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DEZE WEEK:
AUTOBIJLAGE

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
Zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m Zaterdag | tel: 0297 321177

g-star/diesel/pall mall/jacK&jones
ltb/cars/petrol/only/vero moda

vrijdag 18 en Zaterdag 19 april

goede vrijdag 18 april geen Koopavond

* exclusief jeans! combineren mogelijK. Korting Wordt 
toegepast op het artiKel met de laagste adviesprijs.

truien/overhemden/t-shirts/jassen/schoenen

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

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

BEZORGER/STER
voor De Kwakel, wijk Fresialaan en Begonialaan 
(200 kranten) Goede verdiensten.
Heb je op woensdagmiddag even tijd en wil je wat 
bijverdienen? Bel tijdens kantooruren naar 
Rogier of Marco: 0251-674433.GE

VR
AA

GD Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Administratiekantoor

Wij doen graag
uw administratie

Klant worden in
2e kwartaal 2014
BONUS € 250,-

Ondernemers opgelet!!!

www.dewaalendewaal.nl
Amstelplein 227 • Uithoorn

0297-525005

Binnenkort in verkoop: 
20 eengezinswoningen met 

vanafprijzen onder € 200.000,-!

WO N E N  L A N G S  D E  S T E L L I N G  VA N  A M S T E R D A M

WWW.PARKKRAYENHOFF.NL

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

ADVERTEREN?
IN DE

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

240.01.016 Advertentie Pasen 94x50 WT • 103,5X50• fc

NU VOOR € 10.900,-

2e PAASDAG 
GEOPEND

VAN 10:00-17:00

prijs 
incl. m

ontag
e

&
GREEPLOZE KEUKEN 

MET BAUKNECHT 
APPARATUUR

COMPOSIET 
WERKBLAD VOOR 

DE PRIJS VAN 
KUNSTOF

Barendrecht / Etten-Leur  
Hoofddorp /Reeuwijk 

www.keukenmaxx.nl

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A • 1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

Tweede 
paasdag 

open
zie advertentie elders in deze krant

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

Uithoorn - “Ik was maandag jl. mijn 
handtas kwijt met pinpas, mobieltje, 
rijbewijs, etc. Een mevrouw had hem 
bij de apotheek Zijdelwaard afgege-
ven. De apotheek wist echter niet 
wie die mevrouw was. 

Nu wil ik zo graag die mevrouw be-
danken voor haar eerlijkheid. Dus 
mijn vraag, wie is deze eerlijke da-
me en zou deze zich willen melden 
bij de redactie van deze krant tel. 
06-53847419.

Gezocht: eerlijke vindster

Voorlopig geen vervanging van de riolering op Marktplein en Wilhelminakade wegens bodemverontreiniging.

Grond Amsteloever over 
hele lengte verontreinigd
Uithoorn - Al geruime tijd worden 
in opdracht van de gemeente aller-
lei werkzaamheden uitgevoerd in 
het Oude Dorp en ten behoeve van 
de Waterlijn (Marktplein en Wilhel-
minakade). Het werk wordt project-
matig uitgevoerd. De voornaamste 
werkzaamheden die voor dit voor-
jaar als laatste op de agenda ston-
den, betroffen renovatie en vernieu-
wing van het elektriciteitsnet en de 
aanleg van een nieuwe riolering 
langs de Amsteloever. De planning 
was dat dit gereed zou zijn vóór Ko-
ningsdag en het komende terras-

sen- en vaarseizoen. Voorafgaand 
aan de uitvoering van de riolerings-
werkzaamheden werd ter hoogte 
van de Koningin Julianalaan echter 
verontreinigde grond in de bodem 
aangetroffen bij het Marktplein. 
Er werd op andere plaatsen even-
eens min of meer ernstig vervuilde 
grond aangetroffen, onder meer op 
de Wilhelminakade. In oude gebie-
den, zoals het dorpscentrum, is ver-
vuilde grond een veelvoorkomend 
verschijnsel. In het verleden werden 
veel zaken niet op papier gezet en 
vastgelegd. ‘Digitaal’ bestond toen 

nog niet. Bovendien was de schade-
lijke werking van bepaalde stoffen 
in de grond onvoldoende bekend 
en die verdwenen gemakshalve dan 
maar diep in de grond, waarbij ze 
met een laag zand werden bedekt. 
Zo ging dat vroeger. Maar vandaag 
de dag gaat dat heel anders. Zodra 
vervuilde grond wordt aangetroffen, 
die overigens niet schadelijk voor 
de volksgezondheid hoeft te zijn, 
wordt een uitgebreid bodemonder-
zoek verricht, onder meer door extra 
bodemmonsters te nemen.
(Vervolg elders in deze krant)

N196 tussen Fokkerweg 
en Vuursteen afgesloten
Regio - Wie vanuit De Ronde Ve-
nen of Uithoorn voor zijn werk of 
anderszins regelmatig gebruik-
maakt van de N196 van en naar 
Hoofddorp, zal dit vanaf 22 april tot 
en met 23 mei via de nieuwe omge-
legde N201 moeten doen. Geduren-
de die tijd (een maand lang!) is de 
Kruisweg (N196) tussen de kruising 
bij de Fokkerweg (Schiphol-Rijk) en 
de bushalte De Hoek bij het busvi-
aduct Zuidtangent (ter hoogte van 
bedrijventerrein De Hoek) in de ge-
meente Haarlemmermeer afgeslo-

ten. De Vuursteen (McDonalds) is 
reeds vanaf 7 april afgesloten en zal 
ook tot 23 mei afgesloten blijven. De 
afsluiting is nodig omdat er aan de 
wegen aanpassingen gaan plaats-
vinden. Kortom, voor Hoofddorp en/
of de A4 of de A5 dan wel Schiphol, 
moet u de nieuwe N201 vice versa 
gebruiken. Naar Schiphol kan ook 
‘binnendoor’ via Schiphol-Rijk, Fok-
kerweg en de Beechavenue (paral-
lelweg naast de N196). Dan komt u 
ook op Schiphol ‘centrum’.
Zolang het aquaduct bij Amstel-

hoek nog niet is opengesteld voor 
het verkeer kan men via Uithoorn 
het beste bij de Zijdelweg en de 
nieuwe op- en afritten naar de N201 
kiezen. Beide zijn geopend voor het 
verkeer. Via het Oude Dorp kan ook, 
maar is vanwege de omleiding nog 
lastig als je niet goed weet hoe je 
dan moet rijden.
Voor de meest actuele stand van za-
ken verwijzen wij u naar de websi-
te: www.n201.info, waar onder Aan-
sluitingen A4/werkinuitvoering de 
meest recente gegevens staan.
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-17.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ter inzage legging ontwerp “Bestemmingsplan Drechtdijk 109”, bezwaarperio-

de van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W. van de 
Lagemaat 0297-513111.

- Ter inzage legging ontwerp van “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard lo-
caties 1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtin-
gen bij Ontwikkeling M.W.M. Blonk 0297-513111.

- Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8 
mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van 
28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, A. Stevens, 0297-
513111.

- Ontwerpuitwerkingsplan Park krayenhoff Deelgebied B1 tot en met B4, Inzage-
periode 11 april 2014 t/m 22 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noor-
hoff, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een steiger. Ontvangen 8 april 2014.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Dorpscentrum
- Irenepad, het herinrichten van de openbare ruimte.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk / Kerklaan. Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het orga-

niseren van Koningsdag op 26 april 2014. Bezwaar t/m 21 mei 2014. 
- Kerklaan. Ontheffi ng artikel 35 van de Drank- en horecawet aan de heer Kas 

voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op:
- Koningsdag 26 april 2014 van 10.00 tot 19.00 uur;
- Midzomeravondfestival 21 juni 2014 van 17.00 tot 01.00 uur;
- Kwakelse kermis 2 september 2014 van 09.00 tot 19.00 uur. 

 Bezwaar t/m 15 mei 2014.
- Hooilaan 29, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Be-

zwaar: t/m 21 mei 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan Buurtbeheer De Legmeer voor het organise-

ren van Koningsdag op 26 april 2014. Bezwaar t/m 20 mei 2014.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16. Vergunning aan Discafé Het Dorp voor het organise-

ren van de Koningsnacht van 25 op 26 april 2014 en Koningsdag op 26 april 
2014. Bezwaar t/m 21 mei 2014.

- Ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet aan Discafé Het Dorp voor het 
schenken van zwakalcoholhoudende drank op:
- 25 april 2014 van 20.00 tot 01.00 uur;
- 26 april 2014 van 13.00 tot 20.00 uur.

 Bezwaar t/m 21 mei 2014
- Koningin Julianalaan 27. Vergunning aan de exploitant van Lorenzo Grilllroom 

voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 7 april 2014. Bezwaar t/m 20 
mei 2014. 

- Marktplein 17. Vergunning van de Drank – en horecawet aan de exploitant van 
horecabedrijf IJssalon Esplenada. Bezwaar t/m 21 mei 2014.

- Irenepad, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een boodschappen-
steiger. Bezwaar: t/m 3 juni 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 50. Vergunning aan de exploitant van restaurant Het Pannenkoe-

kenfort voor het exploiteren van horecabedrijf t/m 13 mei 2017. Bezwaar t/m 9 
mei 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Team Timmerman voor het orga-

niseren van een toertocht op 13 april 2014.

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

 BEKENDMAKING REGELING CRISISBEHEERSINGSORGANISATIE 
 GEMEENTE UITHOORN 2014
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordenin-
gen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden.
Het college van B&W heeft op 10 april 2014 de onderstaande regeling vastgesteld:
“Regeling Crisisbeheersingsorganisatie gemeente Uithoorn, 2014”.

 BEKENDMAKING VERORDENING PLANMATIGE BEGELEIDING EN 
 ONDERSTEUNING GEWEZEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 GEMEENTE UITHOORN, 2014
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordenin-
gen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden.
Het college van B&W heeft op 17 februari 2014 de onderstaande verordening 

vastgesteld:
- De Verordening planmatige begeleiding en ondersteuning gewezen burge-

meester en wethouders gemeente Uithoorn, 2014

 VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 
Deze publicatie kan bij nader inzien gewoon zoals de anderen eenmalig gepubli-
ceerd worden. Deze is verder op de website www.uithoorn.nl te vinden.
STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing 
van de leden van de Nederlandse leden van het Europees Parlement een kiezer 
toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezers-
pas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A.  SCHRIFTELIJK VERZOEK
1.  Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulie-

ren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan 
de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 19 mei 2014 door de kiezer worden inge-
diend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandi-
daatstelling (8 april 2014) als kiezer is geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij 
volmacht te stemmen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die 
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B.  MONDELING VERZOEK
1.  Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk 

verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het 
gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling 
(8 april 2014) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kie-
zerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (21 mei 
2014).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn 
kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland. Nadere informatie wordt 
verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
Uithoorn, 8 april 2014
De burgemeester voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

 VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
Deze publicatie kan bij nader inzien gewoon zoals de anderen eenmalig gepubli-
ceerd worden. Deze is verder op de website www.uithoorn.nl te vinden.
STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing 
van de leden van de Nederlandse leden van het Europees Parlement een kiezer 
toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A.  MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1.  Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de for-

mulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 19 mei 2014 door de kiezer worden inge-

diend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandi-
daatstelling (8 april 2014) als kiezer is geregistreerd.

3.  Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de 
dag van de kandidaatstelling (8 april 2014) als kiezer zijn geregistreerd.

4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

5.  De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan 
de stemming deel te nemen.

B.  MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1.  De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst 

van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer 
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dra-
gen.

2.  Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandi-
daatstelling (8 april 2014) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kie-
zer die de volmacht geeft.

3.  De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen 
stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

4.  Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uit-
brengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden 
ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. 
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de 
gemeente.
Uithoorn 8 april 2014
De burgemeester voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

Werkzaamheden 
dorpscentrum
Op dit moment wordt volop gewerkt 
in het centrum. De werkzaamheden 
bestaan voornamelijk uit werkzaam-
heden aan het elektriciteitsnet en 
nieuwe riolering. Dat geeft veel over-
last, daarom is afgesproken dat de 
werkzaamheden voor eind april klaar 
zijn: voor Koningsdag en het terras-
sen- en vaarseizoen.

Voorafgaand aan de uitvoering van 
de rioleringswerkzaamheden is een 
regulier onderzoek gedaan naar mo-
gelijke bodemverontreiniging. Daar-
uit kwam een verontreiniging naar 
voren bij het Marktplein. Echter, tij-
dens de daadwerkelijke werkzaam-
heden werden meer, onbekende, 
verontreinigen aangetroffen, onder 
meer in de Koningin Julianalaan en 
Wilhelminakade. Helaas is dat in ou-
de gebieden als het dorpscentrum 
een veelvoorkomend verschijnsel: 
in het verleden werden vele zaken 
niet vastgelegd en bovendien was de 
schadelijke werking van stoffen on-
voldoende bekend waardoor zij vaak 
in de bodem verdwenen. Er zijn nu 

op meer plekken en in dieper gele-
gen grondlagen extra bodemmon-
sters genomen om te bekijken waar 
verontreinigingen aanwezig zijn en 
waar ze uit bestaan. Hieruit blijkt dat 
over het gehele tracé lichte tot ernsti-
ge verontreinigingen aanwezig zijn. 
Er is geen gevaar voor de volksge-
zondheid omdat de verontreinigingen 
in de bodem zitten.
Vanwege de bodemverontreiniging 
worden de rioleringswerkzaamheden 
opgeschort tot na het vaarseizoen. 
De komende maanden moet duide-
lijk worden welke maatregelen nood-
zakelijk én mogelijk zijn. 
Voor nu betekent dit dat zo snel mo-
gelijk de straten worden dichtge-
maakt en de bebording wordt weg-
gehaald. De werkzaamheden aan 
het elektriciteitsnet kunnen wel wor-
den afgerond voor eind april omdat 
hier slechts een zeer beperkte ver-
ontreiniging is aangetroffen. Voor de 
planning van de werkzaamheden aan 
de Waterlijn geldt nog steeds dat de-
ze vóór het vaarseizoen 2015 zijn af-
gerond.

Onlangs verscheen nieuwsbrief 8 
over het Dorpscentrum. Hierin is 
veel aandacht voor de uitvoering van 

werkzaamheden en de plannen voor 
cultuurcluster Confucius. De nieuws-
brief is huis-aan-huis verspreid in het 

Nieuwsbrief 8 Dorpscentrum

Het gemeentehuis en de gemeen-
tewerf en het informatiecentrum 
Dorpscentrum zijn tijdens de feest-
dagen gesloten op:
- Vrijdag 18 april 
 (Goede Vrijdag)
- Maandag 21 april 
 (Tweede Paasdag)
- Donderdag 29 mei 
 (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei 
 (Inklemdag)
- Maandag 9 juni 
 (2e Pinksterdag)

De balie voor het aanvragen van 
paspoorten, rijbewijzen en andere 
producten is dan ook gesloten. U 
kunt wel online uw afspraak plan-
nen. Er is rekening gehouden met 
de afwijkende openingstijden. U 
kunt dan zelf bepalen wanneer het 
u uitkomt om naar het gemeen-
tehuis te komen. Kijk hiervoor op 
www.uithoorn.nl/afspraak. 

Vanwege een besloten perso-
neelsbijeenkomst is het gemeen-

tehuis en de gemeentewerf geslo-
ten op:
- Donderdag 17 april vanaf 12.00 

uur is het hele gemeentehuis 
gesloten. Dinsdag 22 april kunt 
u ons weer bereiken van 8.30 
uur tot 14.00 uur. We advise-
ren u wel te kijken of u zonder 
of met afspraak kunt langsko-
men.

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis

Wacht niet langer, 
maak een afspraak

Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak

centrum van Uithoorn, Thamerdal, 
Meerwijk-Oost en Amstelhoek. Daar-
naast is de nieuwsbrief op te halen 
in het informatiecentrum, de open-
bare bibliotheek en bij het gemeen-
tehuis. Op de gemeentelijke website 

www.uithoorn.nl is informatie over al-
le deelprojecten in het dorpscentrum 
te vinden onder ‘Wonen en wijken/
Nieuwbouw en herinrichting/Dorps-
centrum’. De nieuwsbrief is daar ook 
te downloaden.
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Massage als ondersteunende 
therapie bij kanker: LEEV
Kudelstaart - Heb je de ziekte kan-
ker en daarbij behorende klachten 
als vermoeidheid, pijn, slapeloos-
heid, spanning, angst, onzekerheid 
voor de toekomst of een gevoel van 
machteloosheid? En ben je wel toe 
aan een moment voor jezelf, waarin 
je wilt ontspannen. Dan is een Mas-
sage bij Kanker misschien wel wat 
voor jou! LEEV, praktijk voor mas-
sage en lichaamswerk is gespeci-
aliseerd in het geven van massage 
aan mensen met de ziekte kanker. 
LEEV staat voor Leren Energie Erva-
ren en Voelen. 
Aandacht voor voelen, ervaren en 
genieten, staat bij LEEV voorop. 
Mensen die kanker hebben, ge-
ven vaak aan dat hun lichaam hen 
in de steek heeft gelaten. Door pijn, 
ongemak, vermoeidheid en verve-
lende bijwerkingen kan de rela-
tie met het lichaam veranderen en 
zelfs verstoord raken. Met aandacht 
aanraken van het lichaam, kan hel-
pen het vertrouwen weer te herstel-
len. Een massage werkt zowel he-
lend voor lichaam als geest. Erva-
ringen van cliënten die een massa-
ge bij LEEV hebben ontvangen va-
riëren van: “ik kan beter slapen, ik 
heb weer gevoel in mijn voeten, ik 
heb meer energie, ik heb minder 
pijn.” Therapeute en eigenaresse 
Nadja Steggink vertelt: “Door mijn 
specialistische opleiding Massa-
ge bij Kanker, heb ik kennis opge-
daan over wat komt kijken bij deze 

ziekte en hoe mensen met kanker te 
masseren. Mijn massages kenmer-
ken zich door een zachte aanraking, 
waardoor het lichaam niet uit balans 
raakt. De cliënt hoeft helemaal niets 
te doen en mag voelen wat de aan-
raking met hem doet. Het is een mo-
ment van aandacht hebben voor je-
zelf. Ik werk met een uitgebreide in-
take om de gezondheidstoestand 
en bepaalde aandachtsgebieden 
die niet gemasseerd mogen worden 
in kaart te brengen. Vervolgens pas 
ik de intensiteit en de duur van de 
massage hierop aan.” Nadja heeft 
haar praktijk in Kudelstaart. Indien 
iemand zo ziek is, dat die niet kan 
reizen, dan komt ze ook aan huis 
masseren. Ze benadrukt: “Massa-
ge kan ook ondersteunend werken 
voor partners van mensen met kan-
ker. Ook zij gaan vaak gebukt onder 
de stressvolle en emotionele acht-
baan die de ziekte van hun partner 
met zich meebrengt. Aandacht voor 
jezelf kan dan een weldaad zijn.” 
Naast het werken met cliënten in 
haar eigen praktijk, masseert Nadja 
wekelijks mensen met kanker in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp 
en in het Adama’s inloophuis voor 
mensen met kanker in Nieuw Ven-
nep. Kijk voor meer informatie over 
Massage bij Kanker op de website 
van LEEV,www.leevmassage.com of 
bel Nadja op 06-55730188. De prak-
tijk is gevestigd aan de Rechtsbui-
tenstraat 4.

Alom ‘Provence’ tijdens de 
voorjaarsproeverij Wittebol
Aalsmeer -Afgelopen maandag-
avond leek het even meer herfst 
dan voorjaar, maar tussen de buien 
door wisten de vele klanten toch de 
weg te vinden naar, ondertussen al 
heel wat jaren, Bruinsma Hydrokul-
tuur in De Kwakel voor de voorjaars-
proeverij van Wittebol Wijn.Bij bin-
nenkomst was het één en al Proven-
ce wat de klok sloeg. De eerste ta-
fel was geheel gereserveerd voor de 
zomertopper van 2013, AIX vin de 
Provence rosé. Deze rosé wordt ge-
maakt door de Nederlandse wijn-
maker Eric Kurver. Ook de tafel er-
naast was voorzien van heel veel 
moois uit de Provence..

Eigen Import
Natuurlijk was er een Eigen Im-
port tafel deze avond, met een over-
heerlijke Aspergewijn, Domaine de 
Montredon Picpoul de Pinet! Ver-
der mooi nieuw Spaans, waar voor-
al de Marsilea Verdejo er uitsprong.
Deze wijn, afkomstig uit de buurt 
van Valencia, is dé perfecte zomer-
wijn! Ook waren er veel leuke re-
acties voor de wijnen van Weingut 
Stern uit Duitsland. Waar vooral de 
Grüner Sylvaner de grote verrassing 
was. Deze 3 sterren wijn, de hoog-
ste klasse die ze op de markt bren-
gen, werd als zéér fraai bevonden.
Even verderop, op tafel 6, stonden 
wat mooie wijnen uit Zuid-Frankrijk, 
waar vooral de Tarani Sauvignon en 
Malbec, qua prijs/kwaliteit verhou-
ding, de boventoon voerden. Daar-
naast, uit Australië, was Michael Fi-
scher van Cumules Wines aanwezig 
om zijn wijnen van Rolling en Cu-
mulus te promoten. Van het wijn-
huis Waterkloof was de eigenaar 
enwijnmaker Paul Boutinot aanwe-
zig. Alles van dit wijnhuis wordt bi-
ologisch gemaakt. Van de gangba-

re Peacock Ridge range tot aan de 
klassieke, elegante Circle of Life! 
Ook uit Zuid-Afrika, Boschendal. 
De instapserie van Culemborg viel 
goed in de smaak, met een heerlijke 
Chenin Blanc, een elegante rosé en 
een sappige Cape Red. 
Als extraatje een rosé die deze 
avond absoluut niet mocht ontbre-
ken tussen al het andere Proven-
ce geweld. Whispering Angel doet 
zijn naam eer aan en behoort zeker 
tot één van de beste Provence ro-
sé van de laatste jaren. Life’s a par-
ty, enjoy it! is de slogan van Black 
& Bianco, dé hit in de horeca, en 
nu ook bij Wittebol Wijn verkrijg-
baar. In de mooie witte trendy fles-
sen zit een witte Vermentino, een 
rosé, Spritzz, Prosecco en de topper 
van de tafel de Limonsecco. Als uit-
smijter van de avond was Distilleer-
derij De Hoofdvaartkerk uit Hoofd-
dorp uitgenodigd. De distilleerde-
rij laat oude tijden herleven. De sto-
kerij maakt ambachtelijke jene-
vers en likeuren, vol pure ingredi-
enten en puur van smaak. De klan-
ten waren vooral aan het genieten 
van de koffielikeur. Naast al dit lek-
kers was Jan Kouw, de huiskok van 
Wittebol Wijn, verantwoordelijk voor 
het heerlijke buffet. Dirk en Linda 
van Zoolingen en medewerkers zijn 
met al deze wijnen weer klaar voor 
de zomer. Op de website www.wit-
tebolwijn.nl nog een leuke foto-im-
pressie van de avond.

