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H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

Maandag  t/m vrijdag 
is het hek open na 18.00 uur
Zaterdag en zondag 
is het hek open

AVIA Zijdelwaard

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

voor het 
gemeentenieuws 
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Gemeente 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
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Uithoorn: Herman Gorterhof, Van Eedenlaan 
(260 kranten)

Te weinig woonruimte 
voor asielzoekers
Uithoorn - De aanzwellende 
stroom asielzoekers naar West-
Europa en daarbij ook Nederland 
baart menigeen zorgen. Geen won-
der want er blijkt te weinig woon-
ruimte in de sociale sector te zijn. 
Amsterdam heeft daar bijvoorbeeld 
mee te kampen en heeft op dit mo-
ment geen woning beschikbaar 
voor ongeveer duizend vluchtelin-
gen. In oktober is het Platform Op-
nieuw Thuis opgericht, een samen-
werkingsverband tussen het Rijk, 
de Provincies, gemeenten en wo-
ningcorporaties. De Provincies heb-
ben tot taak gekregen om erop toe 
te zien dat de gemeenten toegewe-
zen vluchtelingen ook huisvesten. 
Dat is vastgelegd in een wet. Gelet 
op de groter worden stroom vluch-
telingen die onderdak moeten heb-
ben neemt de druk op de gemeen-
ten toe. Of dat in Uithoorn ook zo 
is? Fractievoorzitter Herman Be-
zuijen van Gemeentebelangen Uit-
hoorn-De Kwakel bracht het tijdens 
de afgelopen raadsvergadering aan 
de orde en stelde daarover de vol-
gende vragen: Is het college bekend 
met deze problematiek en speelt die 

ook in Uithoorn? Is er als gevolg van 
dit nationale beleid ook druk vanuit 
de Provincie om te voldoen aan de 
norm? Indien ja, wat doet onze ge-
meente dan om deze problematiek 
mede het hoofd te bieden? Gaat 
dit ten koste van bestaande wo-
ningzoekenden? Indien nee, ver-
wacht het college dat er nog druk 
vanuit de Provincie is te verwachten 
en hoe zijn we daar op voorbereid? 
Hoe werkt in dit verband de regio-
nale samenwerking, door bijvoor-
beeld druk uit andere gemeenten? 

Forse verhoging
Wethouder Ria Zijlstra gaf als ant-
woord dat ‘de problematiek bij het 
college bekend is maar dat dit (nog) 
niet speelt in Uithoorn. In 2014 zijn 
twee extra vluchtelingen boven de 
taakstelling gehuisvest. Die taak-
stelling wordt per gemeente op-
gelegd en moet zelf worden op-
gelost. Uithoorn krijgt wel te ma-
ken met een naar het nu laat aan-
zien forse verhoging van het aan-
tal. In 2014 werden 27 vluchtelingen 
gehuisvest; dit jaar blijken het voor 
dit eerste halfjaar al 24 te zijn. Als 

het tweede deel van dit jaar om het-
zelfde aantal gaat betekent dat een 
verdubbeling. De gemeente heeft 
afspraken gemaakt met woningcor-
poratie Eigen Haard om vluchtelin-
gen te kunnen huisvesten. Maar er 
zijn voor dat doel veel te weinig (so-
ciale) huurwoningen beschikbaar. 
En ga je vluchtelingen huisvesten 
gaat dat ten koste van de reguliere 
eigen woningzoekenden. Er is van-
uit de gemeente Amsterdams nog 
geen verzoek aan de buurgemeen-
ten verricht om ‘dakloze’ vluchte-
lingen op te vangen. In hoever een 
en ander druk uitoefent op norma-
le woningzoekenden hier in de ge-
meente is nog niet bekend.’ Aldus 
wethouder Zijlstra. Burgemeester 
Dagmar Oudshoorn vond het on-
derwerp dermate actueel dat zij 
voorstelde dit te gaan agenderen 
om het in een bredere context bin-
nen een komende Commissiever-
gadering te behandelen. Ook al om-
dat Bezuijen verwacht dat de vluch-
telingen op termijn ook aan gezins-
hereniging denken. Dat betekent 
dat er per adres nog meer mensen 
instromen. Wordt vervolgd dus.

Plannen doortrekken Uithoornlijn 
nemen vastere vorm aan
Uithoorn/Regio - Al vaker is het in 
deze krant aan de orde geweest: het 
doortrekken van de tramlijn vanuit 
Amstelveen-West naar Uithoorn. In-
tussen blijken er verdere stappen te 
zijn gezet binnen de planvorming 
om hieraan gestalte te geven. Een 
en ander werd tijdens een perspre-
sentatie in het gemeentehuis toege-
licht door wethouder Marvin Polak 
(Verkeer & Vervoer) en vertegen-
woordigers van de Stadsregio Am-
sterdam, Jet van Rijnsbergen en Pe-
ter van Halteren. Om al te veel en-
thousiasme meteen (enigszins) te 
temperen: de trambaan ligt er vol-
gend jaar nog niet! Als alles binnen 
het overleg tussen de partijen op 
rolletjes gaat, de studies worden af-

gerond en men er ook fi nancieel uit 
is, wordt in het eerste kwartaal van 
2016 besloten of men al dan niet 
overgaat tot de aanleg van de Uit-
hoornlijn. Bij een ‘go’ zou de lijn in 
2020 klaar zijn en in gebruik wor-
den genomen. Bij dit project werken 
de gemeenten Amstelveen en Uit-
hoorn, de Provincie Noord-Holland 
en Stadsregio Amsterdam nauw sa-
men. De tram rijdt vanaf dat ogen-
blik dan vanuit Amstelveen-West-
wijk over de nog altijd aanwezig 
spoorbaan van de voormalige Haar-
lemmermeerlijn naar Uithoorn. Als 
eindstation staat daarbij het bus-
station aan het Cort van der Lin-
denplein in het vizier of het Oude 
Spoorhuis aan de Stationsstraat. Er-

go: het centrum van Uithoorn. Ou-
de tijden in een modern jasje herle-
ven zou je kunnen zeggen. Dat de-
ze vorm van openbaar vervoer on-
gelofelijke voordelen biedt voor zo-
wel bewoners, bedrijfsleven, hore-
ca, winkels, recreatie en noem maar 
op, laat zich raden. Zelfs voor inwo-
ners van De Ronde Venen (Amstel-
hoek!) zal het een prettige gewaar-
wording zijn. Maar de plannen moe-
ten allemaal nog naar de werkelijke 
aanleg van de lijn worden vertaald.

Aangepast
De infrastructuur ligt er echter en 
kan worden aangepast. Het over-
zichtskaartje van de Stadsregio Am-
sterdam bij dit artikel geeft voldoen-

de stof tot houvast, maar ook tot na-
denken, zoals de kruising met de 
nieuwe N201 en de onderdoorgang 
voor de bus bij de Zijdelweg. Men 
kan zich afvragen waarom die niet 
eerder in de plannen zijn meegeno-
men. Zo zal er een kruising met de 
nieuwe N201 moeten komen; wordt 
dat een viaduct of een tunnel? Ook 
de onderdoorgang van de buslijn bij 
de Zijdelweg zal vermoedelijk aan-
gepast moeten worden, want het 

is de vraag of de tram veilig onder 
de huidige opening door kan rij-
den (bovenleiding!). Dat gaat alle-
maal weer het nodige kosten en is 
dat geld er dan? Ondanks de ‘jubel-
stemming’ toch vragen die duidelijk 
beantwoord moeten worden alvo-
rens het jawoord kan volgen. Maar 
dat zal dit jaar ongetwijfeld nog aan 
de orde komen. 

(Vervolg elders in deze krant)

De trambaan kan op de bestaande spoorbaan verder worden doorgetrokken naar Uithoorn.

Uithoorn - Op woensdag 8 april 
overhandigden het bestuur en de 
commissieleden van de Stichting 
Kinderboerderij De Olievaar het 
plan van aanpak voor de herope-
ning kinderboerderij aan wethou-
der Ing. H. Bouma. Deze overhandi-
ging markeert de offi ciële afsluiting 
van gesprekken met de gemeente 
over de nieuwe opzet voor de kin-
derboerderij. 

Wethouder Hans Bouma is ver-
heugd met de inzet van de bewo-
ners om de kinderboerderij weer 
te openen. Het initiatief draait ge-

heel op vrijwilligers, giften en do-
naties aldus Erik Wolbers, voorzit-
ter van de Stichting. “Daarom wil-
len wij iedereen vragen om ons te 
komen helpen als vrijwilliger op 
de kinderboerderij of als collectant 
voor het Oranjefonds. Ook steun 
in de vorm van een gift of dona-
tie, of uw stem op Kinderboerderij 
De Olievaar bij de AH Jos van den 
Berg sponsoractie, helpen ons om 
onze plannen te realiseren.” Op de 
site van de Kinderboerderij De Olie-
vaar http://olievaar.nl staat meer 
informatie of stuur een mail naar: 
informatie@olievaar-uithoorn.nl.

Kinderboerderij De Olievaar 
overhandigt plan van aanpak 
aan wethouder

Uithoorn - Wekelijks brengen de 
vaste chauffeurs van Voedselbank 
Uithoorn met een bus van Röling 
Isolatietechniek de voedselpakket-
ten van het centrale opslagdepot 
in de Haarlemmermeer naar hun 
uitgiftepunt De Bovenboog. Iede-
re week zijn dit tussen de 65 en70 
voedselpakketten. Deze zitten bij 
het transport verspreid over zo’n 
100 kratten. Meestal gaat dit goed, 
maar soms is er hierbij een ex-
tra aanhangwagen nodig. De Club 
van 100 van voetbalvereniging Leg-
meervogels stelt hiervoor haar aan-
hangwagen beschikbaar. Hier zijn 
ze als Voedselbank natuurlijk erg 
blij mee. Links op de foto hun vas-

te chauffeurs Jos en Gijs en rechts 
de Club van 100 van de Legmeer-
vogels. Maar iedere week rond de 
100 kratten tillen van de bus/aan-
hangwagen naar De Bovenboog is 
ook een hele klus. Gelukkig worden 
ze daarin bijgestaan door de sterke 
mannen van de Morgenster. Hoe zij 
dit doen kunt u zien in een fi lmpje 
dat van hen is gemaakt toen zij de 
aanhangwagen en de bus hebben 
gelost. Dit fi lmpje is te zien op de 
tab Nieuws van hun website www.
voedselbankuithoorn.nl. 

Wilt u ook vrijwilliger worden? Dan 
kunt u zich aanmelden via de web-
site. U bent van harte welkom.

Legmeervogels en Morgenster 
helpen Voedselbank
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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 
Oranjelaan 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, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
I.W.A.B.
Ik hou van een goed gesprek, het liefst 
in een klein gezelschap, of een op een. 
Het onderwerp kan van alles zijn, maar 
het is fi jn om van gedachten te wisselen, 
het onderwerp van meerdere kanten te bekijken of gewoon te luisteren 
naar de mening van een ander. Waar ik absoluut niet van hou zijn zin-
loze discussies. Vooral niet met mensen die onder de noemer I.W.A.B. 
bekend staan. Dit staat voor: ik weet alles beter! Deze mensen preten-
deren het te weten en een echte discussie of een fi losofi sch gesprek 
is dan niet mogelijk. Als je gelijk wilt hebben, kun je dit altijd krijgen 
door gewoon niet te luisteren naar de ander en op je eigen argumen-
ten te blijven zitten en hangen en niet toe te geven aan de mening van 
een ander. Het is dan geen tweerichtingsverkeer meer, je bent dan en-
kel een benodigd rekwisiet in het decor. Het decor van de acteur die 
een monoloog houdt.

Ja maar
Een I.W.A.B. zal ook nooit toegeven dat hij of zij niet luistert. Ze horen 
je wel maar vele mensen luisteren alleen om meteen weer te kunnen 
reageren met hun eigen verhaal of hun eigen argumenten. Het beken-
de antwoord luidt dan: “Ja maar ……”. Als je dit hoort mogen de alarm-
bellen gaan slaan. ‘Ja maar’ is namelijk een “nee” in vermomming. Er 
is tegenwoordig zelfs een hele ‘ja maar’ beweging. Hun uitleg van ‘ja 
maar’ is dat het gelijk staat aan denken in beperkingen, de beren op 
de weg zien. 

In plaats van “Ik weet het altijd beter” zou je deze mensen ook kun-
nen omschrijven als de “ja maar” types. We kennen allemaal deze type 
mensen, ik kom ze nog wel eens tegen op mijn werk. Daar kan ik het 
laten voor wat het is, namelijk een professionele omgang hebben met 
diegene en toch te gaan voor het doel wat je hebt, in mijn geval een 
goede dienstverlening aan onze klantengroep. Gelukkig bestaat het le-
ven uit meer dan alleen werk en wordt je soms verrast van heel dichtbij.

Ontbijt
De mooiste fi losofi sche gesprekken ontstaan namelijk waar je het niet 
verwacht. Zoals laatst terwijl ik buiten zat met zoonlief. “Mama, wat zou 
jij kiezen, de dood, blind of doof zijn?”. Ik keek hem verbaasd aan en 
gaf aan dat de dood in ieder geval geen keuze was voor mij, dan kun 
je immers niets meer. Daar waren we het snel over eens. Dit vermin-
derde de keus tot blindheid of doofheid, wat nog steeds een onmoge-
lijke keuze is. Dus vroeg ik aan hem wat hij zou kiezen. Hij had er al 
over nagedacht en de keus was gevallen op doof zijn. Geen fi lms meer 
kunnen kijken, geen spelletjes op de computer meer kunnen doen en 
niets meer kunnen zien, leek hem vreselijk. Met doof zijn kon je ten-
minste dat allemaal nog wel doen en je kon gebarentaal leren. Een in-
teressante discussie over onze zintuigen volgde en ik genoot van het 
ietwat macabere onderwerp.

Omdenken
Tot op heden kan ik concluderen dat zoonlief geen I.W.A.B. is. Ja maar, 
dat is nu nog zo denkt u misschien. Klopt, alles is een momentopna-
me. De tegenhanger van ja maar, is echter het omdenken. Geen beren 
op de weg zien, maar kom je een beer tegen dan knuffel je hem (met 
dank aan ja maar @). Ik geloof graag in het positieve en dat voor alles 
wel weer een oplossing komt. En voor de I.W.A.B’s die ik nog tegen zal 
komen, dan nodig ik ze toch gewoon uit voor een potje verstoppertje 
spelen in de Ikea? Buut vrij, jij bent hem!

Vita-wijksteunpunt, Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl

De verbeterde Boterdijk bestaat nu dan op 16 april 2015, precies 130 
jaar, alleen tegenwoordig nog met vijf bruggen er in. De Vrouwenac-
kerscheweg was ook in november 1884 gereed gekomen, daar was 
voorheen geen doorgaande weg. Later, in 1894, is de straatnaam ver-
anderd in de Drechtdijk. De stenen brug is al jaren een stalen brug ge-
worden. In het najaar van 2015 gaat de Boterdijk opnieuw ingericht 
worden als fi etsstraat.

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

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

1963 Boterdijk, …Toen 

2015 Boterdijk, … Nu 

De stenen brug stamt uit 1925 en was een van de zes bruggen die de 
Boterdijk rijk was, het waterrijke gebied moest wel bevaarbaar blij-
ven voor boeren en tuinders. Pas in november 1884 werd na veel en 
moeizaam overleg in de gemeenteraad besloten tot verbetering van 
de weg over de Boterdijk. Op 16 april 1885 werd de Boterdijk offi cieel 
geopend door Burgemeester E.B. Fremerij Kalff, waarbij een gedenk-
steen werd onthuld. Die steen heeft heel lang in het muurtje voor het 
huis van kruidenier Voorn ingemetseld gezeten tot aan de sloop van 
het muurtje.

De Kwakel Toen & Nu…
Afl evering 34

Leerlingen Praktijkschool 
verwennen de Zonnebloem
Regio - Op donderdag 9 april was 
een twintigtal gasten van De Zon-
nebloem uitgenodigd naar De prak-
tijkschool te komen om daar te ge-
nieten van een High Tea. Door leer-
krachten en leerlingen was een fan-
tastische uitnodigingskaart ontwor-
pen en gemaakt en dat beloofde al 
veel goeds. Om ongeveer half één 
arriveerden de twintig gasten met 
drie begeleiders bij de school en 
kon worden aangeschoven aan de 
prachtig gedekte tafels die in car-
rouselvorm waren opgesteld. Een 
groot voordeel van een dergelijke 
opstelling is dat iedereen die aan-
wezig is een goed overzicht heeft 
over de gehele tafel en elkaar ook 
goed kan zien. Het eetfeest kon be-
ginnen. En het moet gezegd wor-
den de lekkernijen die tijdens de 
High Tea werden geserveerd za-
gen er niet alleen lekker uit, maar 
ze smaakten ook voortreffelijk. Alles 
zelf gemaakt door de leerlingen en 

leerkrachten van deze school. Ook 
de bediening van de gasten door de 
leerlingen was prima verzorgd.
De gasten van de Zonnebloem die 
door een fysieke beperking vaak 
min of meer aan huis zijn gebon-
den en niet zelfstandig in de gele-
genheid zijn om uitstapjes te maken 
genoten met volle teugen. Om on-
geveer half drie werd het weer tijd 
huiswaarts te keren. De chauffeurs, 
die de gasten eerst naar de school 
hadden vervoerd, waren weer aan-
wezig om de gasten weer naar huis 
te brengen. Het bestuur van De 
Zonnebloem is heel erg blij met de 
samenwerking die zij met De Prak-
tijkschool heeft. Voor de paasda-
gen hebben leerkrachten en leerlin-
gen van de school ook weer gehol-
pen bij het bezorgen van de paas-
pakketten van de RIKI Stichting. Een 
woord van dank is hier zeker op zijn 
plaats en ook aan de chauffeurs die 
de gasten weer hebben vervoerd.

Laat je lijf tintelen met 
Shiatsu
Regio - Een masseur die over je 
heen loopt. Doodeng. En voor-
al: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel 
mensen hebben bij Shiatsu. Het te-
gendeel is waar. De Japanse mas-
sagetechniek is juist zacht en ont-
spannend. Een uur genieten en je 
lichamelijke klachten zijn vermin-
derd. ‘Shiatsu therapie bestaat uit 
het geven van druk met de duim 
of handpalm op het lichaam’, ver-
telt Petra van der Knaap. Ze is ge-
diplomeerd Shiatsu therapeut en 
sinds  juli 2012 is haar San Bao 
Praktijk gevestigd in Aalsmeer. Aan 
de Aalsmeerderweg 283 staan be-
drijvenunits en daar huurt zij haar 
praktijkruimte. ‘Soms wordt die 
druk ook uitgeoefend met de el-
leboog, knie of voet. Vandaar dat 

er therapeuten zijn die over het li-
chaam lopen, maar ik doe dat niet. 
Met Shiatsu behandel ik stagnaties, 
die in het lichaam pijn veroorzaken. 
Daarom kan de behandeling even 
gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt 
vooral ontspannend. En ik ga nooit 
door de pijngrens heen.’ Een Shi-
atsu massage onderga je in makke-
lijk zittende kleding, zoals een jog-
gingbroek en t-shirt. Je ligt op een 
futon, een soort bedje op de grond. 
Een behandeling begint met een di-
agnose. Petra van der Knaap vraagt 
naar je klachten: waar je pijn hebt, 
wanneer, en wat voor pijn het is. 
Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’.  
Daarna kijkt ze naar de tong, die 
weergeeft hoe je constitutie er uit-
ziet. Ze voelt op je buik naar ener-

Bingo in Bilderdijkhof én in het Buurtnest
Vrijdag 17 april aanvang 13.30 uur is er bingo in wijksteunpunt Bilder-
dijkhof en woensdag 22 april aanvang 13.45 uur in ’t Buurtnest. 
De kaartjes kosten 0,50 per stuk.

Oranjemarkt, vrijdag 24 april, 13.30 – 16.30 uur
Een gezellige markt, kramen met sieraden, kaarten, tweede hands-
spullen, etc..

Zilveronline (correctie)
Zilveronline is een programma waarmee ouderen leren om te gaan 
met een iPad, maar het is meer dan alleen een cursus voor de iPad. Het 
is de introductie van een nieuw communicatiemiddel voor ouderen.
Zilveronline richt zich op ouderen ongeacht leeftijd, maar vooral op 
mensen zonder enige computer-ervaring. U kunt tegen betaling een 
iPad lenen. Een nieuwe cursus start op donderdagmorgen 21 mei en 
eindigt op 9 juli.

Week agenda Vita Welzijn

Schoolvoorronde WON Manifestatie
Uithoorn - Sinds vorig jaar is het 
Alkwin Kollege aangesloten bij de 
WON Akademie. Tijdens de WON 
lessen (Wetenschapsoriëntatie Ne-
derland) krijgen leerlingen van de 
VWO+ brugklassen opdrachten 
om onderzoek te doen in de on-
derzoeksgebieden alfa, bèta en 
gamma en passen zij net als ‘ech-
te’ wetenschappers de diverse on-
derzoeksmethoden toe en leren zij 
stappen te nemen die in de onder-
zoekspraktijk gezet moeten wor-
den. De focus in deze lessen ligt 
op de ontwikkeling van een we-
tenschappelijke attitude door leer-
lingen te stimuleren de wereld te-
gemoet te treden met een open, 
inquisitive mind én met een kriti-
sche houding. De afgelopen perio-
de hadden de leerlingen in groep-

jes van 2 of 3 de opdracht om een 
‘knelpunt’ in de school te bekijken 
en aan de hand van hun observaties 
een mogelijk advies ter verbetering 
aan de schoolleiding uit te brengen.
Diverse onderwerpen werden on-
der de loep genomen: het aantal zit-
plaatsen tijdens de pauze, het ge-
bruik van de fi etsenkelder, de kluis-
jes, de koffi eautomaat, de broodjes-
bar, enz.
Aan het logboek, het onderzoeks-
verslag en een duidelijke presenta-
tie werd tijdens de lessen hard én 
met veel plezier gewerkt. 
Op woensdag 1 april werd dit obser-
vatie-onderzoek afgesloten met de 
zogeheten schoolvoorronde van de 
WON Manifestatie. ’s Middags wer-
den de puntjes op de i gezet en wer-
den de presentaties verbeterd aan 

de hand van tips die de leerlingen 
elkaar gaven. Na een gezamenlijke 
maaltijd presenteerden de leerlin-
gen hun onderzoek aan hun familie. 
Van de 27 groepjes werden er 6 ge-
nomineerd waaruit er 1 werd geko-
zen die wordt afgevaardigd naar de 
regionale WON Manifestatie op 3 
juni in Amsterdam. Voor de leerlin-
gen uit 5 VWO en de betrokken do-
centen was het lastig om een keu-
ze te maken. Na veel wikken en we-
gen wonnen Antoinette Peek en Ro-
sella Moens (leerlingen uit 1H) met 
hun onderzoek naar het gebruik van 
de kluisjes dat origineel en bijzon-
der goed was uitgevoerd. Profi ciat 
Antoinette en Rosella en véél suc-
ces bij de regionale voorronde. Wie 
weet komen jullie daarna in de lan-
delijke fi nale!

giezones en voelt aan je pols. Daar-
na start de behandeling. Die omvat 
het hele lichaam, niet alleen de plek 
waar je pijn hebt. Van der Knaap oe-
fent druk uit op benen, voeten, rug 
en hoofd. Soms trekt ze aan een 
been of schudt ze ermee. Altijd met 
veel zachtheid en respect. Het ef-
fect: je hele lijf begint aangenaam 
te tintelen.  Je zult er versteld van 
staan hoe lekker het is voor je zere 
rug als iemand aan je been zit.
Na een uur sta je buiten en zul je 
merken dat de pijn verdwenen of 
verminderd is. Meerdere Shiatsu 
behandelingen verlossen je van 
je lichamelijke ongemakken, om-
dat de therapeut de oorzaak van 
je klacht behandelt. Shiatsu thera-
pie is een echte aanrader. Al was 
het maar omdat het zo lekker ont-
spannen is. Daarnaast wordt het 
ook nog eens vergoed door de zorg-
verzekeraar mits je een aanvullend 
pakket hebt. Meer informatie? Kijk 
op www.sanbaopraktijk.nl. 

Plantenactie KDO C Junioren
De Kwakel - Wilt u ook kleurrijk de 
zomer in? Op zaterdag 18 april zul-
len de C junioren van KDO traditie-
getrouw planten verkopen voor de 
bekostiging van het voetbalkamp.
Van 8.30 uur tot 16.00 uur zal op 3 
locaties, voor het Dorpshuis in de 
Kwakel, het Potgieterplein en Am-

stelplein in Uithoorn, een ruim as-
sortiment aan eenjarige en winter-
harde planten tegen scherpe prijzen 
worden verkocht.
De planten zijn ‘vers van de kwe-
ker’, u bent van harte welkom om 
uw plantenbak of border te komen 
vullen!



G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de 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 vergunning, 
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. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplannen Landelijk gebied en ontwerp-paraplubestem-

mingsplan Prostitutiebeleid. Inzageperiode 6 maart 2015 tot en met 17 april 
2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling A. Stevens 0297-513111.

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 
35 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking 
anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 april 
2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol 0297-513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 
47-49 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekend-
making anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 
april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol 0297-513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Randweg 141-145 
te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking 
anterieure overeenkomst. Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor 
perceel Randweg 141-145 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro)) en bekendmaking anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepspe-
riode 6 maart t/m 15 april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van 
der Pol 0297-513111.

- Re-integratieverordening Participatiewet. Inzageperiode van 2 april 2015 t/m 
14 mei 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling M. Bulthuis, 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
- Iepenlaan tussen 27 en 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van een woning. Ontvangen 30 maart 2015.
- Iepenlaan tussen 27 en 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van een brug. Ontvangen 7 april 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Weegbree 55, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en herin-

delen van het bestaande schoolgebouw. Ontvangen 31 maart 2015.
 

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
Dorpscentrum
- Wilhelminakade, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van het 

Cultuurcluster Confucius.
Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 32 een-

gezinswoningen.

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 10, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. 

Bezwaar: t/m 22 mei 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Muur 16, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras en het 

plaatsen van een privacyscherm. Bezwaar: t/m 12 mei 2015.
- Park Krayenhoff, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het 

LD-gasnet. Bezwaar: t/m 14 mei 2015.
- Park Krayenhoff, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het 

waterleidingnetwerk. Bezwaar: t/m 14 mei 2015.
De Kwakel
- Drechtdijk 21. Vergunning aan de exploitant van café Anderz voor het exploi-

teren van een horecabedrijf t/m 30 maart 2018 en een Drank- en horecaver-
gunning. Bezwaar t/m 19 mei 2015.

- Hoofdweg 125. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet voor het schenken 
van zwakalcoholhoudende drank tijdens Kom in de Kas op 11 en 12 april 2015. 
Bezwaar t/m 21 mei 2015.

- Kerklaan. Vergunning aan sportvereniging KDO voor het innemen van stand-
plaats voor de verkoop van tuin, borden- & kuipplanten op 18 april 2015. Be-
zwaar t/m 13 mei 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan sportvereniging KDO voor het innemen van 

standplaats voor de verkoop van tuin, borden- & kuipplanten op 18 april 2015. 
Bezwaar t/m 13 mei 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterplein. Vergunning aan sportvereniging KDO voor het innemen van 

standplaats voor de verkoop van tuin, borden- & kuipplanten op 18 april 2015. 
Bezwaar t/m 13 mei 2015.

- Zijdelwaardplein. Vergunning aan de heer Okul voor het innemen van een 
standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van turkse 
etenswaren op de zondgmiddag/avond. Bezwaar t/m 19 mei 2015.

 BEKENDMAKING MANDAATVERLENING SOCIALE 
 VERZEKERINGSBANK
Bekendmaking van Burgemeester en Wethouders van gemeente Uithoorn inzake 
mandaatverlening door Sociale VerzekeringsBank (SVB). De SVB is sinds 1 ja-
nuari jl formeel de enige instantie die namens PGB-houders betalingen kan doen 
aan zorgverleners binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De SVB is echter nog 
niet in staat om dat in 2015 ook al te doen voor de maatwerkvoorzieningen woning-
aanpassingen en vervoer. De daaraan verbonden betalingen moeten gemeenten 
in 2015 uitvoeren. Om deze betalingen als gemeente uit te kunnen voeren is een 
mandaat van de SVB noodzakelijk dat door het college is geaccepteerd. Tegelij-
kertijd is besloten om het ondermandaat te verlenen aan de coördinator van het 
cluster Wmo en Jeugd van de afdeling Sociale Voorzieningen.

 CONCEPT VERORDENINGEN JEUGD, WMO EN PARTICIPATIEWET 
 KLAAR VOOR INSPRAAK 
Per 1 januari 2015 krijgen de gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden op het 
gebied van jeugd(zorg), maatschappelijke ondersteuning en werk. De wetswijzi-
gingen die gepaard gaan met deze verandering treffen iedere inwoner. Iedereen 
die zorg of ondersteuning zelf kan regelen of betalen, wordt geacht dit te doen.
Nieuwe spelregels
Dat betekent dat er nieuwe spelregels nodig zijn om te regelen wie er wel in aan-
merking komt voor de diverse vormen van hulp en ondersteuning. Daarom zijn 
concept verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet opgesteld. Het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn heeft deze verordenin-
gen op 15 juli 2014 vrijgegeven voor inspraak. Iedereen wordt uitgenodigd om op 
de concept verordeningen te reageren.
Inspraakperiode
De inspraakperiode loopt van 16 juli 2014 tot 27 augustus 2014. De verordenin-
gen zijn via www.uithoorn.nl volledig digitaal te bekijken. Verder liggen de veror-
deningen ter inzage op het gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn). Na 
de inspraakronde gaan de verordeningen opnieuw naar B&W en de raad, samen 
met de reacties uit de samenleving. 
Reacties
Reacties kunnen uiterlijk 26 augustus schriftelijk worden gestuurd naar Postbus 
8, 1420 AA, Uithoorn, o.v.v. verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet. Reac-
ties kunnen ook per e-mail worden verzonden naar: gemeente@uithoorn.nl o.v.v. 
verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet.

 GELUID BIJ EVENEMENTEN OP KONINGSDAG
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de evenementen 
tijdens Koningsdag welke worden gehouden binnen de bebouwde kom van Uit-
hoorn aan te wijzen als collectieve festiviteiten waarmee de geluidsnormen op de 
dag (vanaf 09.00 tot 19.00 uur) mogen worden overschreden.

 BEKENDMAKING MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST 
 NOORDZEEKANAAL
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 1 april 2015 mandaat is ver-
leend aan de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaal, met de bevoegdheid 
tot het verlenen van ondermandaat aan de directeur Omgevingsdienst IJmond of 
de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame teamleiders. Via een aantal pilots 
in 2015 wordt meer inzicht verkregen in de meerwaarde van een beoogde sa-
menwerking tussen beide Omgevingsdiensten. Het mandaatbesluit treedt in wer-
king op de dag van publicatie. Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan 
men zich wenden tot de heer L.J. Bosschers van de afdeling Publiekszaken tel. 
0297-513111.

 AANPASSING BELEIDSREGELS JEUGDHULP: ALLEEN 
 OUDERBIJDRAGE VOOR KINDEREN DIE DAG EN NACHT 
 JEUGDHULP ONTVANGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uithoorn heeft 
op 5 maart jl de beleidsregels Jeugdhulp inzake de ouderbijdrage gewijzigd. Sinds 
1 januari 2015 zijn alle ouders een ouderbijdrage verschuldigd wanneer een kind 
buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel bui-
tenshuis verblijft. Aangezien deze ouderbijdrage nog niet voor iedereen van toe-
passing was in 2014, ontstond het risico dat ouders de idee krijgen dat zij (fi nan-
cieel) worden belemmerd bij het zoeken naar hulp voor hun kinderen. Door de-
ze zorgmijding kan de juiste ondersteuning mogelijk niet worden ingezet. Daarom 
heeft de gemeente, evenals de gemeente Amsterdam, besloten om alleen een ou-
derbijdrage te laten innen wanneer kinderen gebruik maken van 24-uurs jeugd-
hulp verblijfsvormen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Timo van 
Doremalen, projectleider transitie jeugdzorg, 0297-513111.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Oprichting Jumbo supermarkt op de locatie Zijdelwaardplein 60 te Uithoorn. 
 Gemeld op 2 april 2015. 
- Oprichting Coop supermarkten op de locatie Prinses Irenelaan 1-3 te Uithoorn. 

Gemeld op 9 april 2015. 
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Enquête openbaar vervoer en 
verlenging Amstelveenlijn
Door de komst van de Noord/Zuidlijn 
verandert het lijnennet van het open-
baar vervoer in en rond Amsterdam. 
Het streekvervoer zal zich meer op 
de OV-knooppunten rond de stad 
concentreren. Station Amsterdam-
Zuid wordt een belangrijk knooppunt 
voor reizigers uit de regio ten zuiden 
van Amsterdam. Hier kunnen reizi-
gers straks makkelijk, snel en com-
fortabel overstappen op metro’s, 
trams, treinen en bussen. 

Amstelveenlijn en Uithoornlijn
Er zijn vergevorderde plannen om 
de huidige metrolijn 51 van Amstel-
veen-Westwijk naar Amsterdam om 
te bouwen tot een betrouwbare, vei-
lige, snelle tramlijn met minder hal-
tes en nieuwe, moderne trams. Voor 
deze trams zijn geen hoge perrons 
nodig. De eindhalte in Amsterdam 
wordt dan Station Amsterdam-Zuid. 
Op dit moment loopt een onderzoek 

naar de mogelijke verlenging van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar 
Uithoorn. In het onderzoek naar de 
zogeheten Uithoornlijn werken de 
Stadsregio Amsterdam, provincie 
Noord-Holland en de gemeenten Uit-
hoorn en Amstelveen nauw samen. 

Inpassing trambaan
Het onderzoek richt zich op twee 
onderdelen. Ten eerste op het ont-
werp van de trambaan en de haltes 
op het tracé van de oude spoorbaan 
en de huidige busbaan (Aalsmeer-
Mijdrecht). Hierbij zijn twee mogelij-
ke eindhaltes in Uithoorn: Busstation 
Uithoorn of Dorpscentrum bij het ou-
de spoorhuis. Een zorgvuldige inpas-
sing is belangrijk voor de leefbaar-
heid van de mensen die in de buurt 
van het tracé wonen en de veiligheid 
voor andere weggebruikers bij krui-
singen. Daarom worden bewoners, 
instanties en bedrijven in de omge-

Parkeerverbod langs Waterlijn
De inrichting van de Waterlijn vordert 
gestaag. Marktplein en Wilhelmina-
kade krijgen een mooie uitstraling. 
Langs het water met nieuwe stei-
gers kan straks gewandeld worden 
op een verhoogde promenade. Ter-
rassen liggen bij de gevels van de 
horecagelegenheden en op speci-
ale terrassteigers. In het tussenlig-
gende gebied ligt een rijbaan. Voor 
autoverkeer is eenrichtingverkeer 
is ingesteld vanaf de Petrus Steen-
kampweg tot de Blomstraat, (brom)
fi etsers rijden in twee richtingen. Met 
de inrichting van de Waterlijn zijn 
de parkeerplaatsen aan Marktplein 
en Wilhelminakade (tot de Stations-

straat) verdwenen. Deze parkeer-
plaatsen zijn ruimschoots gecom-
penseerd op het parkeerterrein aan 
de Prinses Irenelaan. Daarnaast ko-
men er bij de herinrichting extra par-
keerplaatsen bij het Piet de Kruifvi-
aduct. Om te voorkomen dat toch 
geparkeerd wordt langs de Water-
lijn, wordt een parkeerverbod inge-
steld. Hiervoor verschijnt op 15 april 
2015 een offi ciële bekendmaking in 
de Staatscourant. Deze publicatie is 
te vinden op www.staatscourant.nl. 
Uiteraard blijft laden en lossen wel 
mogelijk.

Via twitter volgt u #Waterlijn

Regioraad over OV-
Lijnennetvisie 2018
Datum:  dinsdag 28 april 2015
Aanvang:  18.30 uur 
Locatie:  Raadzaal Stadhuis 
 Amsterdam
 Amstel 1, Amsterdam.

Op dinsdag 28 april komt de regio-
raad bijeen in een bijzondere ver-
gadering over van de Lijnennetvi-
sie Openbaar Vervoer 2018. In de 
Lijnennetvisie 2018 worden de be-
langrijkste keuzes gepresenteerd 
voor de aansluiting van het stads- en 

streekvervoer op de Noord/Zuidlijn 
en de rest van het metronet. U bent 
van harte welkom om bij de Regio-
raad aanwezig te zijn. Wilt u inspre-
ken over de Lijnennetvisie 2018, dan 
kunt u zich -graag tot uiterlijk 21 april- 
aanmelden bij Ramon Smit, r.smit@
stadsregioamsterdam.nl Voor ver-
dere inlichtingen: Stadsregio Am-
sterdam, (020) 5273700. Voor uit-
gebreide informatie over dit onder-
werp gaat u naar www.stadsregio-
amsterdam.nl/vergaderkalender

ving bij het onderzoek betrokken. 

Enquête vanaf 24 april
Ten tweede richt het onderzoek zich 
op de gevolgen van de verlenging 
van de tramlijn voor het totale open-
baar vervoer in en rond Uithoorn. Uit-
gezocht wordt welk aanvullend open-
baar vervoer nodig is op het moment 
dat de tramlijn inderdaad naar Uit-

hoorn wordt doorgetrokken. Vanaf 
24 april kun u op www.stadsregioam-
sterdam.nl/uithoornlijn een enquête 
invullen waarin u kunt aangeven wat 
u belangrijk vindt in het gebruik van 
het openbaar vervoer. U kunt deze 
enquête ook op papier opvragen bij 
de Stadsregio Amsterdam op tel. 06-
23997145.
Via twitter volgt u #Uithoornlijn 

Kijk voor actuele agenda's en 
commissievergaderingen op 

www.uithoorn.nl/bis

G E M E E N T E R A A D



 
04   Nieuwe Meerbode  •  15 april 2015

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

U denkt misschien:
Wat nu weer?
Hoezo oerwoudvrij.....?

Dat zit zo. Veevoer, voor groot-
schalige kippenfarms en voor on-
ze andere landbouw huisdieren, 
zoals koeien, varkens etc., wordt 
gemaakt van soja. Voor het ver-
bouwen van veevoer heeft Ne-
derland wel 60 keer het oppervlak 
van eigen land nodig. Dat is heel 
veel. Die soja wordt geïmporteerd 
uit Zuid Amerika en voor deze so-
ja voor veevoer wordt grootscha-
lig oerwoud gekapt. Oerwoud, 
een complex kostbaar ecosy-
steem en ook nog eens de longen 
van de aarde, wordt opgeofferd 
om veevoer te kunnen verbou-
wen. Alleen al voor Nederland 
wordt in Brazilië een gebied van 1 
miljoen voetbalvelden in gebruik 
genomen om soja te verbouwen. 
In het Braziliaanse Amazonege-
bied wordt elk jaar 600.000 hec-
tare oerwoud door middel van 
grootschalige ontbossing veran-
derd in soja landbouw gebied. 
Met alle ellende van dien voor 
de lokale boeren die hun land en 
daarmee hun inkomsten verliezen 
en met alle ellende van dien voor 
de natuur.
In het oerwoud leven de prachtig-
ste vogels, zoals allerlei verschil-
lende fel gekleurde papegaaien, 
de prachtigste aapjes en ga zo 
maar door. De grootschalige ont-
bossing is sociale ellende en eco-
logische ellende. De boeren in 
de soja landen verliezen niet al-
leen hun land maar ook de mo-
gelijkheid om voedsel voor de ei-
gen bevolking te produceren. Bo-
vendien raakt de bodem in Zuid 

Amerika uitgeput en zitten we in 
Nederland met mestoverschot-
ten. Terwijl soja heel goed in Ne-
derland kan worden verbouwd. 
Wat heeft dit alles met natuur 
dichtbij te maken? Als je de agra-
rische gebieden, zoals onze pol-
ders met koeien maar ook met de 
prachtige weidevogels, als natuur 
wilt beschouwen, ja dan gaat dit 
stukje wel over natuur dichtbij. 
Er zijn acties gaande om oer-
woudvrije producten zoals eieren 
en kaas in de schappen van de 
supermarkten te krijgen.
De dieren die voor deze produc-
ten zorgen worden niet gevoerd 
met soja dat over de hele planeet 
is gesleept maar met krachtvoer 
van eigen bodem. Haalbaar en 
duurzaam! Oerwoudvrije kaas is 
via het internet te koop en is een 
pure heerlijke kaas. 
Laten we stoppen met grondstof-
fen en eindproducten die van heel 
ver hierheen worden getranspor-
teerd: laten we lokaal verbouwen 
en consumeren. Ik ga die oer-
woudvrije kaas meteen proberen!

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

Oerwoudvrije producten

De wonderlijke familiegeschiedenis van 
Ursul de Geer
Uithoorn - Zondagmiddag nam 
Ursul de Geer het publiek van de 
Stichting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU) mee op zijn speur-
tocht in een grote doos met fami-
liepapieren. Op het podium van 
de Thamerkerk stond die doos. De 
Geer gebruikte een selectie uit de 
inhoud voor een smakelijk opgedist 
verhaal over de generaties van jonk-
heren De Geer die hem vóór waren 
gegaan vanaf het midden van de 
negentiende eeuw.

Dat was de tijd waarin vrienden 
en geliefden elkaar nog in plechti-
ge, bloemrijke taal geformuleerde 
brieven schreven over wat hen be-
woog. De tijd ook waarin zijn adel-
lijke overgroot- en grootouders door 
combinaties met aangetrouwde fa-
milies enorme rijkdom verworven. 
Daardoor konden ze gigantische 
huizen met vele hectaren tuin en 
park en een stoet van bedienden in 
lommerrijke plaatsen als Zeist laten 

bouwen. Maar ook konden ze die la-
ten afbreken en driehonderd meter 
verderop laten herbouwen, alleen al 
omdat een aanliggende weg te druk 
werd geacht. Oud geld was er ruim 
voldoende, dus grootvader hoefde 
al niet meer te werken en kon de 
hele dag paardrijden. Ook vader kon 
zich in de Zeister villa waarin “jon-
ker Ursul” met de vier andere kin-
deren gelukkig opgroeide, dank zij 
het familievermogen geheel wijden 
aan zijn bezigheden als kunstschil-
der, muziek maken met zijn echtge-
note en zich aan zijn godsdienstige 
taken wijden als vrijgevig mecenas. 
Maar Ursul werd als opgroeiende 
puber en student andragologie re-
calcitrant. Hij zat als langharig ac-
tievoerder met een rookbom in zijn 
zak in de zaal van de Amsterdamse 
Stadsschouwburg toen luidruchtig 
werd geprotesteerd tegen het vast-
geroeste toneelbestel. De tijd van 
PROVO’s en de Actie Tomaat. Een 
hele stap in zo’n keurige familie, in 

Kind- oudercafé in Uithoorn
Uithoorn - Hoe krijg ik mijn kind 
rustig tijdens een boze bui? Hoe 
voorkom ik dat mijn kind krijsend in 
een winkelwagentje zit tijdens het 
boodschappen doen? Hoe reageer 
ik als mijn kind stampvoetend op de 
grond ligt? Herkent u deze vragen? 
Dan is ons Kind- en oudercafé wel-
licht wat voor u. Op woensdag 22 
april organiseert de Speel-Inn sa-
men met de ouder&kind coach een 
Kind-oudercafé. Tijdens deze infor-
matieve avond staan de thema’s Po-
sitief Opvoeden en het omgaan met 
driftbuien centraal. U bent welkom 
voor een kopje koffi e vanaf 19.30 
in de Speel- Inn aan de Karel Man-
delhof 3 in Uithoorn. Het program-
ma begint om 20.00 uur. Ouders of 
verzorgers van kinderen in de leef-
tijd 0- 4 jaar, wonend in de gemeen-
te Uithoorn, zijn van harte uitgeno-
digd. De avond is gratis. 

Peutertijd
De peutertijd is een bijzondere maar 
intensieve fase. Zowel voor u als 
voor uw kind. Uw kind gaat meer 
ondernemen en onderzoekt wat wel 
en niet mag. Bij het ontdekken van 
het eigen persoontje hoort ook het 
ontwikkelen van een eigen wil. Vaak 
gaat dit gepaard met driftbuien, veel 
schreeuwen, huilen, stampen, op de 

grond liggen spartelen etc. Als ou-
ders zit je dan soms met de handen 
in het haar. 

Positief opvoeden
Het pedagogisch programma ‘Po-
sitief opvoeden’ geeft ouders prak-
tische tips om met kleine en grote 
problemen om te gaan, bijvoorbeeld 
driftbuien bij peuters. 
De ouder&kind coach vertelt u in 
het Kind-oudercafé meer over: 
•  de basisprincipes van het Posi-

tief opvoeden
•  waar komt die boosheid bij peu-

ters vandaan 
•  hoe voorkom ik de boze buien en 

hoe reageer ik als mijn kind toch 
een boze bui heeft 

 
Informatie
Natuurlijk kunt u tijdens het Kind-
oudercafé ook uw vragen kwijt. 
Wilt u dieper ingaan op de indi-
viduele situatie van u en uw kind, 
dan kunt een afspraak maken met 
de ouder&kind coach. Kunt u niet 
op 22 april? Maar u heeft wel een 
vraag of wilt meer informatie? Neem 
dan telefonisch contact op met Ilse 
Meeuwis 0297- 520906 of met Ma-
rieke van Groeningen 06- 12788690 
of stuur een mail naar opvoedenop-
groeien.uithoorn@meeaz.nl

de jaren overigens waarin het fami-
lievermogen totaal verdampte en 
zich omzette in forse schuldenpro-
blematiek. Ursul moest zijn eigen 
weg gaan vinden en fi nancieel zijn 
eigen broek ophalen. Dat deed hij 
als acteur, regisseur en bekend pre-
sentator van succesvolle TV-pro-
gramma’s.
Als gevorderde zestiger stond hij nu 
voor de tweede keer op het podium 
bij de SCAU. Zijn, losjes, met hu-
mor, gepresenteerde en met gepro-
jecteerde kopieën van oude brieven 
en foto’s geïllustreerde verhaal over 
de tijd die niet meer terugkomt, be-
zorgde de bezoekers van SCAU een 
onderhoudende middag. Tijdens 
korte tussenspelen door pianist Er-
win Rommert Weerstra kon De Geer 
zijn stem even rust gunnen.
De SCAU presenteerde op deze 
middag de brochure met het nieuwe 
programma voor het seizoen 2015-
2016, waarover de SCAU in dit blad 
later nader zal berichten.

Winnaar AVIA-bonnetjes 
blij met zijn Audi R8 Spyder
Uithoorn - Wie zou er niet blij mee 
zijn als je op zekere dag te horen 
krijgt dat je de trotse winnaar bent 
van een sportwagen Audi R8 Spy-
der? Bert Haak uit Uithoorn is dat 
zeker wel, ook al is het een radio be-
stuurd elektrisch aangedreven mo-
del met een lengte van 120 cm! Het 
is een eenpersoons cabrio waar-
in ook een peuter kan zitten op een 
stoeltje, compleet met veiligheids-
gordel.
Bert Haak is al jarenlang zowel za-
kelijk als privé een vaste klant bij 
het AVIA benzinestation aan de He-
ijermanslaan, pal achter het winkel-
centrum Zijdelwaard dat momen-
teel volop wordt verbouwd. Met leu-
ke acties tracht het benzinestation 
aandacht op haar aanwezigheid al-
daar te blijven trekken. Vanwege de 
verbouwing is het benzinestation 
moeilijker te bereiken en moet men 
omrijden. Bert Haak heeft daar geen 
moeite mee en deed derhalve ook 
mee aan de actie die werd gehou-
den van 1 maart tot 31 maart. Na het 
tanken konden klanten daarbij hun 
naam en telefoonnummer noteren 
op een bonnetje waarna dat in een 
emmer kon worden gedeponeerd. 
Op die manier kon men meedingen 
naar de prijs in de vorm van een mo-
delauto van Car4Kids die er aan ver-
bonden was. Dat bleek een Audi R8 
Spyder te zijn in het formaat van een 
kindertrapauto, alleen wat geavan-
ceerder uitgevoerd. Een fraai mo-
del auto en heel leuk voor een peu-
ter. Veel klanten bleken aan de actie 
te hebben deelgenomen. Die zagen 

wel wat in zo’n prijs voor bijvoor-
beeld een van hun (klein)kinderen. 
De gelukkige winnaar was dezelf-
de mening toegedaan. Bert: “Bij ons 
zijn we nog niet zover met kleinkin-
deren, maar ik heb tegen mijn kin-
deren gezegd dat ik de auto in de 
doos bewaar en hem schenk aan 
het eerste kleinkind dat komt. Niet 
dat het zal bijdragen aan een ver-
snelde productie maar er wordt wel 
over gepraat…,” aldus een lachen-
de Bert Haak. “Ik kreeg op 1 april 
te horen dat ik prijswinnaar was en 
dacht ik eerst dat het een grap was. 
Toen heb ik zelf maar eens gebeld 
en men vertelde mij toen dat ik echt 
de winnaar was en de prijs in ont-
vangst kon komen nemen. Ik ben er 
heel blij mee. En wat het tankstati-
on betreft, ik word hier altijd goed 
geholpen, men is klantvriendelijk, 
de shop heeft het nodige te te bie-
den, je kan je auto laten wassen en 
om die redenen kom ik hier graag.” 
Benzinestationmanager John Uijt-
tenboogaard is blij met de aandacht 
die de actie met zich heeft meege-
bracht. “We hebben er toch wat ex-
tra klanten mee kunnen scoren en 
dat geeft de burger moed. We moe-
ten het tot november dit jaar zien 
uit te houden. Dan is het winkel-
centrum klaar en kan iedereen hier 
weer tanken en gebruik maken het 
aanbod in onze shop. Voor ons is het 
een moeilijke periode wat de verko-
pen betreft, maar tussendoor genie-
ten we van de vrolijke acties zoals 
deze er een is waarbij we een klant 
blij maken,” aldus John.

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

 Goed geschoten...

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

Op een fi etsrondje op 8 april kwam ik rijdend op de Middenweg in de 
Bovenkerkerpolder deze lepelaar tegen.

Frans Ravesteijn, Uithoorn

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Aan de goedwillende burger 
wordt door een goedwillende Ge-
meente gevraagd om al het af-
val te scheiden; papier, glas, gft, 
plastic, metaal, drinkpakken enz. 
en dit gescheiden aan te bie-
den. Er zijn een aantal lieden die 
dat erg letterlijk nemen en  met-
een maar begonnen zijn om hun 
rotzooi te dumpen zoals je over-
al in de gemeente ziet. De fl essen 
zijn expres kapot gegooid zodat 
de andere kinderen snijwonden 
kunnen oplopen die daar op de-
zelfde openbare speelplaats aan 
het spelen zijn. Het dak van het 
huisje was al na een paar weken 
opgeblazen en gesloopt. Ik noem 
deze lui, niets ontziend, bezopen 
en doorgesnoven tuig met een 
waardeloze mentaliteit.
Wees eens fl ink, ruim je rotzooi 
op en ga de schade betalen, blijf 
van de drank en de verdovende 

middelen af als je daar niet mee 
om kunt gaan en probeer eens 
wat op te bouwen.
G.van Stuijvenberg, Uithoorn

Ferme jongens, stoere
knapen en meiden 

Bedankt
Mijn moeder zat op 13-04-2015 
rond 17:30 h in de 170 naar het 
amstelplein. Bij de bussluis stond 
een hele grote wagen waardoor 
de bus er even niet door kon. 
Hierop reed de bus een stuk ach-
ter uit en keerde in de zijstraat en 
gooide daarna de deuren open 
en de mensen moesten er alle-
maal uit.
Nadat de buschauffeuse al-
le mensen uit de bus had gezet 
, vroeg mijn moeder hoe ver het 
was lopen naar het amstelplein. 
Deze buschauffeuse van con-
nexxion  gaf aan dat het om de 
hoek was, een klein stukje.

Mijn moeder is een vrouw op 
leeftijd die heel moeilijk loopt met 
een kruk. Nadat ze een stuk had 
gelopen kwam er een mevrouw 
naar haar toe die ook uit de bus 
was gezet en die zei “dit kan niet”. 
Ze is daarop naar de politieauto 
gelopen die bij de bussluis stond 
en de situatie uitgelegd. Deze 
agenten hebben mijn moeder ge-
holpen en haar naar ons gereden 
op het amstelplein. Bij deze willen 
wij deze mevrouw en de agenten 
bedanken. Voor de buschauffeu-
se denk de volgende keer eens 
beter na.
Jose Veldhoven uit Uithoorn

Col’inkidz kinderdisco
Uithoorn - Op zaterdag 25 april a.s., 
is er weer een Col’inKidz Kinderdis-
co bij Dans en Partycentrum Colijn. 
En natuurlijk gaan we weer verder 
met de ‘In The Mix’ discolijndans! 
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 � 4,00 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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SAS’70 doet mee aan de 
Nationale Sportweek
Uithoorn - Op zaterdag 18 april 
kunt u van 14.00-16.00 uur ken-
nismaken met volleybal vereniging 
SAS’70 in sporthal De Scheg. Door 
verschillende enthousiaste trainers 
en leden worden trainingen gege-
ven voor jong en oud. Voor de jong-
ste jeugd van 5-12 jaar wordt het 

volleybal gestimuleerd d.m.v. CMV 
(Cool Moves Volleybal). Stap voor 
stap wordt de kinderen het techni-
sche spelletje van volleybal geleerd, 
zodat het voor elke leeftijd aantrek-
kelijk is. Vervolgens heeft SAS’70 
jeugdteams in de C, B en A-klas-
se. Ook voor senioren die competi-

Bridgeclub ABC
Regio - Op 2 april j.l. hebben de 
ABC leden de Paasdrive gespeeld. 
De zaal was in  Paas sfeer gehuld en 
de paashaas zorgde voor een lek-
kere traktatie voor bij de koffie.We 
speelden voor mooie prijzen, maar 
de uitslag kon niet worden voorge-
lezen en hebben we de loopbrief-
jes in de hoge hoed gedaan en de 
nieuwe dames trokken om beurten 
de paren eruit en die gingen met 
een prijs naar huis. Een hele goede 
oplossing voor een geweldige leu-
ke ochtend. Op 9 april hebben we 
weer de 3e ronde van de 4e cyclus 
gespeeld. Het weer doet de vreug-
de altijd goed de zon scheen volop 
de zaal in  en iedereen heeft daar-
door dubbel zin om er weer goed te-
gen aan te gaan. Gelukkig was Cor 

in ons midden die samen met Lucas, 
nauwlettend de kastjes in de gaten 
hielden zodat er weer een juiste 
stand bekent gemaakt kon worden.
In de A lijn werden de heren Aja en 
John  eerste met een prachtige sco-
re van  67,08 % op de tweede plaats 
zijn geëindigd Addie en Jannet met  
57,92 % ook niet slecht en op de 
derde plaats  Ria en Joop die er iets-
jes onder zaten met 56,67 %.

In de B lijn werden verrassend eer-
ste  Lyda en Jan met 60,00% Twee-
de zijn geworden Greet en Nel met 
57,50 % ook mooi en derde werden 
Coby en Joop met 53,75 %  goed 
gedaan. Volgende week gaan we er 
weer flink tegen aan en ik wens ons 
allen weer veel succes.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 7 april wer-
den, met zeventien paren in A, de 
volgende scores behaald: Geke 
en Margo, eerste met 62.35%, Kit-
ty en Janny tweede met 57.96%. 
Als derde en vierde volgden Kokkie 
en Corrie(56.85%) en Elly en Jes-
sie (54.17%). Wat dit alles voor de 
competitie betekent? U leest het 
nu: Onbetwiste? eerste blijven Ger-
da en Nel, ik vraag me af hoe lang 
nog want met nummer twee, Ge-
ke en Margo  scheelt het nog niet 
één procent. Kitty en Janny ver-
huisden van de vijfde naar de der-
de plaats. Mieneke en Hilly, vorige 

keer tweede, staan nu op de vierde 
plek. U allen doet niet veel voor el-
kaar onder dus wie is eerste volgen-
de keer? Dames Rita en Floor u stelt 
me teleur ‘k was zo opgetogen vori-
ge week en nu? 

In de B, met dertien paren werden 
Elly en Trees eerste met 61.15%, 
tweede Ans en Loes,53.08%. Het 
combipaar Wil en Yvonne plaats-
te zich als derde met 52.25%. Bi-
beth en Tina deden het met 52.10% 
ook niet slecht en werden vierde. 
Dan de competitie: Hoewel uithui-
zig deze keer blijven Ria en Ineke 

Laddercompetitie BVU
Uithoorn - Op maandag 13 april 
werd de derde zitting van de lad-
dercompetitie bij de BVU gewonnen 
door Ans Breggeman & Lia met 61% 
in lijn A. In die lijn werden Greet & 
Henk tweede en Leo en Henk der-
de, maar ja, het is ladderen dus de 
percentages worden ‘gevlochten’ en 
daarom eindigden de paren 1 en 2 
uit de B-lijn (gedeeld eerste in de-
ze lijn), Cees & Jos en An % Bert, 
met 60% op de -dus ook gedeel-
de- tweede plaats. Greet & Henk 
staan nu bovenaan (59%), Lambert 
& Huib zijn tweede (58%) en Ans & 
Lia staan op drie. Het eerste paar uit 
de B-lijn vinden we terug op plek 7: 
Hetty en Gerard (53%).
De C-lijn ofwel Beginnerslijn heeft 
zijn eigen ladder en hier werd het 
hoogste percentage van de avond 
behaald door Henny Credbolder & 
Rineke van Pesch (62%). Ook Lu-
dy Bonhof & Anneke Buskermolen 
scoorden weer goed (61%). Doina 

van Ettikhoven vormde met Hans 
Broers een gelegenheidskoppel en 
zij werden derde (58%). Ludy en An-
neke gaan fier aan kop met 60% en 
zo’n 5% voorsprong op de rest van 
het beginnersveld, dat zo enthou-
siast is dat er in de zomer dóórge-
bridged gaat worden. Hierover la-
ter meer.

De BVU is een levendige en actieve 
bridgeclub met veel initiatieven om 
nieuwe bridgers te werven. De BVU 
doet dat onder andere door de mo-
gelijkheid te bieden om in huiselij-
ke sfeer (in overleg op dinsdag- of 
woensdagmiddag/-avond) gratis 
bridgelessen te volgen onder leiding 
van Hans Wagenvoort. Aanmelden 
en/of informatie bij Hans Wagen-
voort wagenvoorthans@gmail.com, 
mob. 06 53 368 948 of met de secre-
taris van de BVU Marineke Lang tel. 
0297 569 432 (na 18:00 uur) mail: 
bvu@telfort.nl.

Bewegwijzering Uithoorn 
wordt aangepast
Uithoorn - Naar aanleiding van het 
bericht in deze krant (NMB 8-4) 
over de nog altijd verkeerde beweg-
wijzering in de gemeente waarbij het 
verkeer naar de ‘oude N201’ (nu de 
N196) wordt opgestuurd en daar-
door veel overlast in het centrum en 
de omliggende woonwijken veroor-
zaakt, heeft de gemeente recentelijk 
laten weten dat de oude verkeers-
borden vanaf 29 april zullen worden 
aangepast. Aangenomen wordt dat 
dit dan de hele regio betreft en de 
gemeente Aalsmeer en de provin-
cie Noord-Holland hierin meegaan.  
Mocht u in de loop van de maand 
mei hier en daar dus nog een ‘ver-
ouderd’ verkeersbord tegenkomen, 

laat het ons dan even weten.
Door deze maatregel hoopt en ver-
wacht de gemeente dat vooral het 
vrachtverkeer vaker de route over 
de nieuwe N201 zal kiezen in plaats 
van door het centrum van Uithoorn. 
Ook het afbuigen van het verkeer 
bij de kruising op het Amstelplein 
naar de Meerwijk-Oost en de Prins 
Bernhardlaan zou dan grotendeels 
verleden tijd moeten zijn. Blijft nog 
het probleem van het gebruik door 
chauffeurs van verouderde GPS-
systemen die de nieuwe N201 nog 
niet in hun digitale kaartsysteem 
hebben staan omdat ze niet zijn ge-
update. Maar daar kan de gemeen-
te noch de Provincie iets aan doen.

Zaterdag 25 april
Ladies Day in 
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 25 april or-
ganiseren de winkeliers van Zijdel-
waard een Ladies Day in het winkel-

centrum. Er zijn allerlei gezellige ac-
tiviteiten speciaal gericht op vrou-
wen: zo is er een kleur- en kleding-

Fietsen 
gestolen

De Kwakel - Op vrijdag 10 april 
is tussen één uur in de nacht en 
half acht in de morgen een fiets 
gestolen vanuit de Hortensia-
laan. Het betreft een grijze he-
renfiets van het merk Union, ty-
pe Ace. Het serienummer ein-
digt op 854. Op maandag 13 
april is tussen één en kwart over 
vijf in de middag ook een fiets 
gestolen vanuit het Bilderdijkhof 
in Uithoorn. Deze damesfiets is 
van het merk Koga Miyata en is 
blauw van kleur. Op de fiets zat 
het rode regenpak van de eige-
naresse. Het serienummer van 
de Koga begint met H54.

tie willen spelen hebben we diver-
se teams die aanvulling kunnen ge-
bruiken. De herenteams komen uit 
in de 2e, 3e en 4e klasse en de da-
mesteams komen uit in de 2e en 3e 
klasse. SAS’70 viert dit jaar haar 45e 
jarig jubileum. Het is één van de ge-
zelligste volleybalverenigingen in 
Uithoorn en omstreken.
Enthousiast geworden? Kom langs 
in De Scheg op 18 april as. vanaf 
14.00 tot 16.00 uur. 
En vergeet niet je zaalschoenen 
mee te nemen.

eerste. Ook Loes en Ans zijn zich-
zelf trouw als tweede. Elly en Trees 
staan derde. Yvonne en Inger blij-
ven het, als vierde nog steeds heel 
goed doen. Ik hoop dat dit blijven is, 
wil jullie graag in de A zien spelen, 
het lijkt erop dat dat ook jullie wens 
is. En dan ach dames Cisca en Tru-
dy en Thecla en Rees hoe moet dit 
verder met u, u kunt toch wel be-
ter dan de schamele scores van de 
laatste weken? Kom op nog twee 
keer een procentje of 5 meer scoren 
en blijft in de A of streeft u naar (B)
eter? We zullen zien, zoals gezegd u 
heeft nog twee kansen. Ook spelen 
bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de 
secretaris Mieneke, telefoonnum-
mer 0297-565756.

consulente aanwezig, een nagelsty-
liste, geven twee masseurs stoel-
massages, delen de winkeliers Win-
kelcentrum Zijdelwaard hapjes uit 
en is er gezellige muziek. Verschil-
lende winkeliers hebben een kraam 
met aanbiedingen voor vrouwen bij 
de winkel. En om 14.00 uur laten 
de drie winnaressen van de Zijdel-
waard-metamorfosewedstrijd hun 
nieuwe look zien!

Dronken man 
de cel in

Uithoorn - Op maandag 13 april 
even voor half acht in de avond is 
een 30 jarige man uit Uithoorn aan-
gehouden voor een bedrijf in de 
Meerlaan wegens openbare dron-
kenschap. De politie was gealar-
meerd omdat gedacht werd dat de 
man onwel was geworden. Hij kon 
niet meer op zijn benen staan. De 
man heeft een proces verbaal ge-
kregen en is meegenomen naar het 
bureau, alwaar hij zijn roes heeft 
kunnen uitslapen tot dinsdagmor-
gen half zeven.

Auto vernield
Uithoorn - In de nacht van zater-
dag 11 op zondag 12 april hebben 
onbekenden een in Brunel gepar-
keerde auto vernield. Over de wa-
gen is zwarte verf gegooid. Ook 
hebben de vandalen het voorruit 
beschadigd en de achterlichten en 
de bumper stuk getrapt. De ver-
nieling heeft tussen tien uur zater-
dagavond en half een zondagnacht 
plaatsgevonden. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.

De Kwakel - In de nacht van zon-
dag 12 op maandag 13 april is van-
uit de Hortensialaan een zwar-
te Volkswagen Golf gestolen. In de 
auto lagen papieren, waaronder het 

Uithoorn - Op woensdag 8 april is 
om half elf in de ochtend een exa-
menstunt op het Thamen College 
uit de hand gelopen. Een groep had 
zwaar vuurwerk mee naar school 
genomen. Het vuurwerk werd af-

Merktas weg na 
inbraak kluisjes
Uithoorn - Op zondag 12 april is 
tussen half twee en half drie in de 
middag ingebroken in een aantal 
kluisjes in een sportcomplex aan de 
Enschedeweg. Uit de kluisjes zijn 
rijbewijzen, bankpassen, een credit-
card, een goudkleurig horloge van 
het merk Michael Kors en een Louis 
Vutton rugzak met zilveren ritsen 
gestolen. Op de kluisjes zijn kras-
sporen aangetroffen. Er hangen in 
het complex geen camera’s. De po-
litie doet verder onderzoek. Moge-
lijk zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht de politie te bellen via 0900-
8844.

Zwaar vuurwerk bij examenstunt
geschoten en toen geprobeerd 
werd dit stop te zetten met hulp van 
agenten, hebben de jongeren het 
vuurwerk naar de politie en naar 
leerkrachten gegooid. De buurtre-
gisseur doet verder onderzoek.

Zwarte VW gestolen
kentekenbewijs. Kenteken van de 
auto is 31-JSL-8. De diefstal heeft 
plaatsgevonden tussen negen uur 
zondagavond en tien over half tien 
op maandagochtend.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Royal concert brassband 
Concordia
Vinkeveen - Op zaterdagavond 18 
april geeft Brassband Concordia 
een voorjaarsconcert in Sociaal Cul-
tureel centrum ‘de Boei’, Kerklaan 32 
in Vinkeveen. Natuurlijk wordt deze 
avond geopend door een optreden 
van het leerlingenorkest en de blok-
fluiters, de toekomst van onze ver-
eniging, onder leiding van Berna-
dette de Bree en Stephan Koppe-
laar. Deze avond zal geheel in teken 
staan van het 200 jaar bestaan van 
ons Koninkrijk. De Brassband opent 
het concert met ‘Laudate Regem’, 
een nummer speciaal geschreven 
ter ere van de inhuldiging van Ko-
ning Willem-Alexander. Na een kor-
te beginfanfare volgt een prachtige 
gedragen melodie waarin even mu-
zikaal verwezen wordt naar het Wil-
helmus. Met dit werk is het altijd 
weer even opnieuw 30 april 2013!
Daarna kunt u luisteren naar het 

prachtige Schindler’s List, uit de ge-
lijknamige film, een film over het le-
ven van Oskar Schindler, die tijdens 
de oorlog meer dan 1100 Joden red-
de van de dood In Auschwitz. Waar-
mee willen we de verschrikkelij-
ke oorlogen die hebben plaatsge-
vonden tijdens het 200 jaar Konink-
rijk herdenken. Het werk ‘Van Oran-
je’ wat hierna volgt is geschreven 
in opdracht van het comité 200 jaar 
koninkrijk en voor het eerst in de 
Ridderzaal en Den Haag opgevoerd 
in aanwezigheid van Koning Willem-
Alexander en Koningin Maxima.
Om te laten horen dat het Wilhel-
mus nog echt wel van deze tijd is, 
speelt Concordia een swingen-
de versie van het Volkslied, waar-
in verschillende elementen als een 
wervelwind voorbijtrekken, waarbij 
het moeilijk wordt om op uw stoel 
te blijven zitten. Na de pauze speelt 

Concordia onder andere een prach-
tige suite van Händel, ‘Music for the 
Royal Fireworks, wat geschreven 
is in opdracht van de Engelse ko-
ning George II. Als klapstuk van de 
avond willen we u trakteren op de 
Rogier van Otterloo Medley, waar-
in onder andere de muziek van ‘Sol-
daat van oranje’ een grote rol speelt.
We willen dit Royal concert afslui-
ten met het prachtige Adiós Noni-
no, wat gespeeld werd tijdens het 
huwelijk van Maxima en Willem-
Alexander in 2002. De entree voor 
dit concert is voor kinderen en do-
nateurs 5,- en voor volwassenen 
10,- euro.

We hopen u deze avond te mogen 
begroeten, zodat u met ons mee 
kunt genieten van de mooie, ont-
roerende en swingende muziek die 
Concordia ten gehore zal brengen.

Breng zaterdag Goud in 
uw wijk!
De Ronde Venen - Honderden in-
woners gaan aanstaande zaterdag 
aan de slag om hun buurt nog groe-
ner en gezelliger te maken. Met bij-
na veertig initiatieven is deze vier-
de editie bij voorbaat al de groot-
ste. Goud in je wijk focust dit jaar op 
groen, duurzaam en gezond. 
In Abcoude, Amstelhoek, Mijdrecht 
en Wilnis adopteren bewoners han-
ging baskets aan lantaarnpalen in 
de straat. Samen met buren teke-
nen zij tijdens kleine buurtfeestjes 
en andere groenactiviteiten adop-
tie-overeenkomsten. Na IJsheiligen 
gaan ze de baskets samen vullen 
voor fleurige Rondeveense straten 
deze zomer.
Ook dankzij andere initiatieven 
wordt De Ronde Venen een stuk 
groener. In Abcoude leggen bewo-
ners van Dorpszicht een irrigatiesy-
steem aan voor de binnentuin van 
de Angstelborgh en aan Koppelland 

worden fruitbomen geplant. In Vin-
keveen krijgen twee groenstroken 
aan Conincksmeer beplanting en 
start de Dodaarslaan met jaar twee 
van een eigen moestuin. 

Activiteiten
Gouden partner NME-centrum De 
Woudreus in Wilnis organiseert tus-
sen 10:00 en 13:00 uur diverse na-
tuuractiviteiten in het naast gelegen 
Speelwoud. Ga op excursie, plant 
zomerbollen, aai bijen onder lei-
ding van een imker, proef zijn verse 
honing en test flammkuchen (een 
soort Duitse pizza) uit een oven die 
speciaal voor Goud in je wijk wordt 
opgestookt. Alle activiteiten zijn 
gratis.
Op vrijdag 17 april gaan verschil-
lende scholen al voor groen goud. 
Kinderen van onder andere de Pi-
usschool, Vlinderbosschool en CNS 
starten een moestuin bij hun school 

of poten bijenminnende zomerbol-
len in een nabijgelegen park. 
Naast de groene acties worden 
speeltoestellen opgeknapt, zwerfaf-
val opgeruimd, picknickbanken ge-
plaatst en veel meer. Alles in combi-
natie met vele koffiekannen en lek-
kere hapjes onder de partytent en 
met een springkussen in de buurt. 
U bent van harte uitgenodigd aan 
te haken bij één van de activiteiten. 
Een compleet overzicht vindt u op 
goudinjewijk.nl
Goud in je wijk wordt mede mo-
gelijk gemaakt door gemeente De 
Ronde Venen, NME-centrum De 
Woudreus, GroenWest en Stich-
ting Tympaan De Baat met financi-
ele ondersteuning van de gemeente 
en GroenWest. Voor meer informa-
tie en inspiratie: www.goudinjewijk.
nl, www.facebook.com/goudinje-
wijk, @goudinjewijk en goudinje-
wijk@derondevenen.nl





Uithoorn - Afgelopen zondag 12 
april hield muziekvereniging KnA 
een open podium voor leden, maar 
ook voor mensen van buitenaf die 
een muzikale noot wilden laten ho-
ren. Het was een geslaagde middag 
met vele verschillende instrumen-
ten: dwarsfluit, cello, trompet, saxo-
foon, drums en piano. Ook het leer-
lingenorkest van KnA heeft voor het 
eerst laten horen wat zij oefenen el-
ke dinsdagavond. Het leerlingenor-
kest staat onder leiding van Gerhart 
Drijvers. Leerlingen kunnen al naar 
het leerlingenorkest nadat ze een 
half jaar tot een jaar les hebben ge-
had. Samen muziek maken is leuk 
en de muzikanten leren goed naar 
de dirigent te kijken en naar elkaar 
te luisteren.
De drummers Stefan en Erik gaven 
een lekker drumsolo ten gehore en 
cellist Jeavan een prachtig klassiek 
stuk. Louca en Mica speelden twee 
mooie trompetsolo’s en een aantal 
orkestleden uit het KnA-orkest liet 
ook horen hoe zij solo kunnen spe-
len of in duet. Marinke Dormaar en 
Cor Visser lieten horen hoe mooi zij 
kunnen spelen op de dwarsfluit. Es-
ther en Heleen gaven twee stukken 

ten gehore; Fields of Gold op tenor-
sax en piano en zij sloten de mid-
dag af met een vrolijk stuk met alt 
en tenor sax.
Solo spelen is best spannend. Het 
is daarom ook heel knap dat de-
ze leerlingen dit gewoon deden, en 
ook nog heel erg goed. Muziekver-
eniging wil alle muzikanten en het 
publiek hartelijk bedanken voor hun 
komst. Wij kijken nu al uit naar het 
volgende open podium.
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Sneeuwwitje
De leukste familiemusical 
van het land
Regio - Zondagmiddag 19 april 
speelt om 14:30 uur in Crown The-
ater Aalsmeer de familiemusical 
Sneeuwwitje. Iedereen kent natuur-
lijk wel het sprookje over de mooie 
prinses, die door de jager in het bos 
wordt achtergelaten. Dit in opdracht 
van de boze koningin die van de be-
toverde spiegel te horen heeft ge-
kregen dat zij nu niet meer de mooi-
ste van het land is, maar Sneeuw-
witje. Wat zou er nu met haar gaan 
gebeuren? En zouden de bewoners 
van dat kleine huisje in het bos haar 
misschien kunnen helpen?

Bart Mijnster speelt in de musical 
één van de dwergen. Afgelopen vrij-
dag gaf hij een interview op radio 
Aalsmeer in het radio programma 
“Let’s go to the disco”. Op de vraag 
waarom iedereen naar de voorstel-
ling moest komen antwoordde hij: 
“Het is een ontzettend leuke voor-
stelling voor de hele familie en ge-
schikt voor kinderen vanaf ca. 3/4 
jaar. De voorstelling duurt 1 uur en 

een kwartier, zonder pauze. Er zitten 
vrolijke liedjes in, je kunt meedan-
sen en er zit veel humor is. Ook vol-
wassen zullen enorm genieten om-
dat er een dubbele humorlaag in zit. 
Na afloop komen alle acteurs naar 
de foyer en kan iedereen met ze op 
de foto.” Verder gaf hij als tip: “Kom 
je verkleed in sprookjes-stijl dan 
kun je je opgeven voor de sprook-
jes-modeshow na afloop van de 
voorstelling.”

Kaarten kopen?
Kaarten zijn te koop via de websi-
te: www.crowntheateraalsmeer.nl 
en tevens verkrijgbaar bij Espago 
in de Ophelialaan, Het Boekhuis in 
de Zijdstraat, Primera op het Polder-
meesterplein of een uur voor aan-
vang aan de kassa van het Crown 
Theater aan de van Cleeffkade 15. 
De reguliere prijs is 9,50. De fami-
lieprijs (=voor 4 personen) is 70,00. 
Bovendien ontvang je bij aankoop 
van 4 kaarten een gratis cd van de 
voorstelling. 

Musical “Hartsvrienden”
Regio - U kunt door het kopen van 
een theaterkaart voor de musical 
Hartsvrienden op 24 april a.s. een 
bijdrage leveren aan KWF ten be-
hoeve van onderzoeksprojecten. Het 
Crown Theater heeft in overleg met 
de producent Van Lambaart Thea-
terproducties besloten dat 50% van 
de opbrengst van kaartjes die van-
af heden worden gekocht ten gun-
ste komt van Ride for the Roses, 
editie Aalsmeer 2015. Hartsvrien-
den is een eigentijdse Nederland-
se vertaling van de musical Blood 
Brothers. Blood Brothers is al ja-
ren een ongelooflijk succes in on-
der andere het Verenigd Koninkrijk 
en Amerika, met meer dan 15 mil-
joen bezoekers. De musical ontving 
vele prijzen, waaronder drie Olivier 
Awards. In deze Nederlandse ver-
sie spelen Vera Mann, Maaike Boer-
dam, Jim Bakkum, Yes-R en Guido 

Spek de hoofdrollen. Ride for the 
Roses is een landelijke fietsevene-
ment, waarmee geld wordt ingeza-
meld voor onderzoeksprojecten van 
KWF Kankerbestrijding. Voor de 18e 
editie is Aalsmeer gastheer en de 
routes starten en eindigen bij Flora-
Holland. De 25, 50 en 100 km toch-
ten wordt door ruim 11.000 deelne-
mers gefietst op zondag 6 septem-
ber 2015. Hartsvrienden speelt op 
zaterdag 24 april in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Aanvang 20.00 uur. 
Kaartprijs 39,50 (50% gaat naar Ri-
de for the Roses) Kaarten voor de 
musical zijn te koop via de websi-
te: www.crowntheateraalsmeer.nl 
en tevens verkrijgbaar bij Espago 
in de Ophelialaan, Het Boekhuis in 
de Zijdstraat, Primera op het Polder-
meesterplein of een uur voor aan-
vang aan de kassa van het Crown 
Theater aan de van Cleeffkade 15.

Geslaagd open podium
bij KNA

Plannen doortrekken Uithoorn-
lijn nemen vastere vorm aan
Vervolg van de voorpagina.

Eindstation Amsterdam-Zuid
Voornaamste aanleiding voor de 
toch wel serieuze aanpak en de 
(versnelde) planvorming om de 
tramlijn naar Uithoorn door te trek-
ken is de komst van de Noord/Zuid 
(metro)lijn. Die loopt van Amster-
dam-Noord naar het eindpunt, het 
bovengronds gelegen station Am-
sterdam-Zuid. Veel tramlijnen en 
treinen zullen hier gaan samenko-

men, waaronder de hogesnelheids-
lijn (HSL). Ook komt er een regio-
naal busstation. Naar verwachting 
van Stadsregio Amsterdam zullen 
per dag 75.000 passagiers van sta-
tion Zuid gebruikmaken. Door de 
komst van de Noord/Zuidlijn gaat 
het lijnennet van het openbaar ver-
voer in en rond Amsterdam veran-
deren. Daarbij zal het streekvervoer 
zich meer op de OV-knooppunten 
rond de stad concentreren. Daarom 
zijn goede knooppunten belangrijk. 

Toekomstig tracé van de tramlijn van Amstelveen-West naar Uithoorn bus-
station

…of wordt het Oude Spoorhuis de eindhalte?

richt zich op twee onderdelen: in-
passing van de tramlijn in de om-
geving en de kwaliteit van de open-
baar vervoerverbindingen. De afge-
lopen maanden is gewerkt aan de 
uitwerking van de onderzoeksvra-
gen van de Uithoornlijn. Daarnaast 
is ook een opzet gemaakt voor het 
communicatie- en participatie-
traject, “Vooral voor inwoners van 
Uithoorn is dat van belang omdat 
het te onderzoeken tracé voor de 
tramlijn door bestaande woonwij-
ken loopt,” geeft Jet van Rijnsber-
gen aan. “Daarom worden bewo-
ners, scholen, bedrijven en instan-
ties uit de omgeving bij het onder-
zoek betrokken. Verder willen we 
een klankbordgroep in het leven 
roepen. Op korte termijn willen we 
daarmee beginnen. Tijdens het on-
derzoek moet ook duidelijk worden 
wat de gevolgen van de verlenging 
van de tramlijn zijn voor het totale 
openbaar (bus)vervoer in en rond 
Uithoorn.” Een zorgvuldige inpas-
sing is immers belangrijk voor de 
leefbaarheid van de mensen die in 
de buurt van het tracé wonen en de 
veiligheid voor andere weggebrui-
kers bij kruisingen. Voor een duide-
lijke en toegankelijke communica-
tie wil men het onderzoek verrich-
ten in kleine groepen, bijvoorbeeld 
voor direct aanwonenden met ge-
sprekken ‘aan de keukentafel’. Op 
andere momenten tijdens inloopbij-

eenkomsten voor bijvoorbeeld be-
woners van aangrenzende woon-
wijken.

Ook naar Mijdrecht?
‘Tramlijnen zijn minder gevoelig voor 
files dan een bus; ze zijn voordeliger 
én toekomstvaster. Ze worden min-
der snel opgeheven of aangepast’, 
zo weet men bij de Stadsregio. Het 
onderzoek van de Uithoornlijn richt 
zich op twee onderdelen. Ten eer-
ste op het ontwerp van de trambaan 
en de haltes op het tracé van de ou-
de spoorbaan en de huidige bus-
baan (HOV Aalsmeer – Mijdrecht). 
Hierbij zijn twee mogelijke eind-
haltes in Uithoorn: Busstation Uit-
hoorn of Dorpscentrum bij het ou-
de spoorhuis. Tijdens de presentatie 
kwam eveneens ter sprake of – als 
de lijn er toch komt – deze eventu-
eel kan worden doorgetrokken naar 
Mijdrecht. De busbrug over de Am-
stel is een voormalige spoorbrug en 
het bustracé naar Mijdrecht is even-
eens een oude spoorbaan. Zou dus 
kunnen… Gewezen werd op Rand-
stadrail in de Randstad, de tramlij-
nen vanuit Utrecht naar de Uithof 
en omliggen plaatsen en die in Rot-
terdam naar Hoogvliet en Spijkenis-
se. Voorbeelden waar het is gelukt. 
Hoewel het idee in goede aarde viel 
kon hierop geen concreet antwoord 
worden gegeven. Het is tenslotte 
een andere provincie waar Stadsre-

gio Amsterdam geen zeggenschap 
heeft.

Gevolgen voor openbaar vervoer
Al doende richt het onderzoek zich 
ook op de gevolgen van de verlen-
ging van de tramlijn voor het tota-
le openbaar vervoer in en rond Uit-
hoorn. Uitgezocht wordt welk aan-
vullend openbaar vervoer nodig is 
op het moment dat de tramlijn in-
derdaad naar Uithoorn wordt door-
getrokken. In het onderzoek wordt 
de tramlijn ook vergeleken met 
(toekomstig) openbaar busvervoer 
voor het geval er besloten wordt de 
tramlijn niet aan te leggen. In een 
enquête kunnen bewoners van Uit-
hoorn aangeven wat zij belangrijk 
vinden in hun gebruik van het open-
baar vervoer. Deze digitale enquê-
te wordt nog deze maand gehou-
den. Ook tussentijds informeert de 
stadsregio over de voortgang. Op 
www.stadsregioamsterdam.nl/uit-
hoornlijn staat meer informatie over 
het onderzoek. Voorts komt er een 
digitale nieuwsbrief. Belangstellen-
den kunnen zich daarvoor aanmel-
den via uithoornlijn@stadsregioam-
sterdam.nl of telefonisch op num-
mer 06-23997145. Via dit telefoon-
nummer kan de nieuwsbrief ook op 
papier worden aangevraagd. Meer 
informatie over de Uithoorn/Am-
stelveenlijn is te vinden op www.
amstelveenlijn.nl.

Genesius is er klaar voor
De Kwakel - In april heeft Toneel-
vereniging Genesius uit De Kwa-
kel weer twee stukken op het po-
dium van dorpshuis De Quakel. Op 
25 april speelt de jeugd de musical 
Het Pretplein. Geschreven door re-
gisseuse Sylvia Broos. Op 18, 24 en 
25 april spelen de volwassenen het 
blijspel “Onrust in het Rusthuis”. Een 
stuk geschreven door Henk Roede.
Het Pretplein speelt zich af op een 
speelplaats voor kinderen. Elke dag 
komen ze daar om te spelen en te 
roddelen. Hun pleintje loopt ge-
vaar om volgebouwd te worden, iets 
waar ze gezamenlijk tegen in actie 
gaan komen. Kunnen ze het Pret-
plein behouden? Onrust in het rust-
huis speelt zich – geheel volgens de 
titel – af in een rusthuis. De eerste 
drie bewoners zijn er net komen wo-
nen. Een verdwenen som geld loopt 
als een rode draad door dit stuk. Wie 

heeft het geld in zijn bezit? Is het de 
hooghartige directrice, de onooglij-
ke zuster, de “klusjesman” of toch 
één van de drie bewoners?
Een vrolijk stuk met bijzondere ka-
rakters. Regie is in handen van 
Floortje Broos. Kaarten voor de 
jeugd zijn alleen aan de deur ver-
krijgbaar voor 2,00 (gaat een euro 
van naar Warchild). Zaal open om 
14.30, voorstelling start 15.00 uur. 
Kaarten voor Onrust in het Rust-
huis zijn voor 7,50 te bestellen via 
de website www.genesius-dekwa-
kel.nl of bij de volgende adressen: 
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwa-
kel, 0297-560448. Marga Wester-
bos, Cyclamenlaan 48, De Kwakel, 
0297-532970. Supermarkt E-Markt 
Schalkwijk in De Kwakel. Aanvang 
20.15 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur. Locatie: Dorpshuis De Quakel, 
Kerklaan 16, De Kwakel.

Niets is te gek bij van Kreuningen
Mijdrecht - World of living, helpt 
thuiskomen, jouw wereld te creë-
ren in stijl en gevoel. Een nieuwe 
meubel lijn, een trendy collectie ook 
voor jongeren. World of living staat 
voor kwaliteit, maatwerk en advies. 
Het ademt een enorme veelzijdig-
heid en creativiteit uit. Grote lounge 
banken met losse componenten, 
zodat hoekbanken deelbaar zijn. 
Grove stiksels en biezen voor een 
stoer resultaat. De houten meube-
len zijn bijvoorbeeld uitgevoerd in 
massief eiken maar kunnen in elke 
gewenste finish worden afgeleverd. 
De indeling van de wandmeubel of 
kast is naar jouw keuze, op maat 
geleverd. Er zijn banken en stoe-
len in deze lijn, welke je naar jouw 
wens kunt laten aanpassen, een ho-
ge of lage rugleuning, in materiaal 

keuze van stof of leer, de poten zijn 
in kleur of materiaal te kiezen. Ook 
het zitcomfort kan aangepast wor-
den. Zit je hard of liever zacht, ben 
je klein of groot dan kun je zelfs de 

(schuif)zittingen verstellen. 
Ook verschillende breedte in arm-
leuningen, hoger of tot op de grond, 
vallen binnen de mogelijkheden. 
Met het zitprogramma kun je het zo 

creëren dat het helemaal naar jouw 
wens is. Je moet wel slagen bij van 
Woninginrichting van kreuningen, 
Industrieweg 42, Mijdrecht 0297-
283113, www.kreuningen.nl

Hier kunnen reizigers straks mak-
kelijk en snel overstappen op me-
tro’s, trams, treinen en bussen. Sta-
tion Amsterdam-Zuid wordt daar-
om een belangrijk knooppunt voor 
reizigers uit de regio ten zuiden van 
Amsterdam. De bedoeling is dat 
ook de ‘Uithoornlijn’ hierop aantakt. 
In dat licht gezien wil men de huidi-
ge metrolijn 51 van Amsterdam naar 
Amstelveen-Westwijk ‘ombouwen’ 
tot een betrouwbare, veilige, snelle 
tramlijn met minder haltes en nieu-
we, moderne trams. Voor deze trams 
zijn geen hoge perrons nodig. De 
eindhalte voor de Uithoorn/Amstel-
veenlijn wordt dan Station Amster-
dam-Zuid. Een tweede aanleiding 
om de tram door te trekken was dat 
men halverwege het tramtracé in de 
polder een opstelstation wil gaan 
realiseren. Dat leidde tot de vraag-
stelling: waarom dan ook niet de lijn 
doortrekken naar Uithoorn?

Trambaan en omgeving
In oktober 2014 besloot het dage-
lijks bestuur van de Stadsregio Am-
sterdam het doortrekken van de 
Amstelveenlijn naar Uithoorn ver-
der te onderzoeken. Uit eerde-
re studies bleek dat dit voor reizi-
gers uit dit deel van de regio voor-
delen biedt. “De gemeenteraden en 
de colleges van Amstelveen en Uit-
hoorn hebben begin dit jaar hun fiat 
gegeven aan de voortgang van dit 
project zodat het ook politiek gedra-
gen wordt,” laat Peter van Halteren 
weten. “Wij willen een betrouwbaar 
en goed functionerend netwerk van 
openbaar vervoer realiseren. Daar-
in zijn knooppunten belangrijk. Niet 
elke tram en bus gaat straks meer 
naar het centraal station. Knoop-
punt Amsterdam-Zuid wordt voor 
reizigers die vanuit de regio zuid ko-
men belangrijker. Wel wordt de di-
recte buslijn Amsterdam-Schiphol 
v.v. gehandhaafd. De Uithoornlijn 
maakt onderdeel uit van de HOV-
verbinding in het gebied Amstel-
land-Meerlanden.”

Het onderzoek van de Uithoornlijn 
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HELP DIEREN IN NOOD,
OOK BIJ U IN DE BUURT

Vele dieren leiden een buitengewoon beroerd 
bestaan; ook in Nederland. Ze worden opgesloten in 
veel te kleine hokken, ernstig mishandeld, of zonder 
pardon op straat gezet. Stichting DierenLot trekt 
zich het lot van deze dieren aan en wil hen graag 
helpen en vraagt daarbij om uw steun! Dan helpt u, 
samen met Stichting DierenLot, lokale en regionale 
dierenhulpverleners in Nederland.

HELP MEE OP UW EIGEN MANIER!

1.  Ga naar www.dier.nu en 

kies zelf hoe u wilt helpen!

2.  Bel gratis 0800-7088 en word 

vaste donateur 
3.  Stort uw eenmalige gift op giro 

2329 t.n.v. DierenLot

4.  Neem DierenLot op in
uw testament.

5.  Bel (030) 241 57 61 (werkdagen 

tussen 10.00 en 16.00 uur) als u 

meer informatie wilt
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Gezellige drukte rondom 
Scouting Eliboe Vinkeveen
Vinkeveen - Afgelopen weekend 
was het weer een gezellige drukte 
in en rondom het gebouw van Scou-
ting Eliboe in Vinkeveen. Op vrij-
dagavond speelden de Vrijdagwel-
pen de gehele avond buiten aller-
lei spellen; van trefbal tot slagbal en 
Britse buldog. De Scouts hebben de 

spullen ingepakt voor de Regiona-
le Scouting Wedstrijden, dat aanko-
mend weekend gaat plaatsvinden. 
Ook de Stam was vrijdagavond ac-
tief en hebben de keeltjes gesmeerd 
en karaoke gezongen. Op zaterdag 
zijn de Zaterdagwelpen druk ge-
weest met een verzamelspel, poort-

bal en een uitdagende estafette. De 
Afdeling heeft zich vermaakt met 
kaartspellen, zoals Cards Against 
Humanity en De Weerwolven van 
Wakkerdam. Heb je ook een keer zin 
om geheel vrijblijvend te komen kij-
ken? Neem dan eens een kijkje op 
www.eliboe.nl.

Kindermoestuin van start
De Ronde Venen – Volgende week 
woensdag 22 april start het nieuwe 
moestuinseizoen in de kindermoes-
tuin ‘de Wondertuin’ van NME-cen-
trum De Woudreus. Wekelijks op 
woensdagmiddag tussen 13.30 en 
15.00 uur wordt er met de tuinclub 
getuinierd in ieders eigen (of ge-
deelde) stukje moestuin. Met een 
eigen tas met tuingereedschap-
pen gaan de kinderen aan de slag 

met zaaien, planten, de tuin verzor-
gen en later in het jaar ook oogs-
ten. Soms gaat de oogst mee naar 
huis, soms wordt er samen wat van 
gemaakt. Naast het tuinieren zijn 
er veel andere klussen in de tuin te 
doen, zoals het maken van insec-
tenhotels, het verder bouwen aan 
de wilgentunnel, wormen zoeken, 
en het konijn verzorgen en nog veel 
meer.

Wil je meedoen? Geef je op voor 
woensdag 22 april: telefonisch 
0297-273692 of per mail nmederon-
devenen@odru.nl. 
De tuinclub is voor kinderen van 6 
jaar en ouder. Deelname kost 20,-
- voor het hele seizoen (april t/m 
september). Vriendjes en vriendin-
nen zijn welkom mee te komen hel-
pen. Hiervoor vragen we een bijdra-
ge van 2,50 per middag.
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50 JAAR!

50 JAAR!
Uithoorn - Deze week is op 
RKSG Thamen uitgebreid het 
vijftigjarig bestaan van het 
schoolgebouw gevierd. Maan-
denlang heeft de werkgroep 
Thamen 50 in het diepst geheim 
een mooi programma voor-
bereid. De hele week stond in 
het teken van de festiviteiten. 
Elke dag was er iets bijzonders: 
dinsdag kregen alle leerlingen 
en medewerkers een gebakje, 
woensdag was er een ludieke 
yell-actie en kregen de leerlin-
gen eerder vrij en donderdag 
was er korting op alle broodjes 
van Mario’s Broodjesbar in de 
grote pauze. Het hoogtepunt 
was echter vrijdag 10 april.

Overdag vervielen alle regu-
liere lessen en was er in plaats 
daarvan in alle vroegte een 
spectaculair sport & spelcir-
cuit opgebouwd. De leerlingen 
konden zich naar hartenlust 
uitleven op de stormbaan, in de 
pannakooi en op de rodeostier. 
Deze onderdelen waren buiten 
opgesteld, waar de zon de hele 
dag uitbundig scheen en al snel 
fl ink met zonnebrand werd ge-

smeerd. Ook konden de leer-
lingen wereldbal en bumperbal 
spelen en losgaan bij de karao-
ke-loungeplek. Tussendoor kon 
iedereen genieten van fris fruit, 
lekkere pannenkoeken en mier-
zoete suikerspinnen, allemaal 
vers klaargemaakt door de ou-
dervereniging.

’s Avonds was er een groot feest 
voor de hele school, verzorgd 
door de DJ’s van Radio 538. De 
stampende muziek zweepte de 
dampende lijven van de leerlin-
gen fl ink op. De feestvreugde 
werd compleet toen snackbar 
Family met vier medewerkers 
grote dozen snacks uitdeelde.
En zo eindigde een geweldige 
feestweek. We danken onze 
sponsoren Comhan Holland, 
Van Walraven en Zorg en Ze-
kerheid heel hartelijk! De festi-
viteiten krijgen nog een vervolg 
op zaterdag 6 juni, wanneer er 
een reünie wordt verzorgd voor 
alle oud-leerlingen en oud-me-
dewerkers van RKSG Thamen, 
Sint Joseph, Amstelhoorn en 
Amstelstroom. Voor meer infor-
matie: reunie@thamen.nl

50 JAAR!
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Mede mogelijk gemaakt door: Van Kouwen • Autobedrijf Co Peek • James Auto & Service Mijdrecht 
• Carteam Catsman • Rovemij • Autobedrijf van Yperen • Bakker automobiel- en schadebedrijf • 
Toyota Van Ekris • Autobedrijf Vossestein • Autobedrijf Nieuwendijk • BMW van Poelgeest • Ford de Hartog

AUTO bijlage



Van 17 t/m 26 april 2015 staat de AutoRAI in Amsterdam 
RAI weer op de agenda, het grootste auto-evenement van 
Nederland, met deze editie meer merken dan tevoren! 
Alle grote merken zijn aanwezig, waardoor AutoRAI de 
plek is om je goed te oriënteren. Daarnaast is wegdromen 
bij exclusieve merken als Ferrari, Bentley, Lamborghini, 
Porsche, Rolls Royce, McLaren, Aston Martin, Corvette, 
Morgan, Lotus, Caterham, Zenos, Noble en meer, alleen op 
de AutoRAI mogelijk! Kijk op autorai.nl voor het volledige 
overzicht!

In het Innovation LAB vind 
je alle nieuwe technieken en 
snufjes op autogebied. Een 
vliegende auto, het dash-
board van de toekomst, een 

tegenwind auto, moderne 
brandstoffen, hoogwaardi-
ge composieten, coopera-
tive adaptive cruise control 
en nog veel meer...

Praktische 
informatie
Datum & locatie:  
17 t/m 26 april 2015: 

in Amsterdam RAI

Openingstijden:

Doordeweeks
17 en 20 t/m 24 april: 

11.00-22.00 uur.

Weekend
18, 19, 25 en 26 april: 

10.00-17.00 uur.

 

Toegangsprijzen:
Koop je kaartje met korting 

bij Primera of op autorai.nl. 

Je betaalt dan slechts 

€ 14,50 i.p.v. € 18,- 

aan de kassa.

Kinderen (onder begeleiding)

t/m 14 jaar gratis.

Meer informatie is te vinden 

op www.autorai.nl of 

facebook.com/autorai.

Niet alleen voor jong, maar 
ook voor oud: de Hot Wheels 
Play Zone. In deze zone 
kunnen vaders en kinderen 

naar hartenlust spelen, 
met de gaafste, stoerste en 
snelste Hot Wheels. Ook 
kun je er filmpjes kijken, Hot 

Wheels games spelen en de 
nieuwste collectie bekijken 
en zelfs kopen.

Met een supercar vol gas 
scheuren in een hal van Am-
sterdam RAI en driftend de 
bocht door? Ook dat kan op 

AutoRAI 2015! Neem plaats 
naast de beste coureurs en 
ervaar een lekker stukje gum-
men! Of probeer een van de 

hydraulische Formule 1 of 
World Rally Car simulatoren 
en neem een kijkje in de pit 
lane.

Haal je hart op in de speciale 
klassiekerhal. Bekijk de mooi-
ste designiconen, maar ook 
de ‘gewone’ auto’s van de 
vorige eeuw. 
Wat dacht je van de Volks-
wagen Kever (1950), Jaguar 
Mark 2 (1959), BMW 1500 

(1963), Opel Manta (1970), 
Audi Quattro (1980), Porsche 
Boxter (1996) en nog veel 
meer prachtige exemplaren! 
Ook staan er verschillende 
voertuigen van de Rijkspoli-
tie van vroeger en de Ferrari 
van wijlen Prins Bernhard.

Op het buitenterrein van 
AutoRAI 2015 is van alles te 
zien en te beleven! 
Leer controle over je auto te 
houden op de Continental 

slipbaan, maak testritten 
met innovatieve auto’s op 
het verkeersplein van de toe-
komst of probeer het MyJiny 
dubbeldek rijden: 

twee op elkaar gelaste 
auto’s, waarbij iemand on-
derin gas geeft en iemand 
anders bovenin stuurt!

Altijd al zelf een auto willen 
bouwen? In de Discovery 
Garage kan dit! Daarnaast 
strijden in de Motorblok 

Battle Arena bezoekers van 
AutoRAI tegen elkaar om zo 
snel mogelijk een motorblok 
in elkaar te zetten.

AutoRAI 2015

Het grootste auto-evenement van Nederland

INNoVAtIoN LAB

testRItteN IN het BuIteNPARK

teRug IN De tIjD BIj AutoRAI KLAssIeK

Bouw Mee IN De ‘DIsCoVeRy gARAge’

RACehAL VooR De sNeLheIDsDuIVeLs

Bestel bij de online aankoop van je entreekaart een 

NS-dagretour voor slechts € 18,00 per persoon. 

Geldig vanaf elk NS-station in Nederland 

naar station Amsterdam RAI.

hot wheeLs PLAy ZoNe





Allesbehalve schattig:
De nieuwe Opel Adam Rocks S

De krachtige 1.4 Turbo-motor 
van 110 kW/150 pk met Start/
Stop-technologie neemt 
genoegen met slechts 5,9 liter 
benzine per 100 kilometer in 
de gecombineerde cyclus en 
stoot 139 g/km CO2 uit. De 
krachtbron is gekoppeld aan 
een kort schakelende zesver-
snellingsbak. De Adam Rocks 
S biedt de acceleratie van een 
compacte sportauto - vanuit 
stilstand tot 100 km/u in 8,5 
seconden – en daarbij maakt 
vooral zijn enorme souplesse 
indruk: in de vijfde versnelling 

sprint hij van 80 tot 120 km/u in 
slechts 7,9 seconden. De maxi-
mumsnelheid bedraagt 210 
km/u. De Adam Rocks S heeft 
dus de capaciteiten in huis voor 
snel en sportief rijden. Een 
speciaal sportonderstel, dat 15 
mm lager is dan bij de Adam 
Rocks, en een directe, sportieve 
besturing maken het rijplezier 
op kronkelige plattelandswegen 
helemaal compleet. Een zeer 
krachtig remsysteem en een 
uitschakelbaar ESP-systeem 
bieden ambitieuze bestuurders 
de mogelijkheid het uiterste uit 

Allesbehalve schattig en zeker niet ingetogen – dat is 
de gloednieuwe Opel Adam Rocks S. Die beleeft zijn 
wereldpremière op de AutoRAI 2015, van 17 tot en met 26 
april in Amsterdam. Met zijn stoere, gespierde uiterlijk, 
stoffen Swing Top-dak en krachtige 1,4-liter Turbo-motor, 
is de 3,75 meter lange Adam Rocks S de droomauto voor 
wie een sportief rijgedrag wil combineren met avontuurlijke 
looks, het vrije gevoel van open rijden en uitgesproken 
design.

Nieuwe generatie Nissan
Nu met gratis automaat of 
hoge korting

In Nederland beleefde Nissan 
in 2014 een elektrisch topjaar: 
510 LEAFs, 471 e-NV200’s en 
190 e-NV200 Evalia’s vonden 
de weg naar een koper. Met in 
totaal 1.171 afgeleverde elektri-
sche voertuigen was vorig jaar 
ruim tien procent van alle in 
Nederland verkochte Nissans 
volledig elektrisch.

Voorjaarskorting!
Wie meer geïnteresseerd is in 
de ‘gewone’ Nissanmodellen 
kan zich een ritje naar Am-
sterdam besparen en binnen 
stappen bij Nissan Nieuwendijk 
aan de Zijdelweg in Uithoorn. 
Hier staan de eigenwijze Micra, 
ruime Pulsar en Note, stoere 
Juke en populaire Qashqai, 
praktische NV-200 in vol ornaat 
te glimmen. U kunt ze bewon-

Nissan zal zich tijdens de AutoRai profileren als koploper in 
elektrisch rijden. Nissan ziet de AutoRAI als hét podium om 
de succesvolle honderd procent elektrische modellen aan 
een breed publiek te tonen en ze zo de aandacht te geven 
die ze verdienen. 

Daarnaast is hij ruim, zuinig 
(verbruik gemiddeld 1 op 25) 
en uitermate veilig. Mitsubishi 
dealer Van Yperen in Mijdrecht 
en Aalsmeer heeft met de 
nieuwe Mitsubishi een hyper-
moderne auto in huis die jong 
en oud aanspreekt. Een nieuwe 
auto hoeft geen vermogen te 
kosten, de nieuwe Mitsubishi 
Space Star is daarvan het 
tastbare bewijs. Deze ruime 
en veilige auto is er met zijn 
standaard vijf deuren en 
uitgebreide standaarduitrusting 
nu vanaf een zeer aantrek-
kelijke € 8.990,-. Dankzij de 
in carrosseriekleur gespoten 
bumpers heeft de auto een 
mooie, rijke uitstraling. Op vei-
ligheidsgebied heeft Mitsubishi 
de zaken ook goed voor elkaar. 
Elke Space Star heeft ABS, 
stabiliteits- en tractiecontrole, 
remkrachtverdeling en maar 
liefst zes airbags.

Bright
Wilt u meer dan de standaard 
versie? Dan kan dat natuurlijk. 

Mitsubishi heeft met de Space Star een uitermate aantrekkelijke en succesvolle 
auto geïntroduceerd. Hij is er in diverse uitvoeringen en welke u ook kiest, de 
standaarduitrusting is opvallend uitgebreid. 

Wie jarig is, trakteert!

Alweer tien jaar geleden werd Dacia onderdeel van de Renault Groep en maakte met de Logan zijn entree op de Europese 
markt. In het afgelopen decennium veroverde het merk een sterke positie. Het aantal verkochte auto’s passeerde zelfs de 
drie miljoen. 

Dacia grijpt de AutoRAI 2015 
aan om dit te vieren. De stand 
staat nagenoeg volledig in het 
teken van het tienjarig jubileum 
van Dacia op de Europese 
markt. Dat betekent ook een 
primeur voor de bezoekers 
van de grootste autobeurs 
van Nederland, want Dacia 
introduceert de extra compleet 
uitgeruste 10th Anniversary 
modellen, die voor het eerst in 
Nederland zijn te zien. 
De nieuwe 10th Anniversary 
modellen van Dacia maakten 
onlangs hun werelddebuut op 
de Autosalon van Genève en 
zijn nu te zien op AutoRAI 2015. 
De bezoeker kan ze door hun 
speciale lak Bleu Cosmos direct 
onderscheiden. Wie jarig is, 
trakteert en dus zijn de 10th An-
niversary modellen standaard 
extra compleet uitgerust met 
onder meer airconditioning, 
cruise control en centrale 
portiervergrendeling met af-

standsbediening. Behalve de 
feestelijke jubileummodellen 
van de Sandero, Logan MCV, 
Lodgy, Duster en Dokker, toont 
Dacia op de AutoRAI 2015 de 
stoere Sandero Stepway en 
de Logan MCV en Duster in 
de meeste luxe uitvoering 
Prestige. Voor een ieder die 
geen bezoek zal brengen aan 
de AutoRAI, de jubileummodel-
len zijn nu ook te bewonderen 
in één van de showrooms van 
Nieuwendijk.

www.dacia-nieuwendijk.nl

deze stoere compact-crossover 
te halen. Bestaat uit een 
lagere achterbumper met een 
uitsparing voor de sportief 
ogende uitlaat en een unieke 
achterspoiler op het dak. Het 
is mogelijk de Adam Rocks S 
naar eigen smaak in te kleuren 
dankzij keuze uit in totaal elf 
carrosseriekleuren. Die zijn 
te combineren met diverse 
dakkleuren, zoals het nieuwe, 
levendige ‘Red ‘n’ Roll’. Deze 
kleur is exclusief voor de S-
modellen van de Adam-familie 
verkrijgbaar. Als optie kan de 
kleur ‘Red ‘n’ Roll’ ook een 
hoofdrol spelen in het spor-
tieve interieur en samen met 
de optionele lederen bekleding 
met stoel- en stuurverwarming 
levert dit een bijzonder en 
exclusief voorkomen op. Dit 
wordt nog extra benadrukt 
door de leverbare Recaro 
sportstoelen.

deren én natuurlijk testen. De 
enthousiaste verkopers Mike, 
Sjaak en Bram helpen u met 
veel plezier de auto te vinden 
die bij u past. Wie in de maand 
april kiest voor een nieuwe 
Nissan krijgt een innovatieve 
X-tronic automatische versnel-
lingsbak cadeau. 
Liever handgeschakeld rijden? 
Dan gelden er deze maand 
hoge kortingen van tussen de 
1000 en 2000 euro. Een goede 
reden dus om binnenkort een 
bezoek te brengen aan Nissan 
Nieuwendijk!

www.nissan-nieuwendijk.nl

De volgende stap in het 
Space Star-programma biedt 
nog meer luxe met onder 
meer climate control, 14” 
lichtmetalen velgen, radio 
met cd/mp3 speler, elektrisch 
bedienbare ramen vóór en 
achter en privacy glass. Er is 
nu vanaf € 10.990,- de Space 
Star Bright (met automaat voor 
slechts 1500 euro meer). De 
Space Star is dus zuinig, zeer 
milieu bewust en betaalbaar. 
Echt een auto van deze tijd.

5 jaar garantie
Mitsubishi staat al jaren 
bekend om zijn kwalitatief uit-
stekende auto’s die vele jaren 
zorgeloos rijplezier bieden.  
De Space Star vormt daarop 
geen uitzondering. Mitsubishi 
geeft maar liefst 5 jaar 
fabrieksgarantie. 
Dat betekent 
dat er in elk 
geval 5 jaar 
lang zonder 

noemenswaardige kosten 
zorgeloos kan worden gereden. 
Mitsubishi heeft vertrouwen in 
zijn producten en laat u daar 
graag van profiteren.

Proefrit
Kennismaken met de nieuwe 
Space Star kan bij Van Yperen 
in Mijdrecht en Aