Melissa achtste met 8,0, Jette tiende met 7,833, Isa twaalfde met 7,2 en
Tara dertiende met 7,1.
Katja en Denise
Katja, Quinty, Denise en Lynn moesten nog een uur wachten voor hun
wedstrijd op niveau 12. Zij gebruikten deze pauze om goed warm te
draaien. Zelfs de buikspieren werden flink getraind. Hierdoor kwamen zij in topvorm. Dat liet zich
meteen zien op de minitrampoline. Allemaal gingen ze voor de bonussprong, de gehurkte salto. Vooral Katja Bertoen en Denise van der
Tol lieten een perfect tot stand gesprongen hele hoge salto zien, goed
voor 9,75 en 9,9. De hoogste cijfers van de dag! Quinty Kas was geblesseerd maar deed toch mee en
haalde een 8,65. Ook op balk werden hoge achten gehaald. Mooie
zweefstanden, hoge sprongen en
prima arabier af, rustig en stabiel
uitgevoerd. Quinty had op de lange mat door haar blessure niet genoeg kracht om de onderdelen echt
goed uit te voeren. Lynn van Wees

haalde hier door niveau 11 te turnen
het hoogste cijfer, 9,3. Mooie handstand overslag en goede verbindingen tussen de onderdelen.
De jury kwam tot de hoogste score voor Ilse van de Berg van Kwiek
met 9,3 gemiddeld. Maar daarna
waren alle medailles voor KDO. Het
podium kleurde rood door Lynn die
tweede werd met 9,1 gevolgd door
Denise met 9,0. Maar ook Katja
won voor het eerst een medaille en
mocht op het podium door 8,817 te
scoren. Trainster Bettie Sontrop was
apetrots op haar meiden.
Boven de 9
Na afloop werd ook gekeken wie
nou de beste van het hele seizoen
is geworden.
In niveau 13 was dat Tess van
Nieuwburg van Kwiek met 9,208
gemiddeld. Maar ook KDO scoorde hoog met Isabella op een 2e en
Misty op een 3e plaats. Met 8,925
en 8,792.
In niveau 12 was het spannender.
Kwiek met Ilse en Bente op 1 en 2
met 9,183 en 9,175. Heel dicht gevolgd door de KDO turnsters Denise
op een 3e plaats met 9,092 en Lynn
4e met 9,075.

doel kunnen aflopen, en een schot
vanaf de 16 meterlijn van de vrijgespeelde Noud miste de juiste richting en werd door de keeper gestopt.
Afgekeurd
Tevens werd er een doelpunt van
Sven afgekeurd wegens vermeend
buitenspel, en kopte Li uit een voorzet vanaf 5 meter in de handen van
de keeper.
OSM stelde daar een schot van 20
meter tegenover, welke net naast
de paal viel. Zo bleef het uiteindelijk
0-0 in Uithoorn.
Met enig rekenwerk kan worden
gesteld dat Legmeervogels dicht
bij de nacompetitie is. Er dienen
de laatste twee competitiewedstrijden in totaal twee punten te worden
gehaald in de thuiswedstrijd tegen
DOVO respectievelijk de uitwedstrijd tegen Hoofddorp, om deelname aan de nacompetitie zeker te
stellen. De ploeg heeft het volledig
in eigen hand, en in mei zal worden
getracht deze mogelijkheid te benutten. Er volgen nu echter enkele weken van competitierust ( pasen
en Koninginnedag), zodat Lu en Killian ook de tijd krijgen te gaan herstellen van hun blessures. Zo kan de
groep in mei wellicht voor de eerste
keer deze competitie een keer volledig compleet gaan aantreden.

Interne competitie jeugd
Kwinkslag zeer geslaagd
Uithoorn - Ook dit jaar organiseerde badminton vereniging Kwinkslag
te Vinkeveen weer een interne competitie voor haar jeugdleden. Omdat
de jeugdleden in 2 categorieën waren verdeeld, namelijk 8-12 jaar en
13-17 jaar ontstonden er leuke en
gelijkwaardige wedstrijden.
Er werden veel spannende en felle
wedstrijden gespeeld maar geluk-

kig ging het er wel eerlijk aan toe.
Zo kwam er na 5 weken spelen een
leuke uitslag uit.
Groep 1
1ste Tijs Oldenburger
2de Lindsey Roeleveld
3de Laura Klinkhamer
Groep 2
1ste Wouter Pappot
2de Sumire Iwasaki
3de Dennis Chavdrouk

KDO E pupillen
sponsoren trainer Yvo
De Kwakel - Op 9 juni aanstaande zal trainer / leider van de
KDO E pupillen Yvo Braat te vinden zijn op de Alpe d’Huez.
Yvo gaat proberen deze Alpenreus 6
keer te beklimmen. Hij zal dit doen
in het gezelschap van nog 5 andere kwakelaars.

KDO B1 kampioen!
De Kwakel - Afgelopen zondag
moesten de jongens van de B1
de laatste horde nemen voor het
kampioenschap.
Tegenstander was Tos Actief, de
nummer 3 van de ranglijst.
Voordat ze de reis naar Amsterdam
gingen maken kregen ze een door
het kader geregeld ontbijt aangeboden in de kantine.
Met een gevulde maag gingen
we om half 11 richting Sportpark
Middenmeer,om daar met een overwinning glans te geven aan het
kampioenschap.
Het eerste kwartier was niet bepaald goed van onze kant, misschien speelde de spanning een
beetje mee.
Toch werd het al snel 1-0 voor KDO-

door een doelpunt van Chesney. Tos
Actief gaf zich niet gewonnen en
maakte alweer snel gelijk.
Dit was het sein voor KDO om uit een
ander vaatje te gaan tappen,binnen
een mum van tijd liepen we uit naar
5-1.Na de rust was er van verzet bij
Tos Actief helemaal geen sprake
meer. Het ene na het andere doelpunt werd gescoord met als eindstand 11-2. Een compliment voor de
ploeg die goed en geconcentreerd
bleef voetballen.
Een dik verdiend kampioenschap
was een feit. wat met champagne werd gevierd. Aad Rekelhof, de
wedstrijdsecretaris van de junioren,
heeft daarna namens het KDO-bestuur.
Foto: A nnemarieke Verheij

Alles staat die dag in het teken van
“opgeven is geen optie” De slogan
van de actie Alpe d’HuZes!
Het doel van deze actie is om zoveel
mogelijk geld bijeen te fietsen voor
het KWF.
De E pupillen van KDO hebben geld
bijeengezameld om Yvo te steunen.

In totaal hebben de mannen 200 euro bijeen weten te krijgen.
Afgelopen zaterdag is dit bedrag overhandigd. Uit elk team was
een teamvertegenwoordiger naar
voren gekomen om een kort interview met Yvo te houden waarna zij
vol trots de cheque aan Yvo overhandigden. Yvo nam de cheque vol
trots aan en beloofde zijn uiterste
best te zullen doen om de 6 beklimmingen te voltooien.
Wilt u Yvo of zijn team en hiermee
het KWF ook steunen? kijk dan op
internet http://tyurl.org/eu37mM of
op www.opgevenisgeenoptie.nl alle
giften komen geheel ten goede van
het KWF!

Legmeervogels B2
overtuigend kampioen!
Uithoorn - Afgelopen zondag
moest er een ontknoping komen in
de 2e klasse. Maar liefst vier teams
hadden kans op het kampioenschap. De Dijk, Almere, AFC en Legmeervogels. De Vogels moesten uit
tegen AFC waarvan zij de thuiswedstrijd met 3-4 hadden verloren.
De gele mannen gingen meteen
goed van start en hielden AFC knap
onder druk. Na tien minuten waren de Vogels dicht bij een doelpunt
maar de keeper redde. Daarna werd
de keeper prachtig door de benen gespeeld en stond de het 0-1.
Weer 10 minuten later een prachtig
schot in de korte hoek en de rust-

stand was bereikt. Het bleef spannend want uit Almere was nog geen
uitslag bekend. Beide teams kwamen gretig uit de rust en het was direct spannend. Beide keepers hadden het druk. Ongelukkig raakte een speler van AFC de bal in eigen doelgebied en kwam er 0-3 op
het bord. Vanaf dat moment waren
de Vogels niet meer te houden. Zij
wisten de wedstrijd met 0-7 te winnen. Zo werd het seizoen 2010-2011
mooi afgesloten.
Na kampioen te zijn geworden in de
najaarscompetitie promoveerden zij.
Ook in deze hogere klasse zijn zij nu
dus kampioen!
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TTC De Merel fietst naar
de bloesem

Laatste wedstrijd dames 1
Atalante

De Ronde Venen - Wil je de Betuwe in volle bloei zien? Fietsen langs
schilderachtige riviertjes en door
mooie dorpjes? Ga op tweede paasdag dan mee met fietsvereniging
TTC De Merel.
Maandag 25 april, tweede paasdag,
houdt TTC De Merel haar traditionele Bloesemtocht. Deze lentetocht
gaat voornamelijk langs mooie binnenweggetjes en rustige dorpjes,
met fruitbomen in volle bloei.
Vanuit Vinkeveen gaat de route via
Kockengen naar Harmelen en IJsselstein. We steken de Lek over naar
Vianen en gaan verder naar Heien Boeicop en Asperen. We komen
bij de Linge, het mooie riviertje dat
richting Geldermalsen kronkelt. Hier
genieten we volop van de vele soorten fruitbomen die in de bloesem
staan. Bij Geldermalsen buigen we
af naar het prachtige plaatsje Buren.
Daar houden we een koffiestop. Via
Zoelmond en Beusichem fietsen we
naar Culemborg waar we de pont

Vinkeveen - Zaterdag 16 april
speelde Atalante dames 1 de laatste
wedstrijd van het seizoen. Het team,
gesponsord door Haaxmann Lichtreclame en Krijn Verbruggen, begon om 15.00 uur in de Amsterdamse Blauw/withal met de wedstrijd
tegen de nummer 2 van de competitie. Zonder de mogelijkheid voor
beide teams van degradatie of promotie werd de wedstrijd gestart met
een vrij gevoel. Jana Chatrnuchova
kon deze laatste wedstrijd niet aanwezig zijn in verband met een blessure en trainer/coach Sjaak Immerzeel moest het helaas ook af laten
weten. Nancy Lijten nam deze wedstrijd tegen Vanetie Casting Amsterdam de coaching op zich.
De eerste set werd gestart met Irma Schouten als spelverdeelster,
Marleen Sondermeijer en Carin van
Kouwen op midden, Loes Kuijper
en Mirjam van der Straatte op buiten en Suzan Heijne op de diagonaal. De eerste paar ballen vlogen in
no-time om de oren van de Atalantse dames, de sterke service van de
Amsterdammers en scorende middenaanval zorgde al snel voor een
achterstand van 8-3. Na een korte
time-out herpakte Atalante zich en
kwam Loes Kuijper weer menigmaal
tot scoren. Helaas kon de opgelopen achterstand niet meer worden
ingehaald en ging de eerste set verloren met 25-20.
Na warmgedraaid te zijn in de eer-

nemen en via Tull en ’t Waal weer
richting Vinkeveen gaan.
De rit wordt in twee groepen gereden. De snelle groep rijdt maximaal
30 km/uur, de minder snelle groep
rijdt een paar kilometer langzamer.
De wind heeft natuurlijk invloed op
de snelheid, maar er zijn vaste voorrijders. U rijdt dus uit de wind mee in
een van de groepen.
Iedereen met een racefiets en een
redelijke fietsconditie kan mee, u
bent van harte welkom!
Een valhelm is bij ons verplicht.
De lengte van de Bloesemtocht is
150 kilometer.
Start en finish zijn bij café De
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
Inschrijfkosten: 3,- voor NTFU-leden en 4,- voor niet-leden (dit is inclusief 0,80 euro voor de pont). Inschrijven vanaf 7.45 uur, we vertrekken om 8.00 uur.
Kijk voor informatie op www.ttcdemerel.nl. Of bel Margot Kompier (tel.
0297-267741).

Atlantis D3 verliest nipt
van ESDO2
Mijdrecht - Zaterdag 16 april
speelde het door HCM (Handling
Company Mijdrecht) gesponsorde
D3-team van Atlantis de derde wedstrijd van het voorjaars buitenseizoen. De wedstrijd werd gespeeld
op het terrein van Atlantis aan de
Hoofdweg tegen de D2 van streekgenoot ESDO uit Kockengen.
In de eerste helft kreeg het team
een aantal mooie kansen. Deze werden echter jammer genoeg gemist.
ESDO kon wat terug doen, maar
miste een strafworp.
Na de vakwissel ging het echter verdedigend mis en liep ESDO snel uit
naar een 0-3 voorsprong.
Na een aantal goede aanwijzingen
in de rust van de coaches ging Atlantis D3 in de tweede helft voortvarend van start. Na een goede aangeef van Nina scoorde Jamaico dan
ook snel de 1-3. Het spel golfde
daarna heen en weer.
Nadat ESDO er 1-4 van gemaakt
had, werd het alweer snel 2-4 door
een score van Amber na weer goed
aangeven van Nina. Vlak voordat de

vakwissel zou plaatsvinden, maakte ESDO er jammer genoeg alweer
2-5 van.
Na de vakwissel werd erop gehamerd om het geleerde op de training van de afgelopen weken in de
praktijk te gaan brengen. Het team
pakte dat goed op en zette aan voor
een eindspurt. Ineens lukte het ingestudeerde van de training en via
twee dezelfde mooie aanvallen werd
er gescoord. Beide waren op aangeven van Dennis waaruit Latifa en
Demi scoorden. Hierdoor werd de
stand 4-5. Atlantis ging nu vol voor
in ieder geval een gelijkspel. Helaas
was daar de tijd te kort voor en werd
de eindstand 4-5.
Op 23 april zal het team de volgende
streekderby aangaan tegen De Vinken D2.
Dit zal plaats vinden op het terrein
van De Vinken in Vinkeveen. Atlantis D3 is erop gebrand om het verlies uit de thuiswedstrijd ongedaan
te maken. De coaches gaan er vanuit dat de goede lijn uit de wedstrijd
tegen ESDO wordt doorgezet.

ste set, begonnen de Vinkeveense
dames sterk aan de tweede. Danielle van der Horst had de plek ingenomen van Marleen op het midden.
Irma Schouten begon met een servicebeurt die een aantal punten opleverde. Ook kreeg Mirjam van der
Straatte deze set de kans om langs
het lange blok van de tegenstander
tot scoren te komen. Vanaf de zijlijnen was het ook duidelijk te zien;
deze set was in de pocket, 20-25.
Met dezelfde opstelling werd begonnen aan de derde set. Amsterdam herpakte zich deze set en het
ging lange tijd gelijk op. Een kleine
achterstand werd snel weer rechtgezet door de sterke service van
Carin van Kouwen, een kleine voorsprong werd weggegeven door slordige fouten in de pass. Uiteindelijk
trok Atalante aan het kortste eind
en verloor deze set nipt met 25-23.
Met een 2-1 achterstand in sets,
moest het team deze set winnen om
nog kans te maken op een overwinning. Hoewel de dames een goed en
mooi spel lieten zien om naar te kijken, gingen er meer punten verloren dan gewonnen. De lange rally’s van de vorige sets begonnen
zijn tol te eisen waardoor de aanvallen te makkelijk te verdedigen waren. Uiteindelijk ging de set verloren met 25-20 en verliet dames 1 na
een mooie wedstrijd met opgeheven
hoofd voor de laatste keer dit seizoen het veld.

CSW E1 kampioen eerste
klasse!!
Wilnis - Afgelopen zaterdag was
het dan zover, de jongens van
CSW E1 konden na een spannende
maar vooral leuke competitie kampioen worden van de 1e klasse. Er
moesten dan nog wel wat puntjes
worden meegenomen uit Hilversum, waar Olympia E1 op het menu stond. Laat ik het kort houden
over die wedstrijd, die verliep niet
zoals we gehoopt hadden en zeker niet zoals we gewend waren van
CSW E1. Het gehele seizoen heeft er
een degelijk team op het veld gestaan wat meestal door goed spel
en vooral ook wilskracht zijn puntjes had weten binnen te slepen. Nu
liep dat even wat anders maar gelukkig hebben de spelers van nota
bene Argon E2 ervoor gezorgd dat
de concurrent voor de titel, BFC, met
een gelijkspel naar Bussum werd
teruggestuurd, dank daarvoor Argon. BFC had daardoor namelijk zoveel punten achterstand op CSW E1
opgelopen dat onze jongens voor
hun niet meer te achterhalen vielen
en dus met de titel op zak aan de
champoepel en het vuurwerk konden beginnen!
Sponsoren
Onze sponsoren

“Motion

giet-

vloeren” en “A-ware” hadden voor
prachtig glimmende bekers gezorgd. De polonaise werd ingezet
en bij thuiskomst op het CSW terrein klonk het “We are the champions” door de luidsprekers, zeker
toen bleek dat het andere deel van
de CSW E-selectie, de E2 ook kampioen was geworden, een ongekende luxe. Na een uitgebreide lunch
op de club, bestaande uit een heerlijk patatje mayo en een flessie AA
(om 11.30 ’s ochtends….) was er
verder nog een huldiging bij aanvang van de wedstrijd van het 1e
elftal van CSW en daarna bleef het
nog heel lang onrustig in en om de
kantine. Op bijgaande foto het zooitje ongeregeld wat ervoor gezorgd
heeft dat CSW E1 de zo begeerde
titel mee naar Wilnis kon nemen,
van links naar rechts geef ik u: Axel
Limbeek, Mats Rammers, Luca van
der Werff, Max Oliemans, Tom Vis,
Max Bras, Mick van der Loo, Max
de Haan en Bob Bode, stuk voor
stuk toppers en een waarborg voor,
ook een in de toekomst, sterk CSW!
Trainer/coach Bas van der Spek en
coach Frank Zaal waren te bescheiden om op de foto te verschijnen
maar hebben zeker hun steentje bijgedragen dit seizoen.

Tweede wedstrijd voor
GVM’79 acrogym
Darttoernooi tot laatste
pijl spannend
Mijdrecht - Het was weer een
spannende avond bij Soos ‘De Cirkel” (soos voor verstandelijk gehandicapten) afgelopen dinsdag. De finale van alweer het vijfde darttoernooi.
De laatste pijl van Jeffrey Leygraaff
moest de beslissing brengen. Wie
ging met de wisselbeker naar huis.
Jeffrey of Rob van Goor. De spanning was erg groot.
Het werd Rob van Goor. Een hele
grote verassing.
Weken waren de deelnemers van
Soos “De Cirkel” onder leiding van
Jos de Graaf met assistentie van
Hannah aan het darten geweest. De
wisselbeker stond elk week op tafel. Alle deelnemers wilden hem natuurlijk graag winnen. Het was zo
spannend dat op de laatste avond

de beslissing pas ging vallen. Chris
van cafe Cense, sponsor van dit evenement, reikte de bekers uit. Daarnaast kreeg ook elke deelnemer een
medaille. Soos “De Cirkel” bedankt
Chris hier dan ook hartelijk voor.
Soos “De Cirkel” heeft een zeer succesvol seizoen achter de rug. In dec.
een geweldig Kerstdiner geheel verzorgd en gesponsord door de Rotary. In maart de grote playbackshow.
Daarna een bezoek aan de Brandweer in Wilnis. Dit was ook een fantastische avond. Brandweermannen nogmaals bedankt. En nu dan
deze geweldige finale van het darttoernooi. Wilt u meer informatie over
Soos “De Cirkel”dan kunt u altijd
contact opnemen met de coördinator Angela van Adrichem tel. 0297593545 -0623937815.

Inschrijving “Jumbo
Avond4daagse Vinkeveen”
Vinkeveen - Van 24 tot en met 27
mei zal de “Jumbo Avond4daagse
Vinkeveen” plaatsvinden. Je kunt
je nu al inschrijven via www.avond4daagsevinkeveen.nl voor de 5 of 10
km. Inschrijven kost 5,-. Alle informatie is te vinden op de website of
op de flyer die op de Vinkeveense
scholen is uitgedeeld. Met vereende
krachten is het IJsclub VIOS gelukt
om de avond4daagse weer plaats te
laten vinden. We zijn daarbij meer
dan normaal dank verschuldigd
aan onze vrijwilligers en sponsoren
Tweed BNO, Rabobank en de Jumbo. Na het grote succes van vorig
jaar ook dit jaar de sportiviteitprijs.
Die is voor de klas met (procentu-

eel) de meeste inschrijvingen. Het is
natuurlijk je eer te na deze prijs mis
te lopen. Wij hanteren voor de kinderen van 4 tot 12 jaar de volgende
stelregel. Zit je in groep 1 of 2 minimaal 1 avond, groep 3 minimaal 2
avonden en vanaf groep 4 alle avonden mee wandelen. Zit je in groep
7/8, vinden wij het heel knap als je
de 10 km loopt. Heb je niet via internet in kunnen schrijven, dan kan dat
ook nog op dinsdag 24 mei vanaf
17.30 uur in de Boei. De organisatie
stelt inschrijven via de website wel
heel erg op prijs. De vrijwilligers en
de organisatie hebben er zin in en
zien je graag op 24 mei om er een
groot wandelfeest van te maken.

Mijdrecht - Afgelopen weekend
was de tweede plaatsingswedstrijd
voor de acrogymmers van GVM’79
op het hoogste niveau. De vier
teams hadden zich wederom goed
voorbereid en verschenen dan ook
vol goede moed aan de start. Voor
de teams op het B-niveau was er
helaas wat tegenslag. In het team
van Joëlla, Priscilla en Annemaaike
had Priscilla een elleboogblessure,
waardoor ze beide oefeningen niet
op volle sterkte konden draaien. In
de balansoefening miste de handstand, maar de dames hadden dit
mooi opgelost door de rest van de
oefening erg netjes uit te voeren. Ze
kregen een 7,450pnt voor de uitvoering en 7,7pnt voor de artisticiteit,
zeer goed. De tempo-oefening was
helaas wat slordiger in de technische uitvoering, in totaal hadden de
dames 46,450pnt en werden hiermee 9e. Het team van Swetta, Mariska en Laura begon zeer sterk in
hun tempo-oefening, maar bij de
individuele salto’s ging het mis. De
dames maakten de oefening nog
erg goed af, maar de punten waren door 2 vallen erg laag. In de balans oefening kwamen deze dames
nog erg sterk terug met een mooie
handstand en nog twee prima andere torens. In totaal scoorde dit team
47,450pnt en werden hiermee 8e.
Lorena en Frederike die vorige wedstrijd veel pech hadden, kwamen
deze wedstrijd erg goed terug. Zij
voerden 3 prima oefeningen uit,

waarbij vooral de landingen van de
tempo-elementen erg strak waren.
De jury was echter weer erg streng
en vond het nodig om in elke oefening elementen af te keuren. Helaas
voor de dames deze keer nog geen
NK-limiet, maar met een verbetering van 16pnt ten opzichte van de
vorige wedstrijd en erg goed resultaat. Het puntentotaal van 59,950pnt
was goed voor de 4e plek.
In de Ajeugd waren Demy en Imara er deze keer op gebrand om de
EK-limiet te halen. In de balans oefening waren de elementen lekker
strak, maar liep de oefening niet zo
lekker op de muziek. De tempo-oefening was, zoals we van hen verwacht hadden erg strak en mooi uitgevoerd. De jury gaf Demy en Imara voldoende punten voor de eerste
plek, maar 53,750 is 0,6pnt te weinig voor de EK-limiet. De komende
tijd gaan de teams weer hard aan de
slag om de volgende wedstrijd weer
van de vloer te knallen. Kom eens
kijken in de gymzaal op dinsdag
van 18:00 – 20:00 of doe lekker mee
met een proefles op donderdag van
16:00 – 17:00. De lessen worden gegeven door Esther de Vries in gymzaal de Brug, van wassenaarstraat in
Mijdrecht.
De volgende wedstrijd zal op 15 mei
onze onderlinge wedstrijd zijn. Hier
zullen alle teams van GVM’79 het
tegen elkaar opnemen. Ook dit belooft een leuke en spannende wedstrijd te worden.
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Michael Woerden tweede
in Zorg&Zekerheidcircuit

Hertha E3 superieur tegen
de Vecht E3

Mijdrecht - Met een tweede
plaats in de Omloop van Noordwijkerhout heeft Veenloper Michael
Woerden afgelopen zondag z’n 2e
plaats in eindklassement van het
Zorg&Zekerheidcircuit veilig gesteld. Michael finishte in deze hardloopcyclus - met in totaal 7 wedstrijden - achter Nederlands Kampioen
bij de Masters Oscar de Kuijer.
Het Zorg&Zekerheidcircuit is de
laatste jaren uitgegroeid tot een begrip bij hardlopers in de regio Leiden en omgeving. Bij de 7 wedstrijden, waaronder de 10 Engelse Mijl
in Uithoorn, komen per wedstrijd
gemiddeld 1200 lopers. Het lijkt er
nu zelfs op dat de organisatie het
aantal wedstrijden wil uitbreiden tot
8 met een loop aan de andere kant
van de Amstel…
Michael en Frans Woerden weten
deze lopen al jaren te vinden, maar
ook andere Veenlopers lijken nu
de weg naar deze gezellige hardloopcyclus te hebben gevonden. In
Noordwijkerhout stonden in totaal 8
lopers van de Mijdrechtse atletiekvereniging aan de start.
De lopers van de halve marathon
kregen een prachtige – enigszins
geaccidenteerde - ronde voorgeschoteld door de duinen en langs

Vinkeveen - Laatste wedstrijd van
de competitie waarin we nog 2e
kunnen worden. In Loenen speelt de
E3 tegen de Vecht. Als de wedstrijd
begint lijkt het er even op dat beide teams redelijk in evenwicht zijn.
Maar dan komt de druk toch al snel
op het doel van de Vecht en wanneer dan het eerste doelpunt gemaakt wordt door Hertha (Eric) begint het spel.

de in bloei staande bollenvelden.
Michael Woerden liep deze halve
met de ‘handrem’ in verband met de
marathon van Utrecht van komende
week. Z’n 1.15.34 was desondanks
ruimschoots voldoende voor een
2e plaats in de daguitslag en een
zelfde klassering in het totaalklassement. Z’n broer Frans nam ook
aan alle 7 wedstrijden van het circuit deel. Hij finishte in het bij tijd en
wijle warme Noordwijkerhout in een
tijd van 1.26.17; dezelfde tijd als een
dag ervoor tijdens de Geinloop in
Driemond (maar tegenwoordig grotendeels over het grondgebied van
De Ronde Venen). Martien Lek en
Jos Bunschoten liepen gezamenlijk
naar een tijd van 1.36.15.
Op de 10 kilometer stonden ook vier
Veenlopers aan de start. Het geheel
vernieuwde parkoers was 450 meter
langer dan de aankondiging deed
vermoeden. Mark Baas liep naar
een tijd van 44.01. Henny Kooijman
zat precies 2 minuten achter hem
46.01. Henny Buijing finishte in een
tijd van 46.25. Henny kon vooral zeer
tevreden terugkijken op z’n doordeweekse 5000 meter op de baan van
AV Aalsmeer. Hij liep hier een prima
20.45. Yvonne Buijing volbracht haar
10,45 km in 1.19.15.

Hertha MC1 overtuigend
tegen VVZ’49 MC1
Vinkeveen - Vandaag moesten
we al heel vroeg vertrekken naar
Soest. De planning van 8 uur werd
niet gehaald, doordat sommige
meiden het wel erg vroeg vonden.
Maar niettemin, iedereen was er,
behalve Claire , Jessica en Rosanne die al van tevoren afgezegd hadden. Hier door waren er wat omzettingen in het team. Imke ging keepen, en Amber van de Vliert samen
met Nanou in het hart van de verdediging. Er moest vandaag gewonnen worden wilden we het de koploper VOP nog moeilijk maken. Dus
vol goede moed en overtuiging het
veld op. Dit moesten de meiden gewoon doen. Nou, dat bleek ook wel.
Vanaf het eerste fluitsignaal ging
het richting het doel van VVZ’49.
Hier door gingen Amber Riechelman en Rowan meer pressie voetballen, zodat er voorin altijd iemand vrij
stond. Dit resulteerde dan wel weer
in een paar counters, maar de verdediging had hier weinig moeite
mee. Wij langs de kant veel meer,
want het was soms wel hachelijk
om te zien dat alles op het laatste
moment klopte. Na verschillende
kansen gehad te hebben via Danitsja, Kiana en Isabelle kwam de bal
van Kiana van links via Amber Rie-

chelman ineens doorgespeeld naar
rechts waar Nancy ineens volkomen
vrij door kon lopen en de bal heel
beheerst in schoot. 0-1. Dit was tevens de ruststand en in de rust alleen verteld dat er bij de counters
van VVZ’49 bij ons de hartslag een
beetje van streek raakte, maar de
meiden waren er niet erg van onder
de indruk. In de tweede helft hetzelfde verhaal. Kansen genoeg. Isra
die op de lat schoot, een prima voorzet van Danitsja op Isra, die net niet
de bal kon koppen, Danitsja die een
paar verdedigers uitspeelde maar
vergat te schieten, en dan de bekroning, een prachtige slalom van Amber Riechelman door de verdediging waarbij ze 4 verdedigers dolde en de bal gewoon over de doellijn liep.0-2. Toen was de wedstrijd
gespeeld en was het rustig uitspelen. Na het laatste fluitsignaal was
er dus weer een record verbroken.
6 wedstrijden gewonnen in de voorjaarscompetitie, en ook nog eens
met goed en attractief voetbal!!!
Helaas heeft VOP ook gewonnen
van Hoogland zodat de meiden nog
steeds 4 punten achterstaan. Maar
met nog twee wedstrijden te gaan is
alles nog mogelijk.

Jongens D2 HV Mijdrecht
(weer) kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag zijn
de mannen van de D2 weer kampioen geworden. “Weer”, want het
begint bijna gewoonte te worden
dat dit al tijden prima hockeyende team met enige regelmaat prijzen pakt. Nadat als Jongens 8D1
het eerste zaalhockeyseizoen succesvol werd afgerond, moest een

nieuwe uitdaging worden gezocht.
Het idee werd geboren om dit 8-tal
vervroegd door te schuiven naar de
echte elftallen competitie. Vanaf 5
maart mochten de jongens daarom
voortaan hun kunsten vertonen op
het grote, hele veld. Met “slechts”
9 jongens in het eigen team moest
overigens elke week een beroep

Groep 8 OBS De Trekvogel
werden kampioen
Vinkeveen - Op woensdag 13 april
speelden de jongens hun schoolvoetbaltoernooi bij Hertha in Vinkeveen. De jongens van OBS De
Trekvogel speelden mee bij de zeventallen. Het werd een zeer succesvolle middag. In de voorronde
moesten maar liefst 5 wedstrijden
worden gespeeld. Alle vijf de wedstrijden werden gewonnen. Tegen
de Beatrixschool en de Twistvliedschool was het wel zeer spannend.
De zeventallen waren goed tegen
elkaar opgewassen, maar uiteindelijk trokken de jongens van OBS De
Trekvogel aan het langste eind. Het
werd twee keer 1-0.
In de halve finale was weer de
Beatrixschool de tegenstander,
maar nu het tweede team van deze school. Na 15 minuten was het
nog steeds 0-0. Er werd twee keer 5
minuten verlengd. In de laatste minuut was het Freddy die zijn zevental naar de finale schoot. In de finale
troffen zij de Fontein. Een goed team

met fysiek sterke jongens. OBS De
Trekvogel speelde met een sterk
middenveld en daarachter een controlerende laatste man. In de spits
liep Esref Balci en hij wachtte op zijn
moment. En dat kwam. Met twee
prachtige uitvallen scoorde hij op
magistrale wijze de 1-0 en de 2-0.
De dolblije spelers vergaten toen
even dat er nog enkele minuten te
spelen waren en de Fontein kwam
gevaarlijk terug. Maar in de slotfase
scoorde de Fontein slechts eenmaal.
Het laatste fluitsignaal klonk en de
jongens van OBS De Trekvogel konden hun geluk niet op. Zij doken
over elkaar heen van blijdschap. ZIJ
WAREN KAMIOEN! De beker werd
opgehaald en de meester trakteerde de jongens van groep 8 van OBS
De Trekvogel op “een patatje met”
en dat smaakte uiteraard verrukkelijk. Van harte gefeliciteerd Martijn,
Koen, Esref, Dylan, Freddy, Maurice,
Luc, Verity, Jeroen en Malik met deze geweldige sportieve prestatie.

Luc Verwijs derde bij
kwartfinale NK
Wilnis - Luc Verwijs (11) uit Wilnis
eindigde zaterdag 16 april in Waddinxveen op een mooie en verdiende derde plaats bij een plaatsingswedstrijd voor het NK turnen. Zijn
trainingsmaatje Niels van der Sluis
werd vierde. Hiermee stromen zij
ruimschoots door naar de halve finale van het Nederlands Kampioenschap eind mei.
Luc turnt bij turnvereniging TOOS
in Waddinxveen en komt dus uit in
het district Zuid-Holland. Dit jaar
doet hij voor het eerst mee bij de
pupillen, en wel in de tweede divisie. Twintig jongens gingen zaterdag
de strijd aan met elkaar. De eerste
twaalf zouden doorstromen naar de
halve finale van het bondskampioenschap. Bij een eerdere kwartfinale in maart eindigde Luc net naast
het podium; dit weekend was hij erop gebrand om die medaille wel
mee te pikken.
Daarvoor had hij vooral heel hard
geoefend op een salto uit de brug,

een moeilijk element dat lang nog
niet alle jongens beheersen. Behoorlijk zenuwachtig maar vooral
ook heel gemotiveerd begon hij aan
dat toestel. Niet alleen de salto lukte, maar ook de rest van de oefening
zag er superstrak uit. Goed voor een
score van 16.65, de hoogste van allemaal.

worden gedaan op een aantal invallers vanuit J8D2, wat echter door de
soepele medewerking van coaches
Yvette Gorter en Jan Prins geen enkel probleem vormde: vanuit een
pooltje met Bart Vroegop, Floris
Whitton, Maarten Woudstra, Thomas van der Vuurst en Arthur Prins,
konden wekelijks drie mannen worden meegenomen.
De eerste 5 wedstrijden werden
keurig gewonnen. Rivaal Qui Vive deed niet onder, maar speelde bij Saxenburg gelijk en morste
daar dus twee punten. En juist deze Qui Vive mannen zouden we ontmoeten tijdens de laatste wedstrijd.
Een echte kampioenswedstrijd dus
waaraan we begonnen met 2 punten voorsprong en waarin dus minimaal 1 punt gehaald zou moeten
worden. En dat dit niet vanzelf zou

gaan werd snel duidelijk: Mijdrecht
had in de eerste helft de betere kansen, maar als die dan niet worden
benut blijft de tegenstander in de
wedstrijd en kijk je na een counterdoelpunt tegen een onverwachte 0-1 achterstand aan. In de rust
moesten daarom een aantal afspraken nog maar eens worden herhaald en werd het team opnieuw
op scherp gezet. Gewoon gaan hockeyen, d.w.z. de bal het werk laten doen, overtal situaties uitspelen
door te blijven passen en de achterhoede van Qui Vive geen tijd meer
geven om uit te verdedigen, waren
de belangrijkste aandachtspunten.
Na een nog wat aarzelend begin
van de tweede helft kantelde de
wedstrijd dan toch: in een kwartier
tijd werd de 0-1 achterstand omgebogen in een 3-1 voorsprong. Eerst
zorgde de 1-1 uit een solo van Hugo Moorthaemer voor bevrijding en
daarna kreeg het hele team vleugels. Opeens werden alle duels gewonnen, heersten Luke Mulder,
Ivo Adema en Max van der Meulen weer achterin, waardoor Tobias Smit en Jochem van den Barg op
het middenveld beter gingen spelen en konden Thijs Gasse en Floris Berkelder hun doelpuntjes meepikken.
Keeper Rick Velle moest nog een
paar keer optreden, maar hield het
doel tijdens een spaarzame Qui Vive
aanval verder keurig schoon.
Omdat “een wedstrijd gewoon uitspelen” niet echt bij deze mannen past, kon nog een tweetal
Mijdrechtse doelpunten worden
genoteerd. Met de uiteindelijk 5-1
werd het krachtsverschil goed in
beeld gebracht en bestond er geen
enkele twijfel meer over wie zich de
terechte kampioen mocht nomen.

Met goal 2 -een werkelijk subliem
schot van Dani- komt de vaart er
echt in. Er wordt goed over en weer
gespeeld. Dit onder leiding van de
coach (Johan) die er vandaag alleen voor stond. Jeffrey krijgt een
kans en pakt ‘m 3-0. Dit potje wordt
nu nog maar op een helft gespeeld.
Wanneer Jason de bal eerst op de
paal schiet en het hele doel doet
sidderen weten de tegenstanders

Bij de prijsuitreiking was het nog
even spannend. Maar met een puntentotaal van 106.15 stond Luc stevig op de derde plek en mocht hij
de bronzen medaille mee naar huis
nemen. Het verschil met de winnaar,
die aan het begin van het seizoen
nog ver voor hem eindigde, was deze keer maar twee punten. Zowel
Luc als Niels gaan zich nu opmaken

dat het serieus is. Het 2e schot van
Jason gaat er dan ook knetterhard
in (4-0). Calvin dribbelt langs de
lijn en scoort 5-0 en zo gaan we de
rust in. In de 2e helft is er af en toe
een counter, die perfect in de defensie door Max en Nand gestopt
worden. En deze mannen werken
de bal vervolgens vakkundig weer
naar voren. Calvin scoort 6-0. De 7e
goal (Jeffrey) via een pracht voorzet van Wouter. Dan 8-0 (Eric) en
9-0 (Eric). Dan besluit de coach dat
Wesley even mee mag voetballen en
ruilt met Wouter van plaats. De tegenstander ziet z’n kans schoon en
maakt er nog 9-1 van.
Hertha laat dit niet op zich zitten en
de keeper van de E3 (Wesley) scoort
het laatste doelpunt in de competitie 10-1. Hertha E3 wordt 2e in de
voorjaarscompetitie van 2011.

voor de halve finale op 21 mei in
Zwijndrecht. Daar komen 48 turners
uit het hele land onderling uitmaken
welke 14 er mee mogen doen aan
de finale.
Spannend en uitdagend maar gezien de vooruitgang die ze boeken
en de mooie wedstrijd van afgelopen zaterdag zeker niet onmogelijk!

Hoogste scores
Het was ook een mooie opsteker voor de rest van de wedstrijd.
Want ook op vloer (18.00) en sprong
(19.20) noteerde Luc daarna de
hoogste scores van het veld. Zijn
maatje Niels was vooral goed op
voltige (18.70), waar Luc helaas een
kleine misser maakte. Ook op ringen maakten de jongens in hun enthousiasme een fout. Na een aantal mooie (spreid)hoeksteunen kregen ze zoveel vaart in hun zwaaien
dat ze allebei vielen bij de afsprong,
de een voorover en de ander op zijn
gat.

Taart voor hockeymeisjes E1
Mijdrecht - Zaterdag 16 april 2011
speelden de meiden van HVM E1
hun laatste competitie wedstrijd.
Tot nu toe hadden ze geen wedstrijd verloren, dus de medailles en
de taart stonden al klaar.
Maar eerst een partijtje hockeyen!
Tegenstander is Hoorn.
Het wordt een spannende wedstrijd,
het gaat gelijk op. Op een gegeven
moment is de stand 3 -3.
Maar na goed samenspel kunnen
de meiden uit Mijdrecht de wedstrijd winnend af sluiten, 5-3 en zijn

ze ongeslagen kampioen . Erg knap,
want ze spelen in de hoogste klasse AA !!
Daarna met de medaille om taart
eten in het clubhuis! De coaches
Claudia en Christiaan worden bedankt , evenals Marjan voor het fluiten en trainen.
Ook werd een leuke teamfoto uitgedeeld als herinnering.
Amber, Judith, Julia, Lisa, Mara,
Susan en Valerie jullie zijn een TOP
team !!!