Aanmelden?
Vindt u het leuk om ook eens een 
proeverij bij te wonen? Door uw 
adresgegevens te mailen naar in-
fo@wittebolwijn.nl kunt u zich hier-
voor aanmelden. Natuurlijk bent u 
ook van harte welkom in de winkel 
aan de Ophelialaan 116.

Maak kans op een nationale 
barbecue bon bij ‘t Farregat
Aalsmeer - Te gast bij barbecue 
restaurant ’t Farregat aan de Oost-
einderweg 248 om de nationale bar-
becue bon te ervaren. Lopende naar 
het restaurant ziet het terras met 
overkapping er verzorgt en gezellig 
uit. Bij binnenkomst een vriendelij-
ke ontvangt, gevolgd door een pro-
fessionele begeleiding naar de ta-
fel. De aankleding is warm met veel 
hout en prachtige muurschilderin-
gen van mooie plekjes uit de omge-
ving. Nadat de ober heeft gevraagd 
wat te drinken, volgt een toelich-
ting over wat de nationale barbe-
cue bon daadwerkelijk inhoud. Met 
de bon mag drie maal een deelne-
mend restaurant bezocht worden. 
Het eerste bezoek ‘4=2’ is met vier 
personen barbecueën en slecht 
voor twee personen betalen exclu-
sief drankjes en voor en nagerech-
ten. Bij het tweede bezoek voor vier 
personen een gratis nagerecht en 
bij het derde bezoek wordt 25 euro 
korting op de totale rekening gege-
ven. De bon is een jaar geldig. Een 
heel leuk initiatief. Als voorgerecht 
wordt gekozen voor het molenaars-
brood met tapenades. Een warm en 
heerlijk ruikend brood wordt ge-
bracht met tapende, aioli en kruiden 
boter. Even later word de tafelbar-
becue gebracht deze wordt in het 
midden van de tafel gezet. Iedereen 
krijgt een bord en op tafel komen 
diverse vlees soorten en vis te staan. 
De ober geeft nog enkele instructies 
en uitleg over het buffet en voegt er 

aan toe dat met de nationale bar-
becue bon onbeperkt bij besteld 
mag worden en wel twee uur lang. 
De barbecue is meteen op warmte 
en geeft lekkere geluiden en geur-
tjes van het vlees wat erop gelegd 
is. Dit is echt heel leuk actief met el-
kaar barbecueën. Bij mooi weer kan 
overigens ook buiten gebarbecued 
worden. 
Het onbeperkte buffet biedt friet-
jes, aardappelkroketjes, satésaus, 4 
koude sauzen, groene salade, huza-
ren- en aardappelsalade, komkom-
mer en tomaatjes en stokbrood en 
kruidenboter en ziet er goed en ver-
zorgd uit en wordt constant door 
de zeer vriendelijke bediening aan-
gevuld. Niet anders kan geconclu-
deerd worden dat het een zeer ge-
slaagde avond is en nadat nog een 
chocolade fondue is besteld met 
koffie wordt om de rekening ge-
vraagd. Naast de drankjes en even-
tuele voor- en nagerechten, wordt 
voor de barbecue 10 euro per per-
soon gevraagd, ofwel 4=2. De con-
clusie: U heeft gegarandeerd een 
hele fijne, lekkere en verzorgde 
avond met de nationale barbecue 
bon in restaurant ’t Farregat. Als le-
zer ook gebruik maken van de na-
tionale barbecue bon bij ’t Farre-
gat? Dan kan, de Nieuwe meerbo-
de geeft er 500 stuks gratis weg 
ter waarde van 24,95 euro per stuk. 
Wees er snel bij want op is op. Ga 
naar www.nationalebbqbon.nl/far-
regat voor meer informatie.

Specialist in kunstgebitten en 
implantaten
Tandprothetische praktijk 
den Hartog houdt inloopdag
Aalsmeer - Veel Nederlanders heb-
ben een slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Een bezoek aan 
een tandprotheticus kan dan de op-
lossing brengen. Een gebitsprothe-
se gaat gemiddeld tussen de vier tot 
acht jaar mee. Het is verstandig om 
de prothese eens in de twee jaar te 
laten controleren. Zo kunnen even-
tuele problemen verholpen worden 
door de prothese aan te passen of 
te vernieuwen, zodat het gebit weer 
lekker zit. 
Bij een prothese wordt goed geke-
ken naar de vorm en de kleur van 
de tanden en kiezen. Het moet goed 
passen bij het gezicht van de pa-
tiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt 
zelf wat hij of zij het liefst wil. Er is 
nu ook de mogelijkheid om met be-
hulp van implantaten het kunstgebit 
goed vast te zetten, het zogenaam-
de ‘klikgebit’. De implantaten wor-
den in goede samenwerking met 

een implantoloog geplaatst,waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordigheb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pak-
ket opgenomen. Ook voor de pro-
these op implantaten is vergoeding 
vaak mogelijk. Wie meer wilt weten 
over een kunstgebit of implantaten 
kan een afspraak maken voor vrij-
blijvende informatie en gratis ad-
vies bij Tandprothetische praktijk 
den Hartog. Natuurlijk kunt u hier 
ook terecht voor reparaties, aan-
passingen aan de prothese of ver-
vanging van een bestaande pro-
these. De Tandprothetische prak-
tijk van P. den Hartog en F. Grashuis 
is gehuisvest aan de Uiterweg 6. Op 
woensdag 23 april wordt van 9.00 
tot 14.00 uur een inloopdag gehou-
den. U kunt deze dag onder andere 
gratis en vrijblijvend uw prothese la-
ten controleren. Voor meer informa-
tie: 0297-342699.

Aalsmeer - Op donderdag 17 april 
a.s. gaat het appartementengebouw 
Startblok 3 in Dorpshaven-Zuid 
te Aalsmeer in verkoop. Startblok 
3 is een fraai gebouw met daarin 
27 tweekamerappartementen en 4 
driekamer appartementen. Het ge-
bouw is identiek aan het reeds ge-
realiseerde appartementengebouw 
Startblok 2 aan de Twijnderlaan, te-
genover de voormalige TV-studio’s 
aan de rand van het centrum van 
Aalsmeer. Het project Dorpshaven-
Zuid is ontwikkeld door Timpaan in 
Rijsenhout. 

Slokker Bouw BV uit Huizen is de 
aannemer van het complex. De start 
van de verkoop van Startblok 3 vindt 
plaats vanuit het reeds gerealiseer-
de gebouw Startblok 2, zodat ge-
interesseerden alvast kunnen zien 
hoe hun toekomstige woning er uit 
kan komen te zien. Tussen 17.00 uur 
en 20.00 uur bent u welkom in het 
parterreappartement Twijnderlaan 

88. Hier ontvangt u de uitgebrei-
de documentatie van het project en 
vanuit hier kunt u desgewenst ook 
enkele andere appartementen be-
zoeken. Om 17.00 uur zal wethou-
der Rik Rolleman de verkoopmani-
festatie openen door het eerste ver-
koopboek uit te reiken aan een ge-
interesseerde koper. De koopsom-
men van de appartementen varië-
ren van 149.900,- tot 242.500,- euro 
vrij op naam. Voor de appartemen-
ten heeft de gemeente Aalsmeer, 
onder voorwaarden, starterslenin-
gen beschikbaar. Bij de toewijzing 
van de appartementen in Startblok 
3 zullen inwoners van de gemeen-
te Aalsmeer voorrang krijgen. In-
schrijven is overigens mogelijk tot 
donderdag 1 mei 12.00 uur. Na de 
sluiting van de inschrijving zal, door 
de projectnotaris, een loting voor de 
toewijzing worden verricht. 

Voor meer info zie advertentie 
elders in deze krant

Timpaan start verkoop 31 
(starters)appartementen

Regio - Al heel wat mensen heb-
ben hun weg gevonden naar de 
mindfulnesstrainingen in Thera-
peutisch TrainingsCentum Oost-
einder in Aalsmeer Oost. Zij heb-
ben handvatten meegekregen om 
stap voor stap beter om te kunnen 
gaan met o.a. stress situaties. Va-
ker in het NU leven kan hierbij hel-
pen en dat is wat Mindfulness kan 
leren. In de training wordt gewerkt 
met meditatie, ontspannende yoga 
en gedragsoefeningen uit de Boed-
dhistische en westerse psychologie. 
Wings & Footprints biedt in samen-
werking met TCO de8 weken du-
rende training aan zoals Jon Kabat 
Zinn deze meer dan 30 jaar geleden 
ontwikkelde. 
Minduflness kan mensen die veel 
piekeren of met negatieve aanhou-
dende stress en stemmingswisse-
lingen te kampen hebben op weg 
helpen beter hiermee om te leren 
gaan. Oude patronen kunnen hard-
nekkig zijn en dat zijn vaak de pa-
tronen waar we het meest last van 

hebben. Het kost veel tijd, training 
en liefdevolle aandacht om anders 
met deze patronen om te leren gaan 
De basistraining wordt begeleid 
door Joke van der Zwaan,al jaren 
gespecialiseerd in yoga – en me-
ditatietechnieken en gecertificeerd 
mindfulnesstrainer bij Wings & Foo-
tprints.
Marianne Buskermolen, oprichter 
van TCO en reeds 30 jaar werkzaam 
alspsychosomatisch oefenthera-
peut, gespecialiseerd in stressre-
ductie, zal regelmatig aanwezig zijn 
bij deze training en een bijdrage le-
veren op het gebied van psychoso-
matiek.
Meer info: www.wingsandfoot-
prints.nl en www.tco-aalsmeer.nl. 
Op beide sites kunt u zich via een 
aanmeldformulier voor de training 
aanmelden. 
Vragen? Mail of bel naar:info@
Wingsandfoortprints.nl, telefoon 06-
23861976 U kunt ook een afspraak 
maken voor een vrijblijvend intro-
ductiegesprek.

Mindfulness trainingen bij 
TCO

Uithoorn - Het einde van alle werk-
zaamheden aan het Project N201+ 
is in zicht. Het laatste stuk van de 
nieuwe provinciale weg, de omleg-
ging Amstelhoek, wordt op vrijdag 
16 mei a.s. voor het verkeer open-
gesteld. Niettemin wordt nog wel 
druk gewerkt aan de natuurcom-
pensatie in de Bovenkerkerpolder 
ter hoogte van de Europarei. Deze 
polder die tot het grondgebied van 

de gemeente Amstelveen behoort, 
maakt formeel deel uit van het 
Groene Hart, het veenweidegebied 
in de Randstad. De nieuwe omge-
legde N201 doorkruist een deel van 
de Bovenkerkerpolder waardoor bij 
de aanleg graslanden, water- en 
oeverplanten zijn opgeofferd. Dit 
wordt door de Provincie gecompen-
seerd door het aanbrengen van na-
tuurstroken aan weerszijden van de 

N201. Het bestaande (gras)land en 
de waterpartijen worden opnieuw 
ingericht en uitgebreid. Het project 
is in twee fases uitgevoerd. De eer-
ste fase betrof de Bovenkerkerpol-
der ten westen van de Middenweg 
in de richting van de Zijdelweg. De 
tweede fase omvat het veel kleinere 
gebied ten oosten van de Midden-
weg in de richting Amsteldijk. Met 
deze tweede fase was men al een 

Natuurcompensatie naast de N201
poosje geleden begonnen naarma-
te de werkzaamheden aan en bij het 
aquaduct vorderden.
Het werk heeft na faillissement van 
de vorige aannemer, Van den Heu-
vel uit Werkendam, overigens een 
tijdlang stilgelegen. Vervolgens 
heeft aannemer Den Breejen uit 
Hoofddorp het contract overgeno-
men en is het werk hervat. De werk-
zaamheden omvatten onder andere 
het ontgraven van waterpartijen en 
sloten; transporteren van grond en 
klei; het ophogen van de gronden 
en het plaatsen van nieuwe duikers.
Tegelijk met het plan om de N201 
om te leggen heeft de Provin-
cie Noord-Holland samen met een 
landschapsarchitect destijds een 
landschapsinrichtingsplan ontwor-
pen om de N201 vanaf Aalsmeer 
tot Amstelhoek op een groene ma-
nier in het landschap in te pas-
sen. Een deel is al gerealiseerd met 
het beplanten van de bermen etc. 
De aanleg van nieuwe natuurstro-
ken maakt deel uit van het plan. De 
werkzaamheden zijn nu nog volop 
aan de gang maar zullen ook bin-
nenkort zijn afgerond. Het gebied 
wordt daarmee een aantrekkelijke 
omgeving voor veel plant- en dier-
soorten. Er komen gras- en riet-
landen en het heeft een waterber-
gingsfunctie. Omwonenden kunnen 
eveneens genieten van het nieuw 
ingerichte landschap, want de be-
doeling is er ook wandel- en fiets-
paden, steigers, observatiepunten 
en picknictafels te realiseren.

Getuigen gezocht
Uithoorn - Wie heeft er op 28 maart jl. tussen 14.30-16.00 uur, ge-
zien wie er schade aan onze auto, een zilvergrijze Passat, heeft toege-
bracht. De auto stond geparkeerd aan de Schans. Weet u iets, bel dan 
naar 0297-560619.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjeplein 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF

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

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

Vermist.
- Uithoorn, v.Deyssellaan: Zwarte kat met 1 oog. Heet Duster.

Gevonden:
- Mijdrecht, Fazant of Talingen: Jong grijs-bruine cyperse kater. 

Ongecastreerd.
- Waverveen, Botholsedwarsdweg: Zwarte kater.
- Wilnis, Korenmolen: Zwart-rode schildpad poes.
- Uithoorn, Elschotlaan: Cyperse poes met witte bef en voetjes.
- Abcoude, Achter de Kerken: Beige Perzische poes. Bruin snuitje 

en pluimstaart. Zij heeft een chip.
- Mijdrecht, Gozewijn van Aemstelstraat: Bruine poes met veel wit.
- De Kwakel, Iepenlaan: Zwarte ongecastreerde kater.

Mijmeringen
PAASGEVOEL

Het paasweekend staat voor de deur en 
ik vraag me af wat Pasen eigenlijk nog 
betekent, voor mij en voor vele anderen. 
Vraag me hoe het nou ook alweer zit met 
witte donderdag, goeie vrijdag en Pasen 
zelf en je zult mijn hersens horen kraken. 
Schandalig aangezien ik toch Katholiek 
ben en als kind vele jaren in de kerkban-
ken doorbracht. Het geloof is niet meer wat het is geweest, of mis-
schien juist wel?

Geloof
Wat is eigenlijk de essentie van het geloof? Is het dat je gelooft in 
iets wat niet te bewijzen valt of is het geloof datgene wat eeuwen-
lang aan elkaar wordt doorgegeven? Geloven is een algemeen be-
grip dat vaak in verband wordt gebracht met religie. Men kan ge-
loven in God, of Goden, een hogere waarheid of realiteit. En zoveel 
mensen, zoveel religies, ik noem het Boeddhisme, Christendom en 
de Islam. Ik ben katholiek opgevoed en wat mij vooral is bijgebleven 
zijn de rituelen rondom de zondagen en feestdagen. Ook al ben ik 
geen belijdend katholiek meer, zet me in de kerkbank, laat me een 
Latijns gebed horen en ik prevel de woorden zachtjes mee die ver 
uit mijn onbewuste naar boven komen borrelen. 

Pasen
In deze tijd ben ik met de feestdagen druk op zoek naar het paas-
gevoel. Wat is het dat de Pasen symboliseert voor mij en mijn gezin? 
Is het dan alleen nog maar een paar vrije dagen? De chocolade ei-
tjes, paasbrunches en ontbijtjes? Ik heb mijn kinderen niet laten do-
pen, omdat 1) hun vader niet gelovig is en 2) ik vind dat ze hun ei-
gen keuzes mogen maken op het gebied van religie. Toch wil je ze 
wat meegeven rondom geloven en de speciale feestdagen, maar 
hoe dan? Mijn jongste heeft een duidelijk beeld van Pasen, want die 
vraagt al wekenlang of we weer paaseitjes gaan zoeken. 

Paasontbijt op school
Gelukkig is onze schoolkeus voor de kinderen heel duidelijk ge-
weest. Ik vond het van groot belang dat er aandacht is voor het ge-
loof, en niet alleen het christelijke geloof maar ook alle anderen. En 
zo kwamen onze kinderen terecht op een fijne school met aandacht 
voor allerlei religies. Onderdeel van ons Paasgevoel is nu het paas-
ontbijt op school. De kinderen mogen een (schoenen) doos versie-
ren en voor een klasgenootje een ontbijtje maken en meenemen.
Hier gaat een zekere voorbereiding aan vooraf. Lijstjes worden in-
gevuld met wat men wel en niet lust, iedereen krijgt een lijstje mee 
en dan moet er geknutseld worden en een de ontbijtjes worden 
met liefde en aandacht klaargemaakt. Als je dan op maandagoch-
tend naar school loopt en je ziet alle kinderen met een mooi versier-
de doos lopen, geeft dat een fijn en blij gevoel. Essentieel in het ge-
loof vind ik dat je niet alleen leeft en dat je juist ook om je mede-
mens moet geven.Niet dat individualisme wat we zo vaak zien in on-
ze maatschappij, maar gewoon een groep vormen, ietsdoen voor 
een ander en dan zie je dat door te geven, je juist ontvangt! Dat is de 
essentie van wat ik geloof!

Internethit
Het christelijke geloof heeft heel wat te lijden gehad onder de pu-
bliciteit van de verhalen over het misbruik binnen de kerk. Zo veel 
waar gebeurde verhalen waar menigeen van zijn geloof zou vallen. 
Toch is dat juist wat je niet moet doen, maar de vraag is weer, hoe 
hou je dat geloof vast? Door positief te blijven, ondanks alle narig-
heid. De kerk is ook al lange tijd aan het vergrijzen, maar van de 
week zag ik een geweldig voorbeeld van wat er is aan kracht en ge-
loof in combinatie met de moderne middelen van deze tijd!Priester 
Ray Kelly zong in Ierland een aangepaste tekst op het liedje “Halle-
lujah” van Leonard Cohen voor een bruidspaar die hij trouwde. Van 
het filmpje kreeg ik kippenvel, omdat de liefde van het scherm af-
spatte. Het filmpje is een hit in Ierland en al miljoenen keren beke-
ken op Youtube. Wat een enkele priester, een simpel gemeend mooi 
lied en een filmopname op het internet kan doen is ongelofelijk. En 
dat is nou het geloof, dat een simpele daad veel narigheid kan over-
treffen, in ieder geval op dat ene moment dat je het toelaat in je hart.

Uithoorn/Amstelhoek - Traditie-
getrouw krijgen alle gasten van de 
Zonnebloem afdeling Uithoorn/Am-
stelhoek rond de paasdagen een 
surprise thuisbezorgd. Deze surpri-
se wordt, net zoals het kerstpakket, 
aangeboden door de RIKI Stichting. 
De pakketten voor de honderd en 
tachtig gasten, ja u leest het goed 
180 gasten, worden dan door vrijwil-
ligers bij de gasten bezorgd. Sinds 
enkele jaren heeft De Zonnebloem 
een uitstekende band opgebouwd 
met de Praktijkschool in Uithoorn. 
In het kader van ervaring op doen 
organiseren leerkrachten en leerlin-
gen diverse activiteiten voor de gas-
ten van de plaatselijke afdeling. Te 
denken valt aan het verzorgen van 
een High Tea, een spelletjesmiddag 
of een bingo. De leerlingen van de-
ze school vinden het ook heel leuk 
als zij behulpzaam kunnen zijn een 
deel van de surprises bij de gasten 
van De Zonnebloem aan te bieden.

Pakketten
Afgelopen vrijdag was het weer zo 

ver. Onder leiding van een van de 
leerkrachten van de school heb-
ben een vijftal leerlingen de pakket-
ten aan de gasten overhandigd. Dit 
naast het grote aantal vrijwilligers, 
dat ook al jaren hand- en spandien-
sten verleent bij acties die door De 
Zonnebloem worden verzorgd. Ook 
hier geldt: Vele handen maken licht 
werk. Aan de reacties van de gasten 
die met de surprise werden verblijd 
is altijd te merken dat zij het initia-
tief van de RIKI Stichting zeer waar-
deren.
Vanaf heden zijn ook weer De Zon-
nebloemloten verkrijgbaar. Een spe-
ciale actie hierbij: Iedereen die een 
lot koopt krijgt een gratis magazine 
aangeboden. Koop je meerdere lo-
ten kom je ook in aanmerking voor 
meerdere, verschillende bladen. De-
ze kans kan je je eigenlijk niet la-
ten ontgaan. De prijs van een lot is 
goedkoper dan een exemplaar van 
het magazine als u dit in de kiosk 
koopt. Dus niet aarzelen, maar ko-
pen als de loten aan u worden aan-
geboden.

De Zonnebloem en de 
Praktijkschool

Uithoorn - De kleurwedstrijd van 
Ons Uithoorn is gewonnen door 
Imane Elhbri (6) en Senna Visser (8). 
Van boekhandel Ten Hoope (spon-
sor) en Ons Uithoorn (organisator) 
ontvingen beide meisjes een boe-
kenbon ter waarde van 15 euro.
De prijzen werden vorige week bij 
Ten Hoope uitgereikt. Hierbij mocht 
Ons Uithoorn-voorzitter Benno van 
Dam het oordeel van de jury toe-
lichten. Over de kleurplaat van Ima-
ne zei de jury: ‘Mooie kleuren en 
netjes ingekleurd. We werden er 
vrolijk van’. De kleurplaat van Senna 
vond de jury ‘opvallend anders door 
de kleurkeuze, de kaders om de ge-
bouwen en het inkleuren van de he-
le plaat. Zelfs de letters en het rand-
je om de kleurplaat heen’. 
De kleurwedstrijd was een initia-

tief van Ons Uithoorn bij de afgelo-
pen verkiezingscampagne. Met de 
kleurplaat, die een impressie geeft 
van het Uithoornse dorpscentrum 
vóór 1939, probeerde de lokale par-
tij haar standpunt over het dorps-
centrum en de Schanskerk te pro-
moten.  Op de foto v.l.n.r. Ellen van 
den Berg (boekhandel Ten Hoope), 
Imane Ehlbri, Senna Visser en Ben-
no van Dam (Ons Uithoorn).

In totaal zijn 49 kleurplaten ingele-
verd.  Al deze kleurplaten zijn van 
maandag 14 april tot en met woens-
dag 23 april te bezichtigen in de bi-
bliotheek. Ze hangen in een speci-
aal ingerichte hoek, waar ook een 
aantal boeken over historisch Uit-
hoorn onder de aandacht worden 
gebracht.

Imane (6) en Senna (8) winnen 
kleurwedstrijd Ons Uithoorn

Uithoorn - Gedurende maanden 
april t/m augustus 2014 geeft Joke 
Zonneveld workshops en korte cur-
sussen Spelend Schilderen. Heb je 
nog nooit geschilderd, of wil je je 
vaardigheid verdiepen, dan ben je 
aan het goede adres. Experimenten 
en materiaalonderzoek met Tyvek, 
aquarel, acryl, schilderregels bevra-
gen of een schilderij beginnen zon-
der dat je weet wat er komt, alles 
komt langs. 
Ervaring gaat voor resultaat, en dat 
merk je. Je kunt een losse workshop 

of een korte cursus volgen, (of) een 
strippenkaart nemen en zelf bepa-
len wanneer je komt. In de meiva-
kantie is er de kinderworkshop: 
“Groot en klein” op maandag 28 mei 
van 15-16.30. Vaste les op donder-
dagmiddag.  Voor volwassenen da-
ta vanaf 1 mei, op ma- en do-och-
tend en zaterdagmiddag. Adres: 
Atelier De Rode Draad, Prinses 
Margrietlaan 86, Uithoorn. Het ate-
lier is te huur in deeltijd. Info: 020-
6418680, info@jokezonneveld.nl,  
www.jokezonneveld.nl

Workshops met Variatie

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209

www.vitawelzijnenadvies.nl

Bingo in Bilderdijkhof
- Vrijdag 18 april, aanvang 13.30 uur wordt er een gezellige bingo ge-

organiseerd met praktische prijzen.

Bingo in Buurtnest
- Woensdag 23 april, aanvang 13.45uur (zaal open om 13.15 uur) 

bent u welkom. Er is een extra ronde met Orange gekleurde prijzen.

Aangekleeddansoptreden op vrijdag 25 april
- Aangekleed high tea om 17.30 uur, waarna om 19.00 uur het optre-

den begint. Kosten: 5 euro. The Savoydancers treden met 6 dansers 
op waarbij verschillende dansen uit de jaren ’20 en ’50 voorbij ko-
men. Graag van te voren opgeven

Uithoorn - In de mei vakantie is er 
van alles te doen in Uithoorn. Zo 
kan je een kunstwerk maken in de 
bibliotheek Uithoorn op dinsdag 29 
april en kan je in De Scheg mee-
doen aan het Luchtkussenspektakel 
op woensdag 7 en donderdag 8 mei. 

Schilderen in de 
bibliotheek Uithoorn
Maak een schilderij in het thema 
Brazilië onder leiding van Corrie Eel-
tink van De Penseelstreek. 
Dinsdag 29 april in de bibliotheek 
Uithoorn, 14.00-16.30 uur. Neem 
aan het eind je eigen schilderij mee! 
Het schilderen is onder begeleiding 
van Corrie Eeltink (Atelier Penseel-
streek). Een leuke activiteit waar-
bij je leert een eigen kunstwerk te 
maken. Wil je ook een mooi schil-
derij maken dat je mee mag ne-
men naar huis? Meld je dan aan 
via: www.whatsupuithoorn.nl. Dins-
dag 29 april, 14.00-16.30 uur in Bi-
bliotheek Uithoorn. Kosten: 8,50 eu-
ro (incl. schilderij)

Luchtkussenspektakel 
in De Scheg
Op woensdag 7 en donderdag 8 
mei wordt sporthal de Scheg omge-
bouwd tot een waar Luchtkussen-
spektakel! Tussen 10.00–18.00 uur 
kun je voor maar 5 euro genieten 
van vele luchtkussens. Van een wi-
pe-out tot een superglijbaan en nog 

meer! En de hele zaal lijkt een dis-
co met leuke muziek en mooie lich-
ten. Zelfs voor de allerkleinsten is er 
een KidsCorner! Dus kom, want dit 
mag je niet missen! Woensdag 7 mei 
en donderdag 8 mei van 10.00-18.00 
uur in De Scheg. Kosten: 5 euro.

Kijk op www.whatsupuithoorn.nl.

What’s Up in Uithoorn 
mei-vakantie activiteiten

Uithoorn - De NVVH organiseert 
woensdag 30 april een lezing over 
euthanasie. Deze lezing wordt ge-
houden in de Shutseen begint om 
14.00 uur. Op deze middag zal me-
vrouw Yvonne Bancken, van de Ne-
derlandse Ver. voor Euthanasie ver-
tellen over euthanasie. Wat is dit, 

welke keuzes zijn ern, welke wilsbe-
schikkingen zijn er.
Ook is er deze middag ruimschoots 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Het wordt een interessante mid-
dag over een onderwerp dat hier 
en daar nog altijd beladen is. Leden 
gratis, niet leden betalen 1,50 euro.

Vrouwennetwerk organiseert 
Lezing over Euthanasie

Doe mee met de Paasspeurtocht 
en verdien een paaslekkernij!

Zaterdag 19 april: in 
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 19 april 
van 11.00-16.00 uur organiseert 
de winkeliersvereniging van Zij-
delwaard een paasspeurtocht 
in de etalages van de winkels in 
het winkelcentrum. Voor wie al-
le vragen goed heeft, is er een 
smakelijke attentie beschikbaar.
Haal het deelnameformulier za-
terdag 19 april bij de Paashaas in 

het winkelcentrum. Deelname is 
gratis! Om 15.00 uur is de prijs-
uitreiking van de paaskleurwed-
strijd die de winkeliersvereniging 
Zijdelwaard ook organiseert. De 
kleurplaten zijn verkrijgbaar bij 
de winkeliers in het winkelcen-
trum. De Paashaas deelt de prij-
zen uit! Prijswinnaars ontvangen 
thuis bericht.

Reumafonds bedankt
Uithoorn-Amstelhoek - Het Reu-
mafonds bedankt alle collectanten, 
comitéleden en bewoners in Uit-
hoorn en Amstelhoek heel harte-
lijk voor hun inzet en bijdrage aan 
de landelijke collecteweek. Tijdens 
de collecte van 10 tot en met 15 
maart 2014 is in Uithoorn en Am-
stelhoek in totaal 5.400 euro opge-

haald.  Ook dit jaar levert deze regio 
met dit fraaie bedrag weer een be-
langrijke bijdrage aan de reumabe-
strijding in Nederland.
En voor wie de collectant miste: 
het bankrekeningnummer van het 
Reumafonds in Amsterdam luidt: 
NL86RABO0123040000. Hartelijk 
dank!
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De Kwakel - Vrijdagavond 4 april 
rond de klok van zes verzamelde de 
eerste cowboys, cowgirls en een en-
kele Dalton zich al voor het dorps-
huis van De Kwakel. Dit betekend 
een weekend weg met de hobby-
club. 20 Kinderen hadden zich hier-
voor aangemeld. Het thema was de-
ze keer ”Country en Western”. De 
meeste kinderen, maar ook alle lei-
ding hadden zich verkleed.
De boodschappen en spellen voor 
dit weekend werden in geladen en 
om half zeven kwam de bus voor-
rijden en kon de reis naar Epe be-
ginnen. De hobbyclub had voor dit 
weekend een nieuwe locatie ge-
vonden, een mooi groot groepsver-
blijf midden in het bos. Op de plaats 
van bestemming aangekomen kon 
alles worden uitgeladen en de ka-
mers ingedeeld. Al snel gingen de 
eerste cowboys op verkenning uit 
en werd er begonnen met het bou-
wen van een hut. Het wachten was 
op het vallen van de duisternis zo-
dat met het diergeluiden spel kon 
worden gestart. Een aantal van de 
leiding had zich verstopt in het bos 
en deed een dierengeluid na en de 
kinderen moesten deze zien te vin-
den, daarbij moesten zij wel oppas-
sen dat ze niet door de jager gepakt 
werden, want dit betekende op-
nieuw beginnen. Na afloop van dit 
spel stond er warme chocolademelk 
en een broodje knakworst klaar bij 
het inmiddels brandende kampvuur.

Kussengevecht
Als afsluiting natuurlijk nog een kus-
sengevecht waarna het tijd was om 
te gaan slapen, nou ja slapen, voor 
sommige werd het een kort nacht-
je. De eerste leiders waren al weer 
vroeg uit de veren en zorgde er voor 
dat alles klaar stond voor het ont-
bijt, vele boterhammen werden er 
weggewerkt en na een uurtje vrijaf 
kon er aan het dagprogramma be-
gonnen worden. Als eerste onder-
deel ochtendgymnastiek. Een aantal 
vrouwelijke leidsters hadden dit op 
zich genomen en op de muziek van 
hobbyclubs eigen dj Daan werden 
alle spieren lekker losgemaakt. In-
tussen waren een aantal andere lei-
ders bezig het spelcircuit voor deze 
morgen uit te zetten. Boogschieten, 
hoed werpen, midgetgolf en spijker-
slaan waren de onderdelen. De kin-
deren werden in groepjes van vier 
verdeeld,elke groep moest eerst een 
eigen naam verzinnen. De “Kroko-
bunnies”, de ”Do-Do”, “Ria’s boef-
jes”, de “wilde zwijnen” en als laat-
ste de groep met als naam “geen 
idee” konden beginnen. Samen met 
één van de leiding werden alle spel-
takken afgewerkt. Hierna nog even 
lekker ravotten in het bos waarna 
het alweer tijd was voor de lunch. 
Soep met brood.

Tweekamp
Het middagprogramma bestond uit 
de tweekamp. Slagbal, was ophan-
gen en twister op een extra groot 
zeil waar tien personen tegelijk aan 
mee konden doen. Fanatiek werd er 
overal aan meegedaan. De weer-
goden werkten tot nu toe ook goed 
mee en het weekend kon eigenlijk 
al niet meer stuk. Na de tweekamp 
lekker vrijaf. De eerste ballen be-
landen al hoog in de bomen en met 
man en macht werd getracht deze 
er weer uit te halen wat uiteindelijk 
met touwen en veel trekwerk luk-
te. Een andere groep kinderen ging 
zich inmiddels bezighouden met het 
uitbreiden van de hut en met de 
meegenomen bolderkar werd er al-
lerlei materialen verzameld. Het was 
inmiddels tijd geworden voor het 
“milieuspel” waarbij het de bedoe-
ling is dat de kinderen zoveel moge-
lijk spullen uit de natuur opzoeken 
en hier iets over vertellen. Niet al-
leen de materialen die in de natuur 
horen maar ook wat er niet in thuis 

hoort. Er werd uitgelegd hoe lang 
het duurt voordat sommige spullen 
verteerd zijn en daarom in de afval 
bak horen en niet in het bos. Dit is 
altijd een leerzaam onderdeel van 
het weekend. De middag ging snel 
voorbij en voor ze het wisten kon er 
weer aan tafel gegaan worden voor 
het avond eten, patat met een kro-
ket of frikandel en appelmoes met 
vla toe. De magen werden goed ge-
vuld, zodat ze weer energie genoeg 
hadden voor het avondprogram-
ma. Twee leiders waren inmiddels 
begonnen met het uitzetten van 
de reflector speurtocht. Door hier 
met een zaklantaarn op te schij-
nen kon de uitgezette route gevolgd 
worden. Dit werkt natuurlijk alleen 
maar als de totale duisternis is in-
gevallen. Tijd genoeg voor de kin-
deren, hoofdzakelijk de meiden, om 
de leiders Daan, Bart en Jan-Pieter 
even een make over te bezorgen. De 
laatste van zo slim geweest om voor 
het weekend even naar de kapper 
te gaan, dus daar konden ze geen 
vlechtjes e.d. in maken. Bij Daan en 
Bart lukte dat prima, nog een beet-
je make up en wat nagellak op en 
ze konden zo met een miss verkie-
zing meedoen of als vogelverschrik-
ker door gaan. Om negen uur was 
het donker genoeg geworden om 
aan de speurtocht te beginnen, in 
drie groepen werd er om de vijf mi-
nuten gestart.

Kabaal
Sommige kinderen werden wel 
steeds stiller en een ander maak-
te kabaal voor tien. De wilde zwij-
nen die in dit gebied veel voorko-
men zullen waarschijnlijk massaal 
gevlucht zijn en zich voorlopig niet 
meer in dit gebeid laten zien. Bij te-
rugkomst brandde het kampvuur 
alweer en kregen de kinderen nog 
een zakje chips met chocolade-
melk en toen vielen bij een aantal 
de ogen bijna dicht. Ook een aan-
tal leiders vonden het wel goed ge-
weest en zochten ook maar hun 
bed op. Nadat de laatste leiders 
hets’ morgens om vier uur ook wel 
welletjes vonden was het einde-
lijk muisstil geworden. Na een kort 
nachtje slapen, het ontbijt klaar-
gezet. De meeste van de kinderen 
en ook de leiders sliepen nog dus 
even met de pannendeksels door 
het gebouw en iedereen was wak-
ker, nou ja wakker. Liesbeth had na 
het ontbijt het ren je rot spel uitge-
zet, dit moest binnen gebeuren, om-
dat het buiten net iets begon te re-
genen. De kinderen moesten een 
nummer trekken, dit nummer met 
daaraan een vraag of opdracht ge-
koppeld was ergens in het gebouw 
te vinden. Als deze gevonden was 
moest er bij de jury de vraag be-
antwoord of de opdracht uitgevoerd 
worden, waardoor er punten te ver-
dienen waren. Na de lunch alles op-
ruimen en kon er aan het laatste on-
derdeel van dit weekend begonnen 
worden, het touwtrekken. De spul-
len werden hierna bij elkaar ge-
zocht, de kamers schoongemaakt, 
de koffers ingeladen en om even 
over drieën kon de terugreis begin-
nen. Vele ouders stonden de kinde-
ren voor het dorpshuis alweer op te 
wachten. Nadat alles was uitgela-
den kregen de kinderen als aanden-
ken een hoefijzer met hun nummer 
erop mee naar huis. Voor de leiding 
was het nu even tijd om onder het 
genot van een hapje en een drank-
je nog even na te praten over dit ge-
slaagde weekend. Een weekend wat 
mede mogelijk gemaakt werd door 
supermarkt Schalkwijk, café Bol-
le Pouw en Van Scheppingen Sa-
nidrome, maar natuurlijk ook door 
alle leiding en de kinderen. Vrijdag 
na De Kwakelse kermis start weer 
het nieuwe hobbyclub seizoen, kin-
deren vanaf acht jaar zijn dan weer 
van harte welkom.

Vervolg van de voorpagina.

Uithoorn -Daarbij wordt onder-
zocht waar precies verontreiniging 
aanwezig is en vooral waaruit die 
bestaat en of de volksgezondheid in 
het geding is.

Werkzaamheden opgeschort
“Dat laatste is niet het geval. Wel 
blijkt dat over de hele lengte van 
de Amsteloever lichte tot ernsti-
ge verontreinigingen in de bodem 
zijn aangetroffen,” licht een woord-
voerder van de gemeente desge-
vraagd toe. “Vanwege de bodem-
verontreiniging worden de werk-
zaamheden aan de riolering opge-
schort tot na het huidige vaarsei-
zoen dat deze maand al van start 
gaat. Zou je nu beginnen met sane-
ren en dan het rioleringswerk nog 
uitvoeren, dan houdt het in dat ge-
durende het terrasseizoen de hele 
straat er uit zou liggen en dat kan 
je de ondernemers niet aandoen. 
Een en ander houdt onder meer in 
dat de bestrating (voorlopig) net-

jes wordt hersteld, de werkzaam-
heden worden beëindigd en de be-
bording wordt weggehaald. Het 
werk aan het elektriciteitsnet kan 
wel worden afgerond voor het ein-
de van deze maand omdat het tij-
dens dat werk om slechts zeer be-
perkte en ongevaarlijke verontrei-
nigingen gaat. Wat betreft de rio-
lering moet de komende maanden 
duidelijk worden welke maatregelen 
op termijn noodzakelijk én mogelijk 
zijn. Maar dan is het vaarseizoen al 
voorbij en praat je over het najaar 
van 2014. Daar komt bij dat we dan 
ineens alle werkzaamheden aan de 
Amstelkade tegelijk gaan laten uit-
voeren. Zoals grondsanering, riole-
ring, ophoging van het dijklichaam 
door Waternet en herinrichting van 
de Waterlijn. 

Voor al deze werkzaamheden geldt 
nog steeds het plan dat die vóór het 
vaarseizoen van 2015 moeten zijn 
afgerond. Inclusief aanleg van nieu-
we steigers en de passantenhaven.” 
Aldus de woordvoerder.

Grond Amsteloever over 
hele lengte verontreinigd

Uithoorn - Met het aantreden van 
een ‘nieuwe’ gemeenteraad is met-
een ook maar een andere vergader-
structuur in het leven geroepen. Die 
procedure was overigens eind vorig 
jaar al in gang gezet door de ‘ou-
de’ raad. Het komt erop neer dat het 
‘Informerend debat’ zoals dit sinds 
augustus 2011 bij de gemeenteraad 
op de agenda is gezet, weer wordt 
teruggedraaid naar de situatie van 
voor die tijd, namelijk de periode 
van de commissievergaderingen. 
Op 28 november 2013 werd over 
dit onderwerp in de raad en met 
het college een discussie gevoerd 
en vorige maand werd de nieuwe 
‘Verordening van de raadscommis-
sies’ van kracht. Tevens werd beslo-
ten tot wijziging van het Reglement 
van Orde. 
De hoge vergaderdruk is mede aan-
leiding geweest om tot een andere 
vergaderstructuur te komen. Raads-
commissies geven wat meer ‘lucht’ 
aan de fractieleden en gaan voor-
af aan het echte raadsdebat op een 
later tijdstip. Bij een commissiever-
gadering hoeven ook niet meer al-
le raadsleden aanwezig te zijn. De 
fracties kiezen daarvoor uit hun 
midden de leden, (vaak specialis-
ten in bepaalde onderwerpen) die 
meestal bij slechts een van de com-
missievergaderingen aanwezig hoe-
ven te zijn. Verder komt er ook meer 
tijd beschikbaar waarbij de raad of 
raadsleden in overleg kan/kunnen 
treden met het college als dit nood-

zakelijk is. Belangrijker is echter dat 
er bovendien meer ruimte komt om 
in gesprek te komen met inwoners. 
Die hebben het recht in te spreken 
en krijgen bij een dergelijke com-
missievergadering ruimschoots de 
tijd om hun woordje te doen. Vol-
gens de ‘nieuwe’ regeling kunnen 
burgers op eigen verzoek (door zich 
bij de gemeente aan te melden) of 
op uitnodiging van een commissie, 
het woord voeren tijdens een com-
missievergadering. Hiermee heeft 
een commissie de mogelijkheid ook 
op een actieve manier informatie bij 
de burgers te halen. Er wordt geen 
maximum gesteld aan de inspreek-
tijd, wat bij de oude regeling (Infor-
merend debat) wel het geval was.

Doel is voor de burgers een mak-
kelijker en toegankelijker platform 
te creëren om zich te laten horen. 
De politiek hoopt hiermee tevens 
een beter contact met de inwoners 
te krijgen om kennis te nemen van 
wat er speelt in de samenleving en 
daarop in te haken. Niet in de laat-
ste plaats om vervolgens naar prak-
tijkgerichte oplossingen te zoeken 
als dat nodig is. Commissieverga-
deringen vormen een onderdeel van 
het besluitvormingsproces. De ver-
gaderingen worden elke tweede 
week van de maand op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagavond 
vanaf 19.30 uur gehouden en zijn 
voor een ieder openbaar en vrij toe-
gankelijk in het gemeentehuis.

Geslaagd “Hobbyclub-Fantasie 
’83” country en western weekend

Raad kiest weer voor 
commissievergaderingen

Uithoorn - Zondagmiddag 13 april 
sloot de Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn (SCAU)seizoen af 
met een concert door het Astra Trio. 
Emirhan Tuga, klarinet, Monika Gei-
bel, viool en Olja Buco, piano, pre-
senteerden in de Thamerkerk een 
afwisselend programma met stuk-
ken die weinig bekend zijn. Aan het 
begin van het concert klonk het trio 
uit 1957 van de Rus Aram Khacha-
turian en de middag werd besloten 
met de vierdelige, virtuoos gespeel-
de, suite van Alexander Arutiunian, 
uit 1992. Het concert kreeg zo een 
boeiend en eigentijds Russisch ac-
cent. Maar ook werd het aandachti-
ge publiek verrast met een muzikaal 
uitstapje naar de VerenigdeStaten. 
Dat gebeurde via het Largo uit 1901 
voor klarinet, piano enviool van de 
eigenzinnige muzikale dwarsligger 
in het componistenlandschap van 
die tijd, Charles Ives. Mooi werd het 

romantische trio van Max Bruch ge-
speeld. De twee suites van de Fran-
se componisten Darius Milhaud en 
Pierre Max Dubois zorgden voor de 
muzikale glimlach en voor een luch-
tige typisch Franse toets.
Het publiek ontving tevensde pas 
gedrukte programmafolder van 
de SCAU met informatie over het 
nieuwe seizoen 2014-2015. De Uit-
hoornse sopraan Ireen van Bijnen, 
gesecondeerd door haar plaatsge-
noot klarinettiste Marjolein Porton 
en door Karel Goossens aan de pi-
ano openen het nieuwe SCAU-sei-
zoen op zondag 28 september.
De nieuwe programmafolder is ver-
krijgbaar bij de Uithoornse biblio-
theek in de Hoeksteen en via het 
secretariaat van de SCAU, secre-
tariaat.scau@gmail.com. Het nieu-
we seizoensprogramma wordt ook 
gepubliceerd op de website van de 
SCAU: www.scau.nl.

Russische accenten bij het 
Astra Trio

Regio - De afsluiting van het jaar-
lijkse cultuurproject op De Zwaluw 
afgelopen week was een groot suc-
ces. Een waar feestje in Indiase sfe-
ren met een India-speurtocht door 
de school,mooie muziek en dans, 
verkoop van door de kinderen zelf-
gemaakte kunst en heerlijk eten 
ook bereid door de kinderen zelf in 
het kinderkookcafe. De grote fina-
le was de loterij waarbij mooie prij-
zen te winnen waren met een Indi-
aas tintje. 

Doel van het project was voldoen-
de geld in te zamelen om een was-
machine te kunnen kopen voor kin-
derhuis Tulip Garden in het kleine 
plaatsje Buthumillipadu in India. Dit 

huis is opgezet door Stichting Der-
de Wereld Hulp en er wonen mo-
menteel 74 HIV-besmette kinderen 
die de vrijwilligers moeten meehel-
pen met de was die dagelijks met 
de hand gedaan wordt. Hoewel nog 
niet alle opbrengsten van de diver-
se geldinzamelingsprojecten bin-
nen zijn en er nog een sponsorloop 
plaats gaat vinden ter inluiding van 
de paasvakantie hebben wij goede 
hoop dat de wasmachine aange-
schaft kan worden. Een mooie op-
steker voor Stichting Derde Wereld 
Hulp en een prachtige afsluiting van 
een geslaagd project voor zowel de 
kinderen in Nes als in India. Er is al-
tijd wat te doen op basisschool De 
Zwaluw in Nes aan de Amstel!

Indiaproject Basisschool De 
Zwaluw feestelijk afgesloten

Uithoorn - Dat is de titel waarmee 
de Protestantse Gemeente Uithoorn 
dit jaar de paasdagen viert. Drie da-
gen achtereen worden 4 diensten 
gehouden waarin alle thema’s van 
Pasen aan bod komen.
Iedereen is welkom om te luisteren 
naar mooie teksten, zang van solis-
ten en koren en muziek van door in-
strumentalisten. Er worden mooie 
paasliederen gezongen. Maar is er 
ook veel te zien, zoals de symbo-
len van Pasen, bijvoorbeeld de ve-

le kaarsen. Iedereen is welkom. 
De Witte Donderdag is 17 april om 
19.30 uur in De Schutse met Eva 
van Feltz, sopraan. De Goede Vrij-
dagis om 19.30 uur in De Thamer-
kerk met Het Kwartet. In de Paas-
wake op 19 april is om 21.00 uur in 
De Thamerkerk met het koor Cari-
tas. Op Paaszondag is om 10.00 uur 
in De Schutse een gezinsviering met 
de band Exodus. In De Thamerkerk 
zingt het Projectkoor met trompet-
tisten en fluit.

Drie dagen Pasen

Spectaculaire Flyboard 
show op de Amstel
Uithoorn - Donderdag 17 april 
wordt er om 17.00 uur op de Am-
stel ter hoogte van het Marktplein 
een spectaculaire flyboardshow ge-
houden. Daarbij wordt een stunt-
man of vrouw met waterstralen om-
hoog uit het water getild. Aangedre-
ven door de kracht van het spuiten-
de water uit slangen, kan die per-
soon dan met een behoorlijke snel-
heid door de lucht ‘boarden’. Het 
spektakel is al eens in het program-
ma Holland Got Talent te zien ge-
weest. Het spektakel vormt de in-
leiding tot de sloop van het ou-
de Resmipand aan het Marktplein 
waarvoor demissionair wethouder 
Jeroen Verheijen met de opvoering 
van deze show het (symbolische) 
startsein geeft. Het opvoeren van de 

show wordt mogelijk gemaakt door 
Van Wijnen Projectontwikkeling sa-
men met de Ontwikkelcombinatie 
Hart aan de Amstel. Zij zorgen zo-
wel voor de sloop van de reeds lan-
ge tijd verpauperende bebouwing 
van het Resmipand om dit op ter-
mijn te gaan vervangen door nieuw-
bouw in de vorm van het cultuur-
cluster op die plaats, alsook voor de 
ontwikkeling van de Waterlijn langs 
de Amstel.

Maar zover is het nu nog niet. Pas 
vanaf dit najaar en in 2015 zal dat 
zijn beslag gaan krijgen. Iedereen is 
echter op donderdag 17 april alvast 
van harte welkom de spectaculaire 
gebeurtenis bij te wonen. Toegang 
is gratis.

Uithoorn - Donderdag 10 april was 
de grote dag voor de leerlingen van 
obs Toermalijn. Weken van voorbe-
reiding waren vooraf gegaan aan de 
jaarlijkse podiumavond, met dit keer 
‘Musical’ als thema.De avond werd 
geopend door de leerlingen van 
groep 7 met het liedje ‘Plek zat’. Dit 
lied was de titelsong van de musical 
‘Plek zat’, die een aantal jaren ge-
leden door de toenmalige groep 8 
als afscheidsmusical is opgevoerd. 
Hierna werden de nummers ‘Ma-
ma Mia’ en ‘Money money money’ 
uit ‘Abba, the musical’ door groep 
7 ten gehore gebracht. De kleu-
ters van groep ½ B zongen het lied-
je ‘Ja zuster, nee zuster’ en dans-
ten op de muziek van de Twips, bei-
den bekend van de serie en musical 

‘Ja zuster, nee zuster’. Een mix van 
nummers uit de musical ‘The Lion 
King’ werd vertolkt door leerlingen 
van groep 8. Prachtig verkleed zon-
gen de kleuters van groep ½ A de 
liedjes ‘Hai Pippi Langkous’ en ‘Pip-
pi Piraat’. ‘Sisteract’ was de act van 
groep 6. Groep 3 bracht enkele lied-
jes ten gehore uit de bekende musi-
cal ‘De boegieman’. Het voorlaatste 
optreden werd verzorgd door groep 
5 met het lied ‘Ik Voel Me Zo Ver-
domd Alleen’, uit de musical ‘Ciske 
de Rat’. 
Het lied werd zelfs twee maal ge-
zongen, de tweede keer zong het 
publiek uit volle borst mee. De 
avond werd afgesloten door groep 
4, met als uitsmijter het lied ‘Mor-
gen’ uit de musical ‘Annie’.

Musicalsterren oBS 
Toermalijn

Col’inkidz kinderdisco
Uithoorn - Op zaterdag 19 april a.s., 
is er weer een Col’inKidz Kinderdis-
co bij Dans en Partycentrum Colijn. 
Dit leuke evenement start om 19.00 
uur en duurt tot 21.30 uur. Natuur-
lijk is DJ Edwin Konijn weer van de 
partij en worden de kinderen op een 
leuke manier bezig gehouden, kun-
nen ze weer swingen op de nieuw-

ste muziek worden er weer spelle-
tjes gedaan en natuurlijk ook schui-
felen! De disco is toegankelijk voor 
kids tussen de 8 en 12 jaar. Kaartjes 
kosten 4 euro en zijn verkrijgbaar bij 
Kantoorboekhandel Ten Hoope op 
het Zijdelwaard in Uithoorn en na-
tuurlijk bij Colijn. Meer info: www.
dansenpartycentrumcolijn.nl
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KDO turnselectie deden 
het goed
De Kwakel - Zaterdag 12 april was 
het tijd om voor de laatste selec-
tie wedstrijd van het seizoen alweer 
naar Nieuwveen te reizen om daar 
nog 1 keer te gaan knallen op de 
wedstrijd! En dat hebben ze ook ze-
ker gedaan. Eerst waren de meiden 
van niveau 12 aan de beurt, 4 van 
de 6 deden er helaas mee. Want er 
waren er 2 met blessure en moch-
ten/konden echt niet mee doen. Fay 
is op een mooie zesde plaats geëin-
digd met een goede balk oefening 
waar ze maar liefst 13,4 haalde! Jinte 
had een mooie brug oefening laten 
zien, wat jammer dat de brug niet 
nog verder uit elkaar kon want dan 
had ze nog mooier kunnen zwaaien 
maar met 11,6 punten heeft ze als 
nog super goed gescoord! Danique 
heeft ook een mooie brug oefening 
laten zien, even aan de hoge legger 
getild en dan klaar voor een mooie 
oefening. Daarna hadden we nog 
Femke met mooie oefeningen waar 
ze erg hoog scoorde ook op de balk, 
rustig en beheerst liet ze haar oefe-
ning zien en dat was te zien in het 
punten aantal met een 13,1. Helaas 
geen podium plaatsen maar we een 
mooie wedstrijd voor de meiden!

Salto
Toen was het de beurt aan de mei-
den van niveau 11, begonnen bij 
sprong daar hadden alle drie de 
meiden een 12,4 gescoord met 
mooie salto voor over. Melissa met 
maar liefst 14,4 punten op de brug 
hoogste van iedereen maar helaas 
dit keer net geen podium plaats. 
Maar Chinouk en Jette deden er 
niet van onder met 14,0 en 14,1 pun-
ten op de brug. De juryleden van de 
brug vroegen of de trainster nog 
even wilde komen, dus ojeeh wat 
is er aan het handje, maar het was 
een groot compliment voor de mei-
den dat ze zo netjes de brug door 
turnen en niet zolang wachten om 
iets te doen of het weer veel te snel 
doen! Dus super trots! We moch-
ten toch nog iemand op het podium 
zien staan en dat was Chinouk, su-
per gedaan met een 2de plaats en 
dus een zilveren mediale!

Nu 1 training hard trainen zodat 
ze op het Willem Verlaan toernooi 
tweede paasdag, weer mooie oefe-
ningen kunnen laten zien! U komt 
toch ook wel kijken wat de meiden 
kunnen?!

Thamen Rookies spelen 
eerste wedstrijd
Uithoorn - Het allerjongste team 
van Thamen, de Rookies, hadden 
afgelopen zaterdag hun eerste ech-
te wedstrijd. De jongens en meis-
jes mochten op bezoek bij Hoofd-
dorp Pioniers en waren de ouders 
super onder de indruk van het nieu-
we complex van Hoofddorp, de kin-
deren waren maar wat druk met het 
feit dat ze voor het eerst echt moch-
ten honkballen.
Beeball is een simpelere versie van 
honkbal/softbal waarbij het voor-
al gaat om het speel plezier van de 
kinderen. Nu dat hebben we ge-
zien en wat waren de Jesper, Koen,  
Ralph, Amy en Noa enthousiast en 
blij. Allemaal hebben ze goed gesla-
gen, punten gescoord en goed hun 
best gedaan in het veld. Helaas was 
de tegenpartij net iets beter, maar 
dat mocht de pret niet drukken.
Zaterdag 19 april spelen de aller-
jongste van Thamen om 10.00 uur-
hun eerste thuiswedstrijd tegen 
DSS uit Haarlem.
Ben jij tussen de 5 en 8 jaar oud 
en lijkt het je ook leuk om te honk-
ballen kom dan eens kijken op on-
ze training, die is iedere dinsdag 

van 17.00 t/m 18.15 uur op het com-
plex aan de Vuurlijn 24. Voor meer 
informatie checkt u onze website  
www.thamen.info of u kunt via  
e-mail contact opnemen met  
info@thamen.info

Sponsordag Qui Vive
Uithoorn - Afgelopen zondag stond 
in het teken van de sponsordag. Zo-
wel Dames als Heren 1 speelden 
thuis en waren er op gebrand om te 
laten zien aan de sponsoren dat ze 
ook middels hun inspanningen op-
timaal kunnen presteren. Dames 1 
won knap met 3-0 van Roomburg. 
Heren 1 speelde tegen Oss een 
ploeg waar Qui Vive het altijd moei-
lijk mee heeft.

1e helft
Qui Vive begon goed aan de wed-
strijd en wist enkele kansen te cre-
eren voor Sjors de Haanen Jasper 
de Waal. Deze bleven onbenut net 
als de eerste 2 corners van de wed-
strijd. 10 minuten later was het toch 
raak voor Qui Vive. Mark Weber 
scoort uit een strafcorner. Niet veel 
later weet Sjors de Haan een gesla-
gen bal van Martijn Bots te verlen-
gen in de lange hoek en staat Qui 
Vive terecht met 2-0 voor. 
Oss kon niet veel meer dan elke bal 
hoog en ver weg te gooien en hier-
door kon de ploeg uit het verre zui-
den maar zelden gevaarlijk worden. 
Qui Vive ging goed om met haar 
balbezit maar verdedigde op aan-
sturen van keeper Peter van Ooijk 
zeer geduldig en zorgvuldig.

2e helft
Qui Vive wilde niet dezelfde fout 
maken als vorige week (van 3-0 
naar 3-3) en wilde nu zelf de ploeg 
zijn die weer na de rust als eerste 
scoorde. Dit lukte de mannen van 
Qui Vive want kort na rust maakte 
het Kwakelse cornerkanon de bal 
hard en laag op de plank. 3-0. Niet 
veel later werd ook de 3e cornergoal 
gemaakt door Mark Weber. Die na 
de winter in elke wedstrijd gescoord 
heeft uit zijn specialiteit: de strafcor-
ner.
Ook bij 4-0 blijven beide ploegen 
hard werken. En dat zorgt ervoor dat 
Sjors de Haan zijn 2e goal van de 
dag kan maken en de score op 5-0 
zet. 2 minuten voor tijd maakt Oss 
nog een ere treffer en bepaald daar-
mee de eindstand op 5-1. Een he-
le mooie degelijke overwinning voor 
Qui Vive.
‘’Wijs ons je speerpunt: Je zegt dat 
het goed gaat, nou geheid dat je 
meer kunt’’ 
Qui Vive speelt nog 2 wedstrijden in 
Overgangsklasse B.Waarin er op pa-
pier nog steeds een play off plek in 
bereik ligt. De eerstvolgende wed-
strijd is uit op Leiden. De mannen 
spelen goed maar het kan maar zo 
dat er nog meer in zit……..

Jubileum editie W.A. 
Verlaan toernooi
De Kwakel - Het 25e W.A. Ver-
laan Toernooi vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 19 en maandag 21 april 
op de velden van sportvereniging 
KDO, Vuurlijn, De Kwakel. Dit gro-
te jeugdsportevenement wordt met 
veel plezier georganiseerd door de 
jeugdafdelingen van KDO: voetbal, 
handbal en gymnastiek. Het toer-
nooi is vernoemd naar oud-voorzit-
ter Willem Verlaan, de grondlegger 
van KDO in haar huidige vorm.
Ruim duizend jongeren tot 18 jaar 
nemen deel aan deze 25e editie. Ve-
le verenigingen uit de regio waaron-
der Legmeervogels, HSV, JAU, RK-

DES, Argon, Nieuwkoop, Altior, Ro-
da ‘23 en Hertha gaan de strijd aan 
met de KDO-teams van de voet-
bal- en handbalafdelingen. Voor de 
gymnastiekleden van KDO worden 
interne wedstrijden gehouden, ge-
naamd diplomagym.
Op maandagmiddag sluiten de G-
voetballers het toernooi af.

Het W.A. Verlaan toernooi wordt 
mede mogelijk gemaakt door de 
hoofdsponsor AH Jos van den Berg. 
Meer informatie over het speel-
schema en parkeren is te vinden op 
www.kdo.nl.

“De duiven vliegen weer”
Regio - Na een winter die geen 
winter genoemd mag worden is dit 
voorjaar de lente vroeger begonnen 
dan ooit. Dit betekent voor de dui-
venliefhebbers en hun duiven dat ze 
dit voorjaar al vlug met hun trainin-
gen kunnen beginnen. Daar waar 
vorig jaar de eerste vluchten wer-
den uitgesteld vanwege het koude 
weer kan dit jaar alles keurig op tijd 
starten. Het bestuur en de leden van 
Postduivenvereniging Rond de Am-
stel zijn zeer tevreden dat de nieuwe 
rotonde voor het verenigingslokaal 
klaar is. Ook heeft de Gemeente Uit-
hoorn de laadplaats voor de duiven 
weer keurig netjes in orde gemaakt. 
Dit betekent dat de duivenliefheb-
bers in tegenstelling tot vorig sei-
zoen de duiven niet meer bij de fa. 
Hoogendoorn Autobanden moeten 
laden. Dit was overigens een zeer 
goed alternatief waar de duivenlief-
hebbers de firma Hoogendoorn har-
telijk voor willen bedanken.
Tevens kan de duivenvereniging er 
trots op zijn dat voor het nieuwe sei-
zoen zich vier nieuwe leden heb-
ben aangemeld. Mocht u ook be-
langstelling hebben voor deze leu-
ke hobby informeert u dan eens bij 
het secretariaat tel.nr. 0297-566475.
Vrijdagavond was het dan zover dat 
de duiven voor hun eerste vlucht 
werden ingekorfd om daarna ver-

voerd te worden naar het Belgische 
plaatsje Meer, de eerste losplaats 
van het nieuwe seizoen. Het weer 
was prachtig, mooi zonnetje en 
wind uit het westen. Nadat de mist 
was opgelost werden de duiven om 
10:45 uur gelost voor gemiddeld 83 
km. Het was Hans Half uit Amstel-
hoek die als eerste een duif terug-
had op zijn hok op zijn hielen ge-
volgd door een duif van Ton Duiven-
voorde uit De Hoef. Hennie Pothui-
zen uit Vinkeveen werd derde.Vol-
gende week vliegen de duiven van-
uit het Belgische Duffel.

De volledige uitslag.
Hans Half, Amstelhoek
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Hennie Pothuizen, Vinkeveen

Ontknoping nadert bij 
bridgeclub ABC
Uithoorn - Met nog een competi-
tieronde te gaan wordt het steeds 
duidelijker wie zich boven aan de 
ranglijst van de diverse lijnen gaan 
nestelen. Vorige week schreven we 
al dat in de B lijn de kaarten voor 
de periodekampioen al waren ge-
schud. In de afgelopen ronde is daar 
geen verandering in gekomen, dus 
dat zit voor de heren wel goed. In 
de A lijn lijkt het er op dat het paar 
Hetty Houtman en Ciny v.d. Elsen in 
deze competitie met nog één zitting 
te gaan aan het langste eind gaan 
trekken. In deze lijn is het in de on-
derste regionen wel bijzonder span-
nend wie gaan degraderen en zich 
in de zomervakantie kunnen gaan 
voorbereiden op het komende sei-
zoen. 
In de A lijn waren 11 paren aan-
wezig met als gevolg een stilzitron-
de. Sommige paren vinden dit ver-
velend, anderen nemen even pauze 
met een lekker door Henk gezet een 
kleine pauze. Eerst werd hier het 

paar Hetty en Ciny met een mooie 
score van 65,63%. Tweede was het 
paar Madelon van Vessum en John 
Mocking met 63,13 %. Dit paar dat 
nog niet zo lang samen speelt be-
gint kennelijk aan elkaar te wennen. 
Derde werden Ria en Joop Smit met 
56,25 %. Dit paar had een score van 
dit niveau wel weer een keer nodig.
In de B lijn kwamen Riet Bezuyen 
en Wim Egbers weer eens als eer-
ste uit de bus. Zij scoorden 58,75 %. 
Tweede en derde werden Aja Bijs-
terbosch en John de Haan en Coby 
en Joop Buskermolen met respec-
tievelijk 57,92 % en 57,08 %.
Op donderdag 17 augustus wordt 
de feestelijke Paasdrive gehouden. 
Ik heb begrepen dat hier mooie prij-
zen zijn te verdienen. In de Pastradi-
tie zou dit wel een kunnen neerko-
men op Grote Paaseieren en ook zal 
het flesje advocaat wel niet ontbre-
ken. We wachten af. Op 24 april nog 
een competitieronde. Daarna nog 
een maandje vrij bridgen.

Wie komt het team aanvullen?!
KDO G-voetbal start vanaf 
september met senioren
Regio – “Wij, Stijn, Jeffrey, Beau, 
Daniël, Timo en Omar gaan na de 
zomer de overstap maken van juni-
oren naar senioren. Echter om een 
goed team te formeren hebben wij 
nog extra spelers nodig. Wie wil 
daarom ons team komen aanvul-
len? We hebben een leuk en gezel-
lig team en alle denkbare facilitei-
ten zijn bij KDO aanwezig. Dus wel-
ke vrouw of man meld zich aan om 
na de zomer samen met ons te gaan 
voetballen in de G-KNVB voetbal-
competitie?”
Sinds 2010 bestaat de mogelijkheid 
voor kinderen tussen de 6 - 17 jaar 
met een beperking om bij KDO mee 
te doen aan het G-voetbal. Vanaf 
september 2014 starten we met een 
seniorenteam. 
G-voetbal is bedoeld voor mensen 
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belem-
merd zijn in hun bewegingsmoge-
lijkheden. Zij kunnen daardoor niet 
of moeizaam hun plek vinden in het 
“reguliere” voetbal.

Wie kunnen er meedoen?
Vanaf de leeftijd van 17 jaar of ou-
der kom je in principe in het G-team 
voor senioren. De beperking kan 
geestelijk en/of lichamelijk zijn. Uit-
gangspunt is dat iedereen mee kan 
doen.

Training en wedstrijden
De senioren trainen op een door de 
weekse-avond op het sportcomplex 
bij KDO in De Kwakel. 
De competitiewedstrijden voor de 
senioren worden door de KNVB op 
zaterdag georganiseerd. Een wed-
strijd wordt gespeeld op een half 
veld en de minimale veldbezetting 
is 7 tegen 7.

Aanmelding en informatie
Voor wat betreft aanmeldingen, vra-
gen, sponsoring en / of eventuele 
opmerkingen over de G-voetbal af-
deling van KDO is het aanspreek-
punt: René Lek 
Email: veldvoetbal.g-voetbal@kdo.nl 
of kijk op www.kdo.nl

KDO JG1 houd koppositie 
door gelijkspel
De Kwakel - Op het gras van het 
Ronald McDonald Centre in Am-
sterdam werd afgelopen zaterdag 
de topper om de bovenste plaats 
van de ranglijst uitgevochten tussen 
Only Friends JG1 en KDO JG1. De 
coach van KDO had een wijziging 
in de opstelling de vorige wedstrijd 
uitgeprobeerd en zo werd nu ook 
gestart. Het middenveld werd hier-
door versterkt en in het begin van 
de 1e helft werd er ook veel druk 
door KDO JG1 uitgeoefend op de 
verdediging van Only Friends. Maar 
verder dan een paar rollertjes op 
doel kwam KDO niet. 

Only Friends nam de wedstrijd over 
en het middenveld van KDO verkeek 
zich op de verre uittrappen van de 
keeper van de tegenstander. Hier-
door ontstonden er hachelijke si-
tuaties voor het doel van Beau. Een 
schot van buiten het strafschopge-
bied glipte tussen de handschoe-
nen van Beau door en verdween in 
het doel, 1-0 voor Only Friends. De 
spelers van KDO zaten de 1e helft 
niet goed in de wedstrijd. Een ver 
afstandschot van Only Friends ver-
dween zomaar in het doel waardoor 
KDO met de rust tegen een 2-0 ach-
terstand aan keek.
In de rust werden de spelers nog 
eens extra opgepept en meteen bij 
de eerste aanval in de 2e helft werd 

de aansluitingstreffer door Chris 
gescoord, na een goede combina-
tie met Omar en Dylan. Er was nog 
tijd genoeg voor de gelijkmaker. Ti-
mo leidde de defensie en samen 
met Mark en Joël zorgde hij er voor 
dat er niemand meer door kwam. De 
storende middenvelders Harm en 
Daniël pakte elk bal vakkundig af 
en gaven KDO het gevoel de sterk-
ste partij te zijn. De voorzetten van 
Luca bereikte de spits van KDO net 
niet maar Only Friends werd steeds 
meer achteruit gedrukt. Uiteindelijk 
was het Stijn “ Pelle” die met een 
prachtig bekeken schot vanaf links 
in de rechter zijkant van het doel 
schoot 2-2. KDO had nog kansen 
op de winst maar schoten van Omar 
en Stijn werden door de uitsteken-
de keeper van Only Friends gestopt. 
Eindstand Only Friends JG1-KDO 
JG1 2-2. 
Een aantal spelers van ons junio-
renteam wil graag blijven voetbal-
len volgend seizoen. We zoeken dan 
ook spelers met een lichamelijke of 
geestelijke beperking van 17 jaar of 
ouder die in een nieuw te formeren 
seniorenteam wil spelen. Daarnaast 
kunnen kinderen blijven instromen 
voor het aanvullen van ons pupillen- 
en juniorenteam. Voor informatie 
neemt contact op met de wedstrijd-
coördinator G-voetbal van KDO en 
kijk op www.kdo.nl

Dammers sluiten geslaagd 
seizoen af
De Kwakel - Met een eclatante 7-1 
overwinning op hekkensluiter Zaan-
dam heeft K&G haar seizoen afge-
sloten. Hierdoor eindigden de Kwa-
kelse dammers op een zeer verdien-
stelijke vierde plaats in de hoofd-
klasse.
Nog nooit zo hoog volgens Rene de 
Jong die op de afsluitende feest-
avond de prijzen uit deelde. Wim 
Keessen werd daarbij tot kampi-
oen gekroond, Adrie Voorn werd 2e 
en Piet Terlouw zeer sterk 3e. Piet 
kreeg daarbij hulp van Kees Harte 
die concurrent Rob Broekman ver-
sloeg, zo steeg Kees ook nog naar 
eenhoge 5e plek. De Cor van Zaal 

prijs ging op het nippertje naar 
Adrie die sportief revanche op Wim 
nam in de alles beslissende laatste 
partij. Wim ontving naast zijn kam-
pioensbeker ookeen beker voor de 
topscoorder van het 1e team, die eer 
van 2e team kwam Leo Hoogervorst 
toe. Leo kwam nogmaals aan bod 
voor een fraaie ruiker ter ere van zijn 
65 jarig lidmaatschap, hulde. Alleen 
moet er maandagavond nog om de 
sneldamtitel gestreden worden, dan 
gaan de borden en stenen weer 
voor even in de kast. Na de kermis 
maakt K&G zich dan op voor de vol-
gende stap naar haar honderd jarig 
jubileum.

Op weg naar de top bij 
bridgeclub de Legmeer
Uithoorn - Vers gepromoveerd naar 
de lijn der sterken lieten Wil & Ruud 
niets aan hun ambitie te raden over.
De verbluffende tweede plek met 
59,03% kon alleen door Gerda & 
Jaap met 64,24% gepareerd wor-
den, maar die spelen dan ook al 
sinds mensenheugenis in dezeA- 
lijn.
Lijnie & Rita, ook behorend tot de 
gevestigde namen, werden netjes 
derde met 56,94%, knap gevolgd 
door Renske & Kees en Marianne & 
Huub die op 53,82 en 51,74% kwa-
men, maar deze hoge posities toch 
wat minder gewend zijn. 
In de B- lijn schitterden Floor & Theo 
als vanouds met 61,25% als eerste. 
Tom & Herman speelden zich ook 
weer in de kijker met een tweede 
plaats en 57,50%, waarna Marijke & 
Ger en Froukje & Rini de derde plek 
deelden met 52,92%. Tini & Jeanet 
gingen ook als pas gepromoveerden 
goed van start en sloten zich met 
52,50% keurig aan bij de beste vijf.

Hoogste
De hoogste score van de avond was 

weggelegd voorde C- lijn. Wies & 
Debora maakten een vliegende start 
en haalden met maarliefst 67,71% 
flink uit. Lidy & Ada zijn kennelijk 
vast van plan het verloren terrein te-
rug te winnen en deden dus goede 
zaken als tweede met 60,94%. Dat 
zijn Ans & Wim ook van plan gezien 
hun 59,06% op drie. Anneke & Ma-
rianne proberen het al wat langer en 
hun vierde positie met 52,08% kan 
het eerste stapje zijn.
Maria & Klaas kloppen met 50,83% 
als vijfde aan de promotie deur, 
maar dan moeten ze wel constant 
blijven spelen.
Volgende avond even ontsnappen 
aan de promotie en overlevings-
dwang tijdens de Paasdrive, dieom 
de meer stoffelijke zaken gaat.
Bridgeclub De Legmeer speelt nog 
tot en met 7 mei in de barzaal van 
sporthal de Scheg, daarna wordt op 
14 mei begonnen in dans & party-
centrum Colijn aan de Industrieweg 
20 eveneens in Uithoorn. Voor in-
lichtingen het secretariaat: e-mail 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297-567458.
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Legmeervogels E3 viert jaarlijkse 
kampioenschap

Uithoorn - Na zes wedstrijden was 
het slechts een kwestie van tijd, 
voordat Legmeervogels E3 tot kam-
pioen zou kunnen worden gekroond 
in de 1e klasse 20. Niet alleen wa-
ren de maximale 18 punten bereikt, 
maar ook hadden de jongens zo 
huisgehouden, dat ze nog het enige 
team waren met een positief doel-
saldo.  De openingstreffer kwam 
voort uit een voorzet van Derk, die 

een verdediger haast dwong om 
de bal in zijn eigen doel te tikken. 
De voorsprong werd niet veel later 
verdubbeld door een afstandsschot 
van Alex. Een mooie voorzet van 
Alex, die Derk van dichtbij intikte, 
betekende de 0-3 .Het was echter 
niet louter eenrichtingsverkeer. Zo 
werd Caden geregeld tot een uitste-
kende redding gedwongen. Laten 
we het er deze keer maar op hou-

Legmeervogels zaalvoetbal 1 haalt 
nacompetitie voor promotie

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 11 
april was het D-day voor Legmeer-
vogels. Bij winst op koploper Nieuw-
land zou men eindigen op de 3e 
plaats van de ranglijst, wat auto-
matisch een plek in de nacompe-
titie zou opleveren voor promotie 
naar de Topklasse. Een belangrijk 
duel dus, om ervoor te zorgen het 
seizoen nog wat langer te laten du-
ren. Aan de opkomst lag het niet, 
dus dat moest wel tot de mogelijk-
heden behoren. Ongelukkig begon 
de tijd al te lopen, terwijl de spelers 
van Nieuwland nog niet gereed wa-
ren. De wedstrijd ging dan ook van 
start in de 23e min.
Het duel begon gelijk opgaand, 
waarbij het Nieuwland was dat de 
aanval zocht en Legmeervogels van-
uit een gesloten verdediging loerde 
op de counter. Gelukkig voor Leg-
meervogels waren de beste spelers 
van Nieuwland er niet bij, in de uit-
wedstrijd beslisten zij namelijk de 
wedstrijd die Legmeervogels eigen-
lijk verdiende te winnen, maar toch 
door hun individuele klasse verloor.

Voorsprong
Legmeervogels kreeg grip op het 
duel, maar toch was het Nieuw-
land dat uit het niets op voorsprong 
kwam. Een schot op doel was een 
prooi voor Patrick Brouwer, maar 
de afvallende bal werd hard en on-
houdbaar binnen geschoten, 0-1 in 
de 7e min. Legmeervogels liet zich 

niet uit het veld slaan door deze te-
gentreffer, en reageerde adequaat. 
Legmeervogels kreeg een vrije trap 
toegekend die werd genomen door 
Stefan van Pierre. Hij zag goed dat 
Dennis Rijnbeek zich vrij liep, waar-
na Rijnbeek koelbloedig wist af te 
ronden, 1-1 in de 8e min. 
Legmeervogels ging door met haar 
goede aanvalsspel. Bij vlagen was 
weer het snelle tempo en aanvals-
spel van voorheen te zien. Ibrahim 
el Ahmadi wist zich behendig vrij 
te spelen en wist de sterk spelen-
de Rijnbeek te vinden. Met een dro-
ge knal met zijn verkeerde rechter 
been bracht hij de 1-2 op het score-
bord. Deze voorsprong was geheel 
verdiend, maar Nieuwland bleef 
goed tegenstand bieden. Toch kwa-
men zij via een snelle aanval weer 
op gelijke hoogte, 2-2 in de 12e min. 
Het spel golfde in deze fase op en 
neer, waarna Legmeervogels steeds 
meer het initiatief wist terug te ne-
men. Door de ijzersterk spelende 
Ibrahim el Ahmadi werd Robin Ous-
soren in stelling gebracht, die ver-
volgens hard en onhoudbaar binnen 
schoot, 3-2 in de 19e min. 

Verzet
Het verzet van Nieuwland leek ge-
broken, en Legmeervogels voerde 
het tempo nog eens op. Dat lever-
de wederom een doelpunt op van-
uit een prachtige aanval over diver-
se schijven. Een hoge bal van ach-

KDO zet volgende stap 
richting het kampioensschap
De Kwakel - Na vier overwinnin-
gen op rij stond voor KDO 1 afgelo-
pen zondag de thuiswedstrijd tegen 
Muiderberg op het programma. Met 
nog steeds vier punten voorsprong 
op eerste belager Zuidoost United, 
begon de ploeg van trainer Ray-
mond de Jong tegen de rode lan-
taarndrager met een complete, fitte 
selectie. Menno Lingeman en club-
topscorer Mathijs van Rijn begon-
nen op de bank, terwijl Bart van der 
Tol en Rick Kruit in de basiself wer-
den geposteerd.
In de eerste helft was van meet af 
duidelijk dat KDO snel hun slag wil-
de slaan en begonnen daarom fel 
aan de wedstrijd. Muiderberg groef 
zich niet in en was er hierdoorver-
antwoordelijk voor dat er een boei-
ende en open wedstrijd ontspon. 
Nadat na een kwartier spelen een 
kopdoelpunt van Rick Kruit werd af-
gekeurd vanwege buitenspel, was 
het vijf minuten later wel raak. Na 
een vloeiende combinatie wist Joeri 
Stange Rick Kruit vrij voor de keeper 
te zetten. Kruit was resoluut in zijn 
handelen en schoot de bal in de ver-
re hoek langs de uitkomende doel-
man, 1-0. Muiderberg, bivakkerend 
op de laatste plaats in de vierde 
klasse F, gaf zich niet zomaar verlo-
ren en bleef met man en macht strij-
den voor een goed resultaat. Vlak 
voor rust was het aan doelman Peter 
Onderwater te danken dat het geen 
1-1 werd. Een kopbal in zijn vijfme-
tergebied wist de Kwakelse sluitpost 
op vakkundige wijze uit de kruising 
te tikken. Smet op de eerste helft 
was het uitvallen van centrale ver-
dediger Michael Meijer, hij moest in 
de rust de wedstrijd beëindigen we-
gens een bovenbeenblessure.

Gelijke hoogte
In de tweede helft kwam KDO in de 
eerste vijf minuten goed weg toen 
Muiderberg twee goede mogelijk-
heden kreeg om op gelijke hoogte 
te komen. Nadat de Kwakelaars de-
ze moeizame periode hadden over-
leefd, gaf aanvoerder Sven Vlasman 
het goede voorbeeld door de 2-0 te 
maken. Na een prima dieptebal van 
invaller Chiel Kok, stiftte Sven de 
bal over uitlopende keeper heen en 
kon vervolgens eenvoudig de twee-
de Kwakelse treffer aantekenen. In 
de 65e minuut maakte Rick Kruit 
aan alle Kwakelse onzekerheid een 
einde en schoot van dichtbij de 3-0 
tegen de touwen. Toen Sven Vlas-
man in de 75e minuut op aangeven 
van Bart van der Tol, de 4-0 binnen-
schoot, leek een monsterscore in 
de maak. Niets bleek minder waar, 
want het slotakkoord van de wed-
strijd was voor Muiderberg toen zij 
nog twee keer scoorden, waardoor 
de eindstand 4-2 werd. Door de-
ze overwinning heeft KDO een vol-
gende stap gezet richting het kam-
pioensschap. Concurrent Zuidoost 
United won op sensationele wij-
ze met 5-4, terwijl De Meer met 4-2 
Swift versloeg. Over twee weken 
hervat KDO de competitie met een 
thuiswedstrijd tegen Buitenveldert.   
Het resterende programma van de 
bovenste ploegen in de vierde klas-
se F is nog als volgt:
Zondag 27 april: KDO – Buiten-
veldert, RKAV – Zuidoost United, 
CTO’70 - De Meer. Zondag 4 mei: 
Zuidoost United – KDO en De Meer 
– Geuzen Middenmeer Zondag 11 
mei: KDO – UNO, Buitenveldert – 
Zuidoost United en Geinburgia – De 
Meer

den, dat alle tegengoals het recht-
streekse gevolg waren van de goe-
de weerstand die RODA’23 bood. 
En dat onze spelers daar helemaal 
niets aan konden doen. Na die 1-3 
breidde Raoul de voorsprong weer 
uit, door (als kleinste man van het 
veld!) koppend uit een corner te 
scoren. Met 1-4 gingen ze de rust 
in. Na de rust bracht , RODA’23 de 
stand terug tot 2-4, uit een rebound 

na een bal op de paal.  Legmeer-
vogels kwam niet in de problemen. 
Zelfs als het even wat minder gaat, 
dan is er wel iemand met een indi-
viduele actie. Soms is dat bijvoor-
beeld de 
hard werkende Nassim. Nu was het 
echter tijd voor Robin om zijn klas-
se te etaleren. Hoewel hij nog drie 
schoolvoetbalwedstrijden van de 
vorige avond in de benen had, was 
hij die vermoeidheid nu helemaal 
kwijt. Hij veroverde de bal in de ver-
dediging en begon toen aan een in-
drukwekkende rush die hem hele-
maal tot aan het vijandelijke straf-
schopgebied bracht. Daar legde hij 
af op Derk, die beheerst en onhoud-
baar raak schoot. Na de derde te-
gengoal was het wederom Robin 
die met een harde pass door het 
midden Derk in stelling bracht, die 
op zijn beurt Alex een niet te missen 
kans bood: 3-6!

Kampioen
Legmeervogels zette nu even extra 
aan om er geen discussie over mo-
gelijk te maken wie er ook vandaag 
de beste was. De 3-7 werd gemaakt 
door Alex die bij de linker paal een 
hard schot van Amir de noodzake-
lijke laatste tik kon geven. En om te 
bewijzen dat die vorige goal geen 
toeval was, werd het nog eens dun-
netjes over gedaan door een harde 
voorzet van weer Amir en wederom 
Alex op de goede plaats. Dat RO-
DA’23 uiteindelijk de 4-8 eindstand 
wist aan te tekenen, was enkel nog 
voor de statistieken van belang. On-
dertussen hadden we namelijk al 
vernomen dat die concurrent in die 
eerder begonnen wedstrijd daad-
werkelijk op 2-2 was blijven steken. 
Het kampioenschap was nu een 
feit! En was het voor de spelers al 
bijna gewoon om jaarlijks een keer-
tje kampioen te worden, het was 
pas de allereerste titel voor Lars als 
trainer! Gefeliciteerd mannen!

teruit werd knap door Oussoren met 
de borst naar de linkerkant van het 
veld gebracht, waar Mels Bos kwam 
opstomen. Die wist vervolgens koel-
bloedig af te ronden en de 4-2 stand 
op het scorebord te brengen in de 
21e min. Dit werd tevens de rust-
stand.
De 2e helft werd een wervelstorm, 
waarbij wel gezegd moet wor-
den dat Nieuwland het een beetje 
liet lopen. Maar Legmeervogels liet 
prachtige aanvallen zien onder de 
leiding van uitblinker El Ahmadi. De 
2e helft was nog geen minuut oud, 
of de bal lag alweer in het net. Op 
aangeven van de degelijk spelende 
Sjors de Hollander wist Mark Rut-
gers prima af te werken, 5-2. Leg-
meervogels ging door en wist de 
score verder uit te breiden. Met een 
prachtige aanval bracht Stefan van 
Pierre de bal bij de bij de 2e paal 
inlopende Sjors de Hollander die 
het laatste tikje leek te geven, maar 
het was Patrick Woerdeman die het 
laatste tikje gaf, waardoor hij genie-
pig de goal op zijn naam wist te zet-
ten, 6-2. 

Uitgebreid
De score werd vervolgens nog ver-
der uitgebreid. Ibrahim el Ahmadi 
kwam knap door het midden door 
en ging alleen op de keeper af. Ui-
terst eenvoudig wist hij met een 
prachtige schijnbeweging de 7-2 
te maken in de 7e min. Daarna was 

het diezelfde el Ahmadi die dit maal 
de aangever was op de eveneens 
sterk spelende Rijnbeek, waardoor 
het een comfortabele 8-2 voor-
sprong werd in de 11e min. Nieuw-
land kwam vervolgens weer wat te-
rug door een domme nonchalante 
terugspeelbal van el Ahmadi door 
het midden voor de goal in de voe-
ten van de tegenstander, 8-3 in de-
zelfde minuut.
Legmeervogels reageerde direct 
weer en El Ahmadi maakte zijn 
fout meer dan goed. Wederom kon 
hij eenvoudig doorkomen door het 
midden en wist hij wederom op fan-
tastische wijze de keeper kansloos 
te laten, 9-3 in de 14e min. Vervol-
gens wist Nieuwland op mooie wij-

ze via een vrije trap weer wat terug 
te doen, 9-4 in de 16e min. Daar-
na begon de echte ‘Ibra show’, en 
wist Ibrahim el Ahmadi ervoor te 
zorgen dat het publiek uiterst ver-
maakt werd. Op aangeven van Mark 
Rutgers, doelman Patrick Brouwer 
en Stefan van Pierre, wist El Ahmadi 
eigenhandig de score op te voeren 
naar een ruime 14-4 voorsprong. 

Toch zat het geluk hem ook niet he-
lemaal mee, want een schot van 
Nieuwland belandde via diezelfde El 
Ahmadi in het doel, wat de 14-5 op-
leverde in de 24e min. Het slotak-
koord was toch weer voor Legmeer-
vogels. Een goede actie van Mels 
Bos bracht de bal bij Stefan van 

Pierre, die op fraaie wijze de eind-
stand van 15-5 op het scorebord 
noteerde. 
Door deze mooie en eenvoudige 
overwinning behaalt Legmeervogels 
toch weer nacompetitie voor pro-
motie. Na een slechte fase voor en 
vlak na de winterstop, onder andere 
door een zeer slechte opkomst, wist 
Legmeervogels uiteindelijk knap 
haar rug te rechten, waardoor men 
zich naar een zeer verdienstelijke 
3e plek op de ranglijst wist te vech-
ten. Een positie die nu recht geeft 
op een mooi toetje van het seizoen, 
de nacompetitie. Wanneer de eerste 
wedstrijden gaan plaatsvinden is op 
het moment van schrijven nog niet 
bekend. 

BMX Topcompetitie in Heiloo
Uithoorn - Afgelopen zondag 13 
april jl. was het eindelijk weer zover 
de eerste topcompetitiewedstrijd 
van dit seizoen op de baan bij de 
Boscrossers in Heiloo. Dé wedstrijd 
om de nodige punten te vergaren 
voor het WK dat in juli in Rotterdam 
gaat plaatsvinden en waar veel rij-
ders van UWTC toch aan mee willen 
doen. ’s Morgens was het eerst de 
eer aan de cruiser-categorie en de 
klasse boys-girls 7-12 jaar. In totaal 
hadden 21 rijders van UWTC zich 
ingeschreven. Klokslag 10.00 uur 

werd er begonnen met de 62 man-
ches. Voor het publiek viel het zon-
netje een beetje tegen en er stond 
een frisse wind over de baan waar 
ook de rijders een flink gevecht te-
gen moesten leveren. Er waren 
ook weer een flink aantal valpartij-
en. Gaby Spaans reed in zijn crui-
ser-classe 40-44 voor de eerste keer 
mee aan een TC. Hij deed het zeer 
goed in zijn manches, hij eindigde 
in alle drie op een vierde plaats, een 
mooie plek in de halve finale voor 
hem. Ook Max Kroon bij de boys 10 Groep 8 van De Kajuit 

volgt schermles
Uithoorn - De afgelopen weken 
hebben de groepen 8 van O.B.S. de 
Kajuit een aantal schermlessen ge-
volgd. De lessen vonden plaats in 
de gymzaal in de Meerwijk gren-
zend aan de school. De scherm-
lessen hadden de kinderen te dan-
ken aan Pascal Kenter, oprichter van 
Schermschool Tréville. De leerlingen 
maakten in drie lessen kennis met 
deze mooie sport. Stap voor stap 
werden alle regels en trucjes van 
het schermen bijgebracht door Pas-
cal. De laatste les werd afgesloten 
met een heus schermtoernooi. Stra-

tegisch inzicht, snelheid en tech-
niek, alles moest uit de kast worden 
gehaald om je staande te houden.
Natuurlijk was er ook een afsluiten-
de finale. In groep 8A werd er in een 
bloedstollende finale geduelleerd 
tussenVincent Schreutelkamp en 
Chantal Oostwijk. In groep 8B wa-
ren hetBetty Hartzema en Benjamin 
Diderich die de eindstrijd uitvoch-
ten. Uiteindelijk warenVincent en 
Benjamin de definitieve winnaars. 
De schermlessen waren een groot 
succes en de groepen 8 hebben er 
veel plezier aan beleefd.

jaar en Jordi den Hartog bij de boys 
12 jaar deden voor het eerst mee 
aan een TC-wedstrijd. Max lukte het 
net niet om door te stromen naar de 
¼ finales, voor Jordi pakte het beter 
uit een plek in de ¼ finale voor hem, 
een prima prestatie!

Kwartfinale
Je kon ook duidelijk zien dat Govan-
ni de Haan bij de boys 9 er zin in 
had vandaag, hij zat prima op zijn 
fiets en reed zeer verdienstelijk in 
zijn manches naar een vierde plaats, 
een kwartfinale voor hem! Om 12.15 
uur kon er begonnen worden met 
de 16 kwartfinales waarin ook veel 
Uwtc-ers hun best moesten doen 
voor een plek in die felbegeerde 
halve finale. Rens Grömmel lag bij 
de boys 9 jaar de hele tijd op een 
mooie vierde plaats maar werd op 
het laatste stuk net nog in gelopen 
door Lars van Vliet van the Wheely’s 
net geen halve finale voor hem. Bri-
an Boomkens reed bij de boys 11 
jaar in zijn ¼ finale naar een mooie 
derde plaats en zo een plek in de 
½ finale. De 18 halve finales begon-
nen mooi op tijd om 12.45 uur. Wou-
ter Plaisant van de Wal reed bij de 
cruisers 17-29 naar een vijfde plaats 
net geen finale plek voor hem. Voor 
Gaby Paans bij de cruisers 40-44 

en Brian Boomkens boys 11 ook 
geen succes in de halve finale, bei-
den vielen en dus helaas ook geen 
plek in de finale voor hen.Om 13.15 
uur werd er begonnen met de fina-
les van het eerste blok waarin he-
laas geen Uwtc-ers vertegenwoor-
digd waren, dat hopen ze op de vol-
gende TC 25 mei in Schijndel toch 
beter te doen. 

Ten val
’s Middags de eer aan blok 2; de 
boys/girls 13,14, nieuwelingen jon-
gens, sportklasse 25+ en de Eli-
te man en Woman. Voor Arjan van 
Bodegraven liep het vandaag niet 
goed af, hij kwam tweemaal zwaar 
ten val en verliet gehavend het 
fietscrossterrein in Heiloo, wij wen-
sen hem veel sterkte en een spoe-
dig herstel.Bij de Boys 13 jaar was 
het een echte UWTC-finale met 3 
man sterk. Bart van Bemmelen had 
de smaak nog goed te pakken, na 
verleden week in Zolder (België) bij 
de Europese voorronde in de fina-
le als zevende te eindigen, werd hij 
nu heel knap eerste! Kevin Boom-
kens en Maarten van de Mast ein-
digde in diezelfde finale respectie-
velijk zesde en zevende een zeer 
puike prestatie!
Op naar de volgende BMX wed-
strijd, de derde ronde in de BMX 
Westcompetitie, deze zal volgende 
week zondag 20 april verreden wor-
den in Rijswijk.
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In 2015 wordt er weer een Au-
toRAI gehouden in Amsterdam 
RAI. Autoliefhebbers kunnen 
een compleet overzicht van pri-
meurs, speciale uitvoeringen, 
supercars en klassiekers ver-
wachten. Speciale aandacht is er 
voor design, inclusief design ico-
nen uit heden en verleden. Ook 
wordt het mogelijk om zelf te rij-
den in de nieuwste modellen en 
de laatste technologische ont-
wikkelingen te ervaren. Auto-
RAI 2015 wordt gehouden van 
vrijdag 17 tot en met zondag 26 
april in Amsterdam RAI.
 
Nederlands grootste auto-
evenement is terug
Afgelopen anderhalf jaar is door 
RAI Vereniging en beursorgani-
sator Amsterdam RAI intensief 
gesproken met de auto-impor-
teurs over de invulling van Auto-
RAI 2015 met als resultaat dat vrij-
wel alle merken zich nu al inge-
schreven hebben, elk met een ei-
gen stand. Beursmanager AutoRAI 
Joost ’t Hooft: “We zijn bijzonder 
blij dat we de autoliefhebbers in 

Nederland weer een AutoRAI kun-
nen geven.  We hebben afgelopen 
jaren veel positieve berichten ont-
vangen van bezoekers van Auto-
RAI, die graag weer net als vroeger 
naar de RAI willen. Gelukkig heb-
ben we met de importeurs de juis-
te formule gevonden waarmee we 
weer het grootste auto-evenement 
van Nederland kunnen vieren. Ook 
de onderdelen & accessoires zullen 
een belangrijke plek krijgen op de 
beurs. Dat AutoRAI 2015 doorgaat 
is nu 100% zeker!”
 
Merkenstands 
“Met de ervaringen uit het ver-
leden en de voorkeur vanuit zo-
wel bezoekers als importeurs voor 
merkenstands waren de randvoor-
waarden duidelijk. AutoRAI 2015 
zal bezoekers zeker positief verras-
sen”, zegt Olaf de Bruijn, directeur 
RAI Vereniging.
 
Speciale Vakdag, Exclusieve 
Preview en avondopenstelling
Een dag voordat de AutoRAI haar 
deuren voor het publiek opent 
zal de offi  ciële Vakdag plaatsvin-

den. Deze dag, die alleen voor ge-
nodigden is, wordt gecombineerd 
met Fleet Expo, het vakevenement 
voor fl eetmanagers. Ook zal op die 
avond een Exclusieve Preview voor 
genodigden plaatsvinden. Vanaf 
vrijdag 17 april zijn de publieksda-
gen met op de doordeweekse da-
gen een avondopenstelling tot tien 
uur ’s avonds.
 
Over AutoRAI
AutoRAI, het grootste auto-evene-
ment van Nederland, toont auto-
nieuws en biedt veel autobeleving 
en activiteiten. Het evenement 
wordt georganiseerd door Amster-
dam RAI onder auspiciën van RAI 
Vereniging. 

De 2015-editie van AutoRAI 
is de 58ste en wordt gehou-
den van 17 tot en met 26 april 
2015 in Amsterdam RAI. 

Meer informatie is te vinden 
op www.autorai.nl of face-
book.com/autorai.

 

HYUNDAI GO!  VOORDELIG 
EN EXTRA AANTREKKELIJK

Accijnsverlies voor de schatkist loopt in maart verder op

DALING DIESELAFZET AAN 
DE GRENS ZET DOOR

Veel ruimte en een laag verbruik voor minder dan € 9.000,-

DE NIEUWE MITSUBISHI 
SPACE STAR HEEFT HET!

UNIEKE VIDEO VAN ELECTRISCH 
AANGEDREVEN BMW i3

Nederlands grootste auto-evenement is terug

AUTORAI 2015 GAAT DOOR!

Mitsubishi timmert volop aan de 
weg. Naast de nieuwe Outlan-
der PHEV is er ook de gloednieu-
we Mitsubishi Space Star. Daar-
mee heeft Autobedrijf Van Yperen 
een compacte, ruime, zuinige en 
zeer veilige auto voor nog geen € 
9.000,- in huis. Sinds de introduc-
tie is deze Space Star een enorm 
groot succes!

Autobedrijf Van Yperen is natuur-
lijk blij met deze nieuwkomer. Ver-
koopleider in Aalsmeer Yves Gass-
man over de nieuwe aanwinst: “Met 
de Space Star hebben we een auto 
die zeer in de smaak valt bij de mo-
derne automobilist. De Space Star 
biedt met zijn vijf deuren namelijk 
riant de ruimte aan vier inzittenden, 
ziet er erg goed uit en springt ont-
zettend zuinig met de benzine om. 
Hij is een van de zuinigste in z’n klas-
se. Tel daar een vlijmscherpe aan-
schafprijs van 8.890 euro, drie jaar 
fabrieksgarantie en dus onbezorgd 
rijden bij op, en alle ingrediënten 
voor jarenlang rijplezier zijn aanwe-
zig.”  De standaarduitrusting van de 
Space Star is riant te noemen. Na-
tuurlijk heeft hij tal van comfort ver-

hogende zaken als stuurbekrachti-
ging, een verstelbaar stuur en elek-
trische raambediening, maar ook op 
veiligheidsgebied is niet bezuinigd. 
De Space Star is voorzien van ABS, 
rem-assistent, remkrachtverdeler, 
stabiliteitscontrole, noodstopsigna-
lering en meer dan voldoende air-
bags om alle inzittenden onder alle 
omstandigheden goed te bescher-
men. De Space Star behoort zon-
der twijfel ook tot de veiligste in zijn 
klasse.

De nieuwe Mitsubishi Space Star is 
er vanaf € 8.890,-, en tevens lever-
baar met automaat (vanaf slechts € 
13.190,-). 

Meer weten over deze compacte, 
veilige en vooral zuinige 
Mitsubishi met ultragroen 
milieulabel? Laat u dan 
verrassen door de Space Star 
tijdens een uitgebreide proefrit 
bij Autobedrijf Van Yperen. 

Nederlandse tankstations langs de 
grens met België en Duitsland ver-
kochten in maart ruim 35 procent 
minder diesel en bijna 22 procent 
minder LPG dan in maart 2013. Vol-
gens de gegevens van 501 tanksta-
tions, verzameld door brancheor-
ganisaties BOVAG en NOVE, liep in 
heel Nederland vorige maand de af-
zet van brandstof nog verder terug 
dan in februari. Particulieren blijken 
in toenemende mate benzine in het 
buitenland te tanken en internatio-

nale transporteurs laten het Neder-
landse tankstation en zelfs hun eigen 
bedrijfspomp steeds vaker links lig-
gen. Van de 501 onderzochte tank-
stations in maart zijn er 71 op maxi-
maal 5 km van de grens gevestigd. 
In heel Nederland werd in maart 126 
miljoen liter minder benzine, diesel 
en LPG getankt dan in maart 2013; 
dat verlies is nog eens de helft hoger 
dan in februari. Het verlies aan accijn-
sinkomsten voor de schatkist ten op-
zichte van maart vorig jaar bedroeg 

daardoor vorige maand 68,5 miljoen 
euro. Over het hele eerste kwartaal 
berekenden BOVAG en NOVE 296 
miljoen liter minder brandstofafzet 
(-9,2 procent) dan in de eerste drie 
maanden van 2013, hetgeen zich 
vertaalt in een daling van 153 mil-
joen euro aan accijnsinkomsten (op 
basis van huidige tarieven), nog los 
van het btw-verlies. Voor heel 2014 
had de accijnsverhoging op diesel 
en LPG juist 280 miljoen euro méér 
moeten opleveren. 

Hyundai blijft constant in bewe-
ging. Met de nieuwe Go!-actiemo-
dellen die vanaf april bij de Hy-
undai-dealer staan, gaat Hyun-
dai nog een stapje verder. Klan-
ten krijgen met een Hyundai Go! 
meer dan ze verwachten en ze zijn 
ook nog eens voordeliger uit.

Het standaard geïntegreerde navi-
gatiesysteem in het Go!-pakket en 
de extra lederlook bekleding in het 
Go! Plus-pakket geven de Go!-mo-
dellen veel extra’s. Daarnaast is veel 
fi nancieel voordeel te behalen. De 
Hyundai Go!-modellen zijn meer 
dan actiemodellen alleen. De Hyun-
dai i20 Go!, de Hyundai i20 Go! Plus, 
de Hyundai i30 Go! en de Hyundai 
i30 Go! Plus blinken uit in kwaliteit 
én hun rijke uitrustingsniveau. De 
Hyundai Go!-modellen bieden ver-
der ongekend veel voordeel. Het 

consumentenvoordeel kan oplopen 
tot maar liefst € 5.395,-.

Hyundai i20 Go! met modern 
navigatiesysteem
Het Go!-pakket op de Hyundai i20 
is gebaseerd op de Hyundai i20 
5-deurs 1.2 5MT i-Motion met daar-
bovenop extra’s als een modern ge-
integreerd navigatiesysteem, een 
lichtsensor, een Bluetooth-carkit 
en buitenspiegels in zwart metal-
lic. Aan de top van de range staat de 
Hyundai i20 met Go! Dit model biedt 
het voordeel van de Go!-uitvoering 
maar met aantrekkelijke extra’s als 
een zonnedak, elektrisch bedienba-
re ramen achter, elektrisch inklap-
bare buitenspiegels en een automa-
tisch dimmende binnenspiegel met 
regensensor. De lederlook bekle-
ding geeft deze uitvoering een ex-
tra rijk gevoel. 

Ook Hyundai i30 als Go! en Go! Plus
Hyundai heeft ook de populaire 
Hyundai i30 5-deurs als Go! en Go! 
Plus-uitvoering, waarvoor de i-Mo-
tion-uitvoering als basis dient. Dat 
betekent aantrekkelijke extra´s in 
de vorm van buitenspiegels in zwart 
metallic, chromen designlijnen in de 
grille, lichtmetalen 15-inchvelgen 
en privacy glass. Daarnaast is de Go! 
voorzien van climate control, een 
navigatiesysteem met achteruitrij-
camera en vijf jaar kaart-updates, 
een Bluetooth-carkit, een licht- en 
regensensor, een automatisch dim-
mende binnenspiegel en elektrisch 
inklapbare buitenspiegels. 
De absolute topper is de Hyundai 
i30 met Go! Plus-pakket. Dit pakket 
heeft als extra´s bovenop de Go!: le-
derlook bekleding met stoelverwar-
ming en parkeersensoren voor en 
achter.

NIEUWE RENAULT TRAFIC
Renault, sinds 1998 de Europese 
nummer één op de lichte bedrijfs-
wagenmarkt, komt deze zomer 
met een nieuwe Trafi c. Het interi-
eur is ontworpen als een verleng-
stuk van het kantoor. De cabine 
van de Renault Trafi c bevat allerlei 
slimme systemen om telefoon, ta-
blet of laptop binnen handbereik 
te houden. Allemaal zaken om het 
leven van de professional te ver-
eenvoudigen. Met een verbruik 
vanaf 5,7 l/100 km* combineert 
het nieuwe motoren aanbod zui-
nigheid en kracht (tot 340 Nm kop-
pel en 140 pk vermogen).

Professionals zien hun verbruik da-
len met 1 l/100 km* in vergelijking 

met de vorige generatie Renault 
Trafi c, hetgeen neerkomt op een 
kostenbesparing van zo’n € 1.000** 
excl. BTW over drie jaar. De laad-
ruimte wordt bij de nieuwe Trafi c 
aanzienlijk vergroot. Deze biedt 
met 4,15 m in de L2 uitvoering (lan-
ge wielbasis) de grootste laadleng-
te op de markt en heeft de beken-

de 'kubusvorm' met rechte zijwan-
den die zo gewaardeerd worden 
door de gebruikers van de huidi-
ge Trafi c.
De nieuwe Renault Trafi c wordt 
gebouwd in Sandouville. Renault 
heeft drie fabrieken in Frankrijk die 
gezamenlijk alle bedrijfswagens 
produceren.

BMW Group Nederland heeft een 
unieke, disruptive storytelling  video 
geproduceerd over toekomstige mo-
biliteit vanuit het perspectief van de 
elektrisch aangedreven BMW i3. De 
video maakt deel uit van een vernieu-
wende en artistieke manier waarop 
BMW i campagne voert en is exclusief 
op het internet te zien. De techniek 
en de manier van fi lmen zijn nog niet 
eerder toegepast in Nederland. De vi-
deo is opgenomen in Amsterdam en 
gaat op 10 april in première op de 
vernieuwde BMW i3 website en You-
Tube. Later verschijnt ook een inter-

nationale variant. In de video van on-
geveer een minuut is de boodschap 
vooral: anders denken over mobili-
teit. De BMW i3 fi gureert daarin zon-
der dat de specifi caties van de elek-
trisch aangedreven auto worden ge-
meld. Het is een combinatie van een 
‘moodfi lm’ en een artistieke product-
fi lm. Bij disruptive storytelling  wordt 
de kijker verrast door hem enigs-
zins op het verkeerde been te zetten. 
BMW wil met deze video online com-
munities bereiken en mikt vooral op 
trendsetters, early adopters en men-
sen die duurzaamheid, innovatie en 

gadgets belangrijk vinden. Dit revo-
lutionaire concept sluit naadloos aan 
bij de innovatieve BMW i3.

Exclusief online
Internet is gekozen als exclusief po-
dium voor de BMW i3 video. Alle so-
cialmedia-kanalen en de vernieuwde 
BMW i3 website worden ingezet voor 
de verspreiding. De première van de 
BMW i3 video op YouTube is op 10 
april. Tevens is hij vanaf die datum te 
zien op de vernieuwde BMW i3 web-
site: www.bmw.nl/i3 die dan even-
eens ‘live’ gaat.
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Regio - Zoals ieder jaar is het weer 
Paasshow bij de autobedrijven 
van Van Kouwen. Vanaf woensdag 
16 april t/m de 2e Paasdag stunt 
Van Kouwen met voordelen oplo-
pend tot € 5.575,-. Dit geldt voor 
de Alfa Romeo Giulietta 1.4 Tur-
bo. Maar ook de Opels, Kia’s en Fi-
ats die op voorraad staan, worden 
met hoge kortingen, inruilpremies 
en 0% rente fi nancieringen aan-
geboden tijdens de Paasshow. Re-
cent is er een nieuwe en zeer uit-
gebreide  Opel showroom van Van 
Kouwen in Amsterdam Zuidoost 

geopend, maar natuurlijk bent 
u ook nog steeds van harte wel-
kom in de showroom en de werk-
plaats in Aalsmeer en Hoofddorp. 
In Aalsmeer vindt u ook de Kia af-
deling en voor Fiat bent u natuur-
lijk welkom bij het vertrouwde Fiat 
bedrijf aan de Anton Philipsweg in 
Uithoorn. In Mijdrecht vindt u sinds 
kort de Occasion Outlet. U kunt 
hier terecht voor scherp geprijs-
de occasions van alle merken al 
vanaf € 1000,-. Daarnaast blijft dit 
hét adres voor onderhoud aan uw 
Opel, maar ook alle andere merken 

zijn welkom en kunnen profi teren 
van scherpe tarieven. Bent u geïn-
teresseerd in een nieuwe auto of 
een nette occasion? Breng dan een 
bezoek aan Van Kouwen tijdens de 
Paasshow en profi teer van de vele 
voordelen. Meer informatie vindt 
u op de website www.vankouwen.
nl en in de advertentie elders in de-
ze krant. Van Kouwen is extra ge-
opend op donderdagavond in Am-
sterdam Zuidoost en op 2e Paas-
dag in alle vestigingen van 11.00u 
tot 16.00 uur. 1e Paasdag zijn alle 
vestigingen gesloten.

OPEL VIVARO: PRAKTISCHER, 
EFFICIËNTER EN AANTREKKELIJKER

PAASSHOW BIJ VAN KOUWEN

De nieuwe Opel Vivaro komt eraan: 
praktischer, effi  ciënter en aantrek-
kelijker dan ooit. Van de vorige ge-
neratie zijn sinds de marktintroduc-
tie in 2001 al meer dan 600.000 een-
heden verkocht. De opvolger van de 
populaire bedrijfsauto combineert 
de functionaliteit van een bedrijfsau-
to met de voordelen van een kantoor 
op wielen en het comfort van een 
personenwagen.  De verschillende 
varianten zijn ruimer geworden en 
Opel levert op de Vivaro het moder-
ne IntelliLink-infotainmentsysteem 
met gebruiksvriendelijke navigatie. 
Bovendien kan de alleskunner in een 
handomdraai worden omgetoverd 
tot mobiel kantoor. De nieuwe Vi-
varo is ook uiterst zuinig: onder zijn 
motorkap zitten gloednieuwe turbo-
dieselmotoren met een verbruik van 
slechts 5,7 liter per 100 kilometer en 
een CO2-uitstoot van niet meer dan 
149 g/km. Geen enkel voertuig in de-
ze klasse presteert beter en dat komt 
zowel de portefeuille van de eige-
naar als het milieu ten goede. 

Twee diesels, vier vermogens
De geavanceerde motoren zijn eco-

nomisch en krachtig. De twee gloed-
nieuwe turbodiesels en in totaal vier 
varianten zorgen altijd voor een soe-
pele acceleratie, ook als de Vivaro ge-
laden is. Het motoraanbod bestaat 
uit een 1.6 CDTI met 66 kW (90 pk) 
of 85 kW115 pk en een geavanceer-
de 1.6 CDTI BiTurbo met sequentiële 
turbolader en dubbel koelsysteem, 
die 88 kW (120 pk) of 103 kW (140 
pk) levert. Het brandstofverbruik van 
de nieuwe dieselmotoren daalt met 
ruim een liter per 100 kilometer. De 
BiTurbo behaalt een record van 5,7 li-
ter per 100 km, met een uitstoot van 
149 g/km CO2 (voorlopige gege-
vens). En voor wie nog meer wil, is er 
de speciale 'eco'-modus om nog zui-
niger te rijden. 
De nieuwe Vivaro is behoorlijk krach-
tig. Al vanaf 1.500 t/min levert de Bi-
Turbo van 88 kW (120 pk) een in-
drukwekkend maximumkoppel van 
320 Nm, terwijl de variant van 103 
kW/140 pk bij hetzelfde toerental 
340 Nm levert. 

Met verfi jnde chassiscontrolesyste-
men en talrijke veiligheidsvoorzie-
ningen zet de nieuwe Vivaro al zijn 

kracht en prestaties stevig op de 
weg. Naast ABS met elektronische 
remkrachtverdeling (EBD) kan de be-
stuurder rekenen op de noodremas-
sistent (EBA), de wegrijhulp voor hel-
lingen (HSA), het elektronische sta-
biliteitsprogramma (ESP) van laatste 
generatie met tractiecontrole (TC) en 
de kantelbeveiliging. 

Dankzij deze moderne hulpsyste-
men is rijden met de nieuwe Viva-
ro nog veiliger en relaxter. Hij is le-
verbaar met cruisecontrol gecom-
bineerd met snelheidsbeperking en 
met een Park Pilot die de bestuurder 
helpt bij het inparkeren. Voor een op-
timaal zicht naar achteren kan de be-
stuurder voor de achteruitrijcamera 
kiezen, of voor een grote bolle spie-
gel in de zonneklep van de co-piloot. 
Die spiegel kan zo gekanteld worden 
dat de bestuurder de 'dode hoek' 
overziet. 

Moderne mobiele werkruimte
De nieuwe Opel Vivaro is fl exibel, 
veelzijdig en goed uitgerust: de per-
fecte lichte bedrijfsauto voor ieder-
een. 
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Uithoorn - Het Alkwin 
Theater Kollektief heeft 
in de week van 7 tot 11 
april vijf keer Doe Maar 
De Musical gespeeld: 5 
sprankelende voorstel-
lingen voor een enthousi-
aste zaal! De keuze voor 
Doe Maar door het pro-
ductieteam in juni 2013 
bleek in schot in de roos. 
Niet alleen voor de mede-
werkers was dit een feest 
der herkenning: ook de 
leerlingen voelden zich 
snel thuis in de jaren ’80. 
Neonkleuren, de kou-
de oorlog, de ska-muziek 
en het vrije denken blijkt 
ook anno 2014 tot de ver-
beelding te spreken. Het 
is misschien ook niet zo 
verwonderlijk. Meer dan 
dertig jaar na dato zijn de 
Doe Maar nummers nog 
steeds niet weg te den-
ken van de Nederlandse 
radio. De Bom, Is dit al-
les, Doris Day….wie kan 
ze niet meezingen? Al in 
september zijn de leer-
lingen begonnen met de 
voorbereidingen. De ac-
teurs en dansers trok-
ken zich een weekend te-
rug om zich in hun rollen 
te bekwamen. Kort daar-
na startten ook de de-
corploeg en de band met 
hun werkzaamheden. Al 
deze inspanningen zijn 
beloond door een staan-
de ovatie bij alle voorstel-
lingen!
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UWTC lid Jaron Berends 
wint ronde Oud Gastel
Uithoorn - Zondag 13 april waren 3 
UWTC leden naar Oud Gastel afge-
reisd om daar de wielerronde te rij-
den. Sven Nijhuis reed bij de nieu-
welingen en wist in het tweede pe-
loton de wedstrijd uit te rijden. Een 
nette prestatie voor zijn eerste lan-
delijke wedstrijd bij de nieuwelin-
gen.
De junioren Koen de Best en Jaron 
Berends reden mee in de combina-
tie wedstrijd van junioren met ama-
teurs en sportklasse. Met 120 ren-
ners was het dringen bij de start. 
De UWTC leden moesten vanuit het 

achterveld komen. Na enkele ron-
des lukte het Jaron om voorin te ko-
men. Toen na 20 minuten koers het 
peloton brak zat Jaron mee in een 
kopgroep van 12 man.De kopgroep 
wist een voorsprong van 50 secon-
de te krijgen. In de laatste ronde 
sprong de 17-jarige Jaron weg en hij 
had op de streep net genoeg over 
om zijn eerste overwinning op zijn 
naam te schrijven. Jaron wist Ne-
derlands Kampioen Masters Pas-
cal Schoots voor te blijven. Koen de 
Best reed de wedstrijd in het pelo-
ton uit.

Jeugdtoernooi en 
selectiewedstrijd DOK
Uithoorn - In Den Helder, daar waar 
het altijd waait, stonden Eric Looij 
(cat. 6)en Stijn Ruijter (cat. 7) aan 
de start. In categorie 6 gelijk een 
ontsnapping van drie man waar Eric 
netjes bij was aangehaakt. Het kop-
groepje bouwde de voorsprong ge-
staag uit en werd niet meer terug-
gehaald. In de eindsprint werd Eric 
tweede en pakte weer veel punten 
voor de NK kwalificatie.
Ook in categorie 7 werd er bij de 
start gelijk hard gereden. Het pe-
loton brak gelijk in twee stukken. 
Uit het eerste peloton reden na één 
ronde drie renners weg. Na een 
aantal ronden verbeten strijd moest 
het eerste peloton met daarin Stijn, 
de koplopers laten gaan. De drie 
voorop werkte beter samen dan het 

peloton waardoor ze uit het zicht 
verdwenen. In de eindsprint van het 
peloton moesten de renners lave-
ren tussen de achterblijvers en werd 
Stijn keurig tweede van het peloton 
en daarmee vijfde overal. 
Zondag 11 mei wordt de jeugdron-
de in Uithoorn verreden. Dit is ook 
een selectiewedstrijd voor het NK, 
dus worden er veel deelnemers ver-
wacht. Lijkt wielrennen bij UWTC je 
ook leuk? Je kan enkele keren gra-
tis meetrainen op de dinsdagavond 
voordat je besluit lid te worden. Er 
zijn enkele huurfietsen en helmen 
en er wordt getraind op een ver-
keersvrij parcours rondom sport-
park Randhoorn. Meer info op: 
www.uwtc.nl/wielren/jeugdwielren-
nen/jeugdtraining

50+ en 60+ wedstrijd in Uithoorn
Uithoorn - Zaterdag 12 april zijn er 
op het UWTC parcours wielerwed-
strijden verreden voor 50+ en 60+. 
Als eerste startten een rennersveld 
van 48 veteranen 60+ met daar-
bij de UWTC renners Leen Blom, 
Nico Fokker en Guus Zantingh. Al 
snel na de start probeerden 4 ren-

ners uit het peloton te ontsnappen, 
maar deze werden na enkele ron-
den weer terug gepakt. Na 20 mi-
nuten koers demarreerde 8 renners 
uit het peloton en deze namen snel 
een voorsprong met daarbij de Ne-
derlandse Kampioen Gijs Neder-
hof. Met nog 10 ronden te gaan de-

Legmeervogels F3
Kampioen voorjaarscompetitie!

Uithoorn - Na 9 gespeelde wed-
strijden waarvan 1 gelijk spel en 8 
keer winst, was het een feit : Leg-
meervogels F3 is kampioen! 
Dit moest natuurlijk gevierd wor-
den. Op zaterdagochtend, na de 
uit wedstrijd tegen Argon F2, welke 
met 4-11 werd gewonnen door Leg-
meervogels, kwamen de kampioe-
nen naar het thuis clubhuis om ge-
huldigd te worden.
Trotse ouders keken toe hoe Mir-
za, Kevin, Nahom, Irfaan, Puck, Bo, 
Stijn, Wasim en Kimi hun welver-
diende medialle in ontvangst na-
men. Uiteraard hebben de jongens 
dit niet alleen gedaan en hebben de 
trainers/coaches John en Bernard, 
ze een hoop bijgebracht dit seizoen.
Als beloning werden zij door de jon-
gens enthousiast bedolven onder 
een berg confetti en kregen ze een 
echte F3 kampioenstaart. Het kam-
pioenschap werd verder nog ge-
vierd met champagne en patat-
jes. Een geweldige en onvergetelij-
ke prestatie van dit veelbelovende 
F- team waarvan we vast nog veel 
gaan zien en horen.

Thamen honkballers 
winnen kraker
Uithoorn - Thamen kreeg op de 
eerste competitiedag Alcmaria Vic-
trix op bezoek, een team dat afgelo-
pen seizoen nog uitkwam in de eer-
ste klasse. Pas in de vierde inning 
kreeg Alcmaria Vicitrix een kans op 
Thamen pitcher Maikel Benner. De 
eerste slagman van Alcmaria Victrix 
gaat uit door een vangbal van Ernst-
jan Koole in het midveld. Alcmaria 
komt daarna met drie man op de 
honken, echter door weer een vang-
bal van Ernstjan valt de tweede nul. 
De honkloper denkt vanaf het der-
de honk te scoren echter Ernstjan 
maakt een sterke aangooi op cat-
cher Mike van Rekum die de man 
in scoringspositie één meter voor de 
thuisplaat uittikt. In de zevende in-
ning wist Alcmaria voor het eerst te 
scoren na honkslagen van Tim van 
Ee en Joran Klarenbeek. Thamen 
krijgt ook pas in de gelijkmakende 
zevende inning een echte kans op 
Kevin Miner, die vorig jaar nog in de 
hoofdklasse gooide voor Hoofddorp 
Pioniers.Maikel Bennerbereikt he-
teerste honk op een honkslag, Niels 
Postma slaat een lage honkslag in 
het linksveld waardoor het eerste en 
tweede honk bezet zijn. Mike van 
Rekum krijgt de opdracht een op-

offeringsstootslag neer te leggen, 
echter door een foute aangooi van 
de Alcmaria pitcher zijn alle honklo-
pers veilig een honk verder. Ernstjan 
Koole bereikt het eerste honk door 
een fout van de korte stop waardoor 
Maikel kan scoren. Stand na 7 in-
nings 1-1. Thamenneemt een klei-
ne voorsprong in de achtste in-
ning. Bruce Verweij bereikt het eer-
ste honk met een honkslag,komt op 
het tweede honk door eenvelders-
keus. Honkslagen van Maikel en 
Niels zorgen ervoor dat Bruce kan 
scoren, 2-1. Alcmaria weet de stand 
in de negende inning nog gelijk te 
trekken tot 2-2 en na bijna twee uur 
spelen gaan de teams verlengen.In-
middels heeft Patrick Schuchard het 
pitchen overgenomen van Maikelin 
de tiende inning en na drie snelle 
nullen mag Thamen weer aan slag. 
Voor Alcmaria staat inmiddels op 
de heuvel Joran Klarenbeek. Tho-
mas Spijker bereikt op een strakke 
honkslag het eerste honk en komt 
met een gestolen honk op het twee-
de honk. Maikel Benner slaat de bal 
over de hekken en het is einde wed-
strijd. Thamen wint de eerste com-
petitiewedstrijd met 4-2van Alcma-
ria Victrix.

Qui Vive MB1 neemt afscheid van 
trainer/coach Wouter Mooij

De Kwakel - Met een mooie over-
winning van 4-3 op de koploper 
AthenA heeft MB1 Qui Vive afgelo-
pen zaterdag afscheid genomen van 
haar trainer/coach Wouter Mooij.

MB1 Qui Vive zijn vanaf de winter-
stop bezig met een goede reeks. 
Van een 7e plek zijn ze opgeklom-
men naar een 3e plek door overwin-
ningen op AthenA (4-3), Leonidas 
(2-0) en IJsseloever (6-1).
Afgelopen zaterdag ging MB1 Qui 
Vive met 2-1 de rust in. Na rust 
werd de voorsprong snel uitge-
bouwd naar 4-1. Het werd nog even 
spannend toen AthenA terugkwam 
tot 4-3, maar met goed hockey wis-
ten de meiden de overwinning bin-
nen te halen. Een leuk en terecht af-
scheidscadeau voor Wouter.
Wouter verhuist op 25 april naar 
London waar hij een onderzoeks-
stage gaat lopen bij een professor 
die een nieuwe genezingswijze voor 
borstkanker onderzoekt. De stage 
past precies bij zijn wensen en am-
bities. Wij wensen Wouter heel veel 
succes in London!
In de tussentijd gaan wij met onze 
nieuwe trainer/coach Marc van Zij-
verden hard werken aan het berei-
ken van de 2e of 1ste plek in onze 
Super B poule.

marreerde Bert Bakker uit de kop-
groep en Gijs Nederhof wist nog net 
aan te sluiten bij Bert Bakker. Beide 
renners werden niet meer achter-
haald door de andere renners van 
de kopgroep. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Bert Bakker uit Zaan-
dam voor Gijs Nederhof uit Kamerik, 

derde werd Gerrit Kleinveld uit Lis-
se. Guus Zantingh spurtte naar een 
10e plaats in dit sterke rennersveld, 
Leen Blom en Nico Fokker finishten 
in het peloton.
Na de 60+ veteranen waren de 
50+ veteranen aan de beurt en hier 
stonden er 45 renners aan de start 
met daarbij de UWTC renners Coen 
de Groot, Rene Oudshoorn en Pe-
ter Wiebes. Direct na het startschot 
sprongen er 2 renners weg en daar-
bij sloten na een ronde nog 2 ren-
ners aan.
Vijf ronden later ontstond een twee-
de groep van 9 renners en deze 
vonden na enkele ronden aanslui-
ting bij de vier koplopers zodat er 
een kopgroep van 13 renners ont-
stond. De 13 renners werkten goed 
samen en namen een ruime voor-
sprong op het peloton. Met nog 
twee ronden te gaan probeerden 2 
renners te ontsnappen maar deze 
werden terug gepakt bij het ingaan 
van de laatste ronde.
De wedstrijd werd gewonnen door 
Hans Lap uit Hendrik Ido Ambacht 
voor Willem Hus uit Voorburg. De 
UWTC renners eindigde in het pe-
loton.

Eerste pupillencompetitiewedstrijd bij 
AKU groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag, 12 
april, organiseerde AKu de eerste 
van de drie wedstrijden van de pu-
pillencompetitie in onze region. Er-
waren 6 verenigingen uitgenodigd 
om bij AKU deel te nemen aan deze 
wedstrijd. In totaal hadden de ver-
eniging meer dan 200 pupillen af-
gevaardigd naar deze wedstrijd en 
AKU was met 45 pupillen sterk ver-
tegenwoordigd.
Het grote aantal deelnemers bete-
kende voor het organiserende AKU 
een grote uitdaging om alle wed-
strijdonderdelen binnen de geplan-
de tijd af te werken.
De wedstrijdcommissie die de he-
le voorbereiding heeft gedaan mag 
trots zijn, zij ontvingen van alle kan-
ten complimenten voor de goede 
organisatie en zij hebbern ervoor 
gezorgd dat deze dag voorspoedig 
verliep. Daarnaast extra dank voor 
alle vrijwilligers die op deze klaar 

stonden om te meten, te harken, uit-
slagen te verwerken, etc.

De jonge atleten van AKU, sommi-
gen pas 6 jaar en nog maar enke-

le maanden/weken lid, zetten hun 
beste beentje voor. Verschillende 
AKU-pupillen eindigden vooraan en 
wonnen een mooie medaille, maar 
bij atletiek geldt vooral toch de ei-
gen prestatie die je neerzet en doe 
je je best om je eigen prestatie een 
volgende keer te verbeteren.
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MdR grijpt net naast titelprolongatie in Helmond
Uithoorn - De kanopoloërs van Mi-
chiel de Ruyter zijn er niet in ge-
slaagd om hun titel op het internati-
onale toernooi van Helmond te pro-
longeren. In de finale speelde de 
ploeg een inspiratielozetweede helft 
en werd er in de verlenging een gol-
den goal geïncasseerd. Toen MdR 
A het toernooi vorig jaar won, bete-
kende het de eerste grote toernooi-
zege op het hoogste niveau. Sinds-
dien won het team nog drie toer-
nooien maar werd er wéér naast de 
landstitel gegrepen (derdetweede 

plaats op rij). In Helmond mocht de 
Uithoornse ploeg zich wel de beste 
Nederlandse ploeg noemen. Kampi-
oen Groningen bleef steken op de 
vijfde plaats, terwijl Odysseus uit 
Alkmaar vierde werd. 

MdR speelde op zaterdag nog niet 
bepaald de pannen van het dak. In 
de poulefase werd twee keer ge-
makkelijk maar niet overtuigend ge-
wonnen. Beide poulewedstrijden 
eindigden in 6-2. In de tussenron-
de trof Michiel de Ruyter het Neder-

Qui Vive wint wedstrijd 
tegen Roomburg
Uithoorn - Na een formidabele 
wedstrijd vorige weektegen Athena 
die het eerste damesteam Qui Vi-
ve won waardoor ze nu eerste in de 
poule staan, stond afgelopen zon-
dag een wedstrijd gepland tegen 
Roomburg, de laatste in de pou-
le. Wat op papier een gemakkelijke 
wedstrijd leek te zijn, bleek dat he-
lemaal niet te zijn. Dit kwam voor-
al doordat Qui Vive zelf romme-
lig en slordig speelde, waardoor 
veel onnodig balverlies werd gele-
den en de tegenstander meer ruim-
te kreeg dat ze eigenlijk verdiende. 
Daarnaast was het kunstgrasveld bij 
het doel van de tegenstander veel 
te droog waardoor geen acties ge-
maakt konden worden. Het duurde 
tot de tweede helft waarin fors ge-
sproeid werd en een speciale actie 
van Sven Helwes om het veld speel-

droog te maken, dat de dames zelf 
het spel gingen maken. Dat resul-
teerde direct in een groot aantal 
strafcorners waarbij Qui Vive in de 
4e en 6e minuut van de tweede helft 
uit de rebound kon scoren: de eer-
ste via Amy van der ham door Wille-
mijn de Bruin en de tweede door Si-
mone Rodenburg. In de 12e minuut 
voegde Loulou van de Kasteele daar 
nog een mooi velddoelpunt aan toe, 
waarbij ze op een slimme manier de 
keeper ontweek en met de back-
hand de bal intikte. Daarna bleef 
Qui Vive wel jagen op een vierde 
doelpunt maar de stand bleef 3-0. 
Na afloop van de wedstrijd werd 
feestelijk afscheid genomen vanA-
my van der Ham die met haar ou-
ders naar Australië gaat emigreren. 
Het team zal haar inzet en hockey-
kwaliteiten erg gaan missen.

landse Keistad. Tijdens een compe-
titiewedstrijd tegen de Amersfoor-
ters moest MdR zich vorig seizoen 
al eens terug knokken van een 5-1 
achterstand. Weer begon het team 
van coach Hans Janssen niet sterk. 
Na een 3-1 achterstand moesten al-
le zeilen worden bijgezet om alsnog 
de drie punten te pakken. Een paar 
seconden voor tijd scoorde MdR de 
winnende 4-3.

Oogstrelende
Op zondag speelde MdR bij vla-

gen oogstrelend kanopolo. Vanuit 
de verdediging werd fel druk ge-
zet op de tegenstanders, waarna er 
veelvuldig werd gescoord uit snelle 
tegenaanvallen. De nationale ploeg 
van België kreeg een ‘pandoering’, 
aldus één van de Belgen. Het werd 
liefst 8-1 voor MdR. In de halve fi-
nale was het Alkmaarse Odysseus 
de tegenstander. Na een wijfelen-
de start (2-1 voorsprong bij rust), 
trok MdR de gashendel in de twee-
de helft flink open. Eindstand: 7-3. 
In de finale verzuimde MdR om een 
3-1 voorsprong uit te bouwen naar 
4-1. De Duitse tegenstander uit 
Duisburg scoorde uit de tegenaan-
val wel en maakte direct na rust ook 
de 3-3. MdR speelde flets en was 
niet bij machte om het hoge niveau 
van de rest van de dag en de eer-
ste helft te evenaren. Door een fout 
van de keeper verloor het team in 
de verlenging op golden goal. 
Van de meer dan tachtig deelne-
mende teams, waren er maar liefst 
7 afkomstig van Michiel de Ruyter. 
Een unicum in het kanopolo. Op de 
bijgaande foto staan alle teams. Al 
met al was de seizoensstart goed. 
Over een maand begint ook de Ne-
derlandse competitie weer.

Mooie opbrengst KDO 
Handbal Got Talent
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
vond voor het tweede achtereen-
volgende jaar KDO Handbal Got Ta-
lent plaats. In een volle KDO kan-
tine werden maar liefst acht acts 
door de handbaljeugd van KDO ge-
presenteerd. 
De avond heeft rond de 700 eu-
ro opgebracht wat ten goede komt 
aan trainingsmaterialen en activi-
teiten voor de handbaljeugd. Veel 
bezoekers waren al vroeg aanwe-
zig om maar niks te hoeven mis-
sen van deze spannende talenten-
jacht. De deelnemers waren soms 
wat gespannen maar alle optredens 
verliepen super! De goed gevulde 
zaal kon in de pauze ook nog prij-
zen winnen tijdens een loterij.

Gevarieerde optredens
Onder toeziend oog van een enthou-
siaste, soms strenge maar recht-
vaardige vakjury en onder leiding 
van een enthousiast presentatie 
duo, konden de bezoekers genieten 

van de gevarieerde optredens. Van 
een stoer optreden met cowboys en 
indianen,flitsende dansuitvoeringen 
op hippe muziek en heuse live zang 
tot een nonnenkoor en getik van 
bekers tijdens de cupsong. Er wa-
ren zelfs twee bobsleeërs die zich 
in hun tweemansbob probeerden te 
plaatsen voor de Olympische Spe-
len! Eigenlijk verdiende iedereen de 
eerste prijs maar uiteindelijk sleep-
ten Ilse en Luca uit de E2, die live 
het nummer Rosanne van Nick & Si-
mon zongen, de 1e prijs in de wacht. 

Mooie opbrengst
Het was een zeer geslaagde avond 
die zonder de vrijwillige inzet en 
sponsoring van velen niet moge-
lijk was geweest! De avond heeft 
rond de 700 euro opgebracht wat 
ten goede komt aan trainingsmate-
rialen en activiteiten voor de hand-
baljeugd. KDO Handbal wacht ge-
spannen af, wat zullen de talenten 
van 2015 zijn?

Legmeervogels C2 bekroond goed 
seizoen met kampioenschap
Uithoorn - Op zondag 13 april kon 
de C2 kampioen worden in de uit-
wedstrijd tegen Pancratius. Mini-
maal 1 puntzou voldoende zijn om 
Roda’23 definitief af te schudden. 
De mannen van de C2 hebben een 
prima seizoen gehad. In het najaar 
werd een derde plaats behaald en 
in het beker toernooi wist de C2 
zelfs door te dringen tot de laatste 
16 ploegen uit west 1. Er was veel 
publiek meegereisd naar Badhoeve-
dorp en in een heerlijk zonnetje floot 
de scheidsrechter om 9:00 uur voor 
de aftrap van de wedstrijd. De C2 
begon fel wat gelijk resulteerde in 
een aantal kansen en de 0-1 voor de 
C2. Via 1-1 en 1-2 liep de C2 uit naar 

een 1-3 voorsprong bij rust. Kort na 
de rust waren er nog een aantal ha-
chelijke momenten voor het doel 
van Legmeervogels. Maar nadat 
er uit een penalty de 1-4 werd ge-
scoord kon wedstrijd professioneel 
uitgespeeld worden. 

Na de wedstrijd in voetbaltenue on-
der de douche en vervolgens te-
rug naar Legmeervogels. In de kan-
tine werden de mannen gehuldigd 
met een medaille en een mooie bos 
bloemen. Met het kampioenschap 
zetten de mannen van Legmeervo-
gels C2 de kroon op een mooi sei-
zoen en bewijzen klaar te zijn voor 
de overstap naar de B junioren.

Inlooptrainingen 
KDO handbal
Aalsmeer - Lijkt hand jou ook zo leuk?! 
Kom dan eens vrijblijvend meetrainen bij 
KDO Handbal! Op woensdag 16 en 23 
april 2014 van 17.00 – 18.00 uur worden 
er leuke inlooptrainingen georganiseerd. 
Alle kinderen van de basisschool zijn 
welkom. De trainingen bestaan uit hand-
balspelletjes, leuke oefeningen en aan 
het eind een echt wedstrijdje. De inloop-
trainingen zijn op Sportpark KDO, hand-
balveld buiten. Voor meer info lorraine-
schouten@hotmail.com. Kom je ook een 
keer deze leuke balsport meedoen?

F8 Legmeervogels kampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
een belangrijke dag voor de F8, 7e 

klasse. Nog één wedstrijd te gaan 
tegen Rkavic en dan werd de eind-

Legmeervogels laten zege 
aan tegenstander
Uithoorn - Vriend en vijand waren 
de afgelopen zondag roerend met 
elkaar eens VVIJ wint ten onrech-
te van Legmeervogels. Deze men-
sen hebben gewoon gelijk. Als er 
een ploeg recht had op de over-
winning dan was het Legmeervo-
gels en zeker niet VVIJ. Deze ploeg 
zal als het kampioen mocht worden 
het zeer zwaar krijgen in de 1e klas-
se. Conditioneel en tactisch maak-
te VVIJ maar een zwakke indruk. Als 
je ondanks deze gebreken als over-
winnaar van het veld stap dan kan 
dit alleen maar als je al het geluk op 
je hand hebt.

Bal bezit
In de eerst 45 minuten heeft VVIJ 
dan procentueel dan wel het meeste 
bal bezit maar doet daar bitter wei-
nig mee. Echt gevaarlijk wordt VVIJ 

niet voor het doel van Legmeervo-
gels doelman Joey v.d.Wal. aan de 
andere kant is Stefan van Grieken 
dicht bij de openingstreffer. Maar 
van Grieken schrikt van de moge-
lijkheid en kopt de bal voorlangs. 
Toch zijn het de gastheren die gaan 
rusten met een 1-0 voorsprong. Na 
een niet helemaal geslaagde corner 
verovert VVIJ balbezit en met een 
snel uitgevoerde counter weet VVIJ 
op de 1-0 voorsprong te komen. 
Een voorzet wordt mede door de 
sterke wind over Joey v.d. wal in het 
doel geblazen en kijkt de Vogels te-
gen de 1-0 achterstand aan. Leg-
meervogels zijn duidelijk niet uit het 
veld geslagen en trekt massaal ten 
aanval. Er ontstaan mogelijkheden 
maar deze worden niet doeltreffend 
af gemaakt. Ook verzuimen de Vo-
gels om eens van afstand op het 

Legmeervogels D2 is 
ongeslagen kampioen!
Uithoorn - Na een spannende w 
edstrijd tegen concurrent Nieuw 
Sloten D1, werd Legmeervogels D2 
op zaterdag 12 april kampioen van 
de voorjaarscompetitie. Het was een 
spannende wedstrijd en in de eer-
ste helft kwamen we helaas 1-0 
achter te staan. Gelukkig werd vlak 
voor de rust door Legmeervogels 
de 1-1 gemaakt en konden de vo-
gels er in de tweede helft weer te-
genaan. Het leek wel of de vogels 
in de tweede helft vleugels hadden 
gekregen. Door schitterend voet-
balspel vloog het ene na het andere 
doelpunt in het doel. Het werd uit-
eindelijk 6-2 voor Legmeervogels. 

Na deze mooie overwinning volg-
de er prachtig vuurwerk en konden 
de spelers feestvieren en hun beker 
en medaille in ontvangst nemen. In 
deze voorjaarscompetitie hebben de 
vogels alle wedstrijden gewonnen 
en zijn zij ongeslagen kampioen. 

Zij speelden mooi combinatievoet-
bal en wisten hierdoor veel doel-
punten te maken. Hierdoor is de 
Legmeervogels D2 dan ook de te-
rechte kampioen. Gefeliciteerd 
coach Brian en spelers Mike, Jens, 
Simon, Mika, Ian, Bodhi, Dion, Mart, 
Youri, Salaxudin, Ilias, Merlijn, Juli-
an en Olivier!

doel te schieten. De rust wordt dan 
ook bereikt met de 1-0 achterstand 
voor Legmeervogels.

De tweede helft
In de tweede helft is er maar een 
ploeg die voetbalt en dat is Leg-
meervogels. VVIJ komt er bijna niet 
meer aan te pas. Als Robin Ous-
soren in de 59ste minuut in het 
16-metergebied van VVIJ aan zijn 
shirt wordt terug getrokken wijst 
scheidsrechter. R. Ruinge gedeci-
deerd naar de strafschopstip. Het is 
dan Laurens v.d.Greft die Legmeer-
vogels naast VVIJ schiet. Na de-
ze gelijkmaker is VVIJ de weg kwijt 
en krijgt Legmeervogels de ene na 
de ander kans om uit te lopen naar 
1-2, 1-3 en misschien wel 1-4. He-
laas geen van de vele mogelijkhe-
den wordt benut. In de 86ste minuut 
bij een van de schaarse tegenstoten 
van VVIJ staat het zo maar 2-1. Een 
schot van net buiten het 16-meter-
gebied verdwijnt geheel tegen de 
verhouding in, achter de kanslo-
ze Joey v.d.Wal in het doel. Dan is 

de tijd te kort voor Legmeervogels 
om nog op gelijke hoogte te komen. 
Legmeervogels verliezen dan ge-
heel tegen de verhouding in met 2-1 
van een zwakkere tegenstander. Na 
afloop van dit duel complimenteer-
de iedereen Legmeervogels met het 
correcte optreden en het vertoonde 
spel. De vele energie en het goede 
spel van Legmeervogels werd in dit 
duel niet beloond. 

Legmeer 2
Legmeervogels 2 behaald in Houten 
tegen Houten 2 een zeer verdien-
stelijk gelijkspel 0-0. Door dit re-
sultaat blijft Legmeervogels uitzicht 
houden op de nacompetitie voor 
eventuele promotie naar de reserve 
hoofdklasse. Aanstaand weekend, 
paasweekend wordt er niet gevoet-
bald door de zondagselectie.
De eerst volgende competitiewed-
strijd is voor Legmeervogels 2 op 
donderdag 24 april thuis tegen 
Hoofddorp 3. Legmeervogels zon-
dag komt in Aktie op zondag 27 
april thuis tegen Hoofddorp.

stand definitief opgemaakt. Na een 
zeer spannende wedstrijd wat uit-
eindelijk resulteerde in een 3 – 3 
gelijkspel, ontstond daarna al snel 
een vreugdedans want de jonge 
spelers van de Legmeervogels wa-
ren kampioen!
Het behaalde resultaat is niet al-
leen te danken aan het fantatische 
spel van de spelers maar ook me-
de te danken aan de inzet van de 
drie coaches Fernand Fens, Daan 
Korselius en Pascal van der Horst. 
In september 2013 zijn de heren de 
F8 gaan trainen. Aangezien er een 
nieuwe lichting aan spelers aan de-
ze klasse werd toegevoegd was het 
in het begin voor iedereen wennen. 
2 keer in de week trainen en in het 
weekend een wedstrijd spelen en al 
snel zag je het teamverband groei-
en en raakten de jonge spelers op 
elkaar ingespeeld. 
Tijdens de voorjaarscompetitie 
maakten de bevlogen spelers een 
groeispurt door. Zij wonnen zes 

wedstrijden en speelden één wed-
strijd gelijk waardoor het afgelopen 
weekend feest was bij de F8 Leg-
meervogels.
De ouders hadden cake gebakken 
en voor limonade en patat gezorgd. 
Ook sponsor Natascha van Stuij-
venberg van NVS Kidscare, moe-
der van één van de spelers, had nog 
een mooie verrassing voor de kam-
pioenen in petto. Achter het club-
huis stond verdekt een groot speel-
kussen in de vorm van een voetbal 
opgesteld waarop de kinderen hun 
behaalde winst springend onder 
veel gejuich konden vieren.
Sponsor NVS Kidscare uit Uit-
hoorn vindt het belangrijk dat kin-
deren voldoende bewegen en wat 
is er leuker om samen met ande-
re kinderen te bewegen en te spe-
len! Daarom sponsort Natascha de 
lokale voetbalvereniging De Leg-
meervogels in Uithoorn ensiertde 
bedrijfsnaam op een bord langs het 
voetbalveld.
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Topwedstrijd voor HVM MD4
Aalsmeer - Mijdrecht - Zaterdag 
12 april heeft HVM MD4 een fan-
tastische thuiswedstrijd tegen HSC 
Hermes gespeeld. Voorafgaand aan 
de wedstrijd werden de handen ge-
schud i.v.m. de “Shake Hands” cam-
pagne waarin een bijdrage aan de 
sportiviteit en respect op het hoc-
keyveld wordt geleverd. Dit was de 
5e wedstrijd van MD4 als elftal op 
een heel veld en met twee officië-
le scheidsrechters. Omdat deze keer 
op veld 1 werd gespeeld werd ook 
het grote scorebord gebruikt; voor-
al erg handig voor de vele enthou-
siast aanwezige toeschouwers. De 
meiden van HVM hadden een super 
start. Binnen 11 min stond het 3-0 
door doelpunten van Floor Butze-
laar en Sacha Reichgelt. De tegen-
standers werden overrompeld door 
dit snelle begin van HVM MD4. Ze 
moesten wat doen en door tijde-
lijk de druk op te voeren volgde in 
de 17e minuut het eerste tegen-
doelpunt uit een strafcorner. Daar-
na ging HVM weer verder en scoor-

de het doelpunt nummer 4 uit een 
tip-in van Floor van der Meer. Her-
mes zocht opnieuw de tegenaanval 
en na diverse pogingen en meerde-
re mooie reddingen van keepster 
Wies van Scheppingen kwam toch 
het 2e tegenpunt. Aan het einde van 
de eerste helft scoorde Nova Ploum 
het 5e punt voor HVM, ruststand 
5-2. Na de gebruikelijke stukjes 
fruit en drinken begon HVM weer 
sterk aan de tweede helft en bin-
nen 10 minuten werden er 2 pun-
ten gemaakt door Anne Boogaard 
en Floor Butzelaar. Vervolgens leek 
het alsof de tegenstander even te-
rugkwam door binnen 3 minuten 2 
keer te scoren, maar de koek was 
uiteindelijk op bij de tegenstanders 
en HVM profiteerde goed. Sacha 
Reichgelt bracht met de 2 laatste de 
eindstand op 9-4. Het hele team, de 
voorhoede, het middenveld, achter-
in en zeker ook de keepster, hebben 
een TOP wedstrijd gespeeld! 

Foto: sportinbeeld.com

Onderlinge wedstrijd Veenland!
Wilnis - Op zaterdag 12 april werd 
in de Willisstee de onderlinge wed-
strijd gehouden van Veenland Gym-
nastiek. De jongens mochten begin-

nen. Iedereen deed zijn uiterste best 
en de eerste plaatsen waren voor 
Teije Goossens, Lars van de Berg en 
Renze Goossens. De tweede plaats 

voor Tsjebbe Oirschot, Senna Wil-
kes en Storm Verkaik. En tenslotte 
de derde plaats voor Quincy Don-
kervoort en Duncan Richter. Club-

kampioen bij de jongens werd Te-
ije Goossens.

Daarna de beurt aan de meisjes re-
creatie. Iedereen was een beetje ze-
nuwachtig, maar er werd hard ge-
streden om de medailles. De gou-
den medailles waren voor: Emma 
van Zwieten, Lois de Haan, Jael de 
Jong en Kim Dull, Samantha van de 
Jagt, Maud Aarssen en Ilse van de 
Kraats. De zilveren medailles voor 
Jessica Kop, Nada el Yousfi, Izzy 
Quist, Isa Schouten en Eva Pols. En 
tenslotte de bronzen medailles voor 
Roos Dinant en Emma Raave, Roxa-
ne Kop, Maud van Leeuwen, Don-
na Lek, Melisse Kuilman en Rosan-
ne Wormgoor.
Clubkampioen werd Emma van 
Zwieten.

Als laatste mochten de meiden van 
de selectie hun oefeningen turnen. 
Er werden mooie oefeningen ge-
turnd en de gouden medailles gin-
gen naar: Noë Mäkel, Julia Schrö-
der, Eva Turk en Sascha Stam. De 
zilveren medailles naar: Demi Het-
tema, Femke van de Molen, Daph-
ne Post en Kimberly Moeliker. De 
bronzen medailles naar: Lisa Quist, 
Amelie van Bruggen, Isa Groenen-
daal en Kimberly Bouman. Club-
kampioen werd Julia Schröder.

Paaseieren Rapen bij SV Argon
Mijdrecht - Afgelopen zondagmor-
gen 13 april jongstleden was het in 
de vroege morgen weer een druk-
te van belang op het sportcomplex 
van SV Argon. Voor de voetballen-
de F jeugd werd er weer het jaarlijk-
se paaseieren rapen georganiseerd.
Voorgaand jaar moest het evene-
ment nog afgelast worden vanwe-
ge het slechte weer, maar dit jaar 
waren de weergoden hen gunstiger 
gezind. Na een korte uitleg werden 
de kinderen de velden op gestuurd 
om op zoek te gaan naar de duizen-
den chocolade eieren die ook dit 
jaar weer door de HEMA beschik-
baar waren gesteld. 

Paaseitjes
De kinderen waren verdeeld in 3 
leeftijdscategorieën en het doel was 
om per leeftijdscategorie zo veel 
mogelijk chocolade eitjes te rapen. 
Ook waren er een aantal echte eie-
ren verstopt en ook voor de vinders 
van deze eieren waren leuke prijsjes 
te verdienen. Bij de jongste jeugd 
was Twan de Jong met 71 gevonden 
paaseitjes de winnaar en hij mocht 
naar huis met een mooie chocola-
de paashaas. Justin van Leeuwen, 
Mohamed Yislam en Sander Via-

nen bleken fantastische speurneu-
zen en wisten een echt ei te vin-
den. Zij kregen ook een mooi prijs-
je. Bij de UEFA jeugd ging de cho-
colade paashaas naar Milan Aars-
man. Milan, die de kleuren van Fi-
orentina verdedigt, wist maar liefst 
74 eitjes te verzamelen. De echte ei-
eren werden hier gevonden door de 

meesterspeurders Meike ten Dam, 
Sam Hooiveld en Cas Bakker. Bij 
de Champions League liep echter 
de onbetwiste winnaar van de dag 
rond. Met 77 gevonden chocolade 
eitjes ging de voor Juventus spe-
lende Marwen Hanzouli hier met de 
eer strijken. De echte eieren bleek 
in deze leeftijdscategorie echter een 

groter probleem. Alleen Bastiaan 
Lemmen bleek hier over een goede 
speurneus te beschikken en mocht 
een leuk prijsje in ontvangst nemen. 
De twee overige eieren werden niet 
gevonden... 

Na het zoeken werd er samen met 
de twee paashazen nog een groeps-
foto gemaakt en na afloop kregen 
alle kinderen een welverdiend zakje 
met chocolade eitjes naar huis!

Jeugd tafeltenniscompetitie 
afsluiting bij Veenland
Vinkeveen - Komende zaterdag 
sluit de jeugd het voorjaarseizoen 
thuis af. Waarna het eerste de over-
winning en komende promotie kun-
nen vieren! Komt allen kijken van 
10.00 tot 13.00 in Willisstee in Wilnis.
Voor de senioren van Veenland zit 
de voorjaarscompetitie er al weer 
op. Alle 3 de teams streden afgelo-
pen vrijdag om de definitieve plek 
op de ranglijst. Het eerste team 
speelde uit gelijk tegen WIK 3 (Koc-

kengen). Verrassend genoeg wist 
Ton er dit keer 2 te winnen. Ron en 
Fabian moesten het beiden met 1 
punt doen. Uiteindelijk zijn zij op de 
3e plaats beland.
Het tweede team speelde ook uit 
tegen WIK 5, maar zij wonnen met 
7-3. Zowel Harry, Ramon als Mar-
tijnwonnen elk 2 partijen. Daarnaast 
werd ook het dubbel gewonnen. 
Helaas zat er één sterke speler bij 
WIK die al zijn partijen wist te win-

De een na laatste minidag voor 
de jongste jeugd van Atalante
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 12 
april vond de mini “thuis” speeldag 
plaats van Atalante in de Phoenixhal 
in Mijdrecht.
Deze dag zou in de hoogste poule, 
niveau 6, met de Atalante Toppers 
erin een beslissing gemaakt worden 
wie ons district zou gaan vertegen-
woordigen in de regio finales. He-
laas maakten de Toppers die och-
tend een “valse” start met een ver-
liespartij tegen VCH Hoofddorp. On-
danks dat het team zich puik had 
herpakt in de tweede en derde par-
tij was die eerste plek en dus ook 
de regiofinales buiten bereik. Een 
derde plaats was zaterdag het re-
sultaat.

Dan speelden ook de Atalante Me-
gamini’s in de ochtend en wat ze 
steeds net niet lukte was in de thuis-
hal een feit. Eindelijk die begeer-
de 1e plek op niveau 4! Het team 
speelde enthousiast, reageerde en 
anticipeerde goed op de bal, kort-
om ze hadden echt heel veel. Ook 
de tweede vangbal werd netjes op-
gegooid voor de mede speler dieer 
strak overheen speelde met zelfs 
enkele smashes erbij! In de laatste 
wedstrijd speelde de vermoeidheid 
parten. Wat minder geconcentreerd, 
maar met een gelijk spel stelden ze 
de eerste plek zeker!
In de middag de Atalante Kanjers. 
Zij komen ook uit op niveau 6 en 

hadden dit keer een poule van wel 
6 teams waarbij je er maar 3 zult 
treffen. Net als de Toppers hadden 
ook de Kanjers een “valse” start. 
Er had meer in gezeten, maar door 
wat onnodige foutjes ook voor hen 

een verliespartij. Maar daarna ging 
het sterk berg opwaarts, twee hele 
sterke overwinningen voor de Kan-
jers! Een hele mooie verdienstelijke 
3e plaats! Dan als laatste Atalante 
4. Het nieuwste team van Atalante 

wat pas kort is gestart. Ook hier was 
het begin moeilijk, Een ruim verlies 
in de eerste set wat in de tweede set 
bijna goed gemaakt werd. 
De tweede partij was mooi om te 
zien, twee teams aan elkaar ge-
waagd, goede passes, vangballenen 
lange rally’s. Er werd steeds slimmer 
gekeken naar gaatjes bij de tegen-
partij. Het resulteerde in een gelijk 
spel. De laatste wedstrijd werd he-
laas verloren. Maar een mooie 4e 
plek.

VIOS-majorettes 
goed van start
Mijdrecht - De majorettes van VI-
OS hebben mooie resultaten be-
haald tijdens de eerste twee wed-
strijden van het nieuwe wedstrijd-
seizoen. De afgelopen maanden is 
her door alle dames hard gewerkt 
aan de nieuwe shows.

Team B
Team B, bestaande uit acht jon-
ge enthousiaste meiden, heeft een 
show op muziek uit de film ‘Ver-
schrikkelijke ikke’.Als echte ‘Mi-
nions’ gaan ze stralend de vloer 
op. Met de nodige zenuwen lieten 
de meisjes 30 maart in Zevenhoven 
voor het eerst de show aan de ju-
ry zien. Voor twee meisjes, Elske en 
Nina, was het zelfs hun allereerste 
wedstrijd!
De jury beloonde de show met 
61,1 punten, goed voor een twee-
de plaats. Tijdens de training werd 
er hard gewerkt aan gelijkheid en 
dat dit beter ging zag de jury afge-
lopen zaterdag. Helaas moest het 
team door ziekte met zeven meis-
jes de vloer op, maar dat losten ze 
keurig op. De show kreeg deze keer 
62,7 punten, een eerste plaats!De 
stijgende lijn is ingezet.

Team A
Team A heeft dit wedstrijdseizoen 
een show op muziek uit de film ‘The 
Matrix’. Met zijn zevenen wordt er 
elke dinsdagavond hard getraind en 
gewerkt. Ook voor dit team was 30 
maart de eerste wedstrijd. Wat zou 
de jury van de show vinden en voor-
al hoe zou het gaan? Er zitten best 
wat moeilijke technieken in de show 
en als je je baton laat vallen krijg je 
daarvoor strafpunten. 

Helaas gebeurde dat een flink aan-
tal keer en door de spanning werd 
er niet goed naar de muziek geluis-
terd waardoor er veel ongelijk ging. 
De jury beoordeelde de show met 
60 punten. Een flinke stimulans voor 
de meiden om extra hard te wer-
ken! Op een aantal plekken werd de 
show aangepast en met veel meer 
pit en lef gingen de dames zater-
dag in Emmeloord de vloer op. Het 
begin ging super gelijk en netjes, 
wauw wat een verschil. En ook de 
jury was het daarmee eens. Dit keer 
64,1 punten voor Team A.

Duo 
Dit seizoen doen Melissa Blom en 
Sanne van de Kroef voor het eerst 
ook als duo mee aan wedstrij-
den. Zij hebben een show op vro-
lijke Samba muziek. Dat meedoen 
als duo toch heel anders is als met 
een groep bleek uit de nodige ze-
nuwen voor de eerste wedstrijd… 
De dames raakten flink in de stress. 
De baton viel een aantal keer en 
ook de show waren ze kwijt. De ju-
ry gaf de show 60,7 punten. Geluk-
kig bleven de zenuwen de tweede 
wedstrijd onder controle en lieten 
de dames zien wat ze in huis heb-
ben. Er werd geswingd, gestraald en 
ook de exchanges (overgooien) gin-
gen dit keer goed. De jury was on-
der de indruk en beloonde de show 
met 67,3 punten! Dit zijn plaatsings-
punten voor het NK. Deze moeten 
minimaal twee keer behaald wor-
den, dus er blijft hard getraind wor-
den de komende tijd. In mei zul-
len de teams en het duo hun beste 
beentje weer voor zetten op de wed-
strijden in Rhoon en Aalsmeer.

nen. Uiteindelijk zijn zij net als het 
eerste 3e geworden.
Het derde speelde thuis tegen 
Woerden 11. Helaas voor hen was 
Woerden te sterk en verloren zij met 
3-7. Gelukkig voor hen had Woerden 
één zwakkere speler waarvan Bob, 
Gerrit en Derk allen wisten te win-
nen. Het dubbel (Bob & Ernst) kon-
den het helaas niet bolwerken. Uit-
eindelijk hebben zij het seizoen met 
een 4e plaats afgesloten.
Bij de jeugd wist het eerste ook dit 
keer weer te winnen (7-3) waar-
door zij hun voorsprong tot 21 pun-
ten konden vergroten. Victor was dit 
keer duidelijk de beste met 3 ge-

wonnen partijen. Denise won er 2 
en Martijn moest met 1 gewonnen 
partij genoegen nemen. Het dubbel 
werd ook nog door Victor en Deni-
se gewonnen.
Het tweede jeugdteam heeft het 
dit eerste seizoen behoorlijk zwaar 
in de competitie. Het is duidelijk te 
zien dat de tegenstanders al langer 
competitie spelen, maar alle begin 
is moeilijk. Het is nu belangrijker om 
ervaring op te doen zodat na de zo-
mer voor de punten gestreden kan 
worden. Twan hield dit keer de eer 
hoog door 1 partij te winnen. Ben-
jamin en Jayden gingen puntloos 
naar huis. 

Inlooptrainingen 
KDO Handbal

Uithoorn - Lijkt handbal jou 
ook zo leuk? Kom dan eens vrij-
blijvend meetrainen bij KDO 
Handbal! Op woensdag 16 en 
23 april 2014 van 17.00 tot 18.00 
uur worden er leuke inlooptrai-
ningen georganiseerd. 
Alle kinderen van de basis-
school zijn welkom. De trainin-

gen bestaan uit handbalspelle-
tjes, leuke oefeningen en aan 
het eind een echt wedstrijd-
je. De inlooptrainingen zijn op 
Sportpark KDO, handbalveld 
buiten. Voor meer info lorrai-
neschouten@hotmail.com. Kom 
je ook een keer deze leuke bal-
sport meedoen?



Musicalsterren 
obs Toermalijn

Uithoorn - Donderdag 10 april was 
de grote dag voor de leerlingen van 
obs Toermalijn. Weken van voorbe-
reiding waren vooraf gegaan aan 
de jaarlijkse podiumavond, met dit 
keer ‘Musical’ als thema.  De avond 
werd geopend door de leerlingen 
van groep 7 met het liedje ‘Plek 
zat’. Dit lied was de titelsong van 
de musical ‘Plek zat’, die een aan-
tal jaren geleden door de toenma-
lige groep 8 als afscheidsmusical is 
opgevoerd. Hierna werden de num-
mers ‘Mama Mia’ en ‘Money money 
money’ uit ‘Abba, the musical’ door 
groep 7 ten gehore gebracht. De 
kleuters van groep ½ B zongen het 
liedje ‘Ja zuster, nee zuster’ en dans-
ten op de muziek van de Twips, bei-
den bekend van de serie en musical 
‘Ja zuster, nee zuster’. Een mix van 
nummers uit de musical ‘The Lion 
King’ werd vertolkt door leerlingen 
van groep 8. Prachtig verkleed zon-
gen de kleuters van groep ½ A de 
liedjes ‘Hai Pippi Langkous’ en ‘Pip-
pi Piraat’. ‘Sisteract’ was de act van 
groep 6. Groep 3 bracht enkele lied-
jes ten gehore uit de bekende musi-
cal ‘De boegieman’. Het voorlaatste 
optreden werd verzorgd door groep 
5 met het lied ‘Ik Voel Me Zo Ver-
domd Alleen’, uit de musical ‘Cis-
ke de Rat’. Het lied werd zelfs twee 
maal gezongen, de tweede keer 
zong het publiek uit volle borst mee. 
De avond werd afgesloten door 
groep 4, met als uitsmijter het lied 
‘Morgen’ uit de musical ‘Annie’. 
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