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ADVERTEREN?
Foto: Karel Stevens

Bewoners Europarei willen
‘nee’ van gemeenteraad
Uithoorn - Talloze bewoners van
Europarei hadden zich donderdagavond 12 april bij het gemeentehuis compleet met spandoeken verzameld om het Informerend debat
tussen gemeenteraad en het college van B&W over hun woonsituatie
en de toekomstige ontwikkelingen
daarvan bij te wonen. De stemming
was gespannen, emotioneel en
soms grimmig. De bewoners voelen
zich aan het lijntje te zijn gehouden
en menen niet dan wel onvoldoende
gehoord te zijn bij de samenstelling
van het Integraal Plan van aanpak
Europarei. Met name het deel waar
het over de toekomstige woonvoorzieningen gaat, is in slechte aarde
gevallen. Daarbij staan drie woonflats, te weten de Churchillflat, De
Gaspariflat en de Straatsburgflat
op de nominatie om vanaf 2015 te
worden afgebroken. In plaats daarvan is nieuwbouw van andere typen
woningen gepland. Daarbij zullen

381 huishoudens naar elders moeten verhuizen. Over de aanzet en de
consequenties hebben wij in deze
krant hier een week geleden uitvoerig bij stilgestaan. Het gemeentehuis beleefde die donderdagavond
een ‘uitverkochte raadzaal’ want
ook in de ontvangsthal waren stoelen bijgeplaatst en waren de glazen
tussendeuren geopend zodat de bezoekers de gesprekken konden volgen. Doel van de avond was de gemeenteraad ‘bij te praten’ over het
Integrale Plan van aanpak Europarei en wat naast beleidsvorming en
antwoord op toekomstige ontwikkelingen, daarvan de gevolgen zijn.
Iets dat zich uit in een ‘Informerend
debat’ tussen gemeenteraad en het
college van B&W dat het plan aan
de raad ter goedkeuring heeft voorgelegd. Een en ander ter voorbereiding op het politiek debat en de besluitvorming op 26 april a.s.
Voorafgaande aan het Informe-

rend debat kregen zeven bewoners van Europarei en vertegenwoordigers van Buurtbeheer en Euro-Parel, de gelegenheid om aan de
raadsleden hun mening te verkondigen en aanvullende informatie te
geven over het Integrale Plan. Met
name over het onderwerp ‘Wonen’
waren zij unaniem van mening dat
de flats nog een kans van behoud
behoeven omdat nog niet alle alternatieven voldoende zijn onderzocht.
Niet slopen dus! Op dat punt vroegen zij de raad op voorhand niet akkoord te gaan met de uitvoering van
het Integrale Plan van aanpak Europarei. Ook al omdat een aantal jaren geleden er een meerderheid in
de (vorige) gemeenteraad was tegen sloop. Daar wilden de bewoners hun volksvertegenwoordiging
aan houden! Iets dat duidelijk de insteek was van de bewoordingen op
de meegenomen spandoeken.
Lees verder elders in deze krant.

Mannen van Legmeervogels
kampioen in de 4e klasse C
Uithoorn - Onder een prachtige
ambiance, veel toeschouwers en
een heerlijke voorjaarszon speelt
Legmeervogels zijn kampioenswedstrijd. Legmeervogels begon om
14.00 uur overtuigend en zette Sizo direct onder druk. Dit resulteerde in doelpunten in de 4de minuut,
gescoord door Melvin Gits en in de
10de minuut gescoord door Wouter
Frankhuizen. 2-0 binnen tien minuten, wat een weelde in een kampioenswedstrijd. Er zijn nog veel meer
mogelijkheden, door o.a. Melvin Gits
en Tim Mollers, om de voorsprong
verder uit te bouwen. Maar dan
komt er onverklaarbaar een mindere
periode voor Legmeervogels, balverlies en slordig spel krijgen de overhand. Hierdoor ziet Sizo de mogelijkheid het initiatief over te nemen.
In de 32ste minuut is de aansluitingstreffer het resultaat, 2-1. Vlak
voor rust is een schot van Sizo op de
lat een afsluiting van de eerste helft.
In de tweede helft is te zien dat er in
de rust iets gezegd is in de kleedka-

mer van Legmeervogels. Legmeervogels neemt het heft weer in handen en zet Sizo onder druk. Binnen 10 minuten komt Legmeervogels op een riante 4-1 voorsprong
door doelpunten van Wouter Frankhuizen en Tim Mollers. Menig team
zou zich terugtrekken voor eigen
doel om de schade te beperken, Sizo niet. Dit zocht met de counter de
aanval, met resultaat in de 60ste minuut, 4-2. Legmeervogels gaat terug
op eigen helft en laat Sizo een paar
keer gevaarlijk doorkomen. In de
68ste minuut wordt de verdediging
van Legmeervogels uitgespeeld en
Piet Persoon op het verkeerde been
gezet, 4-3. Om de spanning verder
op te voeren frommelt Legmeervogels in de 75ste minuut de 4-4 in eigen doel. Na dit cadeautje krijgt Sizo nog ruim de mogelijkheid om de
winst naar zich toe te trekken. De
laatste vijf minuten zijn dan nog voor
Legmeervogels om het feest zelf te
regisseren. Maar het vizier stond,
ook bij de Legmeervogels aanvallers, niet op scherp. Domper op de

feestvreugde, nu wachten op de uitslag ABN-AMRO-Hoofddorp. Dit
zou lang, lang wachten worden, de
wedstrijd begon pas om 14.45 uur.
De ruststand was 2-2, dus Legmeervogels zou met deze stand kampioen
zijn. Hans Heere gaf een live verslag
via de omroep van deze wedstrijd.
Tweede helft scoreverloop 3-2, 4-2,
4-3 eindstand 5-3 in het voordeel
van ABN-AMRO. Kampioen van
de 4e klasse en promotie naar de
3e klasse is een feit. Met dit bericht
barstten het vuurwerk, de muziek en
het feest op de Randhoorn los. De
kampioensschaal en medailles werden door voorzitter Bart Top uitgereikt en de biertap werd voor de selectie ruim open gezet. Het feest
op de Randhoorn duurde tot 18.00
uur. Daarna werd het voltallige team
door sponsoren Martin van Groenigen van ‘Discafé Het Dorp’ en Oscar Tieman van ‘VMB Security’ uitgenodigd voor een kampioensfeest
in ‘Discafé Het Dorp’ aan de Julianalaan. Het was wederom langdurig onrustig in het oude dorp.
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Met dank aan een stelletje anonieme vandalen

Uithoorns busstation weer
van alle kanten gesloopt
Uithoorn – Afgelopen zondag ontvingen wij op onze redactie bijgaande foto’s en tekst. “Vanochtend
vroeg kwam mijn zoon op het busstation Uithoorn aan na een gezellige avond weg in Amsterdam. Hij
wilde op mijn fiets, die hij daar in
de fietsenrekken had gestald, weer
naar De Kwakel terugfietsen maar
kon de fiets nergens meer vinden.
Wel zag hij een enorme ravage om
zich heen. Plantenbakken leeggerukt, fietsen uit de rekken gerukt,
bushalte gesloopt. Toen ik hem op
de scooter ging halen, vond ik in de
fietstunnel onder de Zijdelweg mijn
fiets terug, samen met twee lotgenoten. Met uitzondering van het
frame is alles stuk, zelfs de wielen
en het stuur zijn gebroken. Brokstukken van mijn fiets, bovenop het
viaduct, bewijzen dat de fietsen één
of meerdere keren de Zijdelweg op
zijn gesjouwd om daarna van metershoogte naar beneden te worden
gegooid.”Aldus een van de slachtoffers.
Al eerder
“Het bushokje ter hoogte van het

Burgemeester Kootpark was de afgelopen tijd al meerdere keren gesloopt. Vervolgens is er cameratoezicht geplaatst door middel van
BouWatch. Om een of andere reden is deze een aantal dagen geleden verwijderd, en ja hoor, nu ligt
ook dat bushokje weer helemaal in
elkaar. We zijn benieuwd hoe het

busstation er straks uit komt te zien
na de grootscheepse opknapactie. Het lijkt ons raadzaam om toch
maar een vast camera-toezicht mee
te nemen in de verbouwing. Zo kan
het toch niet langer.”
Tekst/foto’s: Annemarieke Verheij
De Kwakel
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Uitnodiging:

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

Op woensdag 25 april organiseren
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn een bewonersbijeenkomst over Schiphol en het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel
(NNHS). Voorzitter van de Alderstafel, Hans Alders, geeft die avond
tekst en uitleg over het nieuwe Stelsel. Inwoners van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn zijn welkom in de
Crown Business Studio’s Aalsmeer.
Op het programma staan een presentatie van de heer Alders en een
toelichting van Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) over het Nieuwe
Stelsel. Tenslotte presenteren de
CROS*)-bewonersvertegenwoordigers van de drie gemeenten hun visie. Na de pauze is er in een interactief gedeelte volop de gelegenheid
voor bewoners van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn om vragen te
stellen en hun mening te geven.
U bent van harte welkom om de
avond bij te wonen.

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

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

Fietswrakken afgevoerd
naar gemeentewerf
Kijkdagen op gemeentewerf
Op donderdag 19 april en maandag 23 april 2012 kunt u van 10:00 tot
11:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur op de gemeentewerf, Industrieweg 25, komen kijken of uw fiets ertussen staat. Als u kunt aantonen
dat de fiets uw eigendom is, krijgt u deze terug na vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
wat gebeurt er met niet afgehaalde fietsen?
Fietsen die na 6 weken nog niet opgehaald zijn, worden afgevoerd
en vernietigd.
meer info?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentesurveillanten. Dezen kunt u telefonisch bereiken op nummer 0297-513111 van maandag
t/m donderdag tussen 10.00-10.30 uur en
van 13.00-13.30 uur.

n

i

e

u

w

s

ALGemene inFORmAtie

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

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

e
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Bewonersoverleg De Legmeer
op 24 april

Praat met voorzitter Hans
Alders over schiphol
Datum: woensdag 25 april a.s.
Tijd:
19.00-22.30 uur, inloop
vanaf 18.45 uur
Locatie: Crown Business
Studio’s Aalsmeer
Van Cleeffkade 15,
1431 BA Aalsmeer
meer weten?
Wilt u meer weten over de activiteiten van de Alderstafel en CROS? Op
www.alderstafel.nl en www.crosnet.
nl vindt u allerlei informatie over vertegenwoordigers, afspraken en geboekte resultaten. Ook op www.bezoekbas.nl en www.amstelveen.nl/
schiphol, www.aalsmeer.nl/schiphol
en www.uithoorn.nl / wonen, wijken /
milieu is informatie te lezen die voor
u als bewoner van belang kan zijn.
*) CROS is de Commissie Regionaal
Overleg luchthaven Schiphol waarin bestuurders, bewonersvertegenwoordigers
en luchtvaartsector zitting hebben.

Gemeentehuis gesloten
met feestdagen
Op maandag 30 april (Koninginnedag) is het gemeentehuis gesloten.
Dat is ook het geval op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag
18 mei en maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag). Op genoemde data
is ook gesloten het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15.

Op 24 april is een bewonersoverleg in De Legmeer, aanvang 19.30
uur. Ditmaal is de bijeenkomst in de Brede School aan de Randhoornweg. Op de agenda staat o.a.: terugblik op kortebaanwedstrijden
(11 februari) en de opschoondag (14 maart). Andere agendapunten
zijn:Koninginnedag (30 april), verzorgen hanging baskets in samenwerking met de Praktijkschool (mei 2012), budgetten en winkelcentrum De Legmeer.

Buitenveldertbaan buiten
gebruik vanwege onderhoud
De Buitenveldertbaan op Schiphol
is van zondagavond 15 april 23.00
uur tot naar verwachting zondagochtend 22 april 07.00 uur buiten gebruik
vanwege regulier jaarlijks onderhoud
en het uitvoeren van diverse andere werkzaamheden. Van zondagochtend 22 april 07.00 uur tot naar verwachting dinsdagmiddag 24 april
17.00 uur zal de baan alleen beschikbaar zijn tijdens daglicht en bij goed
zicht.
De Buitenveldertbaan wordt onder
andere ingezet als landingsbaan bij
harde westenwind en als startbaan
bij harde oostenwind. Daarnaast
wordt de baan in plaats van de Zwanenburgbaan gebruikt als startbaan,
als het vanwege weersomstandigheden niet mogelijk is om gelijktijdig pa-

Bijschrijving kinderen in
paspoort vervalt per 26 juni 2012

Vanaf 26 juni moeten kinderen een
eigen paspoort of een Nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het
meer info
buitenland en weer terug naar NederIndien u in aanmerking denkt te ko- land te kunnen reizen.
men voor kwijtschelding kunt u contact opnemen met Publiekszaken Aanvragen voor 1 mei 2012
(telefoon 0297-513 111) of Financi- Heeft uw bijgeschreven kind een eien (telefoon 0297-513 111). Vragen gen document nodig? Vraag dat
over kwijtschelding kunt u stellen aan dan aan voor 1 mei 2012. Alle oude medewerkers van beide afdelin- ders en voogden die kinderen jongen. Zij staan u graag te woord. Een ger dan 16 jaar in hun paspoort bijgekwijtscheldingsformulier kunt u opha- schreven hebben staan, hebben een
len bij de balie in het gemeentehuis of brief van de minister van Binnenlanddownloaden via www.uithoorn.nl
se Zaken en Koninkrijksrelaties gekregen. In deze brief staat of uw (nu
tijdig aanvragen
nog) bijgeschreven kind voor 1 sepAls u uw kwijtscheldingsaanvraag tij- tember 2012 een eigen document nodig indient voorkomt u invorderings- dig heeft. Is dat het geval, vraag dan
kosten.
zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aan bij Burgerzaken.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Als u in verband met uw inkomen niet
of met moeite de gemeentelijke belastingen kunt betalen, kunt u voor
de gemeentelijke belastingen 2012
kwijtschelding aanvragen.
Voorwaarden voor kwijtschelding
Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële omstandigheden. Wij toetsen kwijtscheldingsverzoeken aan de normen
van het Rijk.
waarvoor kwijtschelding?
Kwijtschelding is alleen mogelijk voor
de onroerendezaakbelastingen; afvalstoffenheffing en rioolrechten over
2012. Voor de hondenbelasting
krijgt u geen kwijtschelding.

uw aanslag gemeentelijke belastingen
2012 al betaald?
Met dagtekening 29 februari 2012
zijn de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2012 verzonden. De
eerste betaaltermijn is op 31 maart
2012 vervallen. Vóór deze datum had
de helft van de verschuldigde belasting betaald moeten zijn. Op 30 april
2012 vervalt de laatste termijn van
deze aanslagen. Spoedig daarna
gaan de aanmaningen de deur uit en
daarbij worden aanmaningskosten in
rekening gebracht.

Automatische incasso
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.
meer info
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Cannock Chase, telefoonnummer 0487-518517

rallel te starten van de Polderbaan en
Zwanenburgbaan.
Bij harde (zuid)westen wind kunnen
tijdens het onderhoud aan de Buitenveldertbaan, de Kaagbaan en/of
Schiphol-Oostbaan worden ingezet
als landingsbaan. Het verkeer nadert deze banen over het centrum
van Amsterdam. Als er harde oostenwind is, kan het nodig zijn om tijdens
het onderhoud aan de Buitenveldertbaan, de Kaagbaan te gebruiken als
startbaan naar het noordoosten. De
vertrekroutes van deze baan komen
grotendeels overeen met die van de
Buitenveldertbaan Op www.bezoekbas.nl is actuele informatie te vinden
over de voortgang van de werkzaamheden en de consequenties voor het
baangebruik.

wat heb je nodig bij het aanvragen
van een eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een identiteitskaart te krijgen. Bij de aanvraag moeten overlegd worden: een schriftelijke toestemmingsverklaring, ondertekend
door de ouder(s) die het gezag hebben en ook een kopie van het identiteitsbewijs. Neem ook een recente pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij de
aanvraag het paspoort van ouders en
eventuele identiteitskaart mee. Een

Activiteit

Buurt

Datum

Plaats

Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg

Zijdelwaard
De Legmeer
Zijdelwaard
Thamerdal
Meerwijk

24 april
24 april
1 mei
22 mei
30 mei

De Schutse (kleine zaal)
Brede School
Kate & Go op Zijdelwaardplein
Ponderosa
Nog niet bekend

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

kind ouder dan 12 jaar heeft geen
toestemmingsverklaring nodig bij het
aanvragen van een identiteitskaart.
wat heb je nodig bij het aanvragen
van een eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen.
Deze toestemmingsverklaring moet
door ouder(s)/ voogd die het gezag
hebben, zijn ondertekend en daarbij
moet ook een kopie legitimatiebewijs
zijn gevoegd. Neem ook een recente pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij de
aanvraag het paspoort van ouders
en eventuele identiteitskaart mee.
Levertijd
Vanwege de grote toeloop kunnen
de levertijden dagelijks veranderen.
U kunt op www.uithoorn.nl zien of de
reisdocumenten met de bij uw aanvraag behorende datum al zijn gemaakt door de producent. Wij adviseren u om twee weken na de aanvraagdatum telefonisch contact op
te nemen met Burgerzaken 0297513111 om te vragen of uw paspoort/
Nederlandse identiteitskaart is geleverd.
maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen
is het verstandig om een afspraak te
maken. Heeft u vragen of wilt u een
afspraak maken, neem dan contact
op met Burgerzaken 0297-513111.
meer info?
U kunt meer lezen over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving op www.uithoorn.nl en
www.paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief
ontvangen, dan kunt u de brief lezen
op www.paspoortinformatie.nl
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

HERINRICHTING
NOORSE LIJSTER

De werkzaamheden gaan begin mei
2012 van start en zullen afhankelijk
van het weer rond eind juni 2012 gereed zijn.
Tijdelijk parkeren
Tijdens de werkzaamheden kunnen
bewoners niet altijd met de auto hun
huis bereiken. In het plantsoen ter
hoogte van de Polderweg wordt een
tijdelijke parkeerplaats aangelegd.
Deze is niet groot genoeg voor alle
auto’s uit de buurt, sommige bewoners moeten hun auto dus elders in
de wijk parkeren.
Beplanting
De nieuwe beplanting wordt medio
november 2012 neergezet.
Het vervangen van beplanting die
niet aanslaat gebeurt in het najaar
van 2013.
Groenvak in eigen beheer?
De bewoners die een groenvak in eigen beheer hebben, moeten de beplanting daaruit weghalen voordat de
werkzaamheden beginnen. De betrokken bewoners kunnen dit groen
tijdelijk ergens anders planten. Hiervoor stelt de gemeente een stuk
openbaar groen beschikbaar. Na de
herinrichting kunt u de beplanting
weer terugzetten. Wie de overeenkomst wil beëindigen, kan dit schriftelijk per post of via e-mail doen t.a.v.
mevrouw L. Becker-den Boon, afdeling Leefomgeving.
Meer informatie
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de heer E. Wanningen van
de afdeling Leefomgeving. Hij is telefonisch bereikbaar (0297-51 31 11)
van maandag t/m donderdag van

8.00 uur tot 16.30 uur en op vrijdag
van 8.00 uur tot 11.30 uur.

KRUISING JOHAN
ENSCHEDEWEG/
ONDERNEMINGSWEG
TIJDELIJK AFGESLOTEN

Ongeacht de wijze waarop de Amsterdamseweg straks bovengronds
wordt ingericht, moet ook ondergronds iets gebeuren: kabels en leidingen moeten worden omgelegd.
De nutsbedrijven beginnen hiermee
op maandag 23 april. Naar verwachting is deze ondergrondse omlegging
eind juni 2012 klaar. Om het werk
goed te kunnen doen, moet de kruising Johan Enschedeweg/Ondernemingsweg tijdelijk worden afgesloten. De omleidingsroute is met borden aangegeven. Op www.uithoorn.
nl vindt u onder de projectpagina Amsterdamseweg de actuele stand van
zaken. U kunt ons ook volgen via
Twitter: https://twitter.com/#!/Gem_
Uithoorn
Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem dan contact op met de gemeentelijke projectleider voor de uitvoering van de herinrichting, de heer
J. de Jong. Dit kan telefonisch via
(0297) 51 31 11 of per e-mail via gemeente@uithoorn.nl

VERWACHTE VERKEERSMAATREGELEN/
STREMMINGEN M.B.T.
NIEUWE N201

Het projectbureau N201+ maakt de
volgende verkeersmaatregelen bekend.
Zijdelweg Amstelveen
April / Mei 2012
- Dam naar ketenterrein voorzien
van duiker / verlengen duikers Zijdelweg, inzet verkeersregelaars
t.b.v. ﬁetsers.
- (week 21) mei 2012: damwand
verwijderen, verkeer omleggen
over bypass (= toekomstig fietspad) richting Uithoorn en over rijstrook west richting Amstelveen.
- (week 22) mei 2012: liggers aanbrengen met tijdelijke stremming
van de Zijdelweg.
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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.
Kijk voor meer informatie over de komende activiteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
18 apr.
19 apr.
20 apr.
20 apr.
21 apr.
21 apr.
21 apr.
21+22 apr.

24 apr.
26 apr.

26 apr.
25 apr.
25 apr.

25 apr.
26 apr.
28 apr.

Cursus Schilderen met olieverf met Piet Reekers in een introductiecursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 56.
Draaien op de draaischijf en handvormen met Martina Dielen
in een introductiecursus van 4 lessen bij CREA, Fort aan de
Drecht.
Cursus Schilderen met olieverf met Piet Reekers in een introductie- cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
What’s up. Sportevenement op Amstelplein. 10.00-17.00 uur.
Toneelvereniging Genesius speelt in Dorpshuis De Quakel de
musical ‘Huis te koop’. Ook op 27 en 28 april. Aanvang: 20.15
uur. Entree: € 7,50.
Hardcore café in The Mix. Aanvang: 21 uur. Entree: gratis.
Verkooptentoonstelling CREA in Fort a/d Drecht, Grevelingen
56. Te koop: geëxposeerd werk van cursisten. Ook kunt u zich
inschrijven voor een introductiecursus. Beide dagen open van
13.00-17.00 uur.
Bewonersoverleg De Legmeer. Ditmaal in de Brede School aan
de Randhoornweg. Aanvang: 19.30 uur. Einde: 21.30 uur.
Algemene Leden- en vrijwilligersvergadering van de afdeling
Uithoorn/De Kwakel van het Nederlandse Rode Kruis. Locatie
De Schutse, de Merodelaan 1. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open
19.30 uur.
Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.
Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 13.15-16.00 uur.
Kaartjes kosten € 0,50 per stuk.
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.1515.15 uur. Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een
sport- en spelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van verschillende activiteiten. Per kind kost het €2,- om mee te doen. De
opbrengst van de dag gaat naar een goed doel: ‘Run4Schools’.
Portaal Gezond Gewicht Amstelland verzorgt van 15.30-16.30
uur lezing over gezonde voeding en leefstijl. Wijkcentrum Bilderdijkhof. Toegang gratis.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd:
19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
Cultuur Hart Uithoorn organiseert Dance Classics Party in Thamerkerk. dansen op Soul, Disco, R&B en Funk uit jaren 70, 80
en 90. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 10,-.

30 apr.
30 apr.
30 apr.
2 mei
2 mei

3 mei

5 mei
5 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
11 mei
12 mei
12 mei
15 mei
17 mei

17 mei
23 t/m 28
mei
23 mei
24 mei
24 mei
24/27 mei
25 mei

Buurtbeheer Legmeer organiseert Koninginnedagfestiviteiten
op Evenemententerrein in Legmeer West.
Feestcomité De Kwakel organiseert Koninginnedagviering in
dorpscentrum De Kwakel.
Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert in Dorpscentrum Koninginnedagfestiviteiten.
Cursus Edelsmeden met Marleen van der Kraats in een introductie- cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 56.
Op 5 woensdagmiddagen in mei organiseert De Rijk Trainingen
de cursus Vriendschap. Bestemd voor 55-plussers. Kosten €
125. Trainers : Esther de Rijk en Fimke Haarsma. Plaats wordt
nog bekend gemaakt. Info: 06-53505222 en www.derijktrainingen.nl
Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Thema:
Ergotherapie bij geheugenproblemen, Gasten: ergotherapeuten Eva Gosman en Nienke Polman. Aanvang: 19.30 uur. Einde:
21.30 uur. Toegang gratis
Kaarten à Klaverjassen & Pandoeren. Kosten 2,50 euro. Inschrijven vanaf 13.00 uur en om 13.30 uur begint het kaarten.
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Postzegelruilbeurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00 tot
15.00 uur. Inlichtingen 0297-525556.
Cursus Edelsmeden met Jeroen van Pesch in een introductiecursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen
56.
Schapen scheren, 13.30-15.30 uur. Kinderboerderij De Olievaar, A. Philipsweg 10.
Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.
Braderie, Amstelplein, 12.00-21.00 uur.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal open:
13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deelname: € 2
(incl. 1x kofﬁe of thee).
Skelterbaan op Amstelplein
Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61. 12-17 uur. Toegang
gratis. Info: www.helpdezwerfkat.nl
Beeldhouwen en boetseren met Ella de Nijs in een introductiecursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen
56.
Elisabeth ﬁetstocht. Starten tussen 10 en 12 uur bij Dorpshuis
De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijfkosten €
3,50. Afstand ± 40 km. Na aﬂoop ontvangt u een consumptie en
een leuke attentie.
Atelier de Rode Draad.1 les Spelend schilderen. Pr. Margrietlaan 86. 9-30-12.30. Kosten: € 27,50..
Kermis dagelijks van 13.00 tot 23.00 uur, evenemententerrein
Legmeer West
Bingo in ‘t Buurtnest,13.15-16.00 uur
Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd:
19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Hockeytoernooi Qui Vive, B-jeugd. Vuurlijn 30.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal open:
13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deelname: € 2
(incl. 1x kofﬁe of thee).
Evenementen vanaf juni 2012 staan op
www.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van
belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111,
of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter
inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden
gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer
ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in
Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor
het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

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

TER INZAGE

Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Funmarkt-braderie 7 april 2012. Ter inzage van 21 maart t/m 2 mei
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2012 in het Oude Dorp en Thamerdal. Ter inzage van 21 maart t/m 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- Verkeersbesluit Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats tegenover Nijhofﬂaan 36 en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de trottoirzijde van
Nijhofﬂaan 36. Ter inzage van 28 maart t/m 9 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit vrijmarkt Koninginnedag 2012 in dorpscentrum Uithoorn. Ter inzage van 15 april t/m 23 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- Verkeersbesluit Koninginnedag 2012 in dorpscentrum De Kwakel. Ter inzage van
18 april t/m 30 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
VERKEERSBESLUIT EVENEMENT

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op 30 april 2012, in het kader van
de Koninginnedagviering, een evenement in De Kwakel mogelijk te maken. Hiertoe
moeten de wegen waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor alle ver-

keer, waarbij op de betreffende wegen op 30 april van 09.00 tot 19.00 uur niet mag worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door de Drechtdijk vanaf nummer 31 tot en met de
Kerklaan 2 in De Kwakel gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op maandag 30 april 2012 van 09.00 tot
19.00 uur door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 30 mei 2012 ter inzage in het gemeentehuis. Daartegen kunt u tot en met deze datum een bezwaarschrift indienen.
VERLEENDE VERGUNNING VOOR WERVING DONATEURS

Burgemeester en wethouders hebben voor de periode 9 juli t/m 14 december 2012 aan
mevrouw J. Hoek vergunning verleend namens Appco Marketing B.V te Amsterdam
donateurs te werven t.b.v. VSO Nederland.
Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 25 mei 2012 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening
Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, met een gemotiveerd verzoekschrift om een voorlopige voorziening te vragen.
Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Korte Eind 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een verdiepingsvloer. Ontvangen 6 april 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Langs de Baan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. Ontvangen 10 april 2012.
- Zanglijster 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het doortrekken van het dak en
het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 13 april 2012.
Thamerdal
- Dreeslaan 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van twee privacyschermen in de voortuin. Ontvangen 5 april
2012.
Vervolg op volgende blz.
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O f f i ci ë l e me d e d e l inG e n e n b e k e n d ma k in Ge n
inGetrOkken aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG

de legmeer
- Legmeerplein, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een winkelcentrum “Legmeerplein” fase 2.
Verleende (OmGeVinGs-)VerGunninGen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
bedrijventerrein uithoorn
- Anton Philipsweg 5b, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een verdiepingsvloer. Bezwaar: t/m 17 mei 2012.

-

Amsteldijk-Noord 1, Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Van
den Berghe voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de Dance
Classic Party op 28 april 2012.
Ontheffing later sluitingsuur aan Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn voor
de Dance Classic Party van 28 op 29 april 2012 tot 02.00 uur. Bezwaar t/m 16 mei
2012.

dorpscentrum
- Marktplein 2, vergunning aan Aemstel Boating voor het organiseren van de officiele opening van Aemstel Boating sloepen verhuur op 19 april 2012 van 17.00 tot
19.00 uur. Bezwaar t/m 17 mei 2012
de kwakel
- nabij Vrouwenakker, omgevingsvergunning voor het repareren van betonschade

ter plaatse van de toegang tot de bewegingskelder van de brug. Bezwaar: t/m 23
mei 2012.

de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Wieler Trainings Club voor het ten gehore brengen van geluid tijdens wijdstrijden op 24 juni
2012 van 11.00 tot 14.00 uur en op 22 juli 2012 van 10.00 tot 13.00 uur.

Zijdelwaard (europarei)
- Zijdelrij 8, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, zijgevel en de
achtergevel en het maken van een trapsparing. Bezwaar: t/m 23 mei 2012.
- Arthur van Schendellaan 59, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van wijkcentrum ‘t Buurtnest t/m 31 maart 2015. Bezwaar t/m 17 mei 2012.
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Multimate

VIP-avond
DONEER UW AIR MILES EN BOUW MEE
AAN ONS NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS 0800-1118 OF GA NAAR AAP.NL

ZONDAG
26
FEBRUARI
19.00 - 22.00
uur
vrijdag 20 april

ZONDAG
26
FEBRUARI
O P E N VA N 1 0 : 0 0 TOT 1 7 : 0 0 U U R

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

Baccarastraat 26

OPEN

VA N

10:00

TOT

17:00

BTW-vrije*
BTW-vrije*
verkoop
verkoop

UUR

VIP-avond voordelen:

Aalsmeer

• VIP-waardebon t.w.v. 5,• 20% VIP-korting op 1 artikel
naar keuze
• Hapjes en drankjes
• Gratis knielkussen voor alle
VIP-klanten*
• Verloting van diverse klusartikelen vanaf 20.00 uur

70 m2

Rui m opgezet 3-kamer appartement gelegen in
een kleine nieuw bouw wijk nabij het centrum
van Aalsmeer en de Westeinderplassen.
Op loop- en fietsafstand van scholen, winkels
en sportvoorzieningen.

www.mantelmakelaars.nl

Woonopp:

Het appartement is als volgt ingedeeld;
Entree/hal met meterkast en zwevend toilet
met fonteintje. Woonkamer met open keuk en
en toegang naar de tui n. De keuk en is voorzien
van een afzui gkap, 4-pitsgaskookstel,
combi-magnetron, koelkast en vriezer.
Via de woonkamer zijn er 2 slaapkamers, en de
berging te bereiken. In de berging is de
wasmachineopstelling, C.V.-ketel en
mechanische ventilatie te vinden.
In de rui me slaapkamer is een toegang naar de
nette badkamer, met een dubbel e wastafel en
een douchecabi ne.

P.s. Heb je nog geen Multipas? Vraag dan een
gratis Multipas aan tijdens de VIP-avond en
profiteer direct!
rkt.

n in de bouwma

* v r a a g i n d e w i n k e*Melt uitzonnderia
a r d e a c t i e v o o* zolang
rw
aarden
ng van
de voorraad strekt
ag naar de ov
lopende acties. Vra

erige voorwaarde

*vraag in de winkel naar de actievoorwaarden

De verrassend brede tui n is gelegen op het
zui d-westen, waarin u heerlijk van de middagen avondzon kan genieten, tevens is er een
achterom.

Vraagprijs: e 239.000,- k.k.

Stommeerweg 1 •Aalsmeer • Telefoon 0297 - 327145
Fax: 0297 - 341436 • E -mail: info@mantelmakelaars.nl

Multimate
Multimate Uithoorn
Uithoorn

DA’S NOU HET
MOOIE VAN MULTIMATEOpeningstijd9:0en0: -21:00uur
Wiegerbruinlaan 4A

Wiegerbruinlaan 4A
1422
1422CB
CB Uithoorn
Uithoorn
MM2045_wt_adv_A4staand.indd 1
Tel:
Tel:0297-564100
0297-564100
Uithoorn@multimate.nl
Uithoorn@multimate.nl
NOU
MOOIE
VAN
MULTIMATE www.multimate.nl
DA’SDA’S
NOU
HETHET
MOOIE
VAN
MULTIMATE
www.multimate.nl

m Vrijdag
uur
Maandag t/
:00 - 18:00
Zaterdag 9
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

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

matrassen
boxsprings
lattenbodems
slaapkamers
linnenkasten
tienerbedden
dekbedovertrekken
dekbedden
kussens

Hilversum • Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht • Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984
Donderdag koopavond

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

www.morpheus.nl

Politiek

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

Door Flavoring

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

Iedereen heeft er mee te maken of wordt er door geraakt. Jong of
oud, ziek of gezond, goede opleiding of niet, we maken allemaal deel
uit van de maatschappij. En mijns inziens spreek je over politiek zodra
het over meer dan twee mensen gaat. Is er een derde in het spel dan
moet je rekening houden met diens gevoelens en kun je diegene niet
buitensluiten. Momenteel ben ik gezond, werk ik en betaal ik netjes
mijn belastingcentjes en mopper ik op alle bezuinigingen, net als iedereen. Maar wat als ik over een paar jaar niet meer gezond ben, afhankelijk ben van een uitkering om rond te komen en voor mijn kinderen te zorgen?

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Aanstaande dinsdag 24 april:

Bewonersoverleg
Zijdelwaard in De Schutse
gedachten te wisselen over de leefbaarheid van de buurt en uw wensen kenbaar te maken.
Het bewonersoverleg maakt deel uit
van het buurtbeheer Zijdelwaard,
waaraan vijf bewoners namens het
overleg meedoen.
Bent u geïnteresseerd?
U kunt de agenda en bijbehorende stukken opvragen door een email te sturen naar cparlevliet@cardanus.nl . En anders graag tot ziens
op 24 april a.s. om 19.30 uur in De
Schutse.

Auberge des Ruines de Merle

Lente in de Franse Corrèze:
sportief en bourgondisch
Regio - Hoewel je het weer niet op
bestelling kunt krijgen kan met zekerheid worden gezegd dat de lente in de Franse Corrèze in deze periode gelijk al bijna zomers is. Lente in de Corrèze, de streek waar de
mooie rivier de Dordogne doorheen
stroomt, is zeer aangenaam.
Op 1000 km van Amsterdam ligt in
deze gemoedelijke streek het pittoreske dorpje Saint Cirgues La
Loutre.
Wie van de nog niet zo heel erg toeristische Corrèze wil genieten is van
harte welkom bij het enige pension
van het dorp: Auberge des Ruines
de Merle. Hier vindt u nog de echte Franse gemoedelijkheid. Auberge
des Ruines de Merle wordt gerund
door oud-Aalsmeerder Jan Kinkel
en is een pension dat de sfeer van
de jaren vijftig ademt maar wel van
de gemakken van de moderne tijd is
voorzien. Zo overnacht u in een van
de zes kamers met luxe badkamer,

geniet u van heerlijke streekproducten en wijn uit de buurt en kunt u
tal van kanten op in de omgeving.
Houdt u van wandelen, fietsen (eigenaar Jan Kinkel is zelf fervent
fietsliefhebber), paardrijden of vissen? Dan is deze authentieke ‘stek’
zeker iets voor u. Wie liever toert
door de omgeving met prachtige
weggetjes komt ook aan zijn trekken. Stuwdammen, lieflijke dorpjes
en ook interessante steden liggen
op u te wachten. Vergeet ook zeker
de Ruines des Merles niet. Een indrukwekkend oud slot dat al honderden jaren het décor vormt in dit
groene gebied.
Auberge des Ruines de Merle heet
zijn gasten van harte welkom en
uiteraard vertelt Jan u desgewenst
alles over dit mooie stukje onvervalst Frankrijk. Op het terras of in de
heerlijke tuin, onder het genot van
een koel glas wijn of bier.
Meer informatie?
Kijk op: www.aubergedemerle.com.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met
lange haren en pluimstaart met ringen; hij heeft een gekleurd
bandje om.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes
voor en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik;
Timmy is lang en slank.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl
onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.

Geslaagde activiteit
kinderdagverblijf Baloe
Uithoorn - Zaterdag 14 april organiseerde kinderdagverblijf Baloe,
onderdeel van kinderopvang Solidoe (voorheen Uithoornse kinderopvang), een uitje voor alle kinderen
en ouders van het kinderdagverblijf.
Om 10.00 uur werd er verzameld bij
de kinderboerderij in Uithoorn. Het
weer was prachtig en de kinderen
hadden het erg naar hun zin. Na 1,5

Mijmeringen

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

www.mEErBoDE.nl

Uithoorn - Volgende week dinsdag vindt het Bewonersoverleg Zijdelwaard weer plaats in de Schutse
aan De Merodelaan 1. De aanvang
is 19.30 uur.
Op de agenda staat o.a. een presentatie van het ontwerp voor de natuurlijke speelplek in de Groen-Rode Scheg. Kinderen, scholen, BSO
en buurtbewoners hebben hier over
meegedacht. Het bewonersoverleg
Zijdelwaard heeft als functie om u
als bewoner van de Zijdelwaard de
gelegenheid te geven andere bewoners te treffen en met elkaar van

Wakker Worden!

uur werd iedereen verwacht op kinderdagverblijf Baloe om gezellig met
elkaar iets te eten en te drinken. Dit
kon vanwege het fraaie weer heerlijk op de speelplaats van Baloe.
Het was een leuke opkomst en de
kinderen, ouders en leidsters hebben het erg naar hun zin gehad.
Voor herhaling vatbaar dus!

Gevonden:
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en
witte bef.
- Vinkeveen, Demmerik: beige konijn.
- De Kwakel, Drechtdijk: Twee zwart-witte katten. Eén poes heeft
wit om haar neus en 2 witte kousjes achter en voor witte
voetjes; zij draagt een bandje van de Dierenbescherming.
Het katertje heeft 4 witte voetjes een wit befje en een wit
vlekje onder zijn kin.
- Vinkeveen, Demmerik: bruin konijn.
- Waverveen, Botsholsedijk: rode kat.
- Waverveen, recreatiegebied: konijn.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Kortom, we kunnen niet alleen aan ons eigen hachje denken, want
het leven is veranderlijk. Voordat je het weet kun je aan de andere
kant van de medaille staan. En daarom ben ik wel blij dat ik in deze
samenleving woon die gebaseerd is op zorg voor iedereen, nog wel!
Nog niet zo lang geleden schreef ik hier over mijn zoektocht naar een
auto en schetste ik een ietwat sarcastisch beeld van de gemiddelde autoverkoper.
Nu blijkt dat die column toch wel wat stof heeft doen opwaaien, gezien een reactie die de redactie ontving van een autoverkoper. Het
grappige is dat ik altijd probeer om datgene wat ik schrijf vooral vanuit mijn eigen perspectief te doen, zonder daarbij met de vinger te
wijzen naar anderen. Soms ontkom je er echter niet aan bij een column. Sterker nog, sommige mensen zullen beweren dat een column
niet kan zonder een flinke dosis sarcasme en kritiek. Dus kom ik even
uit mijn comfortzone kruipen en hoop ik dat deze column ook stof
doet opwaaien. Sterker nog, ik hoop dat een flink aantal mensen in
de politiek zich aangesproken voelt op zo’n manier dat ze veel meer
gaan luisteren naar de inwoners van hun gemeente!
Ik maak me zorgen over de landelijke politiek maar hou het nu dicht
bij huis en wil het hebben over de gemeentepolitiek, want die kunnen ook blunderen zeg! Ik zal een kleine opsomming maken en ik ga
het niet hebben over de achtergronden over hoe het zo gekomen is.
Ik ben gewoon een burger die van alles ziet, net als iedereen. Wat te
denken van de N201 waar ze nu al pak ‘m weg zo’n 30 jaar mee bezig zijn. Je zou denken dat ze dan wel een langetermijnvisie hebben
ontwikkeld in al die jaren, maar nee hoor, we houden het gewoon op
2 rijbanen door de tunnelbuis onder de Amstel.
Stel je voor dat we denken aan de toekomst en aan al het verkeer
wat maar meer en meer wordt en meteen nog een tunnelbuis hadden aangelegd. Nee, dat zien we wel als de tijd daar is en dat de tijd
vliegt weten we allemaal.
Of wat te denken van het levensgevaarlijke punt op de kruising van
de N201 en de Noorddammerweg bij Uithoorn. Er zou een veilige
oversteek komen voor de fietsers, maar deze is er nog steeds niet.
De wijk Legmeer-West plus brede school staan er al vijf jaar, dus ook
hier klopt er iets niet met de langetermijnvisie. Iets met de grond die
nog niet officieel van de gemeente is, waardoor de oversteek niet afgemaakt kan worden. Maar dit kon men toch echt van te voren wel
bedenken. Ondertussen rijden er elke dag honderden fietsers met
gevaar voor eigen leven en vergeet de stress niet van de automobilisten die al die fietsers links en rechts voorbij zien schieten. Het zijn
onze zonen en dochters die daar fietsen, op weg naar school of naar
de sportclub. Moet er eerst een dodelijk ongeluk gebeuren voordat
er orde op zaken wordt gezet? Het zal niet de eerste keer zijn in Uithoorn.
En als ik dan toch bezig ben als een Don Quichot. Wat moeten straks
alle mensen die in de drie laatste flats wonen van de Europarij te Uithoorn? Zij zullen ergens huisvesting moeten krijgen en dat zal om
een behoorlijk aantal gaan. Heeft Uithoorn zoveel betaalbare huurwoningen over voor deze groep? Ik kan het me haast niet voorstellen
en als het er al is, zijn de starters op de huurmarkt waarschijnlijk de
dupe hiervan. Zij zullen moeten wachten.
Kortom: er is een hoop te verbeteren en ik hoop dat de heren en dames politici dit ook gaan doen, maar wel met een gedegen langetermijnvisie alstublieft!

Sing-In in The MIX!
Uithoorn - Da Capo’s Popkoor organiseert op zaterdag 12 mei in Jongerencentrum The MIX haar jaarlijkse Sing-In. Da Capo’s Popkoor
zingt met veel plezier oude en nieuwe popnummers.
Onder leiding van dirigent Floor van
Erp kunnen belangstellenden deelnemen aan een repetitie plus optreden samen met het popkoor. De
muzikale begeleiding wordt verzorgd door pianist Colijn Buis, mogelijk uitgebreid met een gitarist.
Voor mensen die graag zingen en
dat eens in koorverband willen uitproberen is dit dé kans om hun talent samen met anderen te ervaren.
Het enige dat je nodig hebt is plezier
in zingen. En… je moet je kunnen
laten leiden door de dirigent en de
andere zangers en zangeressen. Als

je graag zingt is dat meestal geen
probleem! Er worden drie popnummers ingestudeerd en later op de
dag uitgevoerd: Rolling in the deep
van Adèle, If you leave me now van
Chicago en Don’t stop believin’ van
Steve Perry.
Het programma in vogelvlucht: vanaf 9.30 uur ontvangst, om 10.00 uur
beginnen de repetities, onderbroken voor een lunch. Om 15.00 uur
wordt het concert voorbereid dat
om 16.00 uur gegeven wordt. Bij het
concert staat u met het koor op het
podium en zitten in de zaal mensen
die u zelf kunt uitnodigen.
De kosten bedragen 35,- euro per
deelnemer.
Verdere informatie en inschrijving
op de website: www.popkoor.nl.
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Multimate legt de rode loper uit
Uithoorn - Met het buitenseizoen
voor de deur, organiseert Multimate
bouwmarkt een speciale avond voor
de houders van de Multipas. Komende vrijdagavond 20 april wordt
letterlijk de rode loper uitgerold om
de pashouders welkom te heten. Tijdens deze ‘VIP-avond’ presenteert
Multimate alle klusmaterialen voor
het buitenseizoen, er vinden diverse
activiteiten plaats zoals een spectaculaire verloting van mooie artikelen
en het complete Weber assortiment
wordt gepresenteerd.

Multimate organiseert
vrijdag 20 april een VIP-avond

Klussen in de tuin
Het voorjaar is bij uitstek geschikt
om de handen uit de mouwen te
steken. Multimate presenteert een
compleet tuinassortiment, zoals tuinhout, tuingereedschap, hoge drukreinigers, buitenzonwering en decoratieve tuinartikelen. Met het oog op
het voorjaar is het aanbod hordeuren
en –ramen vernieuwd, zodat u ook in
huis kunt genieten van het voorjaar
zonder last te hebben van insecten.

Demonstratie
Tuinhout bewerking
Deze bewerking van tuinhout laat
zien hoe gemakkelijk het is om tuinhout weer een frisse look te geven.
Er worden verschillende manieren
van tuinhout bewerking getoond
met onder andere olie en beits.
Demonstratie
Knauf producten
Dit is niet alleen een demonstratie maar tevens een minicursus. Er
wordt in een kort tijdsbestek getoond hoe binnenwanden te bouwen, te bewerken en af te werken.
Demonstratie
Laminaat leggen
Niet alleen buiten, maar ook binnen wordt er in het voorjaar flink
geklust. Wat is de beste manier om
een mooie laminaat vloer te leggen.
Wat zijn de meest gemaakte fouten. Alle do’s en don’t komen hier
aan bod. De medewerkers van Multimate geven bij deze demonstraties

Tienjarig bestaan Restaurant Het Paviljoen:

Oud in een nieuw jasje!

Aalsmeer - Restaurant Het Strandpaviljoen, gevestigd in de in-

door strandlocatie The Beach in
Aalsmeer, bestaat deze maand 10

jaar! In het kader van het tienjarig bestaan is het restaurant in een
nieuw jasje gestoken. Naast een geheel vernieuwde menukaart, is de
inrichting grondig aangepakt. Eigenaar Ruud Vismans vertelt dat het
een lang gekoesterde droom is de
ruimte van Het Strandpaviljoen in
haar oorspronkelijke staat te herstellen. Door het verplaatsen van
de bar en het creëren van een open
keuken komen de unieke kenmerken als de spanten en de ramen van
het oude veilingpand goed naar voren. Oude foto’s van ‘Bloemenlust’
maken het plaatje compleet.
Gastheer René Linthorst vertelt dat
met de nieuwe inrichting, de aandacht voor de gast en het contact
met keuken nu optimaal is. Natuurlijk kunnen de kinderen zich
nog steeds vermaken op de indoor
beachvelden. In de weekenden zijn
kidwatches aanwezig die een oogje in het zeil houden, zodat ouders
rustig kunnen genieten in het restaurant. Vanaf 1 mei kun je bij mooi

Bewoners Europarei willen
‘ nee’ van gemeenteraad
Vervolg van voorpagina)
Vervolgens was het aan de raadsleden om vragen te stellen, eerst aan
de insprekers, daarna aan wethouder Jeroen Verheijen. Er kwamen
heel wat vragen los. Zoals: of Eigen
Haard ‘zo maar’ voldoende woningen in de betaalbare sociale huursector heeft of dat bewoners worden opgezadeld met een hogere
huurprijs? En waar worden die mensen dan uitgeplaatst? In Uithoorn, of
misschien wel Aalsmeer en Amstelveen? Maar er worden ook diverse
woningen gesloopt of verkocht. Het
woningaanbod wordt dus stilaan
minder! Ook al omdat vanwege de
zogeheten ‘Donnerpunten’ veel woningen zijn opgewaardeerd en niet
meer betaalbaar zijn voor bewoners zoals die nu in Europarei hun
domicilie hebben. Is het wel verantwoord zoveel woningen te slopen
nu de hele woningbouw stagneert?
En blijven er voldoende woningen
over voor urgentiegevallen? Elfriede
Henraat (DUS!) wees de wethouder
erop dat de Woonvisie van 2008 zoals die door de gemeente wordt gehanteerd, naar haar mening verouderd is en een ‘update’ moet ondergaan. Dan ontstaat veel meer een
beeld van hoe de (sociale) woningmarkt er vandaag de dag uitziet. Zij
vroeg eveneens hoelang de sloop

en de herhuisvesting van de bewoners gaan duren. Hoelang blijft het
terrein na de sloop braak liggen?
Immers, de Vinckebuurt ligt er ook
al jarenlang onbebouwd bij! Nick
Roosendaal (VVD) vroeg zich af wat
er gaat gebeuren mocht de raad tegen het Plan stemmen. Legt Eigen
Haard zich daar dan bij neer of gaat
die dan gewoon zijn eigen weg? Indien er niet wordt gesloopt pleegt
Eigen Haard dan nog wel onderhoud volgens wettelijke maatstaven
aan de flats? Opgemerkt zij hierbij
dat er sinds kort geen sloopvergunning meer nodig is om iets af te breken, wel geldt een meldingsplicht.
Omdat na de sloop ook het bestemmingsplan gewijzigd moet worden
en Eigen Haard de grond wil benutten voor nieuwbouw, moet hiervoor eveneens vergunning worden
verleend. Stemt de raad dan daarmee in? En zo borrelden er nog veel
meer vragen op. Partijen die tegemoet kwamen aan de wens van de
bewoners klare taal te uiten inzake
het Integrale Plan, waren Gemeentebelangen en Groen Uithoorn. Zij
gingen, de vragen en de opdoemende sociale problemen gehoord hebbende, deze avond op voorhand niet
akkoord met het Integrale Plan zoals dat nu in concept is opgesteld.
Iets wat een daverend applaus van
de publieke tribune(s) opleverde.

Onschuld
Na een ingelaste pauze kreeg wethouder Verheijen de kans op veel
vragen een antwoord te formuleren,
voor zover zijn parate kennis op bepaalde gebieden dat toeliet. Hij verzocht de raadsleden vragen waar
onderzoek voor de beantwoording
nodig is, zoveel mogelijk schriftelijk
aan hem toe te sturen. De raadsleden krijgen daarop dan ook schriftelijk antwoord. Waar mogelijk beant-

woordde de wethouder vragen van
de raadsleden aan de hand van het
Integrale Plan. In verhouding gezien
moet hij dat plan namens het college ‘politiek’ verdedigen en de raad
ervan overtuigen dat het een goed
plan van aanpak is, opdat zij er op
26 april mee zullen instemmen. Hij
doet dat niet op een manier waarop
bewoners zich in hun eigen problematiek en beantwoording herkennen. Integendeel.
De wethouder liet wel doorschemeren dat er genoeg sociale huurwoningen zijn om de bewoners van de
drie flats te kunnen herhuisvesten.
Ook dat het plan is de flats per eenheid te slopen, dus niet alle drie tegelijk (als het zover komt). Voor herhuisvesting en sloop duurt dat per
flat anderhalf jaar.
Aan het einde van zijn beantwoording waste Verheijen zijn handen
een beetje in onschuld door te zeggen dat het Integrale Plan van aanpak weliswaar in samenwerking met

deskundige informatie en advies.
De demonstraties worden gehouden van 19.00 tot 21.30 uur.
Extra voordeel
Tijdens de VIP-avond beloont Multimate haar ‘VIP-klanten’ met een
korting van vijf euro. In de uitnodigingskaart is bovendien een kortingsbon van twintig procent opgenomen, die vrijdagavond ingewisseld kan worden. Deze uitnodigingskaart is huis aan huis verspreid. Bovendien ontvangen de
Multipashouders een handig knielkussen cadeau om in de tuin te gebruiken bij het tuinieren. Klanten die
nog geen Multipas hebben zijn ook
welkom: tijdens de VIP-avond kunnen zij deze pas aanvragen en direct als VIP profiteren. De VIP-gasten worden vanzelfsprekend verwend met hapjes en drankjes. Ook
wordt deze avond muzikaal begeleid
met live muziek. De avond vindt dus
komende vrijdag 20 april plaats van
19.00 tot 22.00 uur.

weer ook genieten op hun zonnige
buitenterras met uitzicht op de outdoor beachvelden. Bij het opstellen van de nieuwe menukaart heeft
chef Edwin Hoogeveen samen met
zijn keukencrew een aantal topgerechten uit het verleden weer op de
kaart gezet. Natuurlijk ontbreken de
huisgemarineerde Beach Spare-ribs
en de Boerenschnitzel niet.
Ook wordt er ingespeeld op de festiviteiten rond 100 jaar bloemenveiling Aalsmeer. Naast de oude foto’s
in Het Strandpaviljoen, kan tijdens
een bezoek aan het restaurant de
gerestaureerde Rozentribune bezichtigd worden. Hier vindt u een
leuke expositie over Bloemenveiling
Bloemenlust met veel oude foto’s.

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

Beetje vroeg misschien?
De Kwakel - Verbaasd zag
ik nu al de kleine Grauwe
gansjes bij de Boterdijk. Misschien een beetje vroeg voor
de tijd van het jaar. Maar als
je dit ziet kun je het niet laten om dit kleine spul even
op de foto te zetten.
Petra Hogendoorn,
Uithoorn

Nieuw leven op de
zorgboerderij

Speciale actie
In het kader van het tienjarig bestaan van restaurant Het Strandpaviljoen, krijgt u 10% korting op de
unieke proeverij van nieuwe gerechten op de ‘meter eten’ planken.
Deze actie loopt tot 20 mei.
Restaurant Het Strandpaviljoen is
van woensdag tot zondag geopend
voor lunch en diner. Op maandag en
dinsdag is het restaurant op aanvraag open. Reserveren is gewenst:
(0297)347444. Surf voor meer informatie naar www.beach.nl.

Eigen Haard is opgesteld, maar dat
beide partijen hun eigen verantwoordelijkheid behouden in hun
doen en laten!... In bepaalde gavallen zou Eigen Haard dan gewoon
haar eigen gang kunnen gaan, zoals sloop? Niemand houdt de woningcorporatie dan kennelijk tegen.
Al met al gezien en gehoord is de
wethouder voornemens om samen
met Eigen Haard zijn/hun voornemens door te drukken binnen het
kader van het Integrale Plan van
aanpak Europarei. Want de raadsleden ‘zien het verkeerd’ gelet op
hun vraagstelling en de beantwoording door de wethouder. De bewoners zijn er al helemaal niet blij mee
en overwegen acties te gaan ondernemen om het proces tegen te houden. Overigens verliep de raads-

avond keurig zonder al te veel protesten en inmenging van de publieke tribune.
En wat kan de gemeenteraad nog
ondernemen? Nadat alle vragen
zijn beantwoord moet er een besluit worden genomen. De raadsleden kunnen instemmen met het sociale deel van het Integraal Plan en
bijvoorbeeld tegen het deel ‘Wonen’
stemmen. Maar wat gaat er daarna dan gebeuren? Sloop uitstellen
of wordt er gesloopt waarna het terrein braak blijft liggen? Dan krijg je
daar een tweede ‘Vinckebuurt’ en
dat wil je ook niet. Een (nog) beter
Sociaal Statuut voor de uit te zetten bewoners en meer duidelijkheid
waar die komen te wonen? ‘Opvullen’ van de leegstand in de zes overgebleven andere flats met behoud
van de huidige woonlasten? Het zal
duidelijk worden op donderdag 26
april. Dan wordt over het plan gestemd.
(Wordt vervolgd)

De Kwakel - Vorige week donderdag 12 april is er een alpaca op de zorgboerderij geboren! Het is een merrie en haar naam is Saddle. Op dit moment zijn er elf alpaca’s aanwezig. Er zijn meerdere alpaca’s drachtig, dus
Zorgboerderij Inner-Art hoopt binnenkort nog meer veulens te kunnen
verwelkomen! De alpaca is familie van de lama en afkomstig uit Peru. Ze
staan bekend om hun erg zachte en fijne wol. Wanneer u zin heeft om
Saddle of de andere dieren te bewonderen, bent u van harte welkom op
elke woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur op Zorgboerderij
Inner-Art aan de Vuurlijn 36.
Annemijn Hoogendoorn

Feestje Anouk Hoogendijk
bij Grieks restaurant Corfu
Mijdrecht - De in Mijdrecht geboren en getogen Anouk Hoogendijk
is tegenwoordig een vaste waarde
bij de selectie van FC Utrecht en het
Nederlands elftal. Momenteel is zij
met haar team hard bezig om zich
te kwalificeren voor het EK 2013 in
Zweden. Nederland ligt op koers,
want met nog 2 wedstrijden te spelen staan zij op een eerste plaats in
de poule. In maart heeft Anouk haar
75e interland gespeeld voor het Nederlands vrouwenteam. Dat is een
hele prestatie. Naast haar jubileum
wordt zij op 6 mei 27 jaar. Dubbel
reden voor een feestje dus. Aangezien zij al jaren een zeer goede band
met Jannis van het Griekse restauarant Corfu Mijdrecht heeft, was
de keuze snel gemaakt. Het feestje

wordt gevierd bij en samen met het
Griekse restaurant Corfu Mijdrecht
op zondagavond 6 mei. Er zal live
muziek zijn en met borden gegooid
worden. Naast de traditionele Griekse muziek zullen er ook allerlei andere muzieksoorten voorbijkomen.
Verder zullen er leuke verrassingen worden weggegeven namens
het Nederlands voetbalteam en het
restaurant zelf. Kortom: een Nederlands feestje in een Grieks jasje!
Wilt u ook aanwezig zijn op deze feestelijke avond? Dat kan! Reserveer snel en wees erbij, want het
gaat zeker een onvergetelijke avond
worden. Bel of mail om te reserveren naar Corfu Mijdrecht: 0297288440/info@restaurantcorfu.nl
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Kleurrijk spektakel op een bijna professioneel niveau

Het VLC brengt ‘High School Musical’
Het VeenLanden College kent de
traditie om elk jaar groots uit te
pakken met het opvoeren van
een musical. Dit jaar is de keuze
gevallen op ‘High School Musical’.
De plot van de musical kan worden gekarakteriseerd als een moderne versie van Romeo en Julia. Het verhaal draait om twee
highschool leerlingen, die behoren tot elkaar rivaliserende clans.
Troy Bolton (gespeeld door Stijn
Hoogendoorn) is captain van het
basketbalteam van de school. Gabriëlla Montez (Femke Kamminga) is een mooie, maar bescheiden leerlinge die uitblinkt in wisen natuurkunde. Troy en Gabriella doen allebei auditie voor
een hoofdrol in de schoolmusical
met als gevolg dat ze verdeeldheid binnen de school veroorzaken. Ondanks pogingen van andere leerlingen om hun droom
te dwarsbomen weerstaan ze
echter de druk van hun achterban. Sharpay (Tineke Splinter),
een diva binnen de school, doet
alles om de vriendschap tussen
Troy en Gabriëlla te saboteren

en zelf een hoofdrol in de musical te bemachtigen. Hierbij wordt
ze geholpen door haar broer Ryan
(Quincy Sedney).
Een dans-, zang- en spelgroep bestaande uit leerlingen van klas
1 t/m 6 bracht het verhaal op
prachtige wijze voor het voetlicht. De live band en het lichten geluidsteam (allemaal leerlingen van de school) maakten het
schouwspel compleet.
Beide voorstellingen van afgelopen donderdag en vrijdagavond
waren een doorslaand succes.
Een daverend applaus, waar geen
eind aan leek te komen, was de
waardering voor talent, enthousiasme, maar ook samenwerking
en doorzettingsvermogen. Drijvende krachten achter de musical, docenten Tamara Scheers en
Jeroen Franssen, hebben het ook
dit jaar weer klaargespeeld. Niet
voor niets werden zij vrijdagavond, bij de huldiging van alle
deelnemers, door conrector Carla Verwoerd extra in het zonnetje gezet.
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maandags zelf slachten. Maar die
tijd is voorbij”, laat Mart weten. “We
hebben echter nog steeds het vlees
van onze eigen koeien en dat wordt
gebracht naar de Vondellaan waar
we nog steeds de productieruimte,
de worstmakerij en de koelopslag
hebben. Het verwerken gebeurt dus
nog steeds ambachtelijk. Daarin onderscheiden wij ons. Zolang de gezondheid het toestaat en wij het nog
leuk vinden om dit werk te doen,
gaan we ermee door. Wij hebben
een verschrikkelijk mooi vak maar
er gaat wel heel veel tijd in zitten.
Om mij heen zie ik dat veel collega’s gestopt zijn, enkelen uitgezonderd. Wij zijn wel bijna de laatste in
ons vakgebied want veel jongeren
krijg je er bijna niet voor. Als ze er al
zijn gaan ze hun werk in de fabriek
of bij een supermarkt doen. Dat is
naar mijn mening geen ambachtelijk werk. Maar ook hier bevestigen
uitzonderingen de regel. Gelukkig
maar. Onze kleinzoon Sjoerd is er
zo een. En voorlopig zijn mijn zoon
Marcel en zijn vrouw Joke voornemens onze klanten nog lange tijd
van lekker ambachtelijk bereid vers
vlees en vleeswaren te voorzien.”

Twee generaties slagersfamilie: v.l.n.r. Marcel, Rina. Mart en Joke Heemskerk

Slagerij en worstmakerij
Heemskerk viert 50-jarig bestaan
Uithoorn – Aanstaande vrijdag 20
april viert de ambachtelijke slagerij Heemskerk in de Dorpsstraat 23
haar vijftigjarig bestaan. In 1962 begonnen Mart en Rina Heemskerk
aan de Joost van den Vondellaan
een slagerij met winkel waar op ambachtelijk wijze vlees en vleesproducten in eigen beheer werden bereid en verkocht. Vlees van eigen
vee, want de ouders van Mart hadden een boerderij waar vee werd
gefokt. Tot op de dag van vandaag wordt dat vlees verwerkt tot
een veelvoud van producten. Zonder tussenkomst van fabrieksmatige handelingen.
Ouderwets lekker dus, want dat
proef je. Mede om die reden heeft
de slagerij een brede en trouwe
klantenkring, van binnen en buiten
Uithoorn. Want ook degenen die nu
niet meer in Uithoorn wonen maar
weten wat voor lekker vlees je bij
slagerij Heemskerk kon kopen, komen daarvoor nog regelmatig terug.
Nu al weer bijna dertig jaar bij de

slagerij in de Dorpsstraat, want die
op de Vondellaan is er niet meer. Alleen de productieruimte vervult daar
nog een functie.
Mart en Rina zijn in leeftijd de zeven kruisjes ruimschoots gepasseerd, maar voelen zich nog altijd
betrokken bij de slagerij, ook al is
dat slechts een paar keer per week.
Zoon Marcel (49) en zijn echtgenote Joke hebben het ouderpaar al vele jaren geleden goeddeels ‘afgelost’
in de winkel in de Dorpsstraat. En
straks stroomt de derde generatie
in, hun zoon Sjoerd die momenteel
alleen zaterdags meehelpt omdat hij
nog schoolgaand is. Maar hij heeft
zich voorgenomen ook voor het slagersvak te kiezen. Dus opvolging
op de lange termijn is geregeld. Het
vijftigjarig bestaan wordt gevierd
met een jubileumactie voor klanten.
Tot en met 12 mei kunnen die twee
keer per week genieten van een
aanbieding via een bon en tot en
met 31 mei van een jubileumpakket
met verschillende worstsoorten voor
10 euro. Slagerij Heemskerk, op de

hoek naast de ingang van de C1000,
is qua omvang niet zo groot, maar
verdient het predicaat ‘klein maar
fijn’ echter volledig.
Mooi vak
Mart is samen met zeven broers geboren tussen Vrouwenakker en Tolhuis. Zijn vader en moeder hadden
een boerenbedrijf. Rina is geboren
en getogen in Nieuwveen waar haar
vader een slagersbedrijf had. Op
haar veertiende hielp zij haar vader
al in de zaak. Daarna bij haar echtgenoot in de slagerij waar zij tot op
heden met veel plezier en inzet invulling aan geeft. Mart zat al ook al
vanaf zijn veertiende jaar in het vak
en haalde in de loop van de jaren al
zijn vakdiploma’s. “Wij zijn echt van
meet af aan een ‘warme slager’ geweest, dus zelf slachten, zelf worst
maken, zelf het vlees uitbenen, snijden en geschikt maken voor verkoop. Slachten mag je niet meer
zelf, dat wordt nu in het slachthuis
gedaan. Vroeger had je een slachthuis in Uithoorn en daar ging ik ’s

Mart houdt koeien en schapen als
hobby, mede om het vlees voor de
slagerij up-to-date te houden. Daar
gaat eveneens veel werk in zitten.
Maar het houdt je allemaal jong.
Rina zegt geen hobby’s te hebben.
“Mijn werk is mijn hobby, mijn hele leven al.” Marcel heeft het vak
op jeugdige leeftijd al van zijn vader geleerd. Joke is afkomstig uit
Ter Aar, van huis uit een schippersdochter en ‘een van veertien’. Als
haar zoon Sjoerd in de zaak komt
is dat de derde generatie die in de
slagerij staat. Vijftig jaar in het vak
zitten, dat is niet niks. De familie Heemskerk heeft in al die jaren
heel veel zien veranderen in productaanbod en het koopgedrag van
klanten. Hoewel met hun tijd meegegaan zijn zij met hun ambachtelijke slagerij wel zichzelf gebleven.
Dat dit geen verkeerde keuze is geweest blijkt uit de waardering die zij
nog steeds van veel klanten krijgen
voor het verse vlees en de vleeswaren. De meerwaarde zit in de smaak
ervan.
De familie wil langs deze weg haar
klanten bedanken voor het vertrouwen in het vakmanschap en voor de
klandizie. Dankzij het trouwe klantenbestand heeft slagerij Heemskerk het zo lang kunnen volhouden.
U bent van harte welkom het jubileum de komende weken in de winkel
mee te vieren, maar ook na die tijd
hoopt men u geregeld terug te zien!

Kleuters van Toermalijn bezoeken
geitenboerderij

Uithoorn - De kleuters van Toermalijn hebben woensdag 11 april een
bezoek gebracht aan de geitenboerderij ”Ridammerhoeve” in het Amsterdamse Bos.
De “Ridammerhoeve” is gelegen op
een prachtige plek in het bos. Het is
een gecertificeerde Educatie-Boerderij. De praktijklessen sluiten aan
bij de kerndoelen van het basisonderwijs Rond 9.15 uur vertrokken
de kinderen onder leiding van een
aantal ouders en de juffen naar de
geitenboerderij. Aangekomen bij de
boerderij kreeg één groep een rondleiding terwijl de andere groep zich
vermaakte in de speeltuin en het
doolhof. Na een uurtje werden de
rollen omgedraaid.
Aan het begin van de rondleiding
werd het een en ander verteld over
het melken van de geiten en wat er
zoal van geitenmelk gemaakt wordt.
Daarna mochten de kleuters bij de

geiten in het hok stro opstrooien. Dit
is stro op de geitenpoep gooien! Nadat alle uitwerpselen zorgvuldig bedekt waren werden de geiten geborsteld. Ieder kind kreeg een borstel en na een minuut of 5 zagen alle geiten er spic en span uit. Hierna werd een geit gemolken. Ieder
kind mocht even melken, wat voor
de meesten een zeer bijzondere ervaring was. Na het melken was het
tijd om een jong geitje te knuffelen.
De kinderen kregen om de beurt
een geitje op schoot.
Er werd wat af geknuffeld en geaaid! Wie er nog geen genoeg van
had kon ook nog een kip vasthouden of, als je dit niet durfde, de kip
aaien. Tot slot mochten alle kinderen de jonge geitjes een flesje melk
geven. Veel te snel moest de groep
weer naar school, maar gelukkig
kregen de kinderen eerst nog een
geitenijsje.

Eetkamer Goede Genade
wegens succes verlengd
Uithoorn - In januari ging eetkamer Goede Genade voorzichtig van
start. Het doel was om in deze tijd
van economische recessie mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen en mensen die eenzaam zijn gezelschap te bieden. In
het begin kwam er een handvol gasten, maar al snel moest de eetkamer
verhuizen naar een grotere ruimte. De mensen waren enthousiast.
Ze bleven komen en namen anderen mee. Na een aantal weken volgde een evaluatie. Van stoppen kon
geen sprake zijn. De eetkamer werd
wegens succes verlengd. Zeker tot
de zomervakantie zal de eetkamer
elke veertien dagen geopend zijn.
Iedereen is welkom. Ouderen schuiven aan tafel bij alleenstaanden en

de kinderen vermaken zich prima
met elkaar. Elke keer is er een thema aan de hand waarvan wordt gekookt door mensen thuis. Alle maaltijden komen op een buffet en iedereen mag zelf zijn bord vol scheppen. Zo stond er een keer Hollandse
stamppot op het menu, maar wordt
er ook Mexicaans en Italiaans gekookt. Deelname is gratis, wel kan
er geheel vrijblijvend een vrijwillige bijdrage worden gegeven. Het
is prettig als mensen zich van tevoren opgeven. Dat kan via de website www.eetkamergoedegenade.nl of
telefonisch: 523272. Donderdag 26
april is de volgende avond. De deuren van de eetkamer aan de Herman Gorterhof 3 gaan om 18.00 uur
open. Iedereen is van harte welkom.

Grand Café Plux nu een
‘All you can eat’-restaurant
Uithoorn - Grand Café Plux, gelegen aan de Johan Enschedeweg
180, is sinds kort een ‘All you can
eat’-restaurant geworden.
Heerlijk onbeperkt genieten voor
een vaste prijs. Met een mix van
Japanse en Franse keuken en een
keuze uit wel 50 heerlijke gerechten
is dit een ware smaaksensatie. Van
sushi tot carpaccio, maar ook een
uiensoep en diverse salads, ossenhaas en gamba’s.
In twee en een half uur kan men ge-

durende vijf rondes per ronde, per
persoon, 4 gerechten bestellen. Wegens het enorme succes is reserveren gewenst om teleurstelling te
voorkomen. Grand Café Plux werkt
ook samen met Slimness gewichtsconsulent voor de meest bewuste
keuze (www.slimness.nl).
Dinsdag t/m donderdag betaalt u
22,50 euro per persoon en vrijdag
tot en met zondag 24,50 euro per
persoon. Voor kinderen van 1 t/m 6
jaar betaalt u één euro per levensjaar.
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Nieuw: evenement op zaterdag 16 juni:

‘Culinair Uithoorn aan de Amstel’
op Marktplein/Wilhelminakade
Uithoorn - Op initiatief van de Lions Club Uithoorn vindt op zaterdag
16 juni a.s. voor het eerst ‘Culinair
Uithoorn aan de Amstel’ plaats op
het Marktplein/de Wilhelminakade.
Maar liefst twaalf gerenommeerde restaurants en cateraars uit Uithoorn en omgeving zullen acte de
présence geven. Het Marktplein zal
sfeervol worden omgetoverd in een
groot culinair terras met daar omheen luxe pagodetenten, alwaar de
restauranthouders door middel van
kleine hapjes en drankjes hun me-

nu’s zullen presenteren.
Doel
Het doel van dit evenement is een
breed publiek uit Uithoorn en omgeving kennis te laten maken met
wat restaurants en cateraars op culinair gebied te bieden hebben. Met
muntjes, die speciaal voor deze gelegenheid zijn gemaakt en ter plaatse zijn te verkrijgen, kunnen bezoekers gerechtjes en drankjes kopen.
Een deel van de opbrengst van de
muntjes gaat naar het goede doel.
In dit geval voor de Stichting AktiviteitenFonds Lions Club die opkomt

voor de belangen van de Uithoornse jeugd. Daarnaast wordt de opbrengst voor dit goede doel vergroot
door sponsoring van diverse onderdelen van het evenement. Donaties
zijn uiteraard ook meer dan welkom.
Muzikale omlijsting
Op de rivier de Amstel zal vóór het
culinaire terras een groot ponton in
het water worden geplaatst voor artiesten en koren die deze culinaire
happening muzikaal zullen opluisteren. Verschillende artiesten en koren hebben zich al aangemeld voor

Kwakelaar schrijft boek over 20 jaar
Annie M.G. Schmidt-prijs
De Kwakel - Kleinkunstkenner en
theater/muziekjournalist Daan Bartels heeft een toegevoegde waarde bedacht en gerealiseerd bij de
uitreiking van de jaarlijkse Annie
M.G. Schmidtprijs die dit jaar voor
de twintigste keer wordt uitgereikt.
Hij heeft namelijk een boek geproduceerd en uitgebracht waarin niet
alleen twintig interviews met prijswinnaars van de afgelopen twintig
jaar zijn opgenomen, maar waar tevens een CD met liedjes wordt bijgevoegd. Het gaat hier om de beste Nederlandstalige theaterliedjes in
verhalen en op CD. Dat mogen geen
vertalingen zijn, maar oorspronkelijk Nederlands. Het boek met als titel ‘Annie M.G. Schmidt-prijs 19912011’ en de CD zijn op 16 april gepresenteerd in het Nieuwe De la
Mar Theater in Amsterdam tijdens
het jubileum van het Amsterdams
Kleinkunst Festival in samenwerking met BUMA Cultuur. Diezelfde
avond is tevens de twintigste Annie
M.G. Schmidt-prijs aan de winnaar

uitgereikt. Dat is dit keer geworden zanger/tekstschrijver Gerard
van Maasakkers met het liedje ‘Zomaar Onverwacht’. De muziek is gecomponeerd door Egbert Derix. Het
boek met de CD, dat wordt uitgegeven door New Art, is inmiddels verkrijgbaar bij de betere boekhandel.
Daan Bartels (36), die geboren en
getogen is in De Kwakel, maar momenteel in Amsterdam woont, heeft
voor de productie van het boek met
alle prijswinnaars gesproken over
hun bekroonde werk. Deze gesprekken heeft hij vastgelegd in
twintig verhalen die vaak een verrassende kijk geven op de totstandkoming van de liedjes en op de betekenis ervan voor de makers en de
mensen die de muziek erbij maken.
Want behalve de zanger(es) krijgen ook de tekstschrijver en componist van de muziek in het boek
de nodige aandacht. Bij elkaar zijn
dat drie mensen die een prijs verdienen. Daarom is het beter te spreken over het ‘winnende liedje’ dat

Daan Bartels met zanger Gerard van Maasakkers en zijn boek over 20 jaar Annie M.G. Schmidt-prijs. Foto: Jaap Reedijk

wordt bekroond, of te wel ‘het prijswinnende lied’. De liedjes zelf hebben overigens niets te maken met
Annie M.G. Schmidt. Zij verbond alleen haar naam eraan.
Beste theaterlied
De Annie M.G. Schmidt-prijs is de
onderscheiding voor het beste theaterlied van het jaar. Deze wordt
niet alleen toegekend aan de uitvoerende artiest van het lied, maar
ook aan de componist en tekstschrijver daarvan. Winnaars door de
jaren heen zijn onder anderen Karin
Bloemen, Maarten van Roozendaal,
Daniël Lohues, Wende Snijders en
Brigitte Kaandorp. Ook de winnaar
van de prijs in 2011 is in het boek
geportretteerd. “Het was vooral voor
mij een feest om met al deze grote
theaterartiesten en creatieve mensen daarachter te kunnen spreken”,
laat Daan opgewekt weten. “Zij vertelden vol trots over hun bekroonde liedjes en hoe ze ontstaan zijn.
Mij viel vooral hun gedrevenheid
op waardoor zij zulke mooie liedjes
kunnen maken en uitvoeren. Veelal
zijn het liedjes uit cabaretvoorstellingen en kleinkunst. Zelf geven zij
aan heel blij te zijn met de nominatie en de prijs als ‘hun liedje’ heeft
gewonnen. De interviews in het
boek nodigen uit tot het opnieuw
beluisteren van de winnende liedjes
die stuk voor stuk gezien kunnen
worden als de klassiekers onder
de theaterliedjes. Daarom krijgt de
geïnteresseerde koper behalve het
boek er ook een CD bij met daarop
alle beschreven nummers. Echt een
boek dus waar muziek in zit.”
Het Lied
Daan Bartels heeft het grootste deel
van zijn jeugd doorgebracht in De
Kwakel, op de Boterdijk, samen met
zijn zuster en ouders Annie en Dick
Bartels. Laatstgenoemden wonen er
nog steeds. Hoe kwam hij in dit metier terecht? Daan: “Dat komt door
mijn ouders. Toen ik nog een jongetje was luisterde ik vaak naar platen van bijvoorbeeld Boudewijn de
Groot, Rob de Nijs en mijn zuster
had ze van de Frank Boeijen groep.
Mijn ouders hadden die platen thuis

Nieuwe zanggroep zoekt leden voor:

Gezellige Weense
concerten voor ouderen
Regio - Steeds meer ouderen voelen zich eenzaam tegenwoordig en
daar wil de nieuwe zanggroep verandering in brengen. De concerten
zullen vooral in zorgcentra en buurthuizen gegeven worden. Het programma zal bestaan uit: operettemelodieën, musical en Nederlandse
meezingnummers.
Twee solisten, met ervaring, hebben
zich al aangemeld maar de groep
streeft naar een aantal van twaalf
tot veertien zangers, van wie mini-

maal vijf heren. Enige zangervaring
met operette en musical wordt wél
op prijs gesteld. Zeer waarschijnlijk
zijn de repetities in Uithoorn. Zingen
is een fijne ontspanning, vooral als
je de ouderen daar een plezier mee
doet. Tevens zoekt de groep een
pianist(e) voor de begeleiding.
Vanaf september zijn de eerste repetities voor het gevarieerde programma. Heb je interesse, zingen of
begeleiden, bel: 0629283733 of mail:
c.oskam33@kpnmail.nl

een belangeloos optreden.
Hier zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus als u of uw koor
zich wil aanmelden kan dat via Fred
Ohm.
Naast de gemeente Uithoorn, de
politie en de brandweer, die ook belangeloos hun medewerking hebben toegezegd, hebben verschillende bedrijven uit Uithoorn en omgeving d.m.v. sponsoring onderdelen
als de ponton en de inrichting van
het culinair terras ondersteund.
Deelnemende restaurants
en cateraars
In totaal presenteren maar liefst 12
restaurants zich op hoog niveau aan
het publiek. De inschrijvingen zijn in
volle gang en met de laatste kandidaten wordt druk gesproken. De firma Lek Bloemenservice uit De Kwakel zal zorgdragen voor de decoratieve inrichting van het culinaire terras.
Mocht u ook uw steentje willen bijdragen door middel van sponsoring
of het kopen van muntjes, neem
dan contact op met Fred Ohm, telefoon: 06 23362618 van Lions Club
Uithoorn, onder e-mailadres informatie@culinairuithoornaandeamstel.nl. Via de Nieuwe Meerbode
en de speciaal ontworpen website
www.culinairuithoornaandeamstel.
nl wordt u in de komende weken op
de hoogte gebracht met meer informatie over de deelnemende restaurants, de muzikale invulling en verdere ontwikkelingen rondom het
evenement ‘Culinair Uithoorn aan
de Amstel’.
Lions Club Uithoorn rekent op een
groot aantal bezoekers waardoor
de opbrengst voor de Stichting AktiviteitenFonds Lions Club met als
bestemming Uithoornse/Kwakels
jeugd flink hoog zal worden.
en draaiden ze op de pick-up. De
teksten en de muziek spraken mij
aan, ook al omdat het Nederlandstalig was. Toen ik 10 jaar was namen mijn ouders mij mee naar het
Cultureel Centrum in Amstelveen,
nu de Schouwburg, waar Jasperina de Jong speelde. Zij zong allerlei liedjes. Wij zaten op rij één en ik
kan mij herinneren dat ik het allemaal heel spannend vond. Ik vond
het theater een vele grotere vorm
van kunst dan dat je een opvoering
op TV ziet. Dat sprak mij aan. Bij het
theater wordt veel meer aan de eigen verbeelding overgelaten. Op
mijn vijftiende had ik een Cultureel
Jongeren Paspoort waarmee je vaak
goedkoper naar theater kon. Dat
heb ik heel veel gedaan en heb opvoeringen van talloze Nederlandse
artiesten in het theater mogen beleven. Van lieverlee is mijn belangstelling voor het theater en het Nederlandstalige lied zodanig uitgegroeid
dat ik mij er beroepsmatig mee verbonden heb. Bijvoorbeeld door het
schrijven recensies, interviews en
andere journalistieke producties op
het gebied van theater en muziek.
Dat doe ik bijvoorbeeld in opdracht
van verschillende bladen, waaronder het theaterblad ‘Oscar’ van de
Schouwburg in Den Haag, Het Parool en nu ook ter gelegenheid van
het Amsterdams Kleinkunstfestival
het jubileumboek over 20 jaar Annie M.G. Schmidt-prijs. Elke twee
weken ben ik te gast in het radioprogramma van Tineke De Nooij
bij Omroep Max om te praten over
theatervoorstellingen. Intussen ben
ik ook bezig met de oprichting van
een stichting ‘Het Lied’ genaamd.
Om daarmee het Nederlandstalige lied meer aandacht te geven via
een website, maar ook om vandaar
uit in de nabije toekomst activiteiten
en concerten te organiseren. Vooral ook om jong talent te stimuleren.”
Stichting Het Lied heeft ook een
website, www.hetlied.nl, waarin aandacht wordt besteed aan
het Nederlandstalige (theater)lied.
Hier treft de liefhebber besprekingen van albums aan en lees je over
concerten, theatervoorstellingen en
boeken waarin het lied een belangrijke plaats inneemt. Het Lied richt
zich vooral op kleinkunst en nederpop, maar ook liedjes uit musicals
blijven niet onbesproken. Naast de
website van Het Lied heeft Daan
Bartels zelf ook een website: www.
daanbartels.nl.

Vanaf nu kunt u
een kabaal opgeVen
Via
ia internet

Ga naar
www.meerbode.nl
en klik op de knop
“opgeven”
een kabaal via
e-mail opgeven
is niet toegestaan!

16 juni

14.00 tot 21.00 uur
Oude Dorp Uithoorn

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

Een vogel met veel
noten op zijn zang
Die eerste overrompelend
mooie lentedag zat ik natuurlijk in het zonnetje in de tuin.
Het was zo vroeg in maart
dat nog maar een paar vogels goed op zang was. In de
verte hoorde ik een zanglijster
uit volle borst te keer gaan.
Wat dichterbij probeerde een
vink zich te herinneren hoe
hij ook al weer het best de
dames het hoofd op hol kon
brengen, maar de goede slag
had hij nog niet te pakken. Een
van de eerste vogels die de
lente aankondigt is de heggenmus. En jawel, genietend
van het zonnetje hoorde ik er
twee hun mooie lied zingen,
heel anders dan het schelle
gepiep van huismussen en
ringmussen. De heggenmus is
dan ook geen familie, al doet
zijn naam anders vermoeden.
Dit is een echte zangvogel die
zoveel mogelijk verschillende
hoge nootjes in een seconde
of vier probeert te proppen,
dan weer even lang zijn snavel stijf dicht houdt om vervolgens een nieuwe recordpoging te doen. Dan kun je hem
ook goed zien, want het liefst
doet hij dit ergens hoog aan
het uiteinde van een tak. Het
verendek op zijn rug lijkt verraderlijk veel op dat van een
huismus. Het grote verschil zit
hem in het koppie. Bij het mannetje huismus zijn duidelijke
zwarte vlakken te zien terwijl
het vrouwtje het voornamelijk
bij bruintinten houdt. Bij de
heggenmus overheersen juist

gedistingeerde grijze vlakken.
Als de heggenmus niet aan
het zingen is, is hij veel moeilijker te spotten. Hij zit het liefst
wat verscholen in heggen of
struiken. Daar vlak bij in de
buurt kunt u hem vaak ook stilletjes over de grond zien struinen, op zoek naar insecten in
de zomer, maar in de winter
ook naar zaden.
Want dat is heel bijzonder aan
dit beestje. In de zomer profiteert hij van de rijkdom aan
insecten, reden waarom al die
trekvogels onze contreien uitzoeken om te komen broeden.
In de winter schakelt hij over op
een dieet met zaden. Daarvoor
past hij zelfs zijn ingewanden
aan. Wat je al niet doet om niet
twee keer per jaar dat hele stuk
te hoeven vliegen! Op deze
prachtige ochtend kon ik ook
een stille heggenmus goed
bewonderen. Met een bek vol
nestmateriaal zat hij mij met
zijn lichtbruine kraaloogjes
onrustig aan te kijken. In het
weelderige klimop achter mij
had hij zijn nestje gepland en
ik zat wat hinderlijk in de weg.
We gaan elkaar de komende
tijd dus nog veel zien!
Sep Van de Voort,
IVN Natuurgids
(Ook IVN-natuurgids worden?
In 2013 start er weer een natuurgidsenopleiding! Zie de
website voor meer informatie.)

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Hulleman start met bereiding
en verkoop ambachtelijk ijs

Toneelvereniging Genesius brengt
vrolijke musical ‘Huis te koop’
De Kwakel - Na het succes van
het jubileumstuk van Otto Steenkist, 3 jaar geleden, zijn 13 spelers
onder de bezielende leiding van Silvia Broos alweer druk aan het repeteren aan weer een heuse musical.
Het combo Andrea, Anton en Hans
is weer bij alle repetities aanwezig
geweest om het muzikale gedeelte
vorm en allure te geven.
Alles draait om het oude landgoed
‘Rozenstein’ dat te koop staat. Er zijn
veel kijkers op de open huizendag
afgekomen maar het kunstenaarsechtpaar Victor en Vera van Vastenhoven zijn de eerste bieders, totdat er allerlei erfgenamen ten to-

nele verschijnen: halfzusjes, aangetrouwde neven, pleeg- en adoptieouders enz. Allemaal claimen ze
de wettelijke eigenaars te zijn. Het
schijnt te spoken in het landhuis en
vooral Vera ziet regelmatig spoken
door de kamer dwarrelen.
Geleidelijk ontpopt Bram zich als
degene die alles over Rozenstein
en zijn schimmen kan vertellen. Hij
kent de familiegeheimen, hij wist
wat de redenen waren van de uitspattingen en dat Gloria daar heel
nobele bedoelingen mee had. Een
actrice die in plaats van kaalgeknipt,
een Koninklijke onderscheiding zou
moeten hebben.

Zo schakelt het stuk steeds tussen
de jaren van voor en tijdens de oorlog en het heden, gelardeerd met
bekende liedjes van toen en nu.
Vooral de technische staf heeft zich
uitgesloofd om met moderne technieken deze opvoering tot een waar
spektakel te maken.
Een leuke vrolijke musical die u
niet mag missen. De uitvoeringen
zijn op 21, 27 en 28 april a.s. Kaarten à 7.50 zijn verkrijgbaar bij Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel (tel.
0297-560448), bij Marga Westerbos, Cyclamenlaan 48, De Kwakel
(tel. 0297-532970) of bij Supermarkt
Schalkwijk in De Kwakel.

Frans Kortenhorst opent
expositie ‘Spiegeling’
Uithoorn - Afgelopen zondag 15
april opende de Uithoornse kunstenaar Frans Kortenhorst de expositie
‘Spiegeling’ bij Galerie Fort aan de
Drecht. Op geheel eigen wijze wist
hij de in grote mate toegestroomde bezoekers te betrekken bij de
werken van de kunstenaars van de
Kunstenaarsgroep Holt. Heel subtiel legde hij tevens een directe link
naar de sieraden van Ina Wijnberg.
Onder het genot van een drankje kon iedereen zelf van de kunste-

Uithoorn - Afgelopen weekend zijn
de eerste baanwedstrijden gehouden van de B-competitie bij AV Trias in Heiloo. Diverse Steenbok RunningTeam- en AKU atleten stonden
bij deze wedstrijd aan de start.
SRT-atlete Kim Hittinger kwam voor
het eerst sinds lange tijd weer bij
een baanwedstrijd aan de start. Ze
liep op de 400 meter een mooie en
snelle race en finishte in een tijd
van 1.02,0. Een zeer goede prestatie waarmee ze laat zien weer op de
weg terug te zijn!
Van AKU stonden er meer atleten
klaar in de B-competitie om een

snelle tijd neer te zetten. Evelien
Hooijman heeft een mooie prestatie
neergezet op de 800 meter. In deze
snelle race liep ze 2 seconden van
haar Persoonlijk Record af en finishte in een tijd van 2.27,12!
Sjoerd Heemskerk startte op de
1500 meter, maar kwam op de helft
van de wedstrijd alleen te lopen. De
harde wind vormde een groot obstakel, evenals een geïrriteerde keel.
Hierdoor kwam hij over de meet in
een tijd van 4.29,0, waar hij niet tevreden over was.
Tot slot deed AKU-atleet Freek
Koersvelt mee aan de 32ste editie
van de ABN/AMRO Marathon van

Kwaliteit
In de bakkerij in Aalsmeer is inmiddels een ijskeuken ingericht met de
nieuwste Italiaanse ijsmachines. IJsbereiders Jordy van Looy, Erik Ro-

meijn en Marco Hulleman hebben
samen de recepturen van het ijs samengesteld. Deze hebben zij eerst
gekeurd, getest en laten proeven
aan een smaakpanel. “Wij hebben
natuurlijk goed op de smaak van het
ijs gelet. Maar dat niet alleen. We
hebben gekeken naar de structuur
van het ijs, de koudebeleving en het
smeltgedrag”, aldus Marco Hulleman. “Samen vormen deze eigenschappen de basis voor topkwaliteit ambachtelijk ijs.” Roomijs maakt
Hulleman uitsluitend op basis van
verse melk en verse slagoom. De
vruchtensmaken, ook wel sorbetijs
genoemd, worden gemaakt op waterbasis en bevatten 0% vet. Bovendien wordt het vruchtenijs samengesteld op basis van vers fruit.
Kortom: heerlijk ijs met een lage caloriewaarde.

hoor! Uiteraard horen hier de smaken bij die iedereen van ons mag
verwachten zoals aardbei, banaan
en vanille ijs. Maar we zijn ook erg
benieuwd wat onze klanten vinden
van bijvoorbeeld ons yoghurt-bosvruchten-, hazelnoot- en appeltaartijs. Uiteraard maken we speciaal
voor de kinderen smurfenijs.”
Nu is er nog wel eens onduidelijkheid over de smaak ‘vanille’. Volgens Marco is de uitleg eenvoudig:
“Wij maken gebruik van echte vanille. Het gebruik van deze grondstof herken je aan de aanwezigheid
van de zaadjes uit het vanillestokje in het ijs. Aan fabrieksijs welke je
vaak terugvindt in de supermarkt is
vaak een vanille aroma toegevoegd.
Echte vanille is een veel duurdere
grondstof, maar geeft ook veruit de
beste smaak.”

Smaken
“Over smaak valt niet te twisten zegt
men wel eens. Daar zijn wij het dus
niet mee eens!” aldus Marco Hulleman. “Het viel niet mee om samen
met de ijsbereiders en verkoopmedewerkers een selectie te maken
van de smaken die we onze klanten
willen aanbieden. Maar het is gelukt

Start ijsverkoop
De verkoop van ijs start op woensdag 18 april en vindt plaats in de
vestiging aan het Zijdelwaardplein
67 in Uithoorn. Ter introductie krijgen de klanten t/m zaterdag 28 april
het 2e bolletje gratis. De ijsverkopers van Hulleman heten u van harte welkom.

Aanstaande zondag 22 april:

‘OranjePret’ met Speeltuinvereniging Thamerdal
Uithoorn - Speeltuinvereniging
Thamerdal is samen met onder andere Gemeente Uithoorn druk bezig
een passende locatie te vinden om
een vaste vestiging te krijgen. Tot
die tijd blijven ze actief voor (buurt)
kinderen.

naars horen hoe o.a. hun hout- en
linoleumsnedes de basis werden
van de getoonde werken. De grote verscheidenheid aan kleur en onderwerpen zorgen ook deze keer
weer voor een bijzondere kleurrijke
en spraakmakende expositie.
Spiegeling is te zien tot en met 20
mei op donderdag/vrijdag van 14.00
tot 17.00 uur en op zaterdag/zondag
12.00 tot 17.00 uur. Ook op Hemelvaartsdag is de galerie van 14.00 tot
17.00 uur geopend.

Eerste baanwedstrijd voor
SRT- en AKU atleten

Uithoorn - Het is zover. Na een intensieve periode van voorbereiden,
start bakkerij
Hulleman met de bereiding en verkoop van ambachtelijk ijs.
Marco Hulleman: “We wilden er eigenlijk vorig jaar al mee beginnen,
maar in deze zelfde periode van dat
jaar kregen we de mogelijkheid om
een winkel te openen in Nieuw Sloten in Amsterdam. Deze kans wilden we niet voorbij laten gaan. En
om tegelijkertijd ook het ijs te introduceren vonden we iets teveel van
het goede. Daar vraagt dit product
te veel aandacht voor”.
De interesse in ijs bestond al veel
langer. “Zelf ben ik een echte liefhebber, het neigt misschien wel
naar een verslaving. Toen ik zelf m’n
opleiding eind jaren ’80 aan Vakschool in Wageningen volgde, begon voor ons de zomer als IJssalon Granucci zijn deuren opende. En
nu maken we het zelf!” vertelt Marco trots.

Om alvast in oranjestemming te komen wordt er een gezellige kindermiddag georganiseerd. ‘OranjePret’
wordt gehouden komende zondag 22 april en wordt mede mogelijk gemaakt door Buurtbeheer Thamerdal en Stichting Cardanus. Deze

Van de mogelijke slachtoffers van
deze dadendrang in de B-lijn lijkt
het lot van de onderste drie bezegeld. Voor de vierde degradatieplaats is ontsnapping nog goed mogelijk, het verschil met één hogerop
is slechts 0,71% gemiddeld.
Bovenin
Bovenin lijkt de koers gelopen voor
Tom de Jonge & Herman Vermunicht en Sonja & Hans Selman.
Deze zitting 1 en 2 met scores van
65,28 en 62,50% maakt ze vrijwel
onbereikbaar voor de achteropkomenden en rijp voor de A. Ook Heleen & Mees van der Roest hebben
wellicht buffer genoeg om hun promotie veilig te stellen, ze moeten
dan wel beter presteren dan deze zitting waar ze niet verder kwamen dan een 12e plek waarmee
de één tweetjes gehandhaafd bleven, dat weer wel! Voor Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen is
de spanning nog groot, slechts 0,5%
scheidt ze van Wies Gloudemans &
Rie Sudmeijer die deze avond goede
zaken deden als derde met 59,38%.
Tini Geling & Jo Wevers en Tini & Johan Lotgerink eindigden als vierde
en vijfde met 55,90 en 53,47% maar
hun achterstand lijkt te groot.
In de A-lijn is het doek op een heel

De ‘OranjePret’-middag is op het
speelplein bij Basisschool De Regenboog aan de Kuyperlaan 50 tussen 14.00 uur en 16.00 uur. De kosten bedragen één euro. Opgeven
via: speeltuinthamerdal@xs4all.nl.

Adrie Voorn voor de 25e keer
kampioen van Kunst & Genoegen
Rotterdam. De temperatuur tijdens
de 42,2 kilometer lange race was
perfect, alleen stond er een te harde wind. Ondanks de 1700 kilometer
voorbereiding, de trainingen tot 44
kilometer en de Midwintermarathon
in een tijd van 3.18,0 zat Freek niet
lekker in de race. Jammer genoeg
kreeg Freek na 20 kilometer last
van kramp, waardoor hij het tempo moest laten zakken en niet optimaal kon presteren in deze belangrijke race. Uiteindelijk finishte Freek
in een teleurstellende tijd van 3.21,0.
De overige atleten van het Steenbok
RunningTeam verbleven afgelopen
week in Portugal voor een intensieve trainingsstage, om zich optimaal
te kunnen voorbereiden op de aankomende wedstrijden. Deze trainingsstage zal over enkele weken
zijn vruchten afwerpen, we houden
u op de hoogte!

De Kwakel - Met twee damavonden te gaan waren er drie dammers
over voor de titel van de Kwakelse
damclub. Leo Hoogervorst had van
dit trio het zwaarste programma, hij
moest nog tegen de beide overige
kandidaten Wim Keessen en Adrie
Voorn. Leo had daarbij de zware
taak om deze topdammers te verslaan. In zijn eerste partij tegen Wim
nam Leo daarvoor te veel risico, Leo
plaatste een schijf te ver naar vo-

ren waar Wim dankbaar gebruik van
maakte. Door uiteindelijk een niet te
verdedigen combinatie moest Leo
zijn hoofd buigen voor Wim. Adrie
verloor in deze ronde een belangrijk punt aan Gerrit van der Steeg
die zich deze avond als een leeuw
verdedigde. Dit resultaat betekende dat Adrie in de slotronde van
Leo moest winnen om nog op gelijke hoogte met Wim te komen. Als
dit zou lukken dan kreeg Adrie de ti-

Derde ronde zet de stand op scherp bij
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - De voorlaatste zitting
voerde vooral de spanning op in de
C-lijn. Niet voor de nummers een en
twee Marianne & Huub Kamp en
Froukje Kraaij & Rini Tromp, waar
eerstgenoemd paar zelfs niet hoefde te spelen om in de top te blijven en Froukje en Rini met een
fraaie eerste plaats van 60,59% zeer
goed aansloten. Ook Ans de Koning
& Wim Röling blijven toppen scoren met nu weer 60,24% als tweede
waardoor ook zij promotie bijna niet
meer kunnen ontgaan.
De crux zit in plek vier als laatste opstap naar de B-lijn. Op dit moment
bevinden Map Kleingeld & Mieke
Peeters zich hier met een gemiddelde van 52,63%. De horde achtervolgers is echter niet mis. To van der
Meer & Anne Tolsma, Atie de Jong
& Evert Wevers, Anneke Houtkamp
& Marianne Jonkers en Klaas Verrips & Maria Baas staan allen minder dan 1,4% gemiddeld achter!
Klaas en Maria hadden een goede avond met een derde plaats
van 57,22% waardoor ze opeens
weer gaan meetellen. Voor Marjan & Jan Wille en Hetty Houtman &
Ans Voogel kwam de eindsprint van
respectievelijk 56,88 en 56,08% als
vierde en vijfde waarschijnlijk net te
laat.

spelletjesmiddag is bedoeld voor alle kinderen van 4 t/m 10 jaar, maar
ook iedereen die jonger of ouder is
is van harte welkom. De organisatie is voor deze middag ook nog op
zoek naar vrijwilligers, dus als je 11
jaar of ouder bent dan kan dat worden doorgegeven via onderstaand
e-mailadres.

klein kiertje na gevallen voor de onderste vier, het verschil met de veilige haven, plek 10, is maar liefst
2,36% gemiddeld of te wel bijna
12% voor de laatste zitting.
Bovenin zijn nog twee kanshebbers voor de eindzege overgebleven
zoals het er nu uitziet. Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister en Jan Egbers & Ben Remmers staan met gemiddelden van 59,20 en 58,89% op
schootsafstand. Deze avond waren
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter weer terug van weg geweest, als
eerste met 62,85%. Ook Renske &
Kees Visser konden weer lachen als
tweede met 57,99% waarbij het zelfde percentage werd behaald door
Andre van Herel & Cora de Vroom.
Cees en Ruud deden het deze keer wat kalmer aan als vierde
met 54,51%, hetgeen niet gezegd
kan worden van Marijke & Ger van
Praag, die eenieder verrasten met
53,82% als vijfde.
De 18e volgt de ontknoping. Wilt u
hier voortaan ook getuige van zijn,
kom dan spelen bij Bridgevereniging De Legmeer elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de barzaal van sporthal De Scheg. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon (0297)567458.

tel alsnog toegewezen op basis van
meer weerstandpunten. Deze keer
ging Leo ook weer onvervaard van
start, bij winst zou Leo zilver grijpen. Maar de aanval is niet altijd de
beste verdediging, Adrie dwong Leo
tot noodsprongen. Ook nu was een
combinatie niet meer te pareren en
kon Leo weer zijn hoofd in de schoot
werpen. Treuriger werd het voor Leo
nog , omdat Piet Terlouw het brons
voor zijn neus wegkaapte. Gevochten als een leeuw, zoals een Leo betaamd, maar met lege handen blijven zitten. Overwinnaar Adrie Voorn.
Al 45 jaar lid en voor de 25e maal
kampioen van K&G, een unicum bij
deze 84 jarige club.
De prijzen werden na de jaarvergadering verdeeld, Wim Keessen viel
daarbij meerdere malen in de prijzen. Wim wist het bekertoernooi te
winnen, de Th Voorn-prijs van het 1e
team en de topscoorderprijs van de
gehele 1e klasse, een zeer sterk seizoen van Wim die nipt naast de titel greep. Leo Hoogervorst bleef niet
geheel met lege handen hij won de
topscoorderprijs van het 2e team.
De aanmoedigingsprijs ging naar
Haye Berger en de laatste prijs zal
op maandag vergeven worden als
de dammers het seizoen met het
sneldamkampioenschap in ’t Fort
De Kwakel afsluiten.

Succesvol examen karataka’s
Uithoorn - Afgelopen zondag 15
april is karate examen afgenomen
bij Amstelhof Sport & Health Club.
De leerlingen van sensei/leraar
Mick lieten hun vorderingen zien.

Het examen is afgenomen door
Mick en Bert hielp daarbij. In totaal deden negen karateka’s mee:
Sebastian, Fabian, Fleur, Noa, Lane,
Joris, Quincy, Jimmy en Steven.
Sebastian, Fabian, Fleur, Joris haal-

den een gele band. Noa en Lana
kregen door goed te presteren een
gele band met oranje slip. Steven en
Jimmy behaalden een oranje band
en Quincy heeft een blauwe slip behaald.
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Biljartvereniging Apollo
sluit clubkampioenschap af

BMX ers deden het goed
Regio - Afgelopen zondag werd alweer de derde BMX West Competitie gehouden. Voor deze wedstrijden werden alle rijders verwacht op
de baan in Velsen-Noord.
Voor de meeste was het alweer
vroeg opstaan, de inschrijving en
de training begonnen immers al
om negen uur. De dag begon met
regen, gelukkig was het bij aankomst inmiddels droog geworden.
Echter bleef er wel de hele dag een
stevige koude wind hangen, waardoor het voor de toeschouwers niet
echt aangenaam warm was. Af en
toe liet de zon zich zien, maar deze kreeg niet echt de overhand.
Voor de rijders was het prima weer.
Na een uurtje te hebben ingefietst
kwamen rond half elf de eerste lijsten en konden de manches beginnen. We gingen van start met in totaal 53 manches welke elk drie keer
verreden moeten worden. De eerste
vier manches waren voor de cruisers, verdeeld in de leeftijd 16t/m
39 en de 40+. Daarna beginnen we
met de allerkleinste, boys7/girls8.
Dit is altijd erg ontroerend om die
kleintjes over de baan te zien fietsen. In deze leeftijdscategorie deden er voor de UWTC maar liefst 6
rijders mee.
Ouder
Naar mate de manches volgende
worden de rijders ook steeds ouder. Voor Sem Knook verliep de eerste manche niet zoals gehoopt, hij

kwam ten val met twee andere rijders. Gelukkig viel alles mee er
stonden de boys zelf weer op en
konden ze de race uitrijden. Voor
Tom Brouwer verliep eveneens de
eerste manche niet zoals gepland.
Hij reed een hele mooie rit en lag
op een goede tweede positie. In
de laatste bocht ging het mis, hij
zat naast de nummer 1 en wil een
mooie inhaalactie maken. De nummer 1 wilde dit niet laten gebeuren,
met als gevolg dat beide mannen
onderuit gingen. Aan het eind van
de dag stonden er maar liefst 29 rijders van de UWTC in de finale. En
13 rijders mochten een B-finale rijden. Bij de cruisers leeftijd 16 t/m 39
stonden maar liefst 7 UWTC-ers aan
het starthek. Tijdens een BMXWest
Competitie wordt er ook altijd nog
een extra wedstrijd verreden op dag
leeftijd, de zogeheten open-klasse.
Hierin zijn voor de eerste drie rijders
bekers te verdienen in verschillende
leeftijdscategorieën. Hier mochten
zich 12 UTWC-er tijdens de finale
ritten aan het starthek melden. Izar
van Vliet Garcia behaalde de tweede beker in de leeftijd boy’s 8-9. Bart
van Bemmelen en Joey Nap behaalde de eerste en tweede beker in de
leeftijd boy’s 10-11 en Arjan van Bodegraven en Scott Zethof behaalde
de eerste en derde beker in de leeftijd boy’s 12-13.
Al met al weer een geslaagde dag
voor de meeste UWTC-er. Volgende week wordt de 2e Top Competitie
verreden in Heiloo.

Aemstelpunt steunt Kika door
sponsoring marathonloper
Uithoorn - Wanneer eigenaar Frans
Vogel van aemstelpunt makelaardij
een mail binnenkrijgt voor sponsoring van een kika-loper, bedenkt hij
zich geen moment en stuurt onmiddelijk een mail terug. Het blijkt een
oud klasgenoot (Marco Pappot) te
zijn die de marathon van New York
gaat lopen voor Kika en daarbij voor
5500 euro aan sponsoren moet wer-

Regio - Apollo bestaat uit een club
van zesentwintig 55 + heren die elke week op woensdag in het Fort in
de Kwakel bijeenkomen voor een
gezellige middag biljarten. Er worden per jaar twee competities gespeeld. 1. Om het clubkampioenschap en 2. Om de Hein Pieterse bokaal. De competitie voor het kampioenschap is afgesloten met de volgende winnaars:
1. Henk Helmig met 588 pnt uit 64
partijen en een gem. van 1,86.
2. Herman Keijzers met 561 pnt uit
64 partijen en een gem. van 1,80
3. Lody van Ginkel met 559 pnt uit
62 partijen en een gem. van 2,82
Tot voor twee weken voor het einde
was er nog geen winnaar bekend.
Henk wist zij goede vorm te behouden terwijl Herman jammerlijk punten liet liggen. Lody kwam ook nog
dicht tegen de tweede plaats aan.
Zeker gezien het feit dat hij 2 partijen minder heeft gespeeld. De kort-

ste partijen van het seizoen werden
door 2 leden behaald. Herman de
Keijzer en Frayo Fritschy ieder in 13
beurten. De procentueel behaalde
hoogste serie werd gemaakt door
Bram Post 9 caramboles met een
percentage van 40,91 % De Runnerup-Cup werd gewonnen door Dirk
Klinkhamer. Hij kwam procentueel het beste uit op zijn te behalen
gemiddelde. Op dit moment is de
“strijd” om de Hein Pieterse bokaal
bezig. Om deze prijs wordt gespeeld
ter ere van de overleden naamgever
die jaren lang voorzitter van de club
is geweest. Op 25 juli is hiervan de
ontknoping bekend en sluiten hiermee het seizoen af.
Oproep nieuwe leden.
Hebt u wel eens gebiljart en wilt
u een kijkje bij ons komen nemen
bent u van harte welkom. Wij kunnen nog maximaal 4 leden plaatsen.
We spelen 12.30 tot 17.00 uur.

ven. Voor een mooi sponsorbedrag zal de Kika-loper met de naam
Aemstelpunt op zijn shirt een tiental
trainingslopen en de marathon van
New York gaan volbrengen. Wilt u
Marco ook helpen het sponsorbedrag snel te laten halen of zelfs te
overschrijden, ga dan naar runforkikanewyork.nl en log in op zijn naam.
De rest spreekt voor zich.

Aanstaande zondag 22 april:

Bloesemfietstocht De Merel
De Ronde Venen - Aanstaande
zondag 22 april 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. De deelnemers steken de
Lek over naar Vianen en gaan verder naar Hei en Boeicop en Asperen. Ze komen bij de Linge, het
mooie riviertje dat richting Geldermalsen kronkelt. Hier geniet men
volop van de vele soorten fruitbomen die in de bloesem staan. Bij
Geldermalsen buigen de fietsers
af naar het prachtige plaatsje Buren waar een koffiestop wordt gehouden. Via Zoelmond en Beusichem fietsen ze naar Culemborg

F13 Legmeervogels
wederom onverslagen
Uithoorn - Het competitiedebuut
van de F13 was op 28 ja nuari jl.
tegen SCW F3 met een mooie
4-2 overwinning. Vandaag was
de return en SCW F3 wilde revanche voor de eerdere nederlaag, want na de nederlaag tegen ons hadden ze immers niet
meer verloren!
Na het fluitsignaal belegerde SCW
F3 gelijk het doel van de F13, maar
goed verdedigen door de gehele F13, met name door onze rotsen Isacq en Dillon in de “verdedigingsbranding”, en een paar puike
reddingen van Nils leverde de eerste 10 minuten geen doelpunt voor
SCW F3 op. Tussendoor had de F13
al wat prikjes uitgedeeld met een
paar counters en SCW F3 had gewaarschuwd moeten zijn, maar na
wederom een razend snelle uitbraak van de F13 werd de 0-1 gescoord door Daan, die alleen op
de keeper afstormde en de bal beheerst in de hoek schoof. SCW F3
gaf de moed echter niet op en bleef
aanvallen en dat leverde uiteindelijk de voor SCW F3 verdiende 1-1
op. Hierna nam SCW F3 wat gas terug en de F13 rook zijn kansen. Na
de 1-1 werd nu het doel van SCW
F3 belegerd. Een serie hoekschoppen leverde dan uiteindelijk de 1-2
op. Wederom Daan, die slim bij de
tweede paal stond opgesteld en
de door Erik prima genomen hoekschop binnenschoot.
Floot
De jongens van de F13 hadden
geen kans om deze treffer te vieren,
want de scheidsrechter floot gelijk
voor de rust. Tijdens het traditionele rondje limonade werd de F13 op
het hart gedrukt om vooral zo door
te gaan. Na het fluitsignaal voor het
begin van de tweede helft werd deze wijze raad ten harte genomen en
SCW F3 kwam de eerste 15 minuten
niet meer in het spel voor. Na wat

balgoochelen van Sofian in de kleine ruimte, gevolgd door een mooi
pasje van Sofian, knalde Daan de
1-3 binnen (die hiermee zijn eerste officiële hattrick heeft gemaakt).
Vervolgens kreeg Pieter het op zijn
heupen door constant over links
met de bal aan de voet richting vijandelijk doel op te rukken. SCW F13
had hier dan ook geen antwoord op
en via een van zijn goede voorzetten
kwam de bal bij de immer dravende
Tim terecht. Tim bedacht zich geen
moment en poeierde de 1-4 binnen
(links in de verre hoek van de keeper, die kansloos was). Vervolgens
was het de beurt aan Rafael om te
scoren. Hij liep de gehele wedstrijd
al te loeren op een doelpuntje, maar
was wat ongelukkig in de afronding.
Deze 1-5 was toch wel een van de
mooiste aanvallen van de F13 die
ochtend: keeper Nils schoot de bal
naar Pieter, die tikte de bal weer
door naar Daan en hij gaf een splijtende pass over een meter of 10
waarmee Rafael vrij voor de goal
werd gezet.
Knalde
Rafael bedacht zich geen moment
en knalde de bal op identieke wijze
als Tim snoeihard in de verre linkerhoek (het schoot was zo hard dat ie
dwars door het doelnet ging!). Deze
actie van de F13 kon dan ook rekenen op algehele goedkeuring en applaus van het publiek! Erik, die ook
over een hard schot beschikt, vond
dat het tijd werd om de keeper van
SCW F3 met een afstandsschoot te
testen. Dit resulteerde vervolgens
in een komisch “bowlingmoment”
waarbij 3 spelers van SCW F3, die
hun keeper te hulp schoten, letterlijk door Erik omver werden geschoten. Uiteindelijk kregen Isacq en
Dillon, onze topverdedigers, de opdracht om ook maar eens naar voren te gaan om te kijken of zij ook
een doelpunt konden maken. Hierbij werd de rest van de F13 er wel

opgewezen dat de verdedigende taken van Isacq en Dillon dienden te
worden overgenomen! Geen vuiltje
aan de lucht, zou je zeggen… Maar
het ging bijna toch nog mis. Opeens

waar ze de pont 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 en de minder snelle
groep rijdt een paar km 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 TTC De
Merel verplicht. De tocht is 150 km
lang, begin en eindpunt bij Eetcafé
de Schans aan de Uitweg in Vinkeveen. Inschrijfkosten: 2,00 voor nietleden. Dit is exclusief geld voor de
pont. Inschrijven vanaf 08.00 uur,
vertrek om 08.30 uur. Kijk voor informatie op de www.ttcdemerel.nl of
bel : 0297-267741
waren er helemaal geen verdedigers van de F13 meer: iedereen was
bezig met aanvallen en Nils stond er
ineens helemaal alleen voor! Binnen
no time scoorde SCW F3 in de resterende 5 minuten drie keer achter
elkaar, daarbij Nils kansloos latend.
Het zou toch niet…, nee, gelukkig,
Dillon en Isacq keerden weer terug
in de verdediging en de rust en balans in het team was weer hersteld
en de wedstrijd werd vervolgens
zonder problemen uitgespeeld met
als eindstand 4-5.

Tafeltennis voor blinden
en slechtzienden
De Ronde Venen - Sportvereniging
Veenland start op 11 mei met Showdown in de Ronde Venen. Showdown is een snelle en dynamische
sport speciaal voor mensen met een
visuele beperking uniek en als enige in uw regio.
De sport lijkt op tafeltennis en is te
vergelijken met air hockey en wordt
individueel en geheel op gehoor gespeeld. Wilt u kennis maken met
Showdown of heeft u vragen? Neem

dan contact op via e-mail: showdown@veenland.nl of telefoon: 0652636220.
Op vrijdag 11 mei is de eerste training in de Willestee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis van 19.30 tot 22.00
uur. Onder deskundige begeleiding
kunnen mensen kennismaken met
deze fascineerden sport. Mensen
die lid worden van de vereniging
krijgen een skibril, handschoen en
bat gratis.

Duivensport “PV Rond de Amstel”

Peter Bosse wint Duffel
Regio -Zaterdag 14 april vlogen de
duiven van Rond de Amstel vanuit
het Belgische Duffel. Gemiddelde
afstand 130 km.
Voor deze vlucht werden 650 duiven
ingekorfd door de deelnemers.
De duiven werden zaterdagochtend
gelost om 10:28 uur nadat de mist
in Noord-België en Zuid-Nederland was opgelost. Het was prachtig
duivenweer; Hollandse luchten, fel
blauw en witte wolken. Ideaal voor
de oriëntatie van een postduif. Ondanks de tegenwind zijn dit soort
afstanden echt een makkie voor de
wedstrijdduiven. Vaak maken ze dan
ook bij thuiskomst nog vele ererondes, dit tot ergernis van de wachtende duivenhouder.

Peter Bosse uit Uithoorn werd 1e en
klokte de eerste duif om 12:09 uur.
Dit was goed voor een snelheid van
bijna 80 km per uur.
2e werd net als vorige week Ton
Duivenvoorde uit De Hoef en 3e
werd Wim Wijfje uit De Kwakel.
Peter werd in Rayon F 19e van 3588
duiven. Over heel Noord-Holland
werd hij 86e van 20170 duiven. Een
nette prestatie van Peter’s duif.
Good-old Piet van Schaik uit Uithoorn werd 1e in de B poule.
De uitslagen:
1e Peter Bosse, Uithoorn
2e Ton Duivenvoorde, De Hoef
3e Wim Wijfje, De Kwakel
4e Cor van Bemmelen, De Hoef
5e Piet van Schaik, Uithoorn

Podium voor UWTC-er
Guus Zanting
Regio - De UWTC renners Leen
Blom, Nico Fokker, Theo Oudshoorn
en Guus Zantingh stonden aan de
start van de veteranen 60+wedstrijd van Veenendaal op zaterdag
14 april. Direct na het startschot demarreerde er twee renners uit het
peloton en twee ronde later sloot
een derde renner erbij aan. De drie
renners namen een voorsprong van
25 seconden, deze voorsprong wisten zij 5 rondes te handhaven. Maar
toen raakte het peloton goed op drift
en werden de drie ingerekend. Nadien volgde nog enkele korte vlucht
pogingen maar deze konden allen
geen standhouden. Met nog twee
rondes te gaan sprong Joop Ribbers
uit Groenlo weg uit het peloton en
deze werd niet meer achterhaald en
won de wedstrijd. De sprint van het
peloton werd gewonnen door Guus
Zantingh en behaalde hiermee een
mooie tweede plaats en tevens zijn
tweede podiumplaats van dit seizoen. Leen Blom, Nico Fokker en
Theo Oudshoorn eindigde in het peloton.
Nieuwelingen
Zaterdag 14 april stond de eerste
klassieker voor de nieuwelingen op
het programma. Met 150 renners
aan start en een dubbele afstand
(80 km) van een gewone wedstrijd
is het altijd weer een hele ervaring
voor deze jongens. Oud UWTC renner Jouke Schelling reed naar een
mooie 3e plek. Rick van Wieringen
wist zich knap te handhaven en eindigde op de 49e plaats. Koen de
Best behoorde bij een grote groep
die uit de wedstrijd werden gehaald.
Volgende week zullen Jeroen van
Goor en Bart de Veer hun debuut
maken bij een klassieker in Emmen.

Zondag 15 april de wielerronde van
het Maaskantje in den Dungen. Aan
de start 60 deelnemers waarbij de
UWTC nieuwelingen Niels Ruijter en
Jeroen van Goor.
Jeroen had een mooie startpositie,
en was de eerste rondes met vier
renners los van het peloton. Hier
ging het peloton niet mee akkoord,
en zetten een tandje bij. Niels en Jeroen hadden beiden een mooie positie in het peloton ondanks dat het
tempo hoog lag 40 km per uur. Helaas brak Jeroen zijn ketting, en zat
de wedstrijd er voor hem op. Niels
kon zich blijven handhaven in het
peloton, met als resultaat een 18e
plaats, en kon zijn eerste prijzengeld in ontvangst nemen.
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Legmeervogels zaalvoetbal 1
gepromoveerd naar de hoofdklasse
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 13
april was het eindelijk zo ver. Legmeervogels speelde deze avond
haar ‘kampioenswedstrijd’ tegen
FCB’72/Isolatie Comb 1 uit Beverwijk. Omdat een dag van te voren
het puntverlies van concurrent RCH
in de stand was verwerkt, was het
kampioenschap al een feit. Maar
Legmeervogels wilde deze laatste
competitiewedstrijd op een mooie
wijze afsluiten. De sponsoren waren tenslotte aanwezig deze avond
en het publiek was in groten getale aanwezig, waardoor de tribune in
De Scheg volledig was gevuld. Hoe
mooi wil je het hebben in een ‘kampioenswedstrijd’. De voltallige selectie was aanwezig, waardoor met
volle sterkte aangetreden kon worden. Op Mark Rutgers na dan, die
in Vietnam verblijft. Maar aan hem
werd zeker gedacht deze avond.
Duel
Legmeervogels begon gretig en
voortvarend aan het duel. Men wilde het publiek niet teleurstellen en
wist dat ze de tegenstander kapot
konden spelen. Zij hadden namelijk maar 5 spelers tot hun beschikking. In de 1e min was het al raak.
Mels werd in de punt van de aanval aangespeeld door Jordi. Mels
draaide snel weg bij zijn tegenstander en schoot hard en laag de openingstreffer tegen de touwen. In de
3e min een soortgelijke situatie. Dit
keer was Sjors de aangever, waarna
Mels op identieke wijze de 2-0 op
het scorebord bracht. Een geweldig
begin dus, wat op een monsterscore leek te gaan eindigen.
Toch kreeg Legmeervogels het
daarna wat lastiger. FCB liet zich
ook niet onbetuigd en kwam een
aantal keren gevaarlijk bij het doel
van Jasper van Gelderen. Maar met
zo’n goede sluitpost op doel is het
voor de tegenstander moeilijk tot
scoren te komen. Legmeervogels is
namelijk de minst gepasseerde verdediging in de competitie. Een ijzer-

sterke verdediging heeft daar ook
een bijdrage aan geleverd.
Wedstrijd
In de 16e min kwam FCB toch terug
in de wedstrijd. Door wat onachtzaamheid in de verdediging kon de
aanvaller van FCB de aansluitingstreffer forceren, 2-1. Maar de hoop
op een goed resultaat voor FCB
werd al snel de grond in geboord. In
de volgende minuut was het Tim die
er op fraaie wijze op aangeven van
Patrick Woerdeman 3-1 van maakte. Legmeervogels speelde een sterke 1e helft en liet een aantal mooie
en goed opgezette aanvallen zien.
Na een geweldige individuele actie
van Stefan van Pierre, die een aantal tegenstanders het bos in stuurde, bracht hij in de 19e min de 4-1
op het scorebord. Een minuut voor
tijd ontstond de mooiste actie van
de avond. Mels omspeelde een aantal tegenstanders alsof ze er niet
stonden. Hij schoot snoeihard op
de keeper, waarna hij de bal weer
terug kreeg. In de rebound behield
hij goed het overzicht, en met een
schitterende assist bracht hij de
bal bij Dimitri Sahertian, die op zijn
beurt de bal kon binnentikken. Met
een 5-1 voorsprong na dit prachtige slotakkoord werd de rust bereikt.
Doelpunt
In de rust werd erop gehamerd op
deze wijze door te gaan. Legmeervogels hoefde namelijk nog maar
één doelpunt te maken om het aantal van 100 gescoorde doelpunten te bereiken. Maar de 2e helft
was toch van een beduidend minder niveau dan de 1e helft. Legmeervogels voetbalde alsof het allemaal wel goed was zo. Het kampioenschap was toch al binnen en
men hoefde niet meer zo nodig. Het
werd wat gemakzuchtig en de passing werd slordig. FCB, dat maar
met 5 man speelde, kreeg zelfs de
betere kansen. Legmeervogels gaf
FCB wat meer ruimte om aan te val-

Een mooie tweede prijs
voor de Schans
Uithoorn - Vrijdag jl. was het dan
zover! De finales van het Schoolvoetbaltoernooi in Uithoorn. De jongens van Springschans E1, Mart,
Mike, Rens, Tycho, Ian, Jurre (allen
6C), Jelle en Jim (beiden 6D) hadden er enorm zin in! Ze zijn met
z’n allen al een echt team geworden, na alle eerdere wedstrijden.
De eerste wedstrijd van de finale
poule was meteen een hele moeilijke; ze moesten tegen de “collega’s” van Springschans E4 en dat is
een team met veel goede voetballers. Toch hielden de jongens goed
stand, maar ze moesten in de loop
van de eerste helft wel een tegendoelpunt incasseren. De rest van
de wedstrijd hebben ze keihard gewerkt om de achterstand weg te
werken. Rens liet zien dat hij meer
kan dan alleen keepen (Jelle stond
op doel), hij was echt lekker bezig in
de verdediging. Een paar keer waren de Springschans-jongens dan
ook heel dicht bij de gelijkmaker,
Mart schoot een bal op de lat en Ian
een bal op de paal, maar het mocht
niet lukken. Helaas ging de eerste

wedstrijd dus verloren. De tweede
wedstrijd was tegen Kajuit E1. In het
begin van deze wedstrijd waren de
jongens van Springschans 1 wel wat
sterker. Mart had twee goede kansen, maar helaas geen score. Niet
lang daarna was het Jim die wel
scoorde: 1-0. De tweede helft kwamen de jongens van de Kajuit goed
terug; ze maakten zomaar de 1-1 en
niet lang daarna de 1-2. De jongens
van Springschans 1 zetten toen alles op alles en gelukkig maakte Jim,
uit een corner van Mike, de 2-2! De
laatste wedstrijd was tegen Toermalijn E1; dat was de makkelijkste partij. De score werd door de Springschans geopend door een mooie
aanval waarbij Jim listig doorspeelde op Jelle, die de 1-0 maakte.
Daarna waren het Mart, weer Jelle en Mike (2x) die scoorden, wat
de eindstand bracht op 5-0. Helaas
was dit net te kort voor de eerste
plaats, die was voor de jongens van
Springschans 4, maar ze waren toch
heel tevreden, met een mooie en
zeer verdiende tweede prijs! Goed
gedaan jongens!

len. Maar met een aantal fantastische reddingen hield Jasper zijn
doel schoon, dit onder luid applaus
van het publiek. Maar in de 8e min
kwam FCB dan toch terug tot 5-2.
Vanaf de zijkant werden de spelers
toegeschreeuwd om er nog wat aan
te gaan doen. Dat 100e doelpunt
zou en moest gescoord worden.
Voorsprong
Tot aan de 17e min bleef het een
gezapig duel. Maar op dat moment
kwam daar dan toch die 100e treffer. Sjors de Hollander behield goed
het overzicht. Hij bracht de bal bij
Stefan van Pierre, die op zijn beurt
de 6-2 binnen knalde. Verdiend was
deze voorsprong zeker. Het gehele
duel heeft Legmeervogels de wedstrijd gecontroleerd. Met goed verdedigend werk en een goed keepende Jasper kon FCB niet tot scoren komen. Vervolgens bracht wederom de laatste tijd in bloedvorm
verkerende Mels Bos de 7-2 op het
scorebord in de 21e min. Spelers en

begeleiding op de bank begonnen
zich al klaar te maken voor het kampioensfeest. Toch kreeg FCB het
nog voor elkaar om in de 23e min
de 7-3 te maken. Legmeervogels
geloofde het allemaal wel en speelde het duel verder ontspannen uit
richting het eindsignaal.
Toen dat eindsignaal eenmaal klonk
sprongen spelers en begeleiding op
van de bank om het feestje met de
spelers in het veld te gaan vieren.
De champagne werd opengetrokken en met luid gejuich en gezang
werd het verdiende kampioenschap
in de 1e klasse C gevierd. Daarbij moest coach Guus Rutgers het
weer ontgelden, die door de spelers
een aantal keer de lucht in werd geslingerd. Uiteindelijk werd met een
mooi gebaar mevrouw van Weerdenburg van sponsor Basco de gelegenheid geboden om de zelfgemaakte kampioensschaal aan de
spelers uit te reiken. Haar overleden
man Jan van Weerdenburg is namelijk een aantal jaren geleden in de
beginjaren (destijds 2e klasse) begonnen met het sponsoren van Legmeervogels 1. Een mooi gebaar dus
richting haar, omdat zij dit zo verdiend heeft in een moeilijke periode na het overlijden van haar echtgenoot.
Feest
Daarna werd het publiek bedankt
door de spelers en begeleiding voor
haar komst, en kon het feest gaan
losbarsten in de kleedkamer. Uiteindelijk werd het een fantastische
feestavond in De Scheg, in thuishaven café de Herbergh en uiteindelijk nog in discafé Het Dorp. Tot in
de late uurtjes, of vroeg, hoe je het
wil bekijken, werd het o zo verdiende en verlangde kampioenschap
uitbundig gevierd.
Aanstaande vrijdag 20 april heeft
Legmeervogels nog de kans om
zich te plaatsen voor de halve finale van de KNVB districtsbeker. Tegenstander deze avond is 2e klasser
Texel’94, met overmacht de kampioen in haar klasse. Eens kijken of zij
de denderende sneltrein van Legmeervogels kunnen afstoppen. De
wedstrijd vindt plaats om 19.15uur
in Sporthal De Blinkerd te Schoorl.

Klassiek drama bij BVK
De Kwakel - Op de laatste parenavond van deze competitie voltrok
zich een ‘drama’ in de A lijn waar
Shakespeare en Hitchcock het scenario niet hadden kunnen bedenken. Voor Shakespeare zou dat sowieso ondoenlijk zijn geweest omdat er in zijn tijd nog niet gebridged
werd, maar 1 aspect uit zijn omvangrijke literaire nalatenschap
kwam wel aan de beurt.
Vooraf leek de strijd om de felbegeerde 1e plaats in de eindrangschikking alleen nog maar te gaan
tussen enerzijds Anneke Karlas en
Jaap Verhoef en anderzijds Wim
en Rita Ritzen, waarbij de eerstgenoemden een redelijke voorsprong
leken te hebben van zo’n 8%. De
nummer 3 (Dick Elenbaas en Andre Verhoef) leek kansloos.
Thuis blijven deze avond en daarmee 100% zeker de hoofdprijs pakken was een optie die niet eens opkwam bij Anneke en Jaap, dan liever strijdend ten onder. In de vorige
cyclus moesten zij de laatste avond
nog strijden tegen degradatie,
nu was de 1e of 2e plaats wel zeker. Hoe anders zou dat uitpakken.
Tactisch
Aan de eerste tafel bleek Andre Verhoef een van de eerste tegenstanders voor Anneke en Jaap. Hij had
wel een tactisch plan beraamd en
had Dick Elenbaas thuis gelaten en
hem voor deze avond ingeruild voor
hoofdklassespeelster Nelly Vork.
Dat hebben we geweten. De score
voor Anneke en Jaap aan deze 1e
tafel bedroeg welgeteld 20%, een
typisch geval dus van een onvervalste Shakespeariaanse broedermoord. Met zulk vrienden of familie heb je geen vijanden nodig. Het
bleek de opmaat voor een desastreuse ontwikkeling voor Anneke en
Jaap voor wat betreft de hoofdprijs.
Alle tegenstanders meldden van tevoren hoezeer zij hen de hoofdprijs
gunden, om vervolgens tot de tanden gewapend geen spaan heel te
laten van die sympathieke gedachte. Een wreed spel, dat bridgen.
Een score van 33,33%(!!) betekende het einde van de titelaspiraties, dus dan Wim en Rita maar opnieuw 1e? Neen dus, want hun score van 50% was onvoldoende om de
65,83% van Andre en Nelly te pareren en dat hield in dat Andre en
Dick deze cyclus toch nog winnend
afsloten met een gemiddelde van
56,54%. Een thriller zonder weerga
in de geschiedenis van de BVK (en
uiteindelijk natuurlijk toch een terechte winnaar!).
Aan het begin van deze cyclus hadden Anneke en Jaap getekend voor
de 3e plaats, nu viel het uiteindelijk

zwaar tegen, maar de hele zaal (op
1 familielid lid na die breed zat te
grijnzen aan de bar) leefde met hen
mee en dat had toch ook wel weer
wat. Goed, Andre en Nelly dus 1e
deze avond, Gerda Bosboom en Rina van Vliet 2e met 55,83% en Huub
en Kitty van Beem 3e met 55%.
Het doek viel in de A lijn voor Trudy Fernhout en Thecla Borggreven,
Piet vd Poel en Gerard de Kuyer, Leny Heemskerk en Agnes de Kuyer
(3 paren die deze avond mede verantwoordelijk waren voor bovengenoemde ontwikkelingen!) en Trudy
Stokkel met Huub Zandvliet.
Dramatisch
In beide andere lijnen aanzienlijk
minder dramatische taferelen, of
het moet de 3e plaats in de eindrangschikking in de B lijn zijn voor
Truus en Piet Langelaan, want nu
moeten zij volgend seizoen toch
in de A lijn starten en dat was niet
de bedoeling. Met hen promoveren
Piet-Hein Backers en Huub Kamp,
die met 55,77% gemiddeld de 1e
plaats ‘over all’ in namen. 2e werden Emmy en Gerard van Beek en
de 4e promotieplek was voor Adriaan en Tiny Kooyman. Op deze slotavond was met bijna 60& overigens
de 1e plaats voor Addie de Zwart
en Hetty Kesting. Piet-Hein en Eefke Backers werden 2e met 56,67%
en er was een gedeelde 3e/4e paats
voor de echtparen Overwater en van
Beek met 55,83.%. Op de degradatieplaatsen vinden we Henny en Jan
van der Knaap, Janny Snabel/Vrony
van Veen, Paula en Klaas Kniep en
Corrie Bartels/Ruud Doeswijk.
Verrassend
In de C lijn wel een verrassende
dagwinnaar. Loes Takes en Anneke Pier trokken met 55,83% aan het
langste eind, terwijl zijn in de totaalstand geen enkel ander paar onder zich aantreffen. Dit is ongetwijfeld een opsteker voor de rest van
het seizoen. Ineke Hilliard en Huib
van Geffen werden met 55,42% 2e
en Ria Bulters en Ans Nieuwendijk
3e met 54,17%.
De cyclus werd echter gewonnen
door Hans Elias en Lous Bakker met
53,94% gemiddeld. Zij promoveren
naar de B lijn en dag geldt ook voor
Ineke en Huib. Door de te verwachten wijzigingen in de samenstelling
van diverse paren, afmeldingen en
nieuwe aanmeldingen is nog weinig zinnigs te zeggen over hoe de
verschillende lijnen er aan het begin
van het volgende seizoen uit zullen zien. Dat wachten we dus rustig af. Eerst nog de laddercompetitie
afmaken en daar beginnen we a.s.
donderdag mee. Aan voorspellingen waag ik mij niet meer, we zien
wel wat er van komt.

Doelpuntenfestijn KDO 1
levert drie punten op
De Kwakel - Na het behalen van
de tweede periodetitel, stond voor
het eerste van KDO zes dagen later de thuiswedstrijd tegen de nummer dertien CTO’70 op het programma. CTO’70, net als KDO vorig jaar
gedegradeerd uit de derde klasse,
kent een zeer moeizaam seizoen in
de vierde klasse en strijdt nog volop
tegen degradatie. Trainer Raymond
de Jong kon deze middag geen beroep doen op de geschorste BartJan van der Jagt en gaf doelman
Kevin ten Brink speeltijd ten koste van Peter Onderwater. Tijdens de
voorbespreking kwam Rick Kruit te
laat, waardoor Erik Verbruggen in
de spitspositie werd gepositioneerd
en Kruit op de bank moest plaatsnemen.
Eerste
In de eerste helft was KDO duidelijk
de bovenliggende partij en kwam
daarom verdiend in de 20e minuut
op voorsprong via Joeri Stange. Het
schot van Joeri van zo’n 20 meter
afstand belandden in de rechterhoek, 1-0. Een kwartier later werkte een Duivendrechtse verdediger de bal uit een corner van Ronnie Oltshoorn in eigen doel, waardoor KDO voor rust leidde met een
comfortabele 2-0 stand. De marge
tussen beide ploegen had echter al
een stuk groter kunnen en moeten
zijn als alle geboden kansen afgerond werden. De matige verdediging van CTO’70 werd dit vooralsnog bespaard gebleven.
Tweede
In de tweede helft kwam CTO’70 onverwacht in de 50e minuut op 2-1,
waarna vijf minuten later Doron
Borger de marge terug bracht tot
twee doelpunten, 3-1. Niet veel later maakte de Duivendrechters
3-2, zodat er spanning in de wedstrijd aanwezig bleef. In de 65e minuut besliste Jochem Kok op aangeven van Joeri Stange de wedstrijd
door de 4-2 in de rechterhoek binnen te schieten. In de 70e minuut
werd Joeri Stange gevloerd in het
zestienmetergebied en kreeg hiervoor een penalty. Stange ging zelf
achter de bal staan en schoot de
5-2 binnen.
Bij een 5-2 tussenstand was het tijd
voor trainer Raymond de Jong om
spits Rick Kruit binnen te lijnen te
brengen. Kruit, zichtbaar getergd
door zijn eigen fout, maakte ver-

volgens in de 75e minuut de 6-2.
Door geklungel achterin bij KDO
kon CTO’70 de stand nog enigszins
draaglijk houden en maakte de 6-3.
In de 80e minuut van de wedstrijd
viel de tiende treffer van de wedstrijd van de voeten van Rick Kruit,
7-3.
Door de overwinning van KDO op
CTO’70 hebben de Kwakelaars inmiddels zes punten voorsprong op
nummer vijf Ankaraspor. Het gat
met de nummers twee Diemen en
drie Ankaraspor is nu respectievelijk zes en vier punten. Volgende week zondag heeft KDO de ideale mogelijkheid om het verschil
met Diemen terug te brengen tot
drie punten als de wedstrijd KDO 1
- Diemen 1 gespeeld zal gaan worden. Waarschijnlijk wordt op dezelfde dag koploper Geinburgia kampioen als het wint nabij de Arena tegen FC Amsterdam.
KDO 2
Het tweede elftal van KDO heeft afgelopen zondag uitstekende zaken
gedaan in de strijd om het kampioenschap in de derde klasse. Door
met 0-1 te winnen in Aalsmeer van
RKAV blijven de Kwakelaars volop meedoen om de bovenste plaats
op de ranglijst. Doelpuntenmaker
voor KDO was Elton Shehu die na
een half uur spelen een vrije trap in
één keer in de rechterhoek schoot.
Groots was het spel aan beide kanten niet, maar voor het tweede is het
resultaat op dit moment heilig.
Door de overwinning heeft KDO 2
de koppositie overgenomen van
AGB 2, die hun wedstrijd gestaakt
zag worden, nadat de Amsterdammers zich misdragen hadden richting de scheidsrechter. De stand
was op dat moment 1-0 in het voordeel voor Ouderkerk, terwijl er al
twee AGB-ers rood hadden gekregen. KDO wacht de uiteindelijke
beslissing van de KNVB met veel
spanning af, maar de kansen op het
kampioenschap stijgen hierdoor alleen maar! Met nog twee wedstrijden te gaan, hebben de Kwakelaars één punt voorsprong op NFC/
Brommer 2. Op 29 april speelt het
tweede de uitwedstrijd tegen Pancratius 3, waarna op zondag 6 mei
waarschijnlijk de allesbeslissende
ontmoeting KDO 2 - AGB 2 op het
programma staat, een mooier affiche had de KNVB niet voor kunnen
schotelen!

Meisjesteam Kajuit 2
derde plaats
Uithoorn - Het 2e meisjesteam van
OBS De Kajuit haalde in de voorronde toch nog de KNVB Schoolvoetbal finale-wedstrijden! De finalewedstrijden werden vrijdagavond 13
april 2012 gespeeld tegen De Zon,
De Regenboog en het 1e meisjesteam van De Kajuit.

Het team met Britt, Tess, Danique,
Jelsy, Tessa, Lola, Yetske en Bente speelden aanvallend maar kwamen toch te kort tegen de andere
sterke teams. Uiteindelijk eindigden
de meiden als derde en daar zijn ze
zelf, en coach Bea Broekman, heel
erg trots op!

Kajuit meiden groep 8 door naar
Regiofinale schoolvoetbal
Uithoorn - Afgelopen vrijdag waren de finales schoolvoetbal bij Legmeervogels. Ook daar hebben de
meiden weer laten zien dat ze kunnen voetballen. Er waren nog 3 tegenstanders uit de voorronde overgebleven. De 1e wedstrijd tegen de
Regenboog werd met 4-1 gewonnen. en ook in de 2e wedstrijd werd
er gewonnen. Met 2-0 van De Zon.

De laatste wedstrijd mochten ze gelijkspelen, maar tegen de meiden
van groep 7 van De Kajuit wilden ze
natuurlijk ook winnen. Het was een
leuke wedstrijd, maar met 4-0 waren ze te sterk voor hun schoolgenootjes. Met dit prachtige resultaat
zijn de meiden klaar voor de Regiofinale die vooralsnog op woensdag
9 mei wordt gespeeld.
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Finale Schoolvoetbal Kajuit
Jongens groep 5/6 vol spanning
Uithoorn - Het schoolvoetbal toernooi eindigde afgelopen vrijdag op
dezelfde manier waarop het een
aantal weken geleden begon, onder prima voetbalcondities. Het was
dan ook een genot voor de jongens
van de Kajuit 1 groep 5/6 om na alle voorrondes de finale te kunnen
spelen.
De weg
In de aanloop naar de finale deed
het Kajuit team het uitstekend. Bestaande uit: Jordy, Dylan, Robin,
Wouter, Vincent, Can, Jayden, Benjamin, Stan, Hero, kon het team in
de eerste ronde alle poule wedstrijden winnen. Dat was een prima prestatie voor een groep spelers waarbij het merendeel van de
jongens uit groep 5 komt. Bij vlagen konden ze zelfs voetbal op zeer
hoog niveau laten zien. De halve finale was een feit.
De halve finale zou natuurlijk moeilijker worden en dat was ook zo. In
een poule met alleen maar Springschans teams (zou dit de grootste
school van Uithoorn zijn?) hielden
de jongens echter fantastisch stand.
Ook in deze serie wedstrijden kregen de jongens geen verliespunt tegen en werden alle wedstrijden gewonnen. Ze konden zich gaan voor-

bereiden op de finale. In de eerste
wedstrijd tegen de Toermalijn werd
duidelijk dat alle teams in deze finale aan elkaar gewaagd waren.
De Kajuit kon winnen, maar moest
wel tot het uiterste gaan. De tweede
wedstrijd tegen Springschans 1 was
mogelijk nog spannender, een zeer
gelijk opgaande wedstrijd waarbij De Kajuit lange tijd voor stond,
maar het toch uiteindelijk 2-2 werd.
De laatste wedstrijd moest dus de
doorslag gaan geven, winst op
Springschans 4 zou de eerste plaats
betekenen. En zoals dat hoort bij de
laatste wedstrijd op een toernooi
was dit het hoogtepunt van de finale. Een zeer spannende wedstrijd
waarbij De Kajuit er alles aan deed
om te winnen, maar helaas verloor.
Het team van De Kajuit eindigde als
derde op doelsaldo. Een groot compliment voor deze jonge groep voetballertjes die ondanks hun jonge
leeftijd zo ver zijn gekomen in het
schoolvoetbal toernooi.
Dank
Een goed georganiseerd schoolvoetbal toernooi, waarbij ook een
grote dank voor de gastvrijheid van
De Legmeervogels op zijn plaats is.
Toch fantastisch dat er zo’n voetbalclub in de gemeente aanwezig is.

Open TC Uithoorn
Jeugdkampioenschappen
Uithoorn - In de meivakantie, van
dinsdag 1 mei tot en met vrijdag 4
mei 2012, organiseert TCUithoorn
voor de 6e keer de Open Rabobank
Jeugdkampioenschappen.
Je kan je inschrijven in de volgende
categorieen: jongens/meisjes t/m
10, t/m 12, t/m 14, t/m 17, enkel- en
dubbelspel. Er zijn dit jaar natuurlijk weer leuke prijzen te winnen en
we zorgen ook voor het nodige ver-

maak en lekkers tussen de partijen
door!
Inschrijven kan via de site www.
toernooiklapper.nl. Je kan je nog inschrijven tot en met 19 april aanstaande. Voor meer info kan je contact opnemen met de wedstrijdleiding via emailadres openjeugd@
tcuithoorn.nl. Meld je aan en doe
mee met het Open Rabobank
Jeugdkampioenschap

Geslaagde plantenverkoopactie
voor C junioren KDO

Op de door Willem Kleinendorst gemaakte foto staan v.l.n.r. Marcel van Eijk,
Erwin van der Rijt en Rob Das

De Kwakel - De C-junioren van
KDO veldvoetbal kunnen terugkijken op een geslaagde plantenactie.
Traditiegetrouw wordt jaarlijks bij
het Dorpshuis in de Kwakel en op
het Amstelplein en Potgieterplein in
Uithoorn, planten verkocht voor de
bekostiging van het jaarlijkse voetbalkamp. In de voorverkoop waren
al de nodige planten aan familie,
vrienden, kennissen en buren verkocht waarbij als extra service de Cjunioren de planten aan huis kwamen afleveren.
Mede vanwege het droge weer, het
ruime assortiment, enthousiaste

verkopers en de scherpe prijzen zijn
er ruim 6500 planten verkocht. Zonder de steun van sponsoren en vrijwilligers was dit niet haalbaar geweest. Speciale dank gaat daarom
uit naar: Het Fruitpaleis voor de kramen, kwekerij de Noordpoel, kwekerij Wim de Boer, kwekerij Gerard
Hoogerwerf en kwekerij Ed Bertoen voor de planten, Rene de Jong
voor de koffie, Aad Rekelhof voor
het drukwerk en alle C leiders, trainers en ouders die zich voor 100%
hebben ingezet voor het welzijn van
de C junioren van KDO. Tot volgend
jaar!

Qui Vive erg blij met sponsor BDO
Accountants & Belastingadviseurs
Uithoorn - Erwin van der Rijt, partner bij BDO Accountants & Belastingadviseurs te Amstelveen, Marcel van Eijk en Rob Das, namens
het hoofdbestuur van hockeyvereniging Qui Vive, hebben op 15 april
jl. tijdens de sponsorbijeenkomst bij
heren 1 hun handtekeningen gezet onder een sponsorcontract voor
drie seizoenen. BDO is al enige tijd

actief binnen Qui Vive voor het verlenen van administratieve diensten.
De volledige financiële- en salarisadministratie wordt door BDO professioneel en erg servicegericht begeleid c.q. uitgevoerd. Het hoofdbestuur is erg blij met BDO als sponsor omdat zij voor Qui Vive zeer belangrijke specialistische werkzaamheden verrichten.

Qui Vive Heren 1 speelt
gelijk tegen Leiden
De Kwakel - Afgelopen zondag
leed het eerste herenteam van Qui
Vive in een aantrekkelijke wedstrijd
puntverlies tegen Leiden.
De dit jaar ingevoerde nieuwe indeling van de overgangsklasse betekent dat er na een voorcompetitie
een promotiepoule en drie degradatiepoules worden gevormd. Helaas miste Qui Vive in het najaar de
promotiepoule op een haar na en
speelt het team derhalve in een van
die drie overige poules.
Qui Vive is dit seizoen goed in vorm
en er wordt onder leiding van coach
Wouter Otto goed en aantrekkelijk
hockey gespeeld. Hoewel er in deze poule geen echt kampioenschap
kan worden bereikt, is het sportieve
streven om zo hoog mogelijk te eindigen. Qui Vive staat op de tweede
plaats achter Huizen; in de laatste
competitiewedstrijd op 20 mei is deze ploeg te gast in De Kwakel.
Qui Vive kwam in shirts met de
naam van de nieuwe shirtsponsor

“Algen Control” tegen Leiden goed
uit de startblokken, zette druk op
de tegenstander, hetgeen in de 8e
minuut resulteerde in een strafcorner. Deze werd door Pieter Slierings
verzilverd. De druk en de snelheid
bleven hoog, maar dat werd niet
in doelpunten tot uitdrukking gebracht. Kort voor rust scoorde Leiden ook uit een strafcorner en gingen de ploegen met een 1-1 stand
rusten.
In de tweede helft bleef het initiatief
bij Qui Vive maar voorin ontbrak de
scherpte om afstand van Leiden te
nemen. Naarmate de wedstrijd vorderde, forceerde Qui Vive te veel en
werd het spel rommeliger, maar het
bleef een aantrekkelijke wedstrijd
voor het publiek. Er werd niet meer
gescoord zodat de wedstrijd in een
gelijkspel eindigde.
Helaas voor de Kwakelaars won
koploper Huizen en liep daardoor
twee punten uit. Aanstaande zondag reist Qui Vive af naar Nijmegen.

Meiden E2 Springschans tweede
met schoolvoetbal toernooi
Uithoorn - Op vrijdagavond 13
april verzamelden negen gespannen meiden (E2) van de Springschans zich in de kantine van de
Legmeervogels, helaas was Tess er
dit keer niet bij. Vandaag was de finale schoolvoetbal en de meiden
moesten drie wedstrijden spelen.
Om 19.00 uur hadden ze de eerste
wedstrijd tegen de Kajuit. Een wedstrijd waar de Springschans meiden veel op de helft van de tegenpartij waren. Beide teams speelden
goed maar de kansen waren er voor
de Springschans. Door een doelpunt van Chinouk en van Kim sloten ze de eerste wedstrijd met een
2-0 winst af. Daarna was de wedstrijd tegen de Zon. Een spannende
wedstrijd waarbij de Springschans
heel veel kansen kreeg. Charlotte,
Yael en Alisha van de Springschans

kwamen meerdere keren gevaarlijk dichtbij. Helaas lukte het niet om
een kans om te zetten tot een doelpunt dus eindigde deze wedstrijd in
een 0-0. Toen moesten ze tegen de
Kwikstaart waarvan bekend was dat
zij goed spelen. De meiden van de
Kwikstaart speelden goed over en
kwamen vaak gevaarlijk bij het doel
van de Springschans. Florien stopte
een paar mooie ballen. Pam, Aster
en Michelle verdedigden goed. De
meiden van de Kwikstaart hadden
nog een goed schot en deze zorgde
voor 1-0. De Springschans meiden
hebben ook een paar kansen gehad
maar helaas konden ze er geen gelijkspel van maken. Al met al hebben de meiden enorm goed gevoetbald en het enthousiasme spatte er
vanaf. De tweede plaats was dan
ook een terechte verdienste.

Watersport, maar echt!
Uithoorn - Het is lente, de zon
schijnt, u wilt naar buiten en genieten. U kunt natuurlijk een stuk gaan
fietsen, maar heeft u wel eens aan
roeien gedacht? En dan niet in een
loodzware stalen sloep maar in een
”echte” roeiboot, zo’n lange, smalle, met riemen van drie of vier meter lang? Zittend op een rollenbankje zodat je de kracht van je benen
gebruikt. Alleen in een skif, of met
zijn tweeën, vieren of zelfs achten.
Eens in de week een uurtje bewegen, of een mooie lange tocht maken, of het uiterste van jezelf en je
boot vragen in een wedstrijd?
Dat kan allemaal bij Michiel de Ruyter, roei- en kanovereniging aan
de overzijde van de Amstel bij Uithoorn. Volgens velen is het een van
de mooist gelegen roeiverenigingen
van het land, tussen het oude dorp
van Uithoorn en de brug bij Vrouwenakker. De club heeft actief roeiende leden van 10 tot 84 jaar oud.
Velen hebben de roeitechniek hier
geleerd, en sommigen roeien op
hoog niveau – een tweede plaats in
de Twee-head dit voorjaar mag er
wezen!
Beginners
Beginners krijgen er de mogelijkheid om het roeien vanaf de aller-

eerste beginselen te leren. Naarmate techniek en ervaring toenemen leer je in smallere maar snellere boten te varen, als je dat leuk
vindt. Voor gevorderden biedt de
vereniging een ruime keus aan goede kwaliteit wedstrijd- en toerboten,
die door eigen leden in uitstekende
conditie worden gehouden. De vloot
wordt regelmatig vernieuwd, dit jaar
staat de aanschaf van een nieuwe
8+ (voor acht roeiers en een stuurman) op het programma.
Door de gemengde samenstelling
(roeiers en kanoërs, beginners en
gevorderden, jong en oud) is het
ook een heel gezellige club. Er worden regelmatig activiteiten buiten
het sporten om georganiseerd waar
verbazend veel leden op af komen.
Nieuwgierig
Als uw nieuwsgierigheid gewekt
is bent u welkom op de Open Dag
op zaterdag 21 april, van 10 tot 16
uur. Loop vrijblijvend binnen, neem
een kijkje in de botenloods, snuif
de sfeer op, laat u informeren over
proeflessen en de basis roei cursus
die volgende maand begint, en stap
eens in een boot.
Er zijn brede, veilige boten en ervaren instructeurs aanwezig. Het
adres is Amsteldijk-Zuid 253 te Uithoorn. U bent welkom.

SAS ‘70 Kanjers eerste gelijk spel
Uithoorn - Zaterdag 14 april was
het weer zover de meiden van
SAS Kanjers mochten weer Spelen deze keer in de Phoenix in
Mijdrecht. 4 wedstrijden moesten er gespeeld worden.
Ondanks het hele seizoen te hebben verloren gingen ze toch vol
goede moed er naar toe. Na 3 verloren wedstrijden hebben ze de laatste gelijk gespeeld dat houd in èèn
helft gewonnen.
Vertrouwen
O o, wat waren ze blij. Goed voor het
vertrouwen en we gaan er 14 mei
gewoon weer er tegen met de hoop
een hele wedstrijd te winnen.

‘Vriendjes- en vriendinnetjes toernooi’ Legmeervogels Handbal
Uithoorn - Op 10 april j.l. werd
bij Legmeervogels Handbal een
“vriendjes- en vriendinnetjes toernooi” georganiseerd. De D-jeugd en
de meisjes van de C3 konden voor
deze gelegenheid een vriendje of
vriendinnetje uitnodigen om gezellig een handbaltoernooitje te komen
spelen. De gehele ochtend regende
het en even leek het er op dat het
festijn in het water zou vallen, maar
gelukkig werd het ’s middags droog
en waren er toch heel wat vrienden
en vriendinnen met de handbalsters
mee gekomen.
Om 16.30 uur werd er gestart met
een warming-up op muziek, gegeven door trainsters Joke, Mariët-

te, Suzanne en Loeki. Daarna was
er een korte uitleg over de handbalsport. Om 17.00 uur begon het
toernooitje. De kinderen werden in
groepjes ingedeeld om onderling
wedstrijdjes te spelen. Zo waren er
in totaal vijf teams die op de twee

handbalvelden hun partijtjes speelden. Om 18.00 uur klonk het eindsignaal en werden de kinderen in
de kantine getrakteerd op een ijsje. Mede dankzij de vrijwilligers was
het een zeer geslaagde middag.
Ben je voor het nieuwe seizoen nog

op zoek naar een teamsport? Kom
dan eens meedoen met een handbaltraining van Legmeervogels.
Voor meer informatie over trainingstijden e.d. kunt u een e-mail sturen
naar legmeervogels@handbal.nl. Of
u kunt bellen naar: 0297-532751.
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Vechten bij Bridgeclub ABC

Bridgeclub Hartenvrouw

Uithoorn - Op 12 april was de zevende, en tevens de voorlaatste ronde, van de derde competitie van
het seizoen 2011/2012. De volgende week is het dus er op of eronder,
want dan worden de prijzen verdeeld. Dit was deze bridgeochtend
al goed te merken.

Uithoorn – Op dinsdag 10 april is
door de dames van bridgeclub Hartenvrouw de vijfde, en op één na
laatste zitting, van de vierde competitieronde gespeeld. B–lijn: De
aanvoerders zijn Trees Ellerbroek
en Mita Maas met 56,77%. Gefeliciteerd dames! Gevolgd door Trudy Fernhout en Ciska Goudsmit met
56,25%, de derde positie werd ingenomen door het aanstormende talent Sandra Raadschelders en Marja van Holst Pellekaan met 54,17%,
de vierde plek werd opgeëist door
Corinne van der Laan en Anne Tolsma met 53,96%, zij werden op de
voet gevolgd door Inge Dyrbye en
Thea Stahl met 53,65%.

In de A lijn is er zeker nog geen duidelijkheid. Aan de kop van de ranglijst is het stuivertje wisselen, er
wordt voor elk procentje gevochten. Op dit moment zijn er zeker nog
vier kanshebbers om deze competitie als koploper te beëindigen. Paren die er in de rangschikking met
nog twee slechte resultaten te gaan
nog in de gevarenzone verkeerden sloegen hun slag en nestelden zich deze ochtend hoog in de
uitslag. Addie de Zwart en Jeannet Vermey kwamen met een score
van 66,67% op de eerste plaats. Op
de tweede plaats eindigde, met een
voor hun doen uitstekende prestatie, het koppel Henny en Lucas van
der Meer met 62,50 % en derde
werden Miep v.d. Hoek en Nel v.d.
Neut. Uw verslaggever had vorige
week een vooruitziende blik toen hij
schreef, zonder namen te noemen,
dat de zeer slecht presterenden van
die week het alleen maar beter konden doen en dat is deze week gelukt. Onderin is het ook nog spannend: wie degraderen of wie zal de
dans net ontspringen.

B lijn
In de B lijn ligt het wat duidelijker.
De huidige koploper moet al een
complete off day hebben de laatste
speeldag willen zij het kampioenschap mislopen. Maar ja, je weet
het nooit. Dus koplopers: let op je
zaak. Voor de vier promotieplaatsen
zijn nog zeven paren die hiervoor in
aanmerking komen. Corry Snel en
Lenie Veninga legden in de B lijn
beslag op de eerste plaats met een
scoren van 59,58%. Tweede en derde werden Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter en Corry Boomsma en
Bibet Koch . Deze paren behaalden
beiden 55,83.
Wilt u eens kennismaken met
bridgeclub ABC is dat natuurlijk
mogelijk. Wij bridgen op donderdagmorgen van 9.00 uur tot ongeveer 12.15 uur en dan is de uitslag natuurlijk ook al bekend. Het
lijkt wat vreemd overdag zo vroeg
bridgen, maar je begint lekker fris
en je hebt de donderdag vanaf ±
13.00 uur nog geheel naar eigen inzicht te besteden. ABC bridget in ‘t
Buurtnest. Wilt u het eens proberen, meldt u aan. Dit kan via het emailadres: lam.vandermeer@telfort.
nl Als koppel opgeven heeft natuurlijk de voorkeur, maar voor iedereen
die zich individueel opgeeft probeert Bridgeclub ABC voor die ochtend een partner te vinden. Laat u
zich vooral niet afschrikken door de
kop van dit verslag.

Michiel de Ruyter organiseert
vernieuwde Kanobasiscursus
Aalsmeer - Regio - Met veel succes organiseert Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter jaarlijks
een aantal basis- en gevorderden
cursussen. De kanobasiscursus is
dit jaar geheel anders van opzet en
begint 28 april aansluitend op de
open dag a.s. zaterdag.
Tijdens de kanobasiscursus zal zowel veiligheid als een goede techniek aan bod komen. Cursisten leren een efficiënte peddelslag, diverse steunen en er zal in verschillende boottypen gevaren worden. Deze cursus is zeer geschikt voor beginners in de leeftijd van 11 tot 111
jaar. De vernieuwde opzet is een
programma dat beter aansluit op
de vervolgcursussen die tot officiële Watersportverbond kanovaardigheidsdiploma’s leiden. De cursussen worden gegeven door ervaren

instructeurs van Michiel de Ruyter.
Dit najaar zal MdR opnieuw een ouder/kind wildwatercursus organiseren. Dit is een cursus waar zowel
ouders als kinderen vanaf 12 jaar
op spectaculaire wijze kennis kunnen maken met de kanosport. Tijdens deze cursus zullen de beginnende kanoërs de basistechniek op
de Amstel leren en na een paar lessen gaan gebruiken op wild water in
Duitsland en België.
A.s zaterdag bent U vanaf 10 uur
‘s ochtends tot 4 uur ‘s middags
welkom op de open dag van MdR.
U kunt daar informatie krijgen over
de kanobasiscursus als ook over het
roeien bij Michiel de Ruyter. Ook zijn
er demonstraties en kunt U proefvaren. U vindt ons aan de AmsteldijkZuid 253.

Medaillescore:

Vier voor KDO turnen
De Kwakel - Zaterdag 14 april is de
turnselectie van KDO uit De Kwakel
afgereisd naar Zevenhoven om daar
de laatste wedstrijd van het seizoen
te turnen.
Buiten KDO en Zevenhoven deden
ook Kwiek uit Nieuwveen en ODI uit
Leimuiden mee op de onderdelen
balk, ongelijke brug en sprong met
de minitrampoline.
Melissa wint dit keer van Jette
De meiden van KDO in niveau 13
waren flink zenuwachtig. Het moest
vandaag toch maar gebeuren: de
favorietenrol waarmaken. Er werd
echter goed begonnen. Op de ongelijke brug hadden Melissa en
Marwa hun bonus gezet. Dat liet
zich zien in de cijfers, de hoogste
score voor Melissa, 9,0 en tweede
score voor Marwa, 8,5. Samantha
liet juist een hele stabiele oefening
op balk zien, goed voor een 8,2 net
als Melissa. Melissa en Jette vielen
beiden één keer van de balk Toch
verhoogde spanning omdat er medaille kansen waren? Bij de minitrampoline springt iedereen sinds
kort een salto. Hier hadden Jette en
Samantha hun bonus op gezet. Jette sprong en scoorde hier hoog. Een
prima 9,3. Sam toch nog een 8,2 ondanks een handje op de mat. Van de
twintig meisjes in dit niveau scoorde
Samantha de 16e plaats met 23,30
punten. Marwa werd 8e met 24,60
punten. Jette werd 2e met 25,30 en
Melissa was vandaag de beste met
26,00 punten totaal.
Isabella en Misty 3e en 5e
In niveau 12 heeft KDO twee meiden die behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Op balk ontliepen ze elkaar niet veel, Isabella is hier wat
voorzichtiger maar wel heel netjes.
Misty neemt meer risico en springt
wat hoger. Bij brug zwaait Isabella
torenhoog, prachtig en alle onderdelen vlot achter elkaar geturnd,
een 9,0 Misty moest er bijna vanaf
met de buikdraai, een 7,6. Maar bij
de salto op de trampoline ging Misty weer hoger de lucht in, dus het
hoogste cijfer op sprong een 9,3!
Isabella haalde een 8,4. Van de 12
meisjes in niveau 12 belandde Misty op de 5e plaats met 8,2 punten

en Isabella werd 3e en mocht op het
podium. Een hele prestatie omdat zij
na de vorige wedstrijd 6 weken eruit was geweest door een ooroperatie en pas weer twee maal getraind
had.
Mooie salto’s bij ongelijke
brug en minitrampoline
De oudste groep turnt het moeilijkste niveau. Daar ligt nog meer spanning op de loer, omdat ook op de
training sommige oefeningen niet
altijd perfect verlopen. Quinty had
plotseling last van angst bij de salto. Bij de brug durfde ze de salto af
niet meer. Toch haalde ze een 8,0
door de oefening van haar eigen niveau goed te turnen. Katja en Denise turnden wél de hurk op de lage legger gevolgd door salto af, wat
hun bonuspunten opleverde een 8,5
en 9,0. Bij balk allemaal behoorlijk
stabiel , maar eraf met de koprol.
Katja stond wel met twee voeten op
de balk, waardoor de rol meetelde.
Bij sprong heerlijk hoge salto’s. Ook
van Quinty die net op tijd haar angst
overwon. Quinty een 8,2 en Katja en
Denise een 8,8 en 9,0. Quinty werd
11e in niveau 11, met 22,20 punten.
Denise 4e met 24,50 punten en Katja mocht ook het podium op voor de
medaille voor de 3 plaats met 24,6
punten. In totaal pakte KDO 4 van
de 9 te verdelen medailles: een super goede prestatie.
Jette krijgt de beker voor
beste seizoenprestatie
Omdat dit de laatste van de drie selectiewedstrijden was, werd er ook
berekend wie nu de overall winnaar
was van het hele seizoen. In niveau
10/11 was dat Amber Uijttewaal
van Kwiek met 9,1 gemiddeld. Misty werd van de 13 meiden 10e, Denise 6e en Katja 5e met 7,8 en 8,4 en
8,5. In niveau 12 werd Misty 6e met
8,9 en Isabella zelfs 2e met 9,1 gemiddeld. De winnares was Kim van
Laar van ODI met 9,3. Jette turnde
het beste in niveau 13 en pakte de
beker met 9,04 gemiddeld. Melissa
werd hier 3e met 9,0, Luca en Marwa 6e en 7e met 8,6 en 8,4 en Samantha 16e met 8,0 gemiddeld. Een
goede prestatie in een veld van 22
meisjes.

Lichtmasten HSV Thamen

Jeugd Toneelvereniging
Genesius gaat de planken op
De Kwakel - De jeugdafdeling van
Genesius is druk aan het repeteren
om het toneelstuk ‘De keizer in het
nieuw’ op de planken te krijgen. De
spelers zijn al aardig wat weken onderweg en het oefenen begint dan
ook zijn vruchten af te werpen. De
spelers zijn erg enthousiast en hebben dan ook een hoop lol tijdens de
repetities. Het is een vrolijk toneel-

stuk en wij nodigen u alvast uit om
het resultaat te komen bekijken.
Noteert u zaterdag 21 April alvast
in uw agenda. Wel spelen dan om
16.00 uur in het dorpshuis van De
Kwakel, de zaal gaat open om 15.30
uur en de toegang is GRATIS.
Iedereen vanaf 4 jaar is welkom om
te komen kijken naar ‘De keizer in
het nieuw’.

Uithoorn - Na een lange voorbereiding, is het eindelijk zo ver. Honken Softbalvereniging Thamen is in
het bezit van professionele sportveldverlichting op beide velden en
daarmee in staat om nog verder te
groeien. Afgelopen vrijdag gooide
wethouder J. Verheijen de eerste
bal voor de wedstrijd Thamen 2 tegen Cromtigers 3, en opende daarmee dit unieke project.
Doordat we nu sportveldverlichting
hebben, kunnen we meer uren gebruik maken van de velden, en is
onze trainings- en wedstrijdcapaciteit verhoogd. Zeer nodig ook, omdat HSV Thamen nog steeds groeit.
Met name steeds meer jeugd raakt
geïnteresseerd in deze leuke sport,
en de sport groeit ook qua bekendheid in heel Nederland.
Op dit moment behoort Thamen tot
de top 10 van Honk- en Softbalverenigingen in Nederland. Om deze positie te behouden en de jeugd

goede doorgroeimogelijkheden te
bieden, investeert de vereniging
veel tijd en geld in het trainen en
opleiden van jeugdspelers en coaches/trainers.
Naast wethouder J. Verheijen, werd
de opening bijgewoond door diverse leden, vrijwilligers, sponsors, vertegenwoordigers van andere sportverenigingen en de installateur van
het project. Vol bewondering bekeek men de enorme lichtmasten
van 22 meter op het honkbalveld en
18 meter op het softbalveld, en de
technische aansluiting op het aggregaat. In het clubgebouw werd
een film vertoond waarop het gehele project van begin tot eind was
te zien.
Een bijzonder project voor een
unieke vereniging die dit jaar haar
50-jarig bestaan viert. Meer informatie over de sport, de vereniging
en haar jubileum-activiteiten vindt u
op www.thamen.info.

A–lijn: Hier was overduidelijk de
winnaar Thecla Maarschalk en
Rees van der Post met 63,54%!, op
de tweede plaats gevolgd door het
combipaar Ank Reems en Kitty van
Beem met 60,56%, de derde plaats
was voor Elly van Nieuwkoop en
Jessie Piekaar met 60,07%, en de
vierde plaats voor Vera van Wessem en Elly van Brakel met 56,04%,
met een gering verschil op de vijfde
plaats Trudy van den Assem en Refina van Meijgaarden met 55.56% en

op de zesde plaats Reina Slijkoord
en Rita Vromen met 52,71% .
Competitiestand
De competitiestand met nog één
ronde te spelen is als volgt:
B–lijn: 1. Ank Reems & José Möller met een gemiddelde van 55,54;
2. Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit
met 55,26; 3. An van Schaick & Lea
Wit met 53,51; 4. Eugenie Rasquin
& Riet Willemse met 51,53; 5. Inge
Dyrbye & Thea Stahl met 51,35; 5.
Wil Blansert & Ria van Geelkerken
met 50,70.
A–lijn: 1. Geke Ludwig & Margo
Zuidema stevig aan kop met een
gemiddelde van 58,69; 2. Trudy van
den Assem & Refina van Meijgaarden met 54,04; 3. Gerda Bosboom &
Nel Hamelijnck met 52,95; 4. Reina
Slijkoord & Rita Vromen met 52,55;
5. Vera van Weseem & Elly van Brakel met 52,13.
Er zal volgende week nog een stevig robbertje gebridged moeten worden, voor een promotie- of
degradatieplaats. Voor inlichtingen voor Hartenvrouw kunt u bellen met het secretariaat: Mieneke Jongsma, tel. (0297)565756 of
wjongsma1@hotmail.com.

6e Speelronde Friends League
KDO JG1 en KDO JG2
De Kwakel - Onder een heerlijk
lentezonnetje trapte KDO JG2 om 14
uur af tegen NVC. Mirjam en Wendy
hadden een nieuw “spel systeem”
bedacht en dat leek zijn vruchten
af te werpen want ondanks druk
van NVC hield keepster Kelly de
nul. Daar waren soms wel spectaculaire reddingen voor nodig, onder
meer bij een keiharde terugspeelbal van Jack. Helaas kon zij de openingstreffer niet voorkomen, waarna
NVC er nog 5 doelpunten bij prikte.
In tegenstelling tot Tweede Paasdag
konden we nu wel de eer redden
want nadat een schot van Timo nog
net gekeerd kon worden rondde Sarah Lee even later goed voorbereidend werk van Denise af en bepaalde zo de eindstand op 1-6. Nadat de
keeper van NVC de penalties links
en rechts langs zich heen had horen
fluiten konden we meteen door naar
de wedstrijd tegen Only Friends. Die
wedstrijd kende eigenlijk hetzelfde
spelbeeld en al gauw stonden we
ondanks goed optreden van de verdediging met 0-2 achter. Maar na
een schitterende rush van Manisha
–vanaf eigen helft en afgerond met
een hard schot- stond de 1-2 op het
bord en gloorde hoop bij het in grote getale opgekomen ouderpubliek.
Helaas vloeiden de krachten weg en
wist Only Friends nog twee keer te
scoren met een 1-4 einduitslag als
gevolg.
Ondanks twee nederlagen is er wel
een opgaande lijn, jongens en meisjes! Als de jongens nou een voorbeeld nemen aan de meisjes en tijdens wedstrijden net zo goed spelen als op de trainingen kan een
overwinning niet uitblijven.
KDO JG1
De wedstrijdlocatie voor de 6e
speelronde van de Friends League

was dit keer Almere Buiten. Dat
we uiteindelijk met 10 man op het
veld stonden was nogal verwonderlijk aangezien een aantal spelers in
der veronderstelling waren dat ze
moesten trainen bij KDO.
KDO speelde zijn eerste wedstrijd
tegen de koninklijke HFC uit Haarlem. HFC had versterking geregeld
na de eerste wedstrijden die ze in
de Friends League hadden gespeeld
in Nieuw Vennep. Ze waren duidelijk meer in de aanval en hadden in
het begin goede scoringsmogelijkheden. Na 10 minuten zorgde Lewis voor een 1-0 voorsprong. Daarna leek HFC weer sterker te worden
maar een aantal doelpogingen werden keurig tegen gehouden door
Beau. Uiteindelijk werd het 4-0 voor
KDO door doelpunten van Lewis,
Omar en Stijn.
KDO begon rommelig aan zijn 2e
wedstrijd tegen KGB. Er waren kansen voor beide teams maar de bal
vloog telkens flink over of naast het
doel. Na een goede combinatie tussen Stijn en Lewis, heel goed gespeeld jongens, kon Lewis de 1-0
aantekenen. Een rush naar voren
leek doeltreffend afgerond te worden door Joël maar dat lukte pas in
tweede instantie nadat KGB de bal
niet goed kon uitverdedigen. Onze
diepe spits Dylan had vandaag een
moeilijke dag. Hij werd veel aangespeeld maar kreeg de bal moeilijk
richting doel. De verdediging van
KGB en de keeper stonden doelpunten in de weg. Uiteindelijk kon
Dylan toch de 3-0 maken door z’n
voet tegen een voorzet te zetten
waardoor de keeper van KGB voor
de 3e maal de bal uit doel kon halen. Uiteindelijk kon KGB nog en
doelpunt maken doordat de bal uit
een corner voor het doel bleef liggen. Eindstand KDO – KGB 3-1.
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Grote drukte bij feestelijke opening speeltuin ‘De Meijert’

Actief op avonturenpad in het park

Mijdrecht - Het openingsfeest van speeltuin ‘De Meijert’ trok afgelopen
zaterdag naar schatting meer dan tachtig kinderen en vele volwassenen. De
jeugd speelde de hoofdrol die middag. Een paar buurtkinderen gingen wethouder Kees Schouten voor op het nieuwe ‘avonturenpad’ en de rest van
de kinderen volgde. Daarna stelde zich een lange rij kinderen op om met de
wethouder aan een touw te trekken en het naambord te onthullen.
Daarop staat speeltuin ‘De Meijert’ in vrolijk gekleurde en speels dansende letters met kinderen eraan en eromheen tegen een zonnige achtergrond.
Het bord eronder maakt nog eens dubbel duidelijk dat het om een speelveld gaat en geen uitrenplek voor honden. De nieuwe toestellen zijn zaterdag grondig uitgetest. Vooral op toestellen waar je evenwichtsgevoel voor
nodig is, waren veel kinderen steeds in beweging.
Ideeën realiseren
Dat voorbeeld heeft wethouder Kees Schouten goed opgevolgd. Op de fiets
kwam hij naar het park in informele outfit en hij was zo sportief om het complete circuit af te leggen zonder hulp. Na die inspanning hielp een flinke rij
kinderen met een lang touw hem het laken van het bord te trekken. De ouders uit de buurt kregen zijn complimenten voor hun initiatief. “Als gemeente willen we inwoners graag een rol laten spelen bij veranderingen. Geweldig dat we met elkaar nu deze ideeën van buurtbewoners zelf hebben kunnen realiseren. Dit zijn echt uitdagende toestellen die wel wat souplesse
van je vragen om ze de baas te worden. We hopen dat iedereen uit de omgeving blij is met het ontwerp. Nu wil ik direct een oproep doen aan iedereen om een oogje in het zeil te houden en het park samen mooi te houden
zonder zwerfvuil of poep.”
Avonturenpad
De wethouder bedankte woningcorporatie GroenWest voor de financiële
bijdrage. Ook heeft de corporatie meebetaald aan de vernieuwde speelplek
aan de Prinses Marijkelaan, waar wel huurwoningen staan. “Voor het belang van een wijk willen wij ook over de straten met ons bezit heen kijken.
Wij vinden het belangrijk dat er draagvlak is als zoiets wordt gerealiseerd
samen met allerlei mensen uit de buurt”, verklaart Ger Buijs, vestigingsmanager locatie Mijdrecht.
“Als andere bewoners elders net als deze ouders zo betrokken zijn en zo
goed voorbereid hun wensen aangeven, wil de gemeente waar mogelijk
graag faciliteren”, vult Marcel Wolswijk aan als projectleider wijkgericht
werken. Het college wil deze wijkgerichte aanpak uitbreiden door meer
overleg met bewoners, ook in andere delen van De Ronde Venen.
Het terrein is flink veranderd: het veld is vrij vlak en goed gedraineerd. Als
het gras hoger is, komt er een doeltje bij. De nieuwe houten toestellen staan
in een vrij zonnig deel en zijn goed zichtbaar vanaf de Heemraadsingel en
Ridderschapsstraat. Volgens de wensen van ouders voor een ‘avonturenpad’, schommel en speeltorentje met glijbaantje voor de kleinsten ontwierp
ambtenaar Ronald Schoots als beheerder speelplekken de huidige inrichting.
Spijkerpoepen
De organiserende vrijwilligers van de Heemraadsingel en Ridderschapsstraat waren zaterdag blij verrast met de enorm gezellige drukte. “Zoveel
mensen had ik nooit verwacht. Alle kinderen zijn zo leuk aan het spelen,
het gaat allemaal gewoon vanzelf goed”, constateerde een van hen tevreden. De vrijwilligers hadden het terrein extra feestelijk ingericht met grote
trossen ballonnen en felgekleurde vlaggetjeslijnen als vrolijke versiering en
allerlei extra spelletjes verspreid over het gras. Overal waren kinderen actief: op de toestellen, met zaklopen, Twister, voetballen, blikgooien, of spijkerpoepen tot koekhappen en spekkie happen. Al ging dat laatste het snelste vanuit de schaal…
Een flinke groep kinderen had zaterdag overduidelijk veel plezier in en van
het park, precies zoals bedoeld voor het openingsfeest en de toekomst.

