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Tel: 0297-581698
DEZE WEEK:
MaxiTango bij
Dansschool Colijn
Dagopvang voor
mensen met dementie
Techniekweek bij de
Vuurvogel
Open huis
woonvoorziening

KORT NIEUWS:

Hennepkwekerij
Uithoorn - In een bedrijfspand aan de Chemieweg heeft
de politie woensdagochtend 10
april een hennepkwekerij ontdekt. Daarbij werd een arrestatie verricht. De politie besloot
tot het instellen van een nader onderzoek nadat informatie was binnengekomen dat het
bedrijfspand zou worden gebruikt voor de hennepteelt. In
het pand bleken zo’n 100 planten te staan. Een 27-jarige man
uit Mijdrecht, die binnen werd
aangetroffen is aangehouden.
De man is na verhoor weer vrijgelaten en heeft een verklaring
afgelegd over de hennepteelt.
De kwekerij is ontmanteld.

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Tank voor de
mooiste films
Keuze uit 6 DVD’s

Slechts

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

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 3

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

www.meerbode.nl
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Weer nieuw gedeelte
N201 open voor verkeer

6% BTW,
doe er je
voordeel mee

Regio - Vanaf maandag 22 april
12.00 uur kunnen gemotoriseerde
weggebruikers weer een volgend
stuk van de Provincialeweg N201
gebruiken. Dan gaat de 1.400 meter
lange Waterwolftunnel voor het auto-, motor- en vrachtverkeer open.
Dit betekent dat weggebruikers
vanaf de kruising met de Amsterdamseweg in Uithoorn over de omgelegde N201 helemaal zonder oponthoud kunnen doorrijden naar
Schiphol-Rijk en Schiphol-Oost en
verder. Via Schiphol-Rijk naar de
A4 vice versa. Langs Schiphol-Oost
rechtstreeks de A9 opdraaien is nog
niet mogelijk omdat de werkzaamheden van en naar de fly-over ter
plaatse nog niet gereed zijn. Naar
verwachting zullen die tegen de zomer zijn afgerond. Dan kan men ook
heen en terug via de A9 en de Fokkerweg/N201. Dat geldt ook voor
de aansluiting van de op- en afritten van de N201 bij de Zijdelweg
ter hoogte van het Shell-station. Dat
staat gepland voor het weekeinde
van 21 t/m 23 juni a.s. Vanaf dat moment wordt het ook interessant voor
degenen die via het nieuwe stuk
N201 vanuit Schiphol-Rijk en Schiphol-Oost naar Uithoorn vice versa rijden met bestemming Legmeer
en de Meerwijk-West. Dat scheelt
enorm want dan hoeft men in principe niet meer over de oude N201
via allerlei verkeerslichten door
Aalsmeer. Bij de A4 is de nieuwe
aansluiting met de N201 daar nog
niet gereed. Er moet de bestaande
afslag nog worden genomen. Maar
bij de kruising bij Schiphol-Rijk kan
men linksaf de Fokkerweg op waarna men wordt geleid naar de ingang
van de Waterwolftunnel via de Koolhovenlaan/Cargo Entrance. U hoeft
dan in principe niet meer in de file
te staan voor de brug over de Ringvaart. Vanuit Uithoorn naar de A4
gaat (nu nog) langs dezelfde weg.
Met de openstelling van dit nieuwe

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

LAATSTE
WEKEN
ALLE COLBERTS, PAKKEN,
OVERHEMDEN, POLO’S,
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De Waterwolftunnel onder de Ringvaart ter hoogte van Schiphol-Rijk. Boven
de open tunnelbak met de weg in de richting van Uithoorn. Beneden de afslag
links naar Schiphol-Oost, rechtsonder naar Schiphol-Rijk.
gedeelte van de N201 is besloten de
bestaande N201 vanaf de Kruisweg
bij de A4 tot en met Uithoorn als
N196 aan te duiden. Op het moment
dat de nieuwe N201 in zijn geheel
klaar is in 2014(...), wordt de ‘oude’
N201 afgewaardeerd en vervolgens
overgedragen aan de gemeenten.
De N201, nu dus N196, wordt dan

een gemeentelijke weg. Wij zijn benieuwd wat de openstelling van dit
nieuwe gedeelte van de N201 voor
de verkeersstromen van en naar
Uithoorn zal betekenen. Ook al omdat er nog steeds aan de Amsterdamseweg wordt gewerkt en de
‘hoofdontsluiting Oude Dorp’ voorlopig ook nog op zich laat wachten.

Verwarrende brief voor de
klanten van Rabobank
Uithoorn - De Rabobank Regio
Schiphol heeft medio maart een
brief gestuurd naar haar klanten
die in de omgeving van Zijdelwaard
wonen. Daarin werd uitleg gegeven
dat het huidige Rabobankkantoor
aan de Heijermanslaan met ingang
van 1 juli aanstaande wordt gesloten. Reden is dat het gebouw op termijn zal worden gesloopt om plaats
te maken voor een rigoureuze verbouwing van het winkelcentrum op
het Zijdelwaardplein. Het bankgebouw grenst daar aan de achterzijde aan en moet plaats maken voor
de nieuwe supermarkt van Jumbo.
Het is nog niet duidelijk of de Rabobank er terugkeert. In diezelfde brief
werd tevens meegedeeld dat klanten die hun bankzaken nu nog via
deze vestiging regelen en er af en
toe binnenlopen, na 1 juli voor een
adviesgesprek ‘op afspraak’ terecht
kunnen bij het bankkantoor aan de
Sportlaan (tegenover de brandweerkazerne). Ook dat is helder. Daar is
eveneens een geldautomaat voor als
men contant geld wil pinnen. Maar
dat is voor bewoners rond het Zijdelwaardplein toch een aardig eindje verderop. Een tweede is nog verder weg: bij winkelcentrum Amstelplein. Een troost is dat de ABN-AMRO bank voor dit doel wel die mogelijkheid blijft bieden op de Heijermanslaan.
Onduidelijkheden
Ronduit onduidelijk was in de brief
dat men na 1 juli a.s. voor ‘overige
bankzaken’(?) een andere weg moet
volgen. Niet meer via de vertrouwde vestiging, maar telefonisch met
een van de adviseurs van de particulierendesk van de bank, via e-mail
of de andere digitale weg, namelijk
de website van de bank. Persoonlijk
bankbezoek kan men in voorkomende gevallen doen door ‘even’ naar
een Rabobankvestiging te rijden in
Aalsmeer, Hoofddorp of Nieuw-Vennep. Niet naast de deur en hoezo
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‘Rabobank Dichtbij?’ Zeker als men
tot de oudere generatie behoort, zelf
geen auto kan of mag rijden maar op
het openbaar vervoer is aangewezen. Daar komt bij dat niet elke oudere in een bepaalde leeftijdsklasse
nog vaardig is om door de telefoon
een gesprek over bankzaken te voeren en al helemaal niet goed uit de
voeten kan op de computer. Degenen die dat wel kunnen niet te na
gesproken. Hoe doe je dat dan met
je bankpasje als dat om uiteenlopende redenen niet meer werkt? En
als je een bankkluisje hebt waar je
toch af en toe naartoe wilt, vreemd
geld nodig hebt, een gesprek onder vier ogen wilt voeren en wat al
niet? Waarom kan je voor een adviesgesprek ‘op afspraak’ wél terecht op het Rabobankkantoor aan
de Sportlaan en moet je voor ‘overige bankzaken’ maar bellen, e-mailen en internetten? Of je bank bezoeken in een andere plaats buiten
de gemeente? Zo kwam het over in
de brief. En wat houden die ‘overige bankzaken’ dan in? Dat werd in
de brief niet verteld. Om die reden
vroegen wij aan Els Avontuur, directeur Retail van de Rabobank Regio
Schiphol tekst en uitleg. Zij gaf toe
dat het inderdaad niet duidelijk in de
brief aan de klanten was gecommuniceerd.
Welkom bij Rabo Sportlaan
“In feite kunnen onze klanten met al
hun bankzaken terecht bij alle vestigingen zoals die in de brief zijn genoemd. Dus ook aan de Sportlaan
waar iedereen van harte welkom is
als die iemand persoonlijk wenst te
spreken om iets te regelen op bancair terrein, zoals bijvoorbeeld een
hypotheek of een lening. Dat gaat op
afspraak,” laat Avontuur weten. “Onder ‘andere bankzaken’ verstaan wij
het internet bankieren, betalingen
verrichten met een smartphone, een
betaalrekening openen of een betaalpas vervangen, blokkeren of un-

locken als er drie keer een verkeerde pincode is ingetoetst, overboekingen verrichten, vreemd geld bestellen of weer omwisselen en dergelijke. Deze zaken kunnen allemaal
ook telefonisch geregeld worden, via
e-mail of de website. Het telefoonnummer staat in de brief. Gewoon
doen, want dan hoeft men ook de
deur niet uit. Voor veel zaken hoef je
tegenwoordig niet meer zelf naar de
bank te komen. Dat bedoelen we ermee. Maar wie dat prettiger en vertrouwder ervaart kan voor alle bankzaken gewoon terecht bij de Rabobank aan de Sportlaan. Of bij de genoemde vestigingen buiten de gemeente Uithoorn, want ook die behoren tot het gebied van de Rabobank Regio Schiphol. Daarmee willen we toch beantwoorden aan het
gevoel dat wij als bank ‘dichtbij de
mensen zijn. Dat idee willen wij ook
doorvoeren met behulp van de social-media als Facebook en Twitter.”
Aldus directeur Retail Els Avontuur.
Toegegeven, het persoonlijke bankbezoek neemt de laatste jaren sterk
af, terwijl het digitale verkeer sterk
toeneemt. Dat neemt echter niet
weg dat er nog veel mensen zijn
die graag persoonlijk nog hun zaken bij de bank willen regelen of dat
gewend zijn. Dat moet kunnen, ook
in deze tijden van voortschrijdende
digitalisering. Niettemin ziet het er
naar uit dat in de toekomst bijna alles op financieel terrein digitaal en
‘op afstand’ kan en zal worden geregeld. Dat is ook de reden dat bankinstellingen steeds meer locale vestigingen zullen sluiten en er één regionale bank zal overblijven. Zelfs is er
sprake van dat het aantal geplaatste
geldautomaten sterk zal worden verminderd, ook al vanwege het toenemend aantal ‘plofkraken’. Zodra bekend is of de Rabobank t.z.t. enige
vorm van dienstverlening binnen het
winkelcentrum Zijdelwaard gaat realiseren, zullen wij dit in deze krant
bekendmaken.

Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)

De huidige N201 in Aalsmeer
en Uithoorn wordt de N196
Regio - Op 18 april gaat het gedeelte van de huidige N201 tussen de Fokkerweg (Schiphol-Rijk)
en de Amstel (Uithoorn) N196 heten. Op 22 april wordt de Omlegging Aalsmeer-Uithoorn, tussen de
Legmeerdijk in Amstelveen en Cargo Entrance/Koolhovenlaan in de
Haarlemmermeer, geopend voor
verkeer.
Met deze openstelling is weer een
nieuw gedeelte A4
van de N201 afgerond. Omdat er geen twee wegen met de naam N201 operati-

oneel kunnen zijn, is besloten de
naam te wijzigen in N196. Het is belangrijk om het nieuwe wegnummer N196 te gaan gebruiken. Vooral als een locatieaanduiding moet
worden gegeven in geval van een
calamiteit. Het gebruik van het oude wegnummer kan verwarring geven bij de hulpdiensten. In de toekomst krijgen respectievelijk de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
A9 deze weg in hun beheer en wordt het
een gemeentelijke weg. De hectometer nummering blijft hetzelfde.
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Dronken automobilist
aangehouden na aanrijdingen
Uithoorn - Op verdenking van
het rijden onder invloed en het
doorrijden na aanrijdingen heeft
de politie in Uithoorn maandagochtend 15 april een 36-jarige
automobilist uit Uithoorn aangehouden. De man zou zeker
drie auto’s hebben aangereden
op de Churchillflat in zijn woonplaats. Daarbij was niemand gewond geraakt. Een van de gedupeerden die het omstreeks negen
uur zag gebeuren waarschuw-

de direct de politie. Die trof de
man even verderop nog aan. Hij
maakte een beschonken indruk
en werd meegenomen naar het
politiebureau. De man bleek echter niet in staat om een ademonderzoek te ondergaan. Daarom
werd van hem bloed afgenomen
voor een bloedonderzoek. Daaruit zal moeten blijken of de man
teveel had gedronken. De automobilist wordt tevens het doorrijden na een aanrijding verweten.
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Postadres:
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Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

In de hal van het gemeentehuis kunt
u iets schrijven in een boek/register
dat daar ligt naar aanleiding van de
troonsafstand van Koningin Beatrix
en de troonopvolging door de Prins
van Oranje op 30 april 2013. Wie Koningin Beatrix wil bedanken of Prins
Willem-Alexander en Prinses Maxima wil feliciteren, kan een bericht
achterlaten in dat register. Wie liever digitaal reageert, kan terecht op

http://www.koninklijkhuis.nl/registers/
dankbetuigingen-en-felicitaties/

N

Het gemeentehuis is op vrijdag 19 april vanaf 12.00 uur telefonisch niet
bereikbaar. Bovendien is het gemeentehuis gesloten op maandag 29
en dinsdag 30 april in verband met Koninginnedag/troonswisseling.

Herinrichting buitenruimte
winkelcentrum Zijdelwaardplein
Op 18 december 2012 was er een informatiebijeenkomst over de nieuwe
inrichting van de buitenruimte rondom winkelcentrum Zijdelwaardplein.
Op deze drukbezochte bijeenkomst
waren het voorontwerp bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp
buitenruimte te zien.
Graag informeren wij u over de stand
van zaken rond deze beide onderwerpen.

Aanpassingen in de buitenruimte
De zienswijzen die zijn ingebracht op
het voorlopig ontwerp buitenruimte
hebben geleid tot aanpassingen. Dit
heeft geresulteerd in een definitief
ontwerp. Dit deﬁnitief ontwerp is op
8 april 2013 door B&W vastgesteld.
Dit betekent dat u daarop niet meer
kunt reageren. Wel kunt u het definitief ontwerp en het besluit bekijken
via www.uithoorn.nl.

Herziening bestemmingsplan
Het ontwerp van het te wijzigen bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 11 april 2013, nadat B&W
daarover op 20 februari 2013 een besluit hadden genomen. Vaststelling
van dit ontwerp door de gemeenteraad is gepland op 27 juni 2013.

Heeft u nog vragen of
wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de heer J.
de Jong van de afdeling Leefomgeving. Dit kan telefonisch via nummer
(0297) 51 31 11 of per e-mail via gemeente@uithoorn.nl, t.a.v. de afdeling Leefomgeving.

Tolhuissluizen in Amstel
beperkte bediening

WWW.UI T HO O RN. N L
Register dankbetuigingen en
felicitaties vanwege troonswisseling

E

Gemeentehuis op 19 april ‘s middags
telefonisch onbereikbaar en
op 29 en 30 april gesloten

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

T

Van 30 april t/m 1 mei 2013 blijven deze sluizen van 06.00 tot 09.00 uur
en van 19.00 tot 22.00 uur gesloten vanwege werkzaamheden. De sluizen worden dus wel bediend van 09.00 tot 19.00 uur. Opvarenden moeten dan aan boord blijven.

Naam bestaande N201 in Aalsmeer
en Uithoorn verandert in N196
De huidige N201, tussen Fokkerweg
(Schiphol-Rijk) en Amstel (Uithoorn)
gaat per 18 april 2013 N196 heten.
Het is belangrijk dat u deze nieuwe
wegnummering gaat gebruiken, met
name indien u een locatieaanduiding
moet geven bij een calamiteit. Het ge-

bruik van het oude wegnummer kan
verwarring geven bij de hulpdiensten.
In de toekomst krijgen respectievelijk
de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
deze weg in hun beheer en wordt het
een gemeentelijke weg. De hectometernummering blijft hetzelfde.
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Openstelling nieuwe N201 tussen
Legmeerdijk en Fokkerweg
Op 22 april 2013 om 12.00 uur wordt
de nieuwe N201, de Omlegging
Aalsmeer-Uithoorn tussen de Legmeerdijk in Amstelveen en Cargo Entrance/Koolhovenlaan in Haarlemmermeer, geopend voor verkeer. Met
deze openstelling is weer een nieuw
gedeelte van het Masterplan N201+
afgerond. Verkeer kan dan de nieuwe N201 en de Waterwolftunnel gebruiken om zijn weg te vervolgen
naar de A4.
De afslag richting de A9 via de Fokkerweg is dan nog niet open, omdat
de werkzaamheden bij de A9 nog niet
zijn afgerond. Om verkeershinder en

verstoppingen te voorkomen wordt
het verkeer zolang via de A4 geleid.
Verwachting is dat de werkzaamheden bij de A9 rond deze zomer gereed zijn.
Waterwolftunnel tijdelijk te
bezichtigen op 20 april
Op zaterdag 20 april 2013 is de Waterwolftunnel tussen 10.30 en 15.00
uur open voor publiek zodat u een
kijkje kunt nemen. Wit u de gefaseerde openstelling van de Nieuwe N201
op de voet volgen, kijk dan op www.
n201vaniedereen.nl of www.n201.info.

Kans op sociale huurwoning
via loting
Woningzoekenden in de stadsregio Amsterdam komen voortaan ook
via loting in aanmerking voor een sociale huurwoning. De corporaties
bieden vanaf 15 april via WoningNet een deel van hun vrijkomende woningen aan als zogenaamde ‘lotingwoning’.
Voor woningzoekenden met weinig
inschrijf- of woonduur duurt het vaak
lang voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Terwijl ze misschien wel dringend behoefte hebben aan woonruimte. Jongeren die nu nog thuis wonen bijvoorbeeld, eenoudergezinnen na een
scheiding of mensen die in de regio
Amsterdam komen werken. Door het
verloten van woningen via WoningNet krijgen ook starters en doorstromers met een korte woonduur een
kans op de woningmarkt.
Voor starters en jonge
doorstromers
Op de website van WoningNet worden twee soorten lotingwoningen
aangeboden: lotingwoningen voor iedereen en lotingwoningen voor doorstromers. Per week kunnen ingeschreven woningzoekenden reageren op maximaal twee lotingwoningen én op twee woningen uit het reguliere aanbod. Iedereen die reageert op een lotingwoning maakt
evenveel kans op de woning. In-

schrijfduur, woonduur of voorrangsregels spelen geen rol. Wel moet voldaan worden aan de voorwaarden bij
de aangeboden woning, bijvoorbeeld
het aantal personen of leeftijd. Ook
mag het inkomen niet te hoog zijn.
Nieuwe regels in 2013
Het loten voor woningen is onderdeel
van het Convenant Woonruimteverdeling 2013. Daarin staan de afspraken tussen gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam. Afgesproken is de komende twee jaar
ongeveer 15% van het beschikbare aanbod sociale huurwoningen via
loting aan te bieden. In kleinere gemeenten komen jaarlijks weinig woningen vrij, waardoor het aantal lotingwoningen daar klein zal zijn. De
toewijzing van de overige woningen
in de stadsregio blijft hetzelfde: op
basis van inschrijf- of woonduur en
eventuele voorrangsregels.
De eerste lotingwoningen zijn vanaf
maandagmiddag 15 april te zien op
de website van WoningNet: www.woningnetregioamsterdam.nl.

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet
het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al
kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
Tijdelijk:
- Voorontwerpbestemmingsplan Waterlijn Dorpscentrum. Inzageperiode 5 t/m 18

-

april 2013. Info: de heer R. Noorhoff, 0297-513111.
Voorontwerp “Bestemmingsplan Noorddammerweg_ﬁetsverbinding en rotonde bij
N201”. Inzageperiode 5 t/m 18 april 2013. Info: de heer M. Blonk, 0297-513111.
Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Prinses Irenelaan. Inzageperiode: 13 maart
2013 tot en met 24 april 2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland. Ter inzage van: 15 maart t/m 25 april
2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
Visie op het sociale domein Uithoorn. Ter inzage: 11 t/m 23 april 2013. Info: mevrouw D. Veurink, tel.: 0297-513111
Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte,
Drechtdijk 113, De Kwakel. Ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2013. Info: de heer
W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

-

-

polotoernooi op 1 en 2 juni 2013.
Zwarte Mees 2, vergunning aan de heer Hendriks voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg van 15 april t/m 26 juli 2013. Bezwaar t/m 24 mei 2013.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL

Vergunning aan Impressariaat Sijm B.V. voor het plaatsen van 15 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de komst van Circus Sijm. Bezwaar t/m
21 mei 2013.
Vergunning aan Circus Herman Renz voor het plaatsen van 20 reclameborden en
het ophangen van 2 spandoeken om kenbaarheid te geven aan de komst van Circus Herman Renz. Bezwaar t/m 21 mei 2013.

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

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

Thamerdal
- Zijdelveld 52, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Ontvangen 12 april 2013.

De burgemeester heeft besloten om per 27 maart 2013 de bevoegdheid tot het inzetten
van NL-alert te mandateren aan de (Hoofd)ofﬁcier van Dienst van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Met dit alarmeringsmiddel wordt de bevolking snel via een tekstbericht op de mobiele telefoon gewaarschuwd en een handelingsperspectief geboden
bij een ramp, een crisis of de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Nabij Weegbree, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen en realiseren van een nieuw zichtscherm langs de busbaan ter hoogte van halte Burgemeester Kootpark. Ontvangen 8 april 2013.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4f, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
bedrijfshal met kantoor.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Schootsveld 15, omgevingsvergunning voor het vergroten van de bestaande steiger. Bezwaar: t/m 20 mei 2013.

Thamerdal
- Meerlaan 17, omgevingsvergunning voor het vernieuwen en verhogen van het bestaande dak, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het wijzigen van
het gevelkozijn in de zijgevel. Bezwaar: t/m 23 mei 2013.
- Meerlaan 18, omgevingsvergunning voor het vernieuwen en verhogen van het bestaande dak en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 23
mei 2013.

De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan Kaashandel Johan van der Burg voor het innemen van
een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van kaas en zuivelproducten op de woensdagochtend. Bezwaar t/m 24 mei 2013.
Dorpscentrum
Stationsstraat 41-45, vergunning aan de exploitant van restaurant Oude Spoorhuis
voor het exploiteren van het horecabedrijf t/m 14 april 2016. Bezwaar t/m 22 mei
2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van het Internationaal Kano-

MANDATENBESLUIT

BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST RUIMTE VOOR
RUIMTE, DRECHTDIJK 113, DE KWAKEL

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 10 april 2013 de anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte Drechtdijk 113 De Kwakel zijn aangegaan
met de heer en mevrouw van Rijn.
Deze overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie C nummers 1850, 4181 en 1906.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 19 april 2012 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.
EERSTE WIJZIGING VERORDENING LIG- EN KADEGELDEN 2013

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken, volgens het bepaalde in artikel
139 van de Gemeentewet, bekend dat zij in hun vergadering van 28 maart 2013 hebben besloten tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging op de verordening Lig- en Kadegelden 2013.
De datum van ingang van de hefﬁng is de eerste dag na die van deze bekendmaking,
dus op 18 april 2013. De verordeningen zijn digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl
UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2008
VASTGESTELD

De afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 is op 28 februari 2013 door de raad aangepast aan de nieuwe wijze van inzameling. Op 5 april 2013 heeft het college besloten om de uitvoeringsbesluiten die gebaseerd zijn op de afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 in te trekken. Het college heeft één nieuw uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2008 vastgesteld met terugwerkende kracht per 1 januari 2013. Het uitvoeringsbesluit is permanent in te zien bij de receptie in het gemeentehuis en is binnenkort te zien op de regelingenbank van de gemeente Uithoorn (http://uithoorn.regelingenbank.nl).

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

Mijmeringen

Offline

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

Internet en met name de Social Media zijn helemaal ingebakken in
onze dagelijkse routine. Je kunt je bijna niet meer voorstellen dat we
een aantal jaar geleden nog een hele dag zonder internet konden.
Geen Hyves, Facebook, Twitter, Whatsapp en dergelijke om in direct
contact te kunnen staan met je vrienden en familie. Voor de jeugd
van nu is het helemaal ondenkbaar dat pakweg twintig jaar geleden
we geen mobiele telefoon hadden, laat staan een smartphone met
internettoegang.

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

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

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Jade: Zwart-witte gecastreerde kater. Rambo heeft een
zwart vlekje op zijn neus en is gechipt.
- Uithoorn, Kazemat: Gecastreerde rood-witte kater met chip. Puk
heeft veel wit en een chip.
- Mijdrecht, Raadhuislaan: Rood-witte kater van 17 jaar oud. De kat
heet Willie.
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-Grijze cyperse poes.
LoeLoe heeft 2 zwarte vlekjes op haar voorvoetjes.
- Vinkeveen, Aertsveld: 13-Jarige zwarte, kalige, gecastreerde kater. Hij heet Toelie.
- Abcoude, Landzigt: Cypersbruin-witte gecastreerde kater. Hij heet
Mailo.
Gevonden:
- Mijdrecht, Heemraadsingel: Langharige fret met bruin-zwarte potjes.
- Amstelhoek, Mennonietenbuurt: Labrador. De ca.15 jaar oude
hond is groot en heeft een zwart met wit vlekje op borst, de hond
draagt een bruine halsband.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: Cyperse kat, zwart-grijs gestreept. De kat heeft witte sokjes voor en achter.
- Mijdrecht, Hofland: Grijs cypers niet-gecastreerde kat. Hij heeft
een klein wit streepje bij de keel.

Nieuwe hypes brengen ook nieuwe dagen met zich mee en dus was
het afgelopen vrijdag Nationale Offlinedag. Een dag in het leven geroepen, omdat er tegenwoordig veel mensen zijn (waaronder een
groot percentage jongeren) die lijden aan social media stress (SMS)
of FOMO (fear of missing out). Dit is allemaal samen te vatten in het
volgende “ik ben online, dus ik besta”. Maar er werd dus reclame gemaakt om vooral niet online te gaan. De regels van de offline dag;
geen internet, ook niet heel even. Bellen en sms’en mag, media-inname via radio en tv mag, zelfs computeren kan, maar dan zonder
internet en ja, dat kan echt.

Kaartverkoop Dance4Schools
workshops en finale gestart
Uithoorn - Zaterdag 13 april is de
kaartverkoop voor Dance4Schools
officieel gestart! Het Dance4Schools
Team was op het Amstelplein te vinden, alwaar het team het evenement toelichtte en kaarten verkocht.
Via een tv-scherm was de Dance4Schools Dans te zien.
Deze dans zal zondag 28 april tijdens de finale van Dance4Schools
met zoveel mogelijk kinderen, ouders en meer enthousiastelingen tegelijk gedanst worden met kinderen in Kaapstad. De opbrengst van
de kaartverkoop gaat rechtstreeks
naar het goede doel Run4Schools
te Kaapstad. Zo ook de opbrengst
van de Dance4Schools-workshopweek voorafgaand aan dit evenement. Alle kinderen in Uithoorn ontvingen het programmaboekje van
Dance4Schools maandag 15 april

op school. Het Dance4Schools Team
gaat deze week de volgende locaties
langs voor de kaartverkoop: dinsdag
16 april: De Kajuit, De Springschans;
woensdag 17 april: BSL Legmeer, de
Regenboog; donderdag 18 april: De
Zon; vrijdag 19 april: de Vuurvogel,
‘t Startnest; zaterdag 20 april: Legmeervogels & Zijdelwaardplein
Het Dance4Schools Team hoopt op
een geweldig sportief & cultureel
evenement:
maandag 22 tot en met donderdag 25 april: Sportieve & Culturele Workshopweek, zie programmaboekjes.
Op zondag 28 april dus de finale
van Dance4Schools in Sporthal De
Scheg!
Zie voor meer informatie graag
www.run4schools.nl of zoekopdracht ‘dance4schools’ op twitter en
facebook.

AH Jos van den Berg helpt
Stichting Opkikker
Uithoorn - Gedurende de komende
twee maanden zal Albert Heijn Jos
van den Berg aan het Amstelplein
zoveel mogelijk mobieltjes ophalen
voor Stichting Opkikker. Er zijn vijftien mobieltjesdozen aangevraagd
die in de regio verspreid zullen worden, zoals bij de plaatselijke manege. Op deze manier hoopt de supermarkt zoveel mogelijk oude mobieltjes te verkrijgen. In de winkel zullen er kikkerknuffels en -sleutelhangers verkrijgbaar zijn. Ook zullen er
knuffels in de winkel opgehangen
worden om aandacht te genereren.
Daarnaast zal er een actie georgani-

seerd worden waarbij de eerste tien
mensen die meer dan vijf mobieltjes inleveren een sleutelhanger cadeau krijgen. De actielooptijd is van
15 april tot 15 juni en zal bij succes
verlengd worden.
Alle opbrengsten zullen ten goede komen aan Opkikkerdagen die
de stichting verzorgt voor langdurig zieke kinderen en hun gezin. Ondersteund door vele vrijwilligers en
een samenwerkingsverband met 78
ziekenhuizen, waaronder alle academische, zal Stichting Opkikker
in 2013 naar verwachting meer dan
1800 gezinnen ‘Opkikkeren’.

De twee kennen elkaar uit de motorwereld en zijn er letterlijk in opgegroeid. “We hebben ook samen
geracet”, vervolgt Esther, die het in
de racewereld tot Europees niveau
heeft weten te schoppen.
Vooral Hendrie, al jaren een bekend
gezicht in die kringen, heeft zijn leven lang gewerkt met motoren. Hij is
onder andere lange tijd in dienst geweest bij Yamaha Europa.
De twee hebben vervolgens samen een motorshop elders in het
land gerund, maar zochten het nu
wat dichter bij huis. En aangezien
de woonplaats Aalsmeer is werd
het voormalige pand van Blokker
aan de Machine weg betrokken. “In
twee weken tijd hebben we van deze ruimte, met maar liefst tweehonderd vierkante meter vloeroppervlakte, onze huisstijl weten te maken.
Van de vloer, tot het plafond en de
muren, álles is opgefrist. Ook de gehele voorpui heeft een andere uitstraling gekregen. We hebben echt
keihard gewerkt om dit voor elkaar
te krijgen, maar het is goed gelukt.
Het is helemaal naar onze zin geworden.”
Assortiment
Naast motoren van de meest uit-

En vooral dat allerlaatste lijkt me een hele goeie, zet dat ding is helemaal uit. Dat is niet alleen goed voor de accu van je telefoon, maar
ook voor je eigen accu om eens rustig op te laden zonder prikkels
van buiten.

De Goudreinet aan Zijdelwaardplein
69 verkoopt al een jaar lang dit Superfood, maar heeft het assortiment
recent uitgebreid en een duidelijkere positie in de winkel gegeven.
Er zijn nu ook kaarten gemaakt
waarop niet alleen de naam staat,

maar ook wat erin zit, wat het doet
en hoe gezond het is.
Kortom, een welkome aanvulling op
het toch al zo gezonde assortiment
van deze verswinkel. Elke week
heeft de Goudreinet een aanbieding
in Superfood en de ook al zo gezonde zuidvruchten.
Er kan volop geproefd worden door
middel van de proefbakjes die bij
veel artikelen aanwezig zijn.

MaxiTango bij Danscentrum
Colijn gepresenteerd

Tevens zijn wij dealer van Turbho
scooters en hebben hiervan een uitgebreid assortiment op voorraad.” In
de winkel hangt een ruim assortiment motorkleding. Uiteraard zijn er
pashokjes aanwezig.
Hendrie: “Bij ons kun je terecht voor
het volledige concept: van schoenen, sloten, helmen (LS2, Shark),
handschoenen tot trendy accessoires, zoals camera’s voor op de helm
van het merk Midland en complete
Bluetooth headsets.

Verder doet Motorstore Aalsmeer
allerhande reparaties en onderhoudsbeurten aan scooters en motoren en kunnen zij de financieringen verzorgen. Er wordt echt de tijd
voor je genomen.
De laagdrempelige sfeer in de winkel blijkt wel uit het feit dat er een

Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, even helemaal offline gaan. Je kunt het natuurlijk ook zoeken in de dagelijkse gang
van zaken en of je daarin wat kan minderen. Want je zou ze de kost
moeten geven, al die mensen die 24/7 vastgekleefd zitten aan hun
mobiele telefoon. Voor die mensen nog wat tips:
Geef je smartphone een vaste plek in huis en draag ‘m niet overal met je mee
Leg je smartphone in een andere ruimte dan waar jij bent
Neem je smartphone niet mee aan tafel of naar de wc
Kijk om je heen, maak eens geen foto van waar je bent
Tweet niet wat je doet, maar praat erover met degene die fysiek
bij je is.
Zet de push berichten uit van de verschillende apps
Doe je smartphone eens helemaal uit, dat is ook goed voor de accu!
(bron http://www.ikbenoffline.org)

Uithoorn - Goji-, Inca- en Moerbeibessen, Chiazaad en Kokosblokjes
zijn heel erg gezond.

eenlopende merken zijn ook scooters te verkrijgen. “Wij hebben te allen tijde een ruim aanbod van occasions van diverse motoren, zowel
Supersport als in het Tour segment.
Wij proberen ons aanbod continu
up-to-date te houden. Scooters zijn
er te vinden van onder andere de
merken Vespa, Kreidler, Lintex, Salsa en TBG.

Ook motoronderdelen, olie en
schoonmaakmiddelen zijn verkrijgbaar bij ons.
Eigenlijk verkopen wij vrijwel alles
op motor/scootergebied. En als we
iets niet op voorraad hebben dan
kunnen we dat te allen tijde voor de
klant bestellen.”

Tot mijn spijt moet ik wel bekennen dat ik zeker wel online ben geweest deze dag. Allemaal leuk en aardig maar er moet ook gewerkt
worden en daarin zijn de computer en het internet toch een wezenlijk onderdeel. Maar buiten mijn werkuren om ben ik ver gebleven
van Facebook, maar ik wil volgend jaar zeker een hele dag echt offline zijn.
Noem het toeval maar ik had deze vrijdagavond een afspraak met
mijn zussen om een filmpje te kijken of een spelletje te doen. Film
kijken werd het uiteindelijk niet (ook dat was offline). De avond was
zonder internet en zonder film gewoon ouderwets gezellig, lekker
op de bank hangen, bijkletsen onder het genot van een kopje thee
en wat lekkers. En voordat we het wisten was het al weer laat. Ik
denk dat dit het idee was achter de offline dag, dat je niet moet vergeten dat er een echte wereld bestaat buiten de digitale wereld en
dat contact in het echte leven toch het meest waardevol is. De rest
is leuk maar een aanvulling en geen vervanging.

Superfood bij Goudreinet

Nieuw op de Machineweg:
Motorstore Aalsmeer
Aalsmeer - “De officiële opening
was zaterdag 13 april, maar voor die
tijd hebben we al lekker veel aanloop gehad!” Aan het woord is Esther Hoekstra. Ze is de vrouw van
eigenaar Hendrie de Haan.

Ik had al een paar weken geleden gezien dat deze dag eraan kwam
en voelde me wel aangesproken. Wel vaker vraag ik mezelf af waarom ik op Facebook zet dat ik ergens iets leuks heb gedaan en waarom ik nou meedoe aan zo’n hype als een foto maken van je avondeten en dat op internet zetten. Niet zo lang geleden was mijn smartphone kapot gegaan en dat was voor mij de eerste manier om langzaamaan af te komen van mijn social media stress. Niet dat ik veel
stress heb ervan, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dagelijks meerdere keren FB check op alle statussen. Leuk maar ook vaak nutteloos tijdverdrijf, terwijl ik mijn tijd veel beter kan gebruiken. Dus op
mijn smartphone heb ik niet meer de app van Facebook gezet, zodat ik niet om het half uur een berichtje krijg dat een van mijn vrienden weer wat online heeft gezet. Tsja, de mens is nieuwsgierig en
dus kijk je. Maar nu krijg ik die notificaties niet meer en dat is een
stuk rustiger kan ik zeggen. Het is een beetje als diëten, dan kun je
ook beter geen snoep en chips in je kast hebben liggen.

gezellige koffiecorner aanwezig is
en een speelhoek voor de allerkleinsten. Ook kindermotortjes staan uitgestald.
De picknicktafel aan de voorzijde
van het mooi opgeknapte pand is
tevens zeer uitnodigend. Esther en
Hendrie zeggen tot slot dat men van
harte welkom is om een kijkje te komen nemen in hun nieuwe Motorstore. “We nemen absoluut de tijd
voor een gezellig praatje met een

kop koffie erbij. Wij zijn er tenslotte
voor jou als motorliefhebber!” Achter de zaak is een ruime, gratis, parkeergelegenheid aanwezig.
De openingstijden van Motorstore
Aalsmeer zijn van dinsdag tot en
met donderdag van negen tot zes
uur, op vrijdag tot negen uur ’s
avonds en zaterdag van negen tot
vijf.
www.motorstoreaalsmeer.nl
Machineweg 43 Aalsmeer.

Uithoorn - Er is al veel aandacht in
de media geschonken aan de MaxiTango. Een initiatief waarbij het de
bedoeling is dat direct na het zingen van het koningslied heel Nederland de MaxiTango danst als eerbetoon aan prinses, straks koningin, Máxima. Op straat, op pleinen,
thuis en in de kroeg en natuurlijk in
de dansscholen! Er zullen flashmobs
georganiseerd worden en pogingen
worden ondernomen om deze dans
in het Guiness Book of Records te
krijgen! De choreografie en ook de
speciaal voor dit nummer geschreven muziek zijn inmiddels bekendgemaakt!
Natuurlijk haken Axel en Heleen
Colijn van het gelijknamige danscentrum in Uithoorn in op deze activiteit! Afgelopen donderdag was
de eerste les in een reeks van 4. De
basispassen van de MaxiTango liggen op de grond in de vorm van de
letter ‘M’. De MaxiTango maakt onderdeel uit van een cursus met partydansjes waaronder ook de Hustle, de Clubchacha en de Lindy Hop.
De bedoeling van deze cursus is dat
de deelnemers in staat zijn om ook

in een kleine ruimte lekker met elkaar te swingen. Waar bij het stijldansen als sport het accent ligt op
het dansen van mooie figuren en
een correcte lichaamshouding, ligt
bij deze dansjes het accent vooral
op het lekker swingen met elkaar,
ook op plaatsen met weinig ruimte
zoals bijvoorbeeld in de kroeg! Zo’n
60 dansers volgden afgelopen donderdag de eerste les en het resultaat was geweldig. De basispassen
van de MaxiTango zitten er in en in
de komende weken zal deze dans
nog verder worden gepimpt door
Axel en Heleen!
Als klap op de vuurpijl volgt dan op
27 april het Oranjebal! Een geweldig
feest ter ere van de kroning van Willem Alexander tot koning van Nederland. Eenieder die van dansen
houdt is van harte welkom om op
deze leuke avond de voetjes van de
vloer te doen! Kaarten zijn alleen in
de voorverkoop verkrijgbaar bij het
Danscentrum. En natuurlijk gaat de
MaxiTango ook gedanst worden!
Meer informatie met betrekking
tot de MaxiTango vindt u op www.
Maxitango.nl.
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Herinrichting Waterlijn kan
definitief van start

Directeur René Biesheuvel (li.) en wethouder Jeroen Verheijen ondertekenen de overeenkomst voor de ontwikkeling
van de Waterlijn (Amsteloever). De ambtelijke werkgroep achter hen is er ook blij mee. Uiterst links projectdirecteur
Huub Linders.
Uithoorn - Het opnieuw inrichten
van de Amsteloever kan nog dit jaar
van start gaan. Doel is van de bijna
800 meter lange Amsteloever, vanaf Het Rechthuis aan De Schans tot
aan de Thamerkerk een toeristische
trekpleister te maken.
Onderdeel daarvan is een fraaie
wandelpromenade die wordt gerealiseerd, inclusief nieuwe aanlegsteigers voor watersporters met een
boodschappensteiger en een evenementensteiger.
Vrijdag 12 april ondertekenden directeur René Biesheuvel van Van
Wijnen Projectontwikkeling West

BV – waarvan Ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel met projectdirecteur Huub Linders een concept
is - en wethouder Jeroen Verheijen
namens de gemeente de realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling
van de Waterlijn, zoals de betreffende strook langs de rivier in dit verband ook wel wordt genoemd. Dit
gebeurde in het gemeentelijk Informatiecentrum in de Dorpsstraat 15.
Overigens is de gemeenteraad onlangs akkoord gegaan met het sluiten van deze overeenkomst.
Wethouder Verheijen zei blij te zijn
met het eindresultaat van het plan

dat na lange voorbereiding binnen
het Masterplan Oude Dorp nu eindelijk ook fysiek gestalte kan gaan
krijgen. Terecht bedankte hij zijn
‘A-team’ waarmee hij zijn medewerkers bedoelde. Deze ambtelijke groep heeft samen met de Ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel heel veel werk verzet om tot zover te komen. Aansluitend werd een
en ander feestelijk met het heffen
van een glas benadrukt. Vervolgens
werd samen met Aemstelboating in
restaurant Sjiek aan de Amstel aan
het Marktplein het vaarseizoen 2013
ingeluid.

Inloopmiddag bij Ludiek inLijsten
Aalsmeer - Naast het feit dat u bij
Ludiek inLijsten op de Zwarteweg in
Aalsmeer terecht kunt voor al uw inlijstwerk, kunt u daar ook een aantal creatieve workshops in het atelier volgen. Tevens staan er ook nog
andere activiteiten op het programma. Heeft u altijd al willen weten
wat het verhaal is achter het schil-

derij dat u heeft hangen? Misschien
heeft u het geërfd, is het al generaties lang in de familie of heeft u
het ergens op de kop getikt. Zaterdag 20 april houdt Ludiek inLijsten
een kunst-inloopmiddag. Dit doet
zij in samenwerking met een kunsthistoricus die voornamelijk gespecialiseerd is in Nederlandse kun-

Mirakel
De Waterlijn is straks één van de
belangrijkste recreatieve gebieden
in Uithoorn. Meer ruimte voor terrassen en wandelen langs de Amstel, nieuwe steigers voor watersporters die in Uithoorn willen aanmeren, een jachthaven met ligplaatsen voor particulieren en een makelaar in luxe jachten. De komende
maanden wordt het stedenbouwkundig ontwerp verder uitgewerkt.
Vervolgens gaat men een traject in
met een mogelijke wijziging van het
bestemmingsplan, offertes die moeten worden aangevraagd, waarna
uiteindelijk aanbesteding plaatsvindt. Daarna kan pas de schop de
grond in.
Dat vergt allemaal de nodige tijd. De
verwachting is dat omstreeks december (…) dit jaar met een aantal werkzaamheden kan worden begonnen. Het streven is volgend jaar
bij de opening van het vaarseizoen
2014 al het nodige te hebben gerealiseerd. Als alle plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd en opgeleverd zou dat heel fijn zijn. Maar gezien de omvang van het werk lijkt
het een mirakel als dit binnen vier
(winter)maanden kan worden afgerond. Dat zal nog de nodige voeten
in de aarde hebben, gelet op vertragingen die andere nieuw- en verbouwprojecten in Uithoorn om uiteenlopende oorzaken hebben opgelopen.
Om die reden nemen wij voorlopig
even dit standpunt in. In het andere
geval zullen wij u daarover vanzelfsprekend weer informeren.
kundig oordeel te krijgen. De koffie
staat klaar!

stenaars en signaturen van vóór ca.
1920. Maar ook werken van na 1920
kunt u door hem laten beoordelen. Het hoeft overigens geen (olieverf)schilderij te zijn, u kunt ook een
prent, aquarel, litho of iets dergelijks
meenemen. Vanaf 13.00 uur bent u
welkom op de Zwarteweg 133F om
uw werk voor te leggen en een des-

Dagopvang De Nostalgie
voor mensen met dementie
Amstelhoek - Bij Dagopvang ‘De
Nostalgie’ voor gediagnosticeerde
dementerende mensen, worden de
laatste puntjes op de i gezet. Binnenkort is het pand met de omliggende tuin klaar om de eerste cliënten te ontvangen die lijden aan dementie. Maar ook eenzame ouderen kunnen gebruikmaken van deze faciliteit. Tweede paasdag was er
open huis en belangstelling was er
in overvloed. Niet alleen vanuit de
zorgsector maar ook van mensen
die deze nieuwe vorm van dagopvang voor bijvoorbeeld een van hun
familieleden wel eens wilden bekijken.
‘De Nostalgie’ is het resultaat van
een particulier initiatief van Irma
Meijer, Irene Borsboom en Debby
van Boksel. Zij zijn gediplomeerd
Eerste Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) en nu nog werkzaam
op de (gesloten) afdeling dementie in Woonzorgcentrum Het Hoge
Heem, van Osira Amstelring in Uit-

hoorn. Zodra echter Dagopvang De
Nostalgie van start gaat en cliënten
(niet vanuit Het Hoge Heem) daar
op indicatie kunnen worden geplaatst en per dag nostalgische gevoelens en prettige ervaringen beleven, worden de werkzaamheden
bij Het Hoge Heem afgebouwd. Dan
richten de verzorgers zich geheel op
hun taak in dit pand. Wat is voor hen
de aanleiding geweest om De Nostalgie in het leven te roepen terwijl
je op steenworp afstand in Het Hoge Heem deze mensen verzorgt?
Beursvloer bedankt!
“Wij gingen met dementerende mensen vanuit Het Hoge Heem
twee keer per jaar op een korte vakantie. Dan zie je de mensen veranderen. Hoe passief ze zijn in de gesloten afdeling, des te meer komen
ze los in een wat vrijere omgeving.
Ze krijgen alle aandacht van de vrijwilligers en de EVV’ers. Dan zie je
die mensen opbloeien. Ze gaan

naar buiten, onderzoeken planten
en bloemen, vegen de tuin aan en
gaan spelletjes doen. Kortom: ze
worden actief en ervaren dit als iets
heel leuks; ze worden blij en opgewekt. Dat heeft ons aan het denken
gezet en gezocht naar een manier
om dat hier in de buurt ook te realiseren,” vertelt Irma Meijer. “Vorig jaar september kregen we te horen dat de fietsenwinkel uit dit pand
was gegaan en het leeg stond. Deze locatie leek ons heel geschikt om
onze denkbeelden gestalte te geven en zo is het balletje gaan rollen. Maar we konden pas de tweede week van januari dit jaar aan de
slag gaan.” Irene vult haar aan: “Van
de eigenaar konden we het huren
en mochten het geschikt gaan maken voor ons doel met een kleine
verbouwing en herinrichting. Dat is
dankzij de Beursvloer vorig jaar oktober in Mijdrecht voor elkaar gekomen met de hulp van het bedrijfsleven in De Ronde Venen, vrijwilli-

gers en sponsors die delen van de
inrichting en voor woonaccessoires hebben gezorgd, enzovoort. Natuurlijk hebben we zelf ook met eigen financiële middelen het nodige
bijgedragen. We hebben alle medewerking en waardering uit Het Hoge Heem gekregen en ook de gemeente heeft zich vol lof uitgesproken over ons initiatief. Bij dezen willen wij iedereen bedanken die in
welke vorm dan ook hebben bijgedragen aan de verbouw en inrichting van dit pand en de tuin.”
Keuken van Saartje
Het pand met de tuin voldoet aan
de huidige regels wat betreft veiligheid en hygiëne die in de zorg gelden voor opvang van dementerende mensen. Waar eertijds de fietsenzaak van Rekelhof was gevestigd aan de Mijdrechtse Zuwe 57 in
Amstelhoek, op steenworp afstand
van de kruising met de N201 en de
Prinses Irenebrug, is nu Dagopvang

Samen met Debby van Boksel (niet op de foto) hebben Irene Borsboom (li.) en Irma Meijer – hier in de woon-leefkeuken - Dagopvang De Nostalgie in het
leven geroepen

Voorlezen met muziek
Uithoorn - Afgelopen twee weken
hebben de peuters van de Vuurvliegjes op de Vuurvogel muziekles
gehad van een echte muziekjuf!
Juf Miranda is muziekdocente op
verschillende basisscholen, en deze
keer kwam zij speciaal voor de kleuters en peuters een muziekles geven. Vol spanning keken de kinderen uit naar wat er ging gebeuren.
Juf Miranda liet de kinderen kennismaken met diverse muziekin-

strumenten, zoals gitaar, saxofoon
en ritme instrumenten. De peuters
leerden een heel leuk liedje over
een clown met een rode neus. Ook
werd er door Juf Sandra een boek
voorgelezen over het circus waarbij
Juf Miranda op de saxofoon speelde! Wat was het een leuke ochtend,
met als klap op de vuurpijl: alle kinderen mochten de toetsen van de
saxofoon indrukken terwijl de juf op
de saxofoon blies. En dát gaf een
mooi geluid!!

Plantenactie C junioren KDO
De Kwakel/Uithoorn - Het is binnenkort weer tijd voor de – inmiddels beroemde - KDO C-junioren plantenactie. Traditiegetrouw
wordt jaarlijks bij het dorpshuis in
De Kwakel en op het Amstelplein
en Potgieterplein in Uithoorn vaste
en eenjarige planten verkocht. De
planten worden geleverd door kwekerij de Noordpoel, kwekerij Wim de
Boer, kwekerij Gerard Hoogerwerf
en kwekerij Ed Bertoen.
De plantenactie vindt komende zaterdag 20 april van 8.30 uur tot 16.00

De Nostalgie gevestigd. Er zijn inmiddels contacten met de zorgsector geweest en de eerste cliënten
doen straks hun intrede. Die kunnen helemaal zichzelf zijn binnen de
nostalgische inrichting van de grote woonkamer met klassieke meubels, een openhaard, een boekenkast met boeken uit hun tijd, historische automodellen, audio & TV, enzovoort. De gezellige inrichting is er
voor mannen en vrouwen met indicatie dementie, maar ook eenzame
ouderen en mantelzorgers zijn van
harte welkom. Er zijn tal van mogelijkheden om zich te vermaken in de
vorm van cliëntgerichte activiteiten.
Daartoe behoort ook een omheinde
tuin met terras om lekker buiten te
zitten en te genieten van de weilanden en de dieren. Er is verder een
grote woon-leefkeuken, ingericht
en aangekleed die doet denken aan
de tijd van ‘Saartje’. Dementerenden en ouderen ervaren dit als ‘hun
tijd uit vroeger dagen’, wat bijdraagt
aan een welgevoelen. Nostalgie betekent tenslotte ‘thuiskomen’. Hier
kunnen gezamenlijke kookactiviteiten plaatsvinden en kan men de
maaltijd gebruiken. En voor degenen die een keer absolute rust willen hebben, een dutje willen doen
of een hand- en voetmassage willen ondergaan, of een aromatherapie dan wel van rustgevende muziek willen genieten, is er een speciaal ingerichte kamer voor zintuigactivering. Vergelijkbaar met een
’snoezelkamer’.
Flexibele tijden
Dagopvang De Nostalgie onderscheidt zich door het hanteren van
flexibele opvangtijden, namelijk
vanaf 7.30 tot 18.00 uur. Daar tussenin kan men zelf bepalen hoe laat
men wil komen (gebracht worden)
en weer wil weggaan (opgehaald
worden). Er bestaat ook de mogelijkheid om met cliënten die dat kunnen, te gaan fietsen. Daarvoor wordt
nog een ’duofiets’ gezocht, waarbij
de begeleider en de cliënt naast elkaar zitten, in tegenstelling tot een
tandemfiets. Bij De Nostalgie kunnen in totaal 10 mensen van de
dagopvang gebruik maken. Voorlopig op dinsdag, woensdag en donderdag of vrijdag. Het laatste is nog
even in beraad. Deze vorm van dagopvang wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Belangstellenden kunnen voor meer informatie ook de website bezoeken: www.
dagopvangdenostalgie.nl of nadere inlichtingen vragen via e-mail
info@dagopvangdenostalgie.nl.

uur plaats. De kraampjes zullen bemand worden door de C-junioren,
met ondersteuning van de leiders,
trainers en ouders. Er zal een ruime variëteit aan vaste en eenjarige
planten tegen scherpe prijzen verkocht worden.
Nu de lente in aankomst is, kunnen eindelijk de bakken met geraniums gevuld worden of de border
opgefleurd worden met de mooie
zomerbloeiers. Aarzel dus niet en
kom langs op een van de genoemde
locaties!
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Open Huis

bij woonvoorziening De Kwakel
De Kwakel - De nieuwe
woonvoorziening De Kwakel van stichting Ons Tweede
Thuis voor jongvolwassenen
met een lichte tot matige verstandelijke beperking, is zaterdagmiddag 13 april officieel
in gebruik genomen. Dat gebeurde door de nieuwe bewoners een kleurrijke ‘muur van
ballonnen’ bij de toegangsdeur door te laten prikken en
zo de ingang vrij te maken.
Daarvóór hadden zij in het bijzijn van hun ouders, familie,
vrienden, bekenden en verdere genodigden, bij Leenders
Business & Partycentrum aan
de Drechtdijk uit handen van
burgemeester Dagmar Oudshoorn ieder de huissleutel met
een mooie sleutelhanger ontvangen. Behalve de burgemeester gaven ook de directeur van de (landelijke) stichting Ons Tweede Thuis, Roel
de Bruijn en clustermanager
Elly van Marrewijk bij die (besloten) bijeenkomst blijk van
hun waardering en vreugde
bij de totstandkoming van de
nieuwe woonvoorziening. Vervolgens werden de aanwezigen gevraagd naar buiten te
gaan en zich op te stellen achter de muziek- en marchingband ‘Tavanu’ uit De Kwakel
die bij Leenders voor de deur
stond aangetreden. Met de
muziek voorop liep men via de
Mgr. Noordmanlaan naar de
nieuwe woonvoorziening aan
het Kwakelsepad, waar de officiële opening plaats vond.
Aansluitend hield men Open
Huis aan het Kwakelsepad 10
waar iedereen, ook nieuwsgierige omwonenden, welkom
was om alles te bekijken.
Prachtig wooncomplex
Na ruim driekwart jaar verbouwing van wat voordien een
bedrijfspand was van Arie de
Horde, is er door aannemingsbedrijf P.B. Hulsbos uit Aalsmeerderbrug een prachtig
wooncomplex van gemaakt.
Architect Maarten Groeneveld
van Just Architects uit Amstelveen tekende het ontwerp.
Vorig jaar 28 augustus metselde voormalig burgemeester
Berry Groen, toen nog in haar
hoedanigheid als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht,
een gedenksteen in de muur
bij de ingang. De wooneenheden zijn verdeeld over twee
verdiepingen, zeven op de begane grond en zeven op de
eerste verdieping. De bewoners hebben samen met hun
familie zelf gezorgd voor de
inrichting. Op beide woonlagen is er een fraai ingerichte groepsruimte met audioTV, een computerhoek en een
keuken. Beneden is een kelder met een wasmachine-/
droogruimte, een deel voor
fietsenstalling en een ontspanningsruimte met de mogelijkheid om volop (live)muziek ten gehore te brengen.
Een centrale lift in het pand
verbindt de kantoorruimte op

de zolderverdieping met de
kelder. Er is een buitenplaats
en aan de zijkant een omheinde omloop aan de rand van de
sloot. Kortom, het ziet er allemaal fris, mooi en modern uit.
Warme sfeer
Woonvoorziening De Kwakel
is bedoeld voor veertien jongvolwassen cliënten met een
lichte tot matige verstandelijke beperking. Zij voldoen aan
een indicatie voor 24 uur verblijf. Het wonen in een groep
biedt hen veiligheid, geborgenheid en gezelligheid. De
woonvoorziening biedt een
warme sfeer, huiselijkheid,
overzicht en structuur. De begeleiding is voortdurend in de
nabijheid. De cliënten hebben
behoefte aan ondersteuning
bij persoonlijke verzorging,
sociale contacten, financiën
en het invullen van hun vrije
tijd. Er wordt gewerkt met een
duidelijke dagstructuur met
gezamenlijke momenten zoals koffiedrinken en de maaltijden gebruiken. De begeleiding is gericht op individuele
ontwikkeling. Waar mogelijk
worden de cliënten betrokken bij de dagelijkse huishoudelijke bezigheden. Ontspanning speelt ook een belangrijke rol, zowel binnen als buiten
de woonvoorziening. De beide
groepen onderscheiden zich
doordat bij de een het doel is
om zich door training te ontwikkelen teneinde door te
stromen naar een vervolgplek;
bij de andere wordt meer de
nadruk gelegd op het bieden
van veiligheid, voorspelbaarheid en structuur. De begeleiding is in beide gevallen daarop toegesneden.
Sommige bewoners zijn dus
‘doorstromers’. Zij zijn afkomstig uit andere woonvoorzieningen van Ons Tweede
Thuis. Anderen wonen nog
thuis en gaan voor het eerst
op zichzelf wonen. Opvallend
was de vreugde van de nieuwe bewoners bij het betrekken van hun kamers die compleet en gezellig zijn ingericht.
Geen wonder als je de mooie
en modern ingerichte ruimten
ziet. Een felicitatie waard! Veel
inwoners van De Kwakel hebben al aangegeven de nieuwe bewoners graag te zullen
omarmen en op te nemen in
hun gemeenschap. Een mooier openingscadeau is nauwelijks denkbaar.
Ons Tweede Thuis is een organisatie die mensen met een
verstandelijke, lichamelijk of
meervoudige beperking, met
niet-aangeboren hersenletsel
en autisme begeleidt en onderdak biedt. Het gaat daarbij om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Er zijn
in de regio Amstelland, de
Meerlanden en de aangrenzende gemeenten ongeveer
80 voorzieningen voor wonen,
werken en dagbesteding. Verder ondersteunt Ons Tweede
Thuis mensen thuis.
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TECHNIEKWEEK OP DE VUURVOGEL:

“Wonen op een andere planeet”.

Uithoorn – Vorige week klonk
het in de hal van de school: “Ten
seconds for take off” en meester Joris van groep 8 telde af
voor het startschot van de Techniekweek op ‘de Vuurvogel’. Juf
Simone knipte één draad door,
daarna botsten skippyballen tegen elkaar en zoefde een autotje langs een draad naar beneden. Hierdoor racete een skateboard door de gang, vielen grote blokken als dominostenen
om en hierna zoefde een groot
spektakel door de school. Aan
het eind van de kettingreactie
werd in het groot het thema van
deze week op een muur geprojecteerd: “Wonen op een andere planeet”.
Deze week ‘woonden de leerlingen en het team op een andere planeet’ en er werden allerlei
techniekactiviteiten en –lessen
georganiseerd. In elke klas werd
hard gewerkt aan grote ruimtehuizen. Maar ook raketten die
écht konden vliegen werden in
elkaar gezet en bruggen naar de
maan werden er gebouwd. Ook
de allerjongste kinderen van de
Instroomgroep deden vol enthousiasme mee en zij werden
geholpen door leerlingen uit de
bovenbouw. Hiermee werd de
onderlinge samenwerking tussen de kinderen nog meer bevorderd en werd techniek toegankelijk gemaakt voor alle leeftijden. Techniek was niet ‘eng’ of
‘moeilijk’. Nee, de ervaring leerde deze week weer dat techniek leuk is en dat ( bijna) iedereen technisch inzicht heeft! We
zagen leerkrachten op stoelen
staan om het puntje van raketten te plaatsen nadat leerlingen
die gebouwd hadden, we zagen
bouwtekeningen verschijnen op
tekentafels en er werd hard nagedacht hoe de zelfgemaakte raketten gelanceerd konden worden.
In de gymlessen werd de Techniekweek doorgevoerd: menselijke constructies werden gevormd en al ‘bouwende’ leerden
de kinderen stevige menselijke
constructies te bouwen. Ook in
de klas en op de gangen werden
degelijke constructies in elkaar
gezet met allerlei soorten materiaal. Soms ‘donderde’ er wel eens
wat in elkaar, waarna de leerlingen analyserend te werk gingen
en samen uitvonden waardoor
de constructie zwak was en werd
daarna een stevigere constructie gebouwd. Dat waren niet alleen de oudste leerlingen, maar
dit fenomeen zagen we door de
hele school, van de Instroomgroep tot en met groep 8. Ook
in de teamkamer werd door de
leerkrachten overlegd en gediscussierd hóe een stevige, snelle raket gebouwd moest worden
en aan welke eisen een raket
moet voldoen, want op Vrijdag
werd de techniekweek afgesloten op een heel bijzondere manier. Alle kinderen hadden raketten gebouwd. Deze werden op
het schoolplein met hulp van ouders en leerkrachten gelanceerd.
Sommige raketten kwamen wel
heel erg hoog, de Verkeerstoren
van Schiphol had bijna gebeld,
dachten de kinderen...
De ouders mochten daarna in de
klassen kijken naar alle producten die de kinderen hadden gemaakt en zagen met eigen ogen
hoe inventief hun kinderen waren. Ouders vertelden trots te
zijn op hun kroost en verbaasd
te staan van hun technisch inzicht en handigheid. Techniek is
voor jong en oud, of je nou een
jongen bent of een meisje, dat
bleek niets uit te maken. Countdown tot de Techniekweek 2014!
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Zondag 21 april: introductiedag

Zeilen & surfen bij Zeilschool Aalsmeer
Aalsmeer - Zeilschool Aalsmeer:
professioneel, bruisend en veelzijdig; dé plek voor ontspanning en
ontmoeting. Zeilschool Aalsmeer:
dé bron van inspiratie en plezier.
Zeilschool Aalsmeer: ruim 40 jaar
met passie geleid door Peter de Wit.
Verveelt het niet na 40 jaar? Peter:
“Nee, het avontuurlijke samenspel
tussen mens, boot, water en wind
blijft boeien. De uitdaging om op
koers te blijven onder de wisselende weersomstandigheden en met
de niet te voorspellen mens...”

Zeilschool Aalsmeer is inmiddels een begrip in de wijde omgeving van Aalsmeer. Het frisse geel/
blauw versiert de fraaie Westeinderplassen, vrolijke stemmen klinken over het water als de vloot van
de zeilschool rondvaart. Veel mensen uit Aalsmeer en wijde omgeving zijn dankzij de zeilschool uitgegroeid tot enthousiaste watersporters. De zeilschool staat open voor
vernieuwingen. Zowel de goed onderhouden vloot van onder meer
Optimisten, Lasers, Pico’s, Rand-

meren, Valken, Flytours, surfboards,
catamaran Nacra 570, als de cursussen en opleidingen worden ieder jaar geactualiseerd. De erkenning van de Commissie Watersport
Opleidingen (CWO) en de internationale organisatie Verband Deutsche Wassersport Schule (VDWS)
staan garant voor een hoge opleidingskwaliteit en een uniform diplomasysteem. Met deze diploma’s kun
je wereldwijd een zeilboot of surfboard huren en les geven. Van april
tot eind november biedt Zeilschool
Aalsmeer een scala aan mogelijkheden voor het aanleren én verfijnen
van de zeil- en surftechnieken. Gemotiveerde en enthousiaste instructeurs staan klaar om jou op een ontspannende wijze het zeil-en surfgevoel bij te brengen, onder het motto
‘leren met plezier’.
“Onze oudste lesklant is 70 jaar, de
jongste 5, dus jong en oud zijn welkom! Een greep uit de vele lesmogelijkheden? Privéles, les in groepsverband, losse dagcursus, halve
dagcursus voor volwassenen, meerdaagse cursus, zeil- en surfweken
en de spettercursus voor de allerjongsten. Nieuw is de Opti Wedstrijdclub voor de gevorderde jeugdzeilers”, vertelt Peter enthousiast.
En hij vervolgt: “Zeilschool Aalsmeer

kent een breed aanbod van zeilschoolgerelateerde activiteiten zoals schoolzeilen, zeilen in het kader
van de naschoolse opvang, familieactiviteiten, evenementen, feesten,
kinderpartijtjes, bedrijfsuitjes, teambuilding. Daarnaast verzorgen wij in
het voor- en najaar de cursus klein
Vaarbewijs 1, 2 en het gehele jaar
privélessen op maat.
Zeilschool Aalsmeer is een professioneel opleidingscentrum voor erkende opleidingen tot CWO en
VDWS zeil-, surf- en catamaraninstructeur.”
Tot slot: “Maak kennis met ons
mooie, veelzijdige bedrijf als toekomstige lesklant, instructeur of
evenementschipper. Informeer naar
de vele mogelijkheden en drink een
kopje koffie op ons gezellige terras
aan de haven of in de sfeervolle horecaruimte (een voormalige kweekkas) met open haard, piano en bar.
Kortom: kom en voel je welkom!”
Introductiedag
Op zondag 21 april wordt bij de
Zeilschool een introductiedag georganiseerd, voor jeugd vanaf 5 jaar
en volwassenen. Kijk op www.zeilschoolaalsmeer.nl voor meer informatie of bel 0297-320122.

KDO Rugby start de
trainingen

G-Judoka’s Judo Ryu
Kensui presteren toppie
Uithoorn - Zondag 22 april waren
de G-judoka’s (G-Judo wordt gegeven aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking)
van Judo Ryu Kensui uitgenodigd
voor een toernooi bij SV Kodokan te
Purmerend. De judoka’s werden bijgestaan door beide leraren Leen &
Ruud van Zwieten. Met zeven judoka’s is men afgereisd en wat hebben
ze genoten van de inzet en strijd die
door hun kanjers zijn geleverd! Met
veel doorzettingsvermogen en goed
judo waren de uitslagen als volgt.
Alexander Visser en Ivo van Leeuwen mochten op de hoogste trede

plaatsnemen! Fraaie tweede plaatsen waren er voor Jack van Zelderden en Tim Zethof. Dikverdiende
derde plaatsen waren er voor Danny Lebesque, Timo Lof en Ronald
Vlasman.
De trainers, waren erg tevreden en
ook zeer trots op hun judoka’s. Zo
is er voor eenieder die wil judoën
les op maat! Wilt u eens komen kijken? Of meer informatie over deze judoschool, dan bent u van harte welkom! Judo Ryu Kensui is gevestigd binnen Sport & Health Club
Amstelhof, Noorddammerweg 30,
Uithoorn.

De Kwakel - Vanaf 19 april, 19 uur
starten de rugby trainingen weer bij
Sportvereniging KDO in De Kwakel.
Eerder dit jaar zijn er op De Zon,
maar ook op andere basisscholen
weer clinics geweest om de jeugd
enthousiast te maken voor Rugby.
De komende weken willen we dat
doorzetten door vanuit onze rugby
afdeling de trainingen weer te hervatten. In eerste instantie richten we
ons op jongeren tussen ongeveer
10 en 19 jaar om hen enthousiast te
maken rugby te komen spelen.
Rugby is de op één na meest populaire sport in de wereld. In Nederland is het echter een relatief onbekende sport en eigenlijk is dat
vreemd. Bij rugby draait het om respect en fair play. Voor de tegenstander, de scheidsrechter, je teamgenoten en natuurlijk jezelf. Alle factoren voor een leuk en snel spel zijn
aanwezig en ..... het is voor iedereen

MdR wint internationaal
toptoernooi
Uithoorn - Het eerste kanopoloteam van Michiel de Ruyter heeft afgelopen weekend de titel gepakt bij
het Helmond International canoe
polo Tournament (HIT). Het was pas
het eerste buitentoernooi van het
jaar dus het seizoen kon niet beter
beginnen voor de Uithoornaars. Het
toernooi is de laatste jaren uitgroeid
tot het op één na grootste kanopolotoernooi van Europa en telde een
recordaantal deelnemende teams.
Liefst 78 equipes uit binnen- en buitenland reisden af naar Brabant om
de peddels met elkaar te kruisen.
MdR A stond in 2010 al eens in de
finale maar toen kwam de ploeg nog
vooral ervaring te kort.
In de drie seizoenen sinds de laatste
finaleplaats in Helmond stond MdR
drie keer op het podium van de Nederlandse competitie en werd een
deel van de selectie wereldkampioen met het Nederlands team. Aan
ervaring ontbreekt het tegenwoordig dus niet meer. Dat uitte zich zaterdagochtend ook in twee gemakkelijke overwinningen. Tegen het
Belgische Ieper (9-3) en het Deense Odense (7-1) kwamen de man-

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - De vierde ronde van de
laatste competitie van dit seizoen bij
Bridgeclub Hartenvrouw werd dinsdagmiddag 9 april gespeeld. De uitslagen zijn als volgt:
A-lijn:
De eerste plaats is voor Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck-60.42%, de
tweede plaats voor Kokkie van den
Kerkhoven en Corry Smit-59.38% en
de derde plaats voor Froukje Kraaij
en Anneke van der Zeeuw-56.25%.
B-lijn:
De eerste plaats is voor Mieneke
Jongsma en Hilly Camelot-64.93%
Bravo! De tweede plaats voor Jose
Moller en Ank Reems-63.89% en de

derde plaats voor Vera van Wessum
en Elly van Brakel-61.46%.
Competitiestand
A-lijn:
Rita
Vromen
en
Reina
Slijkoord-60.70%.
Geke
Ludwig en Margot Zuidema-58.13%.
Froukje Kraaij en Anneke van der
Zeeuw-55.33%. De laatste middag
gaat de definitieve standen geven.
B-lijn:
Tini Geling en Paula Kniep-58.80%
Jose Moller en Ank Reems-58.44%
Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot 58.06%
Volgende week hoort u wie er uit
deze lijn promoveren naar de A-lijn.

te spelen. Groot, klein, snel, sterk,
handig, iedereen kan het spelen. Iedereen heeft zijn of haar eigen functie in het team. Door met elkaar samen te werken bereik je het doel en
iedereen is daarbij even belangrijk.
Met de jeugd leggen we de aandacht op veiligheid, discipline, beweeglijkheid en techniek.
We zullen tot het eind van het seizoen via trainingen de sport gaan
beoefenen. Bij voldoende animo van
deelnemers en vrijwilligers die samen met John Lindoorn de afdeling verder vorm willen geven kunnen we na de zomer verder.
Heb je interesse om eens mee te komen spelen of wil je meer informatie
hebben, kom dan 19 april naar KDO
toe en vergeet je trainingsspullen
niet. Je kunt voor meer informatie
ook een email sturen naar rugby@
kdo.nl of John Lindoorn (jsrwlind@
kabelfoon.nl).

nen nooit in de problemen. Ondanks
een nipte nederlaag tegen het Duitse Meidericher ging MdR als poulewinnaar door naar de volgende
ronde. Dankzij wederom twee relatief gemakkelijke overwinningen (73 en 5-0) tegen respectievelijk Rothe Mühle Essen uit Duitsland en
Keistad uit Amersfoort, bereikte de
ploeg de halve finale.
Na een snelle 3-0 voorsprong kwam
het Duitse KC Wetter toch nog gevaarlijk dicht bij een gelijkmaker.
De wedstrijd was net op tijd afgelopen: eindstand 3-2 en een finaleplaats! In de finale tegen Hannover mocht MdR dankzij twee listige punten van Sjoerd van den Helder met een mooie voorsprong rusten. Een paar minuten na de pauze stond het echter alweer gelijk. De
Uithoornaars rechtten hun rug en
lieten zich door deze tegenslag niet
van de wijs brengen. Het team liep
uit naar een 4-2 en die klap kwamen de Duitsers niet meer te boven:
eindstand 4-3.
Bekijk www.mdr.nu voor de uitslagen van de andere teams. Volgende week speelt MdR over de grens,
in het Duitse Wetter.

Stoelhonkbalwedstrijd
Uithoorn - Wilnis
Regio - Een van de activiteiten in
Bilderdijkhof voor oudere senioren
is het stoelhonkbal. Elke maandagmiddag spelen de deelnemers een
aantal innings en beleven daar veel
plezier aan.
De kunst is om de zachte bal in een
van de gaten van de bak te gooien.
Het middelste gat is een homerun,
gooi je in de bovenste gaten, dan
ben je uit. De andere gaten stellen de overige honken voor. Normaal gesproken spelen de deelnemers tegen elkaar, maar deze middag is er in Wilnis een wedstrijd tegen de stoelhonkballers daar. Er
wordt gespeeld met twee bakken,
de winnaars uit de eerste ronde
spelen vervolgens tegen elkaar, net
als de verliezers. De spelers gooien geconcentreerd, er wordt gejuicht bij elke goede bal. Af en toe
is het heel spannend, als veel hon-

ken bezet zijn. Maar het is vooral
ontspannen en gezellig. Een team
uit Wilnis wint uiteindelijk. Topspeler is mevrouw Rie de Bruin, al in de
negentig, zij is goed voor 6 homeruns. “Maar ze heeft er ook al eens
8 in een wedstrijd gegooid”, vertelt
een van de andere spelers. Het is de
tweede keer, dat er een onderlinge
wedstrijd tussen Uithoorn en Wilnis
wordt gespeeld. En het is weer goed
bevallen: “Van mij mag het best een
uurtje langer duren”, zegt een van
de deelnemers en daar wordt algemeen mee ingestemd. Is zo’n middag met spanning en ontspanning
ook iets voor u? Neem dan contact
op met Lydia de Rijk, telefoonnummer 0297-522382. We spelen iedere maandag van 12.00-13.00 uur in
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. U kunt altijd een keer komen
proberen of het iets voor u is.

Thamen Beeballers
winnen bij Pirates
Uithoorn - Het allerjongste Thamen
team had zondagmiddag 20 april de
eerste wedstrijd van het seizoen. Alle oefenwedstrijden waren door het
koude weer namelijk niet doorgegaan en dus nu was het meteen
voor de competitie.
Negen enthousiaste jongens stonden om 14.00 uur klaar onder leiding van coaches Lyndsey en Anne.
En ze gingen meteen helemaal super aan slag. Bijna iedereen wist in
de 1e inning te scoren en Thamen
had al snel 8 punten. Pitcher Jaimey
en eerste honkman Alex wisten heel
wat nulletjes te maken zodat Pirates
maar 4 punten wist te scoren in hun
gelijkmakende slagbeurt.
In de tweede inning wist Thamen
wederom 8 punten te scoren en ook
de nieuwkomers Goya, Tycho, Martijn en Seth wisten heel goed de bal
te raken. Pascal maakte in de gelijk-

makende slagbeurt van Pirates een
mooie vangbal en ook nu kwam Pirates niet verder dan 5 punten.
Omdat het weer zo mooi was besloten de coaches nog 1 inning te
spelen. Kai en Geremi sloegen een
mooie bal en Pirates had iets meer
grip op onze jongens. Thamen wist
nog 5 punten te scoren en inmiddels was de stand dus 9 – 21. Pirates had nog een goede slagbeurt
en wist toch nog 7 punten te scoren
.. maar de coaches konden de Thamen spelers vertellen dat zij met 1621 hadden gewonnen.
Vermoeid maar bijzonder blij gingen
de jongens naar huis.
Komende zaterdag spelen zij wederom een uitwedstrijd. Maar lijkt
het jou ook leuk om te honkballen
kom dan een keer op op onze training kijken. Deze is iedere woensdag om 17.30 uur op het complex
aan de Vuurlijn 24 te De Kwakel.

Bridge bij ABC
Regio - Op 11 april is weer een sessie gespeeld voor de laatste competitieronde. In de A-lijn begint het erg
spannend te worden. De paren die
in de bovenste regionen strijden om
de eerste plaats wisselen voortdurend van plaats. De uitslag van deze ochtend was: op de eerste plaats
het echtpaar Ris en Joop Smit met
de prachtige score van 65%. Dit
paar wordt een geduchte concurrent voor de eindzege. De volgers
dienen dus gewaarschuwd te zijn.
Op de tweede plaats is geëindigd
Aja Bijsterbosch en John den Haan
(55,21%) en op de derde plaats het
echtpaar Henny en Lucas v. d. Meer

(53,65%). Ook in de B-lijn is het
stuivertje wisselen om de bovenste
plaatsen. Deze ochtend werd het
paar Bep Soppe en Thea de Kruyk
eerste met 60,71%. Zij spelen nog
maar kort met elkaar maar doen het
heel erg goed. Jammer genoeg zijn
ze midden in de competitie als paar
begonnen en kunnen dus niet vermeld worden in de competitiestand.
Op de tweede plaats zijn geëindigd
het paar Bert Morshuis en Wim v.d.
Wilk met 57,74% en als derde het
echtpaar Ans en Joop Zoethout met
57,44%. Er zijn nog twee rondes te
spelen, dus er kan nog van alles gebeuren.
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Matig KDO 1 opnieuw
ruim onderuit

Achttiende Amstel-schaaktoernooi een groot succes

De Kwakel - Voor het eerste van
KDO stond afgelopen zondag de
thuiswedstrijd tegen Quick 1890
AFC op het programma. Na twee
forse nederlagen op rij tegen Nieuw
Utrecht en VVZA, was de ploeg van
trainer Raymond de Jong er alles
aangelegen om tegen de koploper
te gaan stunten.
In de eerste tien minuten van de
wedstrijd was de intentie van KDO
duidelijk zichtbaar en kwamen de
Kwakelaars prima uit de startblokken. Centrumspits Patrick Schijff
was tot twee keer toe dichtbij de
openingstreffer, maar de Amersfoortse doelman hield zijn team in
de race.
Waar KDO niet wist te scoren, was
de eerste uitbraak van Quick 1890
direct raak. Half ingrijpen achter bij
KDO zorgde ervoor dat de centrumspits van de lijstaanvoer gelijk trefzeker was, 0-1. Een grote teleurstelling voor de Kwakelaars die deze klap in het vervolg van de eerste
helft niet meer te boven kwamen. In

Uithoorn - Op zaterdag 13 april
was het 18e schaaktoernooi van
SV De Amstel in Uithoorn. Ook
dit jaar weer een prima opkomst
met 19 senioren en 35 jeugdspelers. Spelers van de Amstel maar
ook van clubs uit de regio.

de 40e minuut werd het 0-2, waarna het vier minuten later zelfs 0-3
zou worden na een fantastisch afstandsschot dat in de kruising verdween. Met deze jammerlijke tussenstand werd de rust bereikt.
In de tweede helft waren er weinig
noemenswaardige hoogtepunten te
melden. Quick 1890 AFC wilde de
wedstrijd zonder verdere strohalm
uitspelen, terwijl KDO moeite had
om gevaarlijk te worden. Vlak voor
tijd besliste de ploeg uit Amersfoort
definitief door uit de rebound de 0-4
aan te tekenen.
Door deze nederlaag staan de Kwakelaars nog steeds op de elfde
plaats. Doordat Baarn wel wist te
winnen, is het gat met de nummer
tien gegroeid tot zes punten. KDO
zal nog minimaal twee keer moeten
winnen in de laatste drie wedstrijden om nacompetitie te ontlopen.
Aanstaande zondag speelt het eerste om 14.00 uur uit in Hilversum tegen Wasmeer.

Turnsters van KDO scoren
zilver in Leimuiden
De Kwakel - Op zaterdag 13 april
was Leimuiden de plaats waar de
laatste selectiewedstrijd van het seizoen gehouden werd. De turnsters
van Kwiek uit Nieuwveen, van Zevensprong uit Zevenhoven en van
KDO uit De Kwakel streden samen
met de meiden van ODI uit Leimuiden om de beste plaatsen. De onderdelen balk, ongelijke brug en de
minitrampoline stonden al klaar. In
niveau 13 was de enige KDO turnster Femke van Huizen. Djoeke had
helaas een zwaar gekneusde pols
opgelopen en kon niet meedoen.
Femke begon met een prima balkoefening. Zij verbeterde daar haar
cijfer van de vorige keer met bijna 2
punten, een 8,6. Bij brug was ze wat
slordig en raakte met haar voet de
lage legger tijdens het zwaaien. Bij
de minitrampoline sprong ze krachtig en liet een hoge spreidsprong
zien en een hoeksprong waarbij ze
wat uit evenwicht neerkwam. Een
8,8. Daarmee kwam haar totaalscore op 25,10 wat een negende plaats
betekende. Weer een verbetering na
de 15e en 10e plaats van de vorige
twee wedstrijden. In het totaalklassement van het hele seizoen is ze op
een 10e plaats geëindigd, met een
8,3 gemiddeld.
Eindscores zeer dicht bij elkaar
In niveau 12 had KDO zelfs drie afzeggingen. Isabella was aan haar
oor geopereerd. Jette en Luca waren op scoutingkamp. De wel aanwezige KDO turnsters begonnen bij
de minitrampoline. De vlindertrampoline van ODI gaf veel vering en
ze lieten bij het inspringen torenhoge salto’s zien. Tijdens de wedstrijd
maakten ze, misschien door de zenuwen allemaal één goede en één
mislukte sprong. Gelukkig telt de
beste altijd. Melissa Misseyer kreeg
een 9,5 met bonus, Chinouk Zeeman een 9,1 zonder bonus. Marwa en Samantha een 8,8 en 8,4. Bij
de balk leek het of Marwa Haroun
gewoon op de vloer haar oefening
deed, zo stabiel. Goed voor een 8,6.
Ook Samantha Geres was goed bezig, mooie rustig uitgevoerde oefening. Melissa turnde voorzichtig en had wat lage sprongen. Chinouk haalde de hoogste score van
de meiden, een 8,8. Vooral door de
ruime handstand overslag af. Bij het

laatste onderdeel, de ongelijke brug
vielen tot nu toe hoge cijfers. Ditmaal echter geen negens zoals vorige keer. Misschien omdat het een
ander type brug was als wat ze gewend zijn. Melissa begon. Ze zwaaide minder hoog dan ze kan, vooral
bij de buikdraai en vergat de halve
draaisprong tussen de onderdelen.
Chinouk deed als enige het ophurken op de lage legger. Zij had een
zeer ruime spreidzolen ondersprong
af en kwam zelfs achter de mat terecht. Marwa kreeg het hoogste cijfer, een 8,9. Zij turnde haar beste
wedstrijd van het seizoen. Samantha
kon haar bonus net niet waarmaken
door niet zo hoog te zwaaien. Bij de
diplomagym had ze nog het hoogste
cijfer op brug, maar nu werd het een
7,5. Samantha bleek nadat de punten geteld waren op een 10e plaats
geëindigd, met 24,10 punten. Melissa op een 6e plaats met 26,2. Marwa miste net een medaille. Zij eindigde als 4e met 26,3. Maar Chinouk mocht trots zijn op haar zilveren medaille voor haar score van
26,50 punten.
Melissa net niet seizoensbeste!
Bij het totaalklassement over het
hele seizoen had KDO in Melissa en
Chinouk kanshebbers voor de eerste prijs. Helaas voor KDO ging Tess
van Nieuwburg van Kwiek met die
eer strijken. Zij behaalde een totaalgemiddelde over alle onderdelen van het hele seizoen, een 9,20.
Melissa had een totaal van 9,16.
Zij miste dus de eerste plaats door
een verschil van vierhonderdste.
Dat was wel een beetje zuur. Chinouk werd uiteindelijk 5e met 8,9
gemiddeld. Marwa 7e met 8.7 en
Samantha 9e met 8,2 gemiddeld.
Tussen de wedstrijden door had ODI
voor de meisjes de tumblingbaan
opgeblazen. Daar kon iedereen de
zenuwen er echt uitspringen en de
energie kwijtraken die nog aanwezig was.
Mocht je ook zin hebben gekregen
in turnen bij de selectiegroep van
KDO, dan kan je komen op woensdagen van 16.00 tot 17.30 uur in de
KDO hal in De Kwakel. Dan kan je
laten zien of je erbij hoort. De recreatiegroepen trainen bij KDO op de
maandag tussen 15.30 en 19.30 uur.

Adrie Voorn pakt op finaleavond 26e damtitel K&G
De Kwakel - Het beloofde een
spannende laatste damavond te
worden in ’t Fort De Kwakel. De top
vier stond tegenover elkaar gepland,
Wim Keessen kwam tegenover Wim
Konst te zitten en Haye Berger tegenover Adrie Voorn.
In de strijd om de titel stond Wim
Keessen een punt achter op Adrie,
Wim Konst en Haye stonden gelijk in
de strijd om het brons. Gespannen
werden de eerste zetten gespeeld,
in het eerste anderhalf uur gebeurde er niet zoveel. Tot Adrie de knuppel in het hoenderhok gooide en
daar Haye danig mee verraste. Verschillende combinaties werden in
de stand gevlochten, in een daarvan tuimelde Haye en was de titel
een feit voor Adrie. De beide Wimmen damden nog heel lang door en
voerden de spanning weer op. Wim
Konst wist zich onder de druk uit te
worstelen en stelde met remise de
derde plaats veilig. In het eindklassement werd Kees Harte verrassend
vijfde, met deze stek was hij de gerenommeerde Pieten en Gerrit van
der Steeg te verstandig af.

Vrijdagavond werden na de jaarvergadering, in het bijzijn van de eega’s, de prijzen verdeeld. Ceremoniemeester Rene de Jong sprak van
een histories feit in de 85-jarige geschiedenis van damclub Kunst &
Genoegen. Adrie wist namelijk de
‘triple’ te behalen: de titel, de Th.
Voorn-prijs en de Cor van Zaal-trofee. Een ander middelpunt van deze gezellige avond was Piet van der
Poel, Piet werd door de KNDB geridderd met een speld voor zijn 50
jarig jubileum bij de bond. Hij werd
op leuke wijze tot ridder geslagen
door Martin Kruyswijk die namens
de bond sprak. Martin had ook nog
een notitieblaadje bij zich van een
partij uit 1971 waarin hij tegen Piet
damde. Al snel werd een dambord
uit de kast gehaald om deze partij
na te spelen, de inmiddels nu tachtigjarige Van der Poel won toen
van broekie Kruyswijk. Maandagavond gaan de borden voor dit seizoen voor het laatst uit de kast voor
de strijd om de sneldamtitel, de leden zijn bij voorbaat gewaarschuwd
voor Veelvraat Voorn. Op de foto’s
Veelvraat Voorn en jubilaris vd Poel.

Bij de senioren slaagden geen van
de Amstel deelnemers erin om in
de prijzen te vallen. De eerste prijs
ging met een score van 6 uit 7 naar
Stef van Haaren, die niet actief bij
een schaakvereniging speelt, maar
desondanks alle clubspelers achter
zich liet. De tweede prijs ging met
5½ uit 7 naar Pim Ydo en de derde
prijs werd behaald door Simon Veldhuijzen.
Simon heeft vele jaren bij de Amstel gespeeld als jeugdspeler en is
ook meerdere malen jeugdkampioen geweest. Hij schaakt momenteel niet meer bij een club, maar liet
zien dat hij het nog niet verleerd is.
De huidige jeugdkampioen van De
Amstel en vijfvoudig winnaar van
het Amstel jeugdtoernooi Paul Oomen speelde dit jaar mee bij de senioren en eindigde met een 50%
score keurig in de middenmoot.
Dat je tot op hoge leeftijd nog een
aardig partijtje kunt schaken liet
Frans Linschoten zien, die met zijn
86 jaar de oudste deelnemer was en
een prima score van 2½ uit 7 wist
te behalen.

Rydfors de meeste weerstandspunten behaalde. Groep C (9 en 10
jaar) was de enige groep waarin de
winnaar niet van de Amstel afkomstig was. Lennart van der Veen van
Denk en Zet werd groepswinnaar
met een score van 5 punten. Calvin
Kikken en Lex Mulder, beiden Amstel jeugdleden, wonnen de 2e en
3e prijs. Calvin behaalde 5 punten
en Lex een half puntje minder.
In groep D (7 en 8 jaar) speelden de
jongste deelnemers en hier maakte Loek Boerlage het familiefeestje
compleet door met een score van 4
punten overtuigend de eerste plaats
te veroveren. Arnout van der Veen
werd tweede met 3 punten en de
derde plaats was ook met 3 punten
voor Puck van Thienen, die pas een
paar maanden schaakt bij de Amstel en op zijn eerste toernooi meteen een beker won.

Uitslag jeugd
Bij de jeugd waren er vooraf twee
favorieten: Kees Boerlage en Sipke
de Boer. Ze begonnen beiden met
4 overwinningen en troffen elkaar
in de 5e ronde. Sipke wist deze partij te winnen en leek daarmee onbedreigd op de toernooizege af te
gaan. Kees en Sipke eindigden beiden op 8 punten. De weerstandspunten waren uiteindelijk beslissend en wezen uit dat Kees de toernooiwinnaar werd voor Sipke. Annerieke Roelofsen eindigde met 7
punten op een fraaie 3e plaats.
In groep A (13 en 14 jaar) wisten
vier spelers een score van 6 punten te behalen, dus moesten de prijzen daar op weerstandspunten verdeeld worden. Tim van Rijsse had
de sterkste tegenstanders gehad en
werd dus winnaar van de A-groep,
voor Brian van Yperen en Edward
Deen van Denk en Zet.
Ook in groep B (11 en 12 jaar)
speelden de weerstandspunten een
belangrijke rol bij de prijsverdeling.
Frank Fan veroverde hier de eerste prijs met een score van 6 punten, evenveel als Mike van Yperen
die een half weerstandspuntje minder behaalde. Daarachter drie spelers met 5 punten, waarvan Erik

Qui Vive domineert in de zon

Dringen aan de top bij
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Voor de start van de
bridgeavond op woensdag 10 april
van BC De Legmeer een gevoelig herdenkingswoord door voorzitter Huub Kamp voor Johan Lotgering, die enkele dagen hiervoor was
overleden.
Nog één zitting te gaan en dan valt
de beslissing die beslist over promotie en degradatie. Het strijdperk
met de meeste actie is ook nu weer
de B-lijn waarin beide fenomenen
als enige voorkomen. Voor Tonny &
Otto Steegstra is de promotie vrijwel
onontkoombaar (..) en als opmaat
mochten ze deze keer al even sparren bij de A. Ook Anton Berkelaar &
Wil van der Meer gaan onverdroten
voort in die richting en eindigden
als tweede met 55,83%. De nummer één met 56,67%, Hans & Sonja Selman, staan gemiddeld nog behoorlijk achter, maar nog een goede pot kan ze door de geldende verzuimregeling zomaar een kans geven. De derde plaats was voor Tini
Geling & Jo Wevers met 55,42% en
die lijken toch te ver achter om mee
te dingen. Tom de Jonge & Herman
Vermunicht behielden voorlopig hun
derde plek totaal door met 54,17%
vierde te worden. Marianne & Huub
Kamp kwamen met 52,92% op vijf
uit en staan daarmee ook nog aardig dichtbij. Dit beeld is tekenend
voor de strijd in deze lijn. De diverse
paren ontlopen elkaar eigenlijk zo
weinig dat de scores meestal zo tussen de vijf en vijftig en vijf en veertig
liggen en het spannend blijft tot de
laatste kaart gelegd is!
In de C-lijn een adembenemend optreden van seizoensdebutante Henny Heijnen. Als startend speelster
diverse malen onderin geëindigd,
nu met hulp van Anneke Bonink,
een schitterende gedeelde eerste

plek met maar liefst 62,50%. Wies
Gloudemans & Rie Sudmeijer waren het andere paar met dit resultaat en schaarden zich zo onder de
promovendi als nummer twee. Mick
& Sybren Frantzen deden als derde
met 60,83% goede zaken en staan
nu gemiddeld op vier. Onaantastbaar op nummer één staan Anja de
Kruijf & Rob Bakker, die deze avond
bekeken vijfde werden met 50,83%
en daar meer dan genoeg aan hadden voor iets moois op termijn. Ans
de Koning & Wim Röling haalden
als vierde 55% precies op en Lenie
Pfeiffer & Tina Wagenaar benutten
de 50% als vijfde om de derde promotie plaats te behouden.
Ook hier zijn er met de nummers
vijf, zes, zeven en acht nog potentiele kapers op de kust voor de koplopers.
In de A-lijn een verrassend optreden van Cobie Bruine de Bruin &
Trudi Zandbergen, die de gevestigde orde knap achter zich lieten met
62,33%. Van deze orde werden Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister tweede met 61,04%, Lijnie Timmer & Rita
Vromen derde met 58,61% en Gerda
Schavemaker & Jaap Kenter vierde
met 54,93%. Jan Bronkhorst miste
zijn bridgemaatje Ben door vakantie, maar die werd uitstekend vervangen door Francis Terra, zodat ze
toch bij de beste vijf kwamen met
51,81%. Cees en Ruud gaan afgetekend aan kop in de tussenstand
en zullen daar niet meer van verdwijnen.
Wilt u ook getuige zijn van de ontknoping, kom dan kaarten bij Bridge
Club De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de
barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458.

Uithoorn - Op de eerste echte zonnige dag van het jaar konden de
hockeers van Qui Vive weer een
stap zetten naar een goede eindklassering. De horde van deze week
was Phoenix. Een ploeg die dit jaar
promoveerde naar de overgangsklasse en in de uitwedstrijd Qui Vive
op een gelijkspel hield.
Reden genoeg om wat goed te maken dus. Vanaf minuut 1 zat de druk
er goed op en in 6 minuten stond
de teller al op 2-0. Eerst was Tim attent op een voorzet van Martin en
daarna was het hun fransman zelf
die mocht scoren. Phoenix had heel
weinig te vertellen in de eerste helft
en werd aardig overlopen. De ruststand kwam zelfs nog op 3-0 door
een rake corner van Weber, Phoenix
liet 5 corners onbenut.
In de 2e helft deed Phoenix er een
stapje bij maar Qui Vive hield de
controle. Het werd pas lastiger toen

Erik voor iets redelijk onschuldigs
geel kreeg. Met 10 man werd het
aanpoten voor de thuisploeg maar
afgezien van 1 goal door een tip-in
kwam Phoenix niet.
De teruggekeerde Erik was wel succesvol met een individuele actie,
draaide zich een weg door verdediging en langs de keeper: 4-1. De 3
punten waren daarmee binnen, alleen de eindstand werd nog eenmaal opgevoerd.
Na een mooie aanval over rechts.
tikte Erik een pass mooi door, Jasper
vond op zijn beurt Martin die zijn inzet zag gepakt door de keeper. Deze
was echter vervolgens de bal kwijt
en schopte hem vervolgens in eigen
goal wat de stand naar 5-1 bracht.
Qui Vive staat nu een beetje sterker
op plek 1. Zaak is nu de komende
weken de vorm vast te houden.
Volgende week is het Huizen uit dat
strijd tegen degradatie. dus dat zal
een behoorlijke opgave worden.
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Legmeervogels A1 kampioen: deel één volbracht

Uithoorn - Op zaterdag 13 april
heeft de A1 van Legmeervogels het
kampioenschap in de vierde divisie
behaald. De promotie naar de derde divisie is met nog 3 wedstrijden

te gaan een feit. Het kon natuurlijk ook niet meer misgaan op deze
mooie zaterdagmiddag. De eerder
gestaakte wedstrijd tegen GDA uit
Den Haag begon in de 66ste minuut

met een 4-0 voorsprong voor de Vogels. Toen in februari de wedstrijd
gestaakt werd wegens veel ‘gedoe’
was het al zeker dat de punten wel
in Uithoorn zouden blijven. Doordat

Legmeervogels E6 steviger aan kop na
overwinning op KDO E2
Uithoorn - Het was dan eindelijk
zover, de streekderby tegen KDO
en tevens de kraker om de strijd in
het Kampioenschap. Als eerste willen de spelers Jos bedanken dat hij
een tripje Texel een dag heeft uitgesteld, dus bij dezen Jos... bedankt,
bedankt, bedankt van hen allemaal!!
Nu de wedstrijd. De mannen waren ruim op tijd aanwezig. De koppies waren toch wel wat gespannen,
nu maar hopen dat deze spanning
parten zou gaan spelen in de wedstrijd, het ging immers om de koppositie, winnen was 4 punten voorsprong, verlies zou betekenen dat
je dan 2 punten op achterstand zou
gaan komen en een gelijkspel zou
geen vooruitgang betekenen. Klokslag 11.00 uur floot de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd,
de mannen begonnen rustig aan de
wedstrijd door de bal lekker rond te
spelen, af en toe werd er via de zijkanten de rush naar voren gemaakt
maar dit resulteerde niet echt in
kansen. Na een minuut of vijf werd
er wat meer druk gezet op de aanvallen van KDO, wat resulteerde in
een veldoverwicht voor de mannen
van Legmeervogels. Na 8 minuten
was daar dan het eerste doelpunt,

Luc maakte de 1-0 met een heerlijk droog schot in de korte hoek, de
eerste stap is gezet, echter de spanning bij de mannen was nog wel
merkbaar. 4 minuten na de score
van Luc was het voor KDO de beurt
om een hoekshop te nemen, deze
werd in eerst instantie keurig naar
de zijkant weggewerkt, echter de
man die de hoekschop nam, kreeg
hierdoor een rebound en werkte de
bal hoog in de verre hoek achter Riley, 1-1, en de spanning was weer
helemaal terug.
De mannen van de E6 zetten weer
een tandje bij, speelden de bal keurig rond en wachtten hun kans geduldig af, de mannen speelden ver
op de helft van KDO waardoor ook
Legmeervogels Sven ‘Verthongen’
Jansen sterk kon opkomen, na 2
spelers van KDO te hebben gepasseerd besloot hij genadeloos uit te
halen en de bal in de linker kruising te laten verdwijnen… 2-1 en
de mannen zaten weer op koers en
al snel hadden de mannen door dat
deze wedstrijd niet verloren mocht
gaan en dat ze sterker waren dan
KDO. Door goed geconcentreerd te
blijven spelen en de druk op KDO
op te voeren kreeg Anders steeds

vaker de ruimte om te scoren, helaas voor Anders en voor het team
bleef het bij het scoren van de 3-1
en het geven van een assist op Maral welke keurig de 4-1 in de verre
hoek schoot. Een 4-1 ruststand.
Dit mocht niet meer mis gaan. Na
de rust pakte de mannen van de E6
het weer goed op. Goed combinatievoetbal gaf de mannen de ruimte
om de druk nog verder op te voeren,
echter miste de mannen de scherpte om de wedstrijd geheel op slot te
gooien mede door het goede keeperswerk van de keeper Mika van
KDO. Het was dan ook lang wachten op het volgende doelpunt. Halverwege de 2e helft besloot Amr
vanaf de linkerkant van achteruit
eens op avontuur te gaan door de
combinatie met Luc aan te gaan,
vanaf de linkerzijde sneed Amr naar
binnen, passeerde hierbij nog eens
2 spelers van KDO en schoot de
welverdiende 5-1 binnen, hiermee
was de eerste treffer voor dit seizoen voor Amr een feit. Het goede
spel van Amr in zowel verdedigend
als aanvallend opzicht heeft hem
dan ook tot Man of the Match gemaakt van deze wedstrijd.
Na de 5-1 zou je denken dat KDO

Parencompetitie BVK zit er op

leek voldoende om dit te realiseren,
maar uiteindelijk bleken zij 0,08%
(!) gemiddeld tekort te komen. Hoe
wreed kan bridge soms zijn.
De 2e plaats was voor Riet Doeswijk
en Joop den Blanken met 57,57% en
de 3e stek werd ingenomen door
Paula en Klaas Kniep met 55,56%
en dat was nu weer net tekort om te
promoveren (0,27%).

De Kwakel - Door wat problemen
met de berekening van uitslag vorige week bij Bridgevereniging BVK
kon er niet tijdig een verslag worden
gemaakt, waardoor diverse paren
niet tijdig op scherp gezet konden
worden met het oog op promotieen degradatiekansen. Hierdoor ontbrak wellicht hier en daar de focus
en konden er toch nog verrassende
ontsnappingen of juist onverwachte promoties en degradaties worden
opgetekend op de slotdag van deze cyclus en daarmee van de gehele parencompetitie van dit seizoen.
A-lijn:
In de A lijn werden de schijnwerpers vol gericht op Nel Bakker en
Hans Wagenvoort, want die scoorden niet alleen de 1e plaats deze
avond, zij deden dit ook nog eens
met de hoogste score uit deze hele cyclus (over alle lijnen gerekend!)

van 67,86%.
De eer van winnaar van de hele cyclus was echter voor de nummer 2
van deze avond: Geke en Jaap Ludwig scoorden na hun 1e plaats van
vorige week met 64,58% deze keer
61,01% en dat leverde hen een gemiddelde over 6 avonden op van
57,66%%.
De 3e plaats was (tot hun eigen verrassing) voor Jos Bader en Cor Hendrix met 54,46%, maar dat redde
hen niet van degradatie.
Zij worden daarbij gezelschap gehouden door Emmy en Gerard
van Beek, Rees en Gerard van der
Post en Gerda Bosboom en Rina van
Vliet.
B-lijn:
In de B-lijn deden Trudy Fernhout en
Thecla Borggreven nog een wanhopige poging om degradatie te ontlopen. Hun 1e plaats met 58,06%

De cyclus werd gewonnen door
Jannie en Jan Streng met een gemiddelde van 56,48% en zij mogen dus volgend seizoen starten in
de A lijn. Dat geldt ook voor 3 damesparen die resp. als 2e, 3e en 4e
eindigden: Leny Heemskerk-Agnes
de Kuijer, Susanne AmbagtsheerRiet Wesselingh en Bep VerleunRia van Zuylen.
Onderin viel het bekende doek dus
voor Trudy en Thecla, alsmede voor
de paren Atie en Wan Overwater,
Hilly Camelot- Mieneke Jongsma en
Mayke Dekker- Corrie van der Peet.

een paar jongens van Legmeervogels ook niet vrijuit gingen was één
punt in mindering gegeven door de
KNVB, maar de winstpunten waren daarmee ook een zekerheidje.
Op het hoofdveld, met een prachtige ereboog en onder applaus, kwamen de mannen het veld op. Aan de
goedgevulde zijlijn stonden zo’n 200
toeschouwers die zagen dat GDA
nog een doelpunt maakte. De spelers van GDA waren erop gebrand
nog iets terug te doen, de mannen
van Legmeervogels speelden de
wedstrijd rustig uit.
In de 24 minuten was de rentree van
de Leroy (met masker) wellicht het
meest memorabel. Luuk die de afgelopen wedstrijden perfect ingevallen was en zo hier en daar echt
een paar punten behaalde kreeg
een terechte publiekswissel. Toeschouwers en spelers beloonden
beiden met een prachtig applaus.
Na het laatste fluitsignaal gingen de
kurken van de champagne, coach
Jeffrey werd besprongen en een
dansje op het veld completeerde de
vreugde.
gebroken zou zijn, niets was minder waar, de mannen van KDO gingen door. Mede door het feit dat
KDO op zoek was om de eer te redden voor deze wedstrijd kwam er
meer ruimte, zoveel ruimte dat ook
Tom besloot om van achteruit eens
de kans te grijpen om op te stomen via de rechterkant, dit deed hij
niet onverdienstelijk met als resultaat dat hij de 6-1 voor zijn rekening
nam met een behoorlijk afstandsschot, de wedstrijd was gespeeld.
Met nog 4 minuten op de klok was
het voor KDO niet meer mogelijk
om nog iets te kunnen betekenen
om het voor de mannen nog spannend te maken, wel wist KDO nog
de 6-2 te maken door een klein moment van concentratieverlies bij zowel de verdediging als bij de keeper
van de Legmeervogels. De overwinning was een feit en de mannen van
de E6 hebben een hele grote stap
gezet naar hun 1e kampioenschap.
Met nog 2 reguliere wedstrijden tegen AFC (20 april) in Amsterdam en
Roda (27 April) op eigen terrein, is
het heel goed mogelijk dat de mannen de 27e april hun Kampioenswedstrijd zullen gaan spelen, echter is het dan wel zo dat KDO punten (bij voorkeur 3 punten) moet laten liggen. Willen jullie de Legmeervogels E6 blijven volgen check dan
de facebookpagina van Legmeervogels E6.
C-lijn:
In de C lijn deze avond de hoofdprijs
voor Huub Zandvliet en Jan-Pieter
Korenwinder met 61,5%, wat hen
tevens promotieplek 4 opleverde.
Riet en Wim Beijer werden 2e met
58,75% en zij pakten hiermee de 3e
plaats in de eindrangschikking.
De 3e plaats was voor gelegenheidspaar Ruud Doeswijk-Annie Lauwers met 56,25%. Voor Annie betekende dit de 1e plaats in de
totaalstand met 58,73% gemiddeld met vaste partner Toos Boerlage, waarbij aangetekend moet worden dat zij in die vaste samenstelling deze cyclus slechts 1x aantraden. De 5 andere avonden hadden
zij dus een vreemde partner tegenover zich en dat heeft hen duidelijk
geen windeieren gelegd. Op de 2e
plaats in de totaalstand eindigden
Jose Moller en Yvonne Koestal, die
zich een wat mindere score op deze
slotavond gemakkelijk konden veroorloven. Volgende week wordt de
laddercompetitie weer hervat.

Seizoen
Zo is dit seizoen 2012-2013 uiterst
succesvol geworden. Vanuit een
solide verdediging werd de keeper slechts 17 keer gepasseerd, Een
pracht prestatie van Sander, Noud,
Bart en Jeffrey, uiterst geconcentreerd, met goede offensieve initiatieven, waren zij op dreef. Via penalty’s en een aantal mooie goals
leverden zij hun bijdrage aan de 62
doelpunten voor. Stand-in voor diverse posities waren Gino en Klaas,
bij blessures, schorsingen of tijdelijk
minder presteren konden ze in alle
linies ingezet worden. Het middenveld waar ‘kleine’ Sander, Jeffrey N,
Rogier en Li, en in het begin ook
nog Robin, met veel loopvermogen
en creatieve ideeën steeds weer impulsen gaven was vaak een lust om
naar te kijken. Lu, Sjef, Sven en de
uiterst “nuttig irritante” aanvoerder,
Yorick waren effectief in het scoren
en onder druk brengen van de tegenstanders. De pechprijs was voor
Quincy, die helemaal aan het begin
een akelige blessure opliep. Al met
al een teamprestatie van formaat

waar de coaches Yeffrey en Dennis mee bewezen hebben, een prima duo te zijn. Niet vergeten moet
onze Mike worden; de leider, waterdrager en bliksemafleider. Allemaal
chapeau, wat een geweldige prestatie
.
Halve finale
En de koek is nog niet op, enerzijds
nog drie speelronden en natuurlijk de halve finale voor de districts
beker. Iedereen wordt uitgenodigd
om op 1 mei om 19.30 uur de kater van de kroning, weg te schreeuwen op de randhoorn, door de A1
aan te moedigen tegen Zaanlandia
A1. Hopelijk stromen ze door naar
de finale die eveneens gespeeld
wordt op eigen terrein. Het hoeft
verder niet uitgelegd dat op de memorabele 13’e april het feest tot in
de late uurtjes doorging. Eerst werden ze, onder het drinken van een
paar glazen bier, door ouders en bestuur gehuldigd. Na een voedzame
en erg ongezonde maaltijd vertrokken ze naar Amsterdam om het met
elkaar te vieren.

Sensationele winst voor
KDO 2 tegen koploper
De Kwakel - Voor het tweede
van KDO stond afgelopen zondag
de thuiswedstrijd tegen Stormvogels op het programma. Stormvogels, nog volop strijdend voor het
kampioenschap met Legmeervogels, was in de heenwedstrijd duidelijk één maatje te groot voor KDO
en won daarom verdiend met 5-1. In
het thuisduel tapten de Kwakelaars
duidelijk uit een ander vaatje. Het
team van trainer Richard van Dijk,
nog niet zeker van lijfsbehoud in
de tweede klasse, kon zich vandaag
definitief veilig spelen. Van meet af
aan was duidelijk dat KDO 2 niks
cadeau gaf aan de lijstaanvoerder
en bood prima partij. In de 25e minuut kwam KDO, zeker niet tegen
de verhouding in, op voorsprong
via een eigen doelpunt van Stormvogels. Een voorzet van Jean-Paul
Verbruggen werd vakkundig achter de eigen doelman verwerkt door
de centrale verdediger van de ploeg
uit Velsen, 1-0. Gesteund door deze voorsprong bleef KDO goed grip
houden op het spel van de koploper.
Vlak voor rust kreeg de centrale verdediger van Stormvogels rood nadat

hij aanvoerder Martin Bax in doorgebroken positie onderuit haalde.
In de tweede helft was KDO diverse malen in kansrijke positie om de
2-0 te maken, maar verzuimde dit.
Stormvogels probeerde, met name
fysiek, het verschil te maken, KDO
2 wist echter van geen wijken. De
verdediging van de Kwakelaars gaf
geen krimp en hield de lijstaanvoerder prima in bedwang. Na ruim vijfennegentig minuten spelen konden de hardwerkende Kwakelaars
eindelijk weer eens een driepunter
bijschrijven. Door deze broodnodige en sensationele overwinning tegen de koploper, zijn de Kwakelaars
ook volgend seizoen verzekerd van
een plaats in de tweede klasse. Een
groot compliment gaat uit naar iedereen die zich dit seizoen heeft ingezet voor het tweede. Wat vooraf als erg lastig werd bestempeld,
is toch gelukt. Als debutant in de
tweede klasse, staat het tweede nu
op een zevende plaats op de ranglijst, een uitstekende prestatie.
Op zondag 5 mei staat de laatste uitwedstrijd tegen nummer zes
RKAV Volendam op het programma.

Een nieuwe start bij BVU
Uithoorn - Op maandag 8 maart
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 1e ronde in de 5e en laatste parencompetitie van dit seizoen.
Voorafgaand aan de speelavond
nam voorzitter Corry Smit het woord
en vroeg een moment stilte voor de
onlangs overleden Johan Lotgerink.
Al 15 jaar zijn hij en Tini zeer gewaardeerde leden van de BVU. De
leden wensen Tini en de kinderen
en kleinkinderen veel sterkte bij dit
verlies. Daarna werd er toch weer
‘gewoon’ gespeeld. Greet & Henk
blijven eenieder verbazen, na 6 weken strak op nummer 1 gestaan te
hebben in de B-lijn, en dus gepromoveerd, doen zij het kunstje nog
eens over in de A-lijn. Met maar
liefst 62% dik op nummer 1 en een
straatlengte voor op de nummers 2
en 3 resp. Marineke & Martin en An
& Bert, beiden 56%. An & Bert, die
na de supertafel tegen Marineke &
Martin met 2 toppen en een gedeelde top dit ook nog eens herhaalden

aan hun laatste tafel tegen Stenny &
Herman en daarmee hun niet al te
beste avond van een mooi slot voorzagen. In de B-lijn nestelden Loes &
Theo zich keurig tussen de onlangs
gedegradeerde Bep & John (wat
doen die hier?) en Ineke & Elisabeth.
Allen met een score in de 60%. Dat
Bep & John met de dagzege weggingen, een dikke 65%, is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Hadden
wij dat in de weken hiervoor maar
gedaan, moeten zij gedacht hebben.
Saillant detail is dat hun slechtste
tafel tegen Loes en Theo was. De
BVU speelt op maandagavond van
19.45 tot 23.00 uur. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd. Wilt u weten of de
BVU iets voor u is, neemt u dan contact op met haar secretaris, Marineke Lang, zij helpt u graag verder. Zij
is na 18.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via e-mail
bvu@telfort.nl.

Thamen honkballers winnen met overtuiging
Uithoorn - De eerste competitiewedstrijd van de Thamen honkballers, onder leiding van oud-speler Niels Postma, stond op zondag
14 april op het programma tegen
Cromtigers te Krommenie.
In de eerste inning wist Thamen nog
niet op de honken te komen. Cromtigers deed dat wel twee keer maar
de honklopers werden er door catcher Mike van Rekum weer net zo
hard afgegooid bij een poging het
tweede honk te stelen.
In de tweede inning wist Thamen
wel twee honklopers op de honken
te krijgen, maar scoren wilde nog
niet lukken. De pitcher van Cromtigers weet echter door een vangfout het eerste honk te bereiken.
Hij is ook de eerste speler die wel
het tweede honk weet te bereiken.
Door twee veldacties weet hij later
ook het eerste punt te scoren voor
Cromtigers in de gelijkmakende
tweede inning 1-0. Thamen begint

de derde inning goed met honkslagen van Ingmar van Kesteren en
Rob Kooiman. Door een velderskeus op een geslagen bal van Erik
Veerman komt Ingmar thuis. Rob
weet ook nog de thuisplaat te bereiken door velderskeus acties op
de geslagen ballen van Koen Werkman en Mike. Cromtigers komt in de
derde inning meteen op de honken
door een veldfoutje en deze speler
weet later in de inning nog te scoren, waardoor de stand op 2-2 komt.
Vierde inning
In de vierde inning weet Ernstjan
Koole een punt te scoren voor Thamen nadat hij via een honkslag op
de honken was gekomen. Cromtigers weet deze inning niet te scoren, 3-2. De vijfde inning zorgde
voor een mooi slagfestijn aan Thamen kant en mede door wat veldfoutjes aan de kant van Cromtigers was de stand opeens 9-2 in

het voordeel van Thamen toen de
stofwolken waren verdwenen. Pascal Schotman die vier innings lang
de slagploeg van Cromtigers onder
controle wist te houden werd vervangen door Maikel Benner, en na 4
slagmensen konden de heren weer
wisselen. In de zesde inning ging
Thamen nog even door, wederom 4wijd voor Maikel (4x in deze wedstrijd), honkslag Ilja Hardewijn, een
geraakt werper op Ernstjan en een
hit van Joost Sanders zorgde voor
2 punten. Ingmar komt op 4-wijd
ook op de honken. Viktor Leonard
krijgt 4-wijd maar sneuvelt op een
velderskeus actie op een geslagen
bal van Koen. Mike komt aan slag
en slaat met 2-honken bezet de bal
over de hekken, homerun. Dit was
voor Cromtigers helaas nog niet het
einde aan deze inning. Maikel en Ilja
slaan allebei nog een tweehonkslag
en weten ook beide nog te scoren in
deze inning. Stand na 14 slagmen-

sen was 18-2 in het voordeel van
Thamen. Cromtigers weet niet meer
te scoren in de zesde inning. Tha-

men neemt na 7 innings de overwinning mee naar huis. Komende
zondag 20 april om 14.00 uur staat

de thuiswedstrijd tegen Amsterdam Pirates 3 op het programma
aan het complex aan de Vuurlijn.
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De Trekvogel kampioen
De Ronde Venen - De jongens van groep
7/8 van OBS De Trekvogel zijn kampioen geworden bij de 11-tallen tijdens het
schoolvoetbaltoernooi. Van de zes wedstrijden wonnen zij er maar liefst vijf en
speelden zij er één gelijk. De in groten getale aanwezige supporters zagen dat de
jongens van de Trekvogel wel degelijk een
aardig potje kunnen voetballen. Er werd
maar liefst 14 keer gescoord. Niels de
Vries nam er daarvan zeven voor zijn rekening. Martijn Egbers, de keeper, had deze
middag niet zoveel te doen. De keren dat
de tegenstander bij zijn doel kwam redde hij telkens weer op formidabele wijze.
Slechts een keer moest hij de bal uit zijn
doel halen. Met een doelsaldo van 14-1
werden zij overtuigend winnaar. De wedstrijden in de finalepoule stonden natuurlijk wel bol van de spanning. Tegen Beatrix
bleef een doelpunt lang uit. In de slotfase

schoot Jordy van Eijk uit een vrije trap de
bal in de verre hoek en zorgde zodoende voor een 1-0 overwinning. In de tweede finalewedstrijd werd gespeeld tegen
de Fontein. De jongens van de Fontein
werden bedolven onder een stortvloed
van aanvallen. Vijf minuten voor het einde schoot Ryan Beliën het team van OBS
De Trekvogel naar de overwinning. Het
‘Kampioenen olé olé’ klonk over de velden
en de jongens haastten zich naar de bestuurskamer voor de prijsuitreiking. Daar
werd onder luid gejuich de ‘beker met de
grote oren’ in ontvangst genomen. Een
supertrotse meester ging met de jongens
op de kampioensfoto. Met dit behaalde
kampioenschap plaatsten de jongens van
OBS De Trekvogel zich voor de regionale
kampioenschappen op 22 mei. Jimmy, Levi, Teun, Guy, Jordy van E., Jordy Z., Niels
de V., Dion, Kevin, Martijn, Niels O., Ryan
en Tobias: van harte gefeliciteerd!

Eerste Mijdrechtse sportdag voor
mensen met een beperking groot succes
ze sporten zijn in De Ronde Venen
te beoefenen. Voor meer informatie over deze en andere aangepaste sporten kan worden gekeken op
www.aangepastsporten.nu.
Ook
kan persoonlijk sportadvies worden opgevraagd bij consulent Judith Meeuwissen van Sportservice Midden Nederland via telefoon: 030-7513840 of e-mail:
judith.meeuwissen@sportservicemiddennederland.nl. Judith was

Mijdrecht - Ruim vijftig mensen
met een beperking deden zaterdag
13 april mee aan een voor Mijdrecht
unieke Mijdrecht - sportdag.
Het was de eerste keer dat Sportservice Midden Nederland in samenwerking met sportaanbieders
en Laco in deze plaats een sportdag
organiseerde voor deze doelgroep.
In en rondom de sporthal Phoenix
konden de deelnemers kennismaken met zeven verschillende takken van sport. ‘s Ochtends om 10.00
uur al arriveerde oud-voetballer en
assistent-bondscoach van het Ne-

na afloop zeer te spreken over de
sportdag: “We kunnen het een groot
succes noemen. De geluiden van de
deelnemers waren positief. Zo vroeg
een van hen al tijdens het sporten
wanneer de volgende sportdag in
Mijdrecht wordt georganiseerd. Het
is fijn om te zien dat deze mensen
zo enthousiast zijn, want dat maakt
de drempel om structureel te gaan
blijven sporten een stuk lager.”
Foto: sportinbeeld.com

Argon A1 mannen winnen
van Fortuna Sittard A1

derlands elftal Danny Blind samen
met wethouder David Moolenburgh
van Sport. Zij hielden in een toespraak voorafgaand aan het evenement een warm pleidooi voor het
sporten voor mensen met een beperking. Vervolgens openden zij de
dag met een potje rolstoelbasketbal. De deelnemers konden in blokken van een half uur meedoen aan
diverse sporten, want naast (rol)
stoelbasketbal was er de mogelijkheid om mee te doen aan (rolstoel)badminton, hockey, voetbal,
skeeleren, bowlen op de Nintendo
Wii, kanoën en showdown. Al de-

De Vinken behoudt koppositie
Vinkeveen - De korfballers van De
Vinken 1 speelden afgelopen zaterdag tegen het Ridderkerkse Ten
Donck.
In de voorgaande confrontatie werd
een overwinning door De Vinken van
16-10 behaald. In deze return kwam
De Vinken laat op gang en kwam tot
rust op een voorsprong van 4-8. Ten
Donck bleef in de tweede helft op
zoek naar aansluiting, terwijl het bij
vlagen goed spelende Vinkeveense
achttal niet overtuigend was in de
afronding. De eindstand werd 10-15
in Vinkeveens voordeel.
Ten Donck begon de wedstrijd
scherp en verraste de Vinkende-

fensie met een doorloopbal. Dezelfde kans, nu uitgevoerd door Peter,
werd beloond met een strafworp en
bleek voor Mariska een koud kunstje te zijn. De aanval hierop leverde, door een schitterende trucbal
van Kelvin, een kleine kans voor Rudy op. Opnieuw waren er momenten van concentratieverlies dat Ten
Donck twee benutte wegtrekballen
opleverde. Beide ploegen hadden
lange aanvallen, maar leden ook
knullig balverlies tijdens het overspelen of verkeerd inspelen. Vervelend was de blessure van een Ridderkerkse dame, waardoor zij niet
meer deel kon nemen aan de wed-

strijd. Hierna namen de ABN-AMRO’s een voorsprong door schoten
van Kelvin, Peter, Mariska en Rudy. Ook Annick kon met een slimme
omdraaibal tot score komen en wat
een ruststand van 4-8 op het scorebord bracht.
Middelmatig
Direct na rust zorgde een afstandstreffer van Ten Donck voor enige
spanning in de wedstrijd. Het duurde tien minuten voordat één van de
ploegen tot score kwam. Talrijke
kansen werden gecreëerd, waarvan
Peter uiteindelijk een belangrijke
treffer door de mand wist te knallen.

Opnieuw werd de marge verkleind
tot drie, maar Eva kon haar doorloopbal met een snelle balbehandeling keurig afmaken. Met twee treffers van Mariska en met een degelijke Vinkendefensie werd de voorsprong uitgebouwd.
Door het lage scoringspercentage
van beide ploegen onbrak enigszins de beleving aan deze wedstrijd.
Het laatste kwartier wist Ten Donck
nog wel viermaal tot scoren te komen, maar de overwinning kwam
geen moment meer in gevaar. De
laatste twee treffers waren stippen,
welke door Kelvin en Mariska werden benut.

Mijdrecht - In deze competitie waar
de ploegen aan elkaar gewaagd
zijn, trof Argon A1 deze wedstrijd
Fortuna Sittard. Een interessante
wedstrijd ook, aangezien A1 door
personele problemen zijn opstelling
enigszins moesten aanpassen en de
vraag was, hoe zou dit uitpakken.
Aan de voorbereiding had het in ieder geval niet gelegen, de vrijdagavond was de spelersgroep en begeleiding lekker gaan wokken bij de
plaatselijke Chinees. Of het daaraan
lag zal niemand kunnen vertellen,
maar na 8 minuten stond de 1-0 op
het scorebord, toen de keeper, opgejaagd door Jesse Stange, de bal
slecht wegschoot in de voeten van
Soner Gedik, die vervolgens fraai de
bal in het doel deed belanden. Argon was de betere ploeg en creëerde ook wat kansjes, met name via
de rechterkant waar Guido Pauw
door kon komen, maar de laatste bal
was niet zuiver. Aan de andere kant
kon de linkerspits twee keer de achterlijn halen, maar verder kon Fortuna niet voor gevaar zorgen.
Argon controleerde de wedstrijd,
speelde rustig en volwassen. Vlak
voor rust een vrije trap van Jasper
Werkhoven, die fraai bij de 2e paal
belandt, waar Jesse Stange een
teen te kort komt om de 2-0 aan te
brengen. Met de wedstrijd thuis tegen AFC nog in het achterhoofd,
wordt aan de 2e helft begonnen.
En zie, wat tegen AFC niet lukt, gebeurt deze wedstrijd wel. In de 57e
minuut is het Floris Mulder, die de

bal door de lucht aanspeelt naar
Jesse Stange, die de bal verlengt
en Soner Gedik alleen voor de keeper zet en de bal weergaloos achter de keeper lobt, 2-0 voor Argon.
Fortuna Sittard moet komen, maar
op het middenveld heersen Jasper
Werkhoven en Aaron de Bruijn en
achterin worden de duels gewonnen. Richie van Tamelen is de vervanger voor Guido Pauw, die helaas
met een hamstringblessure van het
veld moet om de laatste 30 minuten
de zege in Mijdrecht te houden. Het
lijkt definitief beslist te worden als
Jesse Stange zich vrijspeelt en uithaalt, de keeper kan de bal nog net
tegenhouden. Fortuna probeert met
wissels het tij te keren en ook aan
Argon-zijde mogen de moegestreden Jesse Loenen en Jesse Stange
het veld verlaten voor Jesse Peeters
en Mitchell van der Veer. Zo lijkt de
wedstrijd te eindigen met een dikverdiende 2-0 overwinning voor de
Argonauten, maar het is Fortuna
Sittard, dat diep in blessuretijd de
eindstand op het scorebord zet met
een fraaie goal, 2-1. Mannen: gefeliciteerd, prima gespeeld en op naar
volgende week, als Fortuna opnieuw
jullie tegenstander is, maar dan in
Sittard. Speel met dezelfde instelling en neem 3 punten mee terug,
dan is de verre terugreis ieder geval
een aangename!
Rest het Argonteam nog Giovanni Santangelo te bedanken voor het
willen bank zitten als reserve-keeper. Super.

Argon E4 neemt weer 3 punten mee
Regio – Deze week speelt Argon
een thuiswedstrijd tegen de Legmeervogels E7. In de eerste minuten
lijken de Argonjongens de overhand
te hebben, maar de Legmeervogels
weten te reageren met een uitbraak
en een snel doelpunt (1-0). Oualit
weet de bal voor te krijgen bij Stan
maar die kopt de bal in de handen
van de keeper. Er volgen toch wel

veel kansen voor de jongens van
de E4, Julian kopt op de lat, Jesper
weet te schieten, maar de bal verdwijnt naast het doel. Dan krijgt de
Legmeervogels een vrije trap voor
het doel van Jesse, Jesse weet de
bal goed te redden. Oualit weet
ook weer de bal voor te krijgen bij
Mike, maar de bal wil er maar niet
in en gaat wederom naast. Na de

rust starten de Argon jongense met
de eerste kans van Julian, maar het
schot mist net genoeg kracht om de
keeper te passeren. Weer een kans
van Mike die door de keeper word
gered, gelijk schakelen de Legmeervogels om en straffen dit af met een
doelpunt, en Argon kijkt tegen een
(2-0) achterstand aan. Luke zet de
bal voor aan Mike, maar wil er weer

niet in, dan toch krijgt Julian de bal
aan de rechterkant om de keeper te
passeren en zet de stand op (2-1).
Dan lijkt ineens alles te gaan lukken
bij Argon, er volgt een mooi duel
voor het doel van de Legmeervogels
waar Stan van profiteert en scoort
de gelijkmaker (2-2). Maar de E4 wil
meer en creëert meer kansen, weer
een duel en weer profiteert Stan
en zet Argon op voorsprong (2-3).
Maar de Legmeervogels proberen
het natuurlijk ook weer maar de bal
verdwijnt naast het doel. Luke met
weer een kans, maar deze keer gaat
hij over, Legmeervogels reageert
hierop met een kans maar Jesse
redt. Een schot van Oualit komt niet
in het net, Mike schiet, dat schot
mist kracht. Dan probeert Jesper het
van af de zijkant, en die weet met
een goed schot te scoren (2-4). E4
gaat door, het is nog niet voldoende, voorzet Luke en Stan scoort zijn
3e doelpunt en het is (2-5). Superhard schot van Stan gaat naast, dan
loopt de tijd op zijn eind en geeft Julian een mooie voorzet aan Luke en
profiteert (2-6), nog een laatste actie van Luke gaat naast. Dan fluit de
scheidsrechter af en zijn er weer 3
verdiende punten binnen.

Stoere 35+ mannen gezocht
Mijdrecht - Hockey Vereniging
Mijdrecht (HVM) is een familievereniging waar niet alleen elke zaterdag zo’n 500 jeugdleden actief bezig
zijn, maar ook op zondag zo’n 100
senioren (drie herenteams en drie
damesteams) hun wedstrijd spelen.
Vorig weekeinde speelde HVM heren 1 knap 1-1 gelijk tegen koploper Hoorn en wist dames 1 de vrouwen van FIT uit Amsterdam met 3-1
te verslaan. Met een warm zonnetje
op de tribune van het nieuwe clubhuis was het gezellig druk en werden de heren veteranen A maar nipt
met 3-2 door koploper Hurley verslagen. Tegelijkertijd speelde heren
veteranen B tegen een ander team
van Hurley maar moest helaas met
6-1 het onderspit delven.

Deze heren-veteranenteams (3550 jr) zijn nu op zoek naar nieuwe aanwas. Dus heb je vroeger gehockeyd en heb je zin om de stick
weer eens op te pakken, kom dan
een keertje langs bij de training op
donderdagavond vanaf 21.00 uur
bij Proostdijstraat 41 te Mijdrecht,
ofwel mail je interesse naar
secretariaat@hvmijdrecht.nl.
Heb je nog niet eerder gehockeyd
maar ben je wel geinteresseerd om
het spelletje te leren kennen, kom
dan eens langs bij de Trimmersgroep
op woensdagavond vanaf 20.30 uur.
Voor geinteresseerde dames wordt
verwezen naar de training van dames A, tevens op woensdagavond
vanaf 20.30 uur.

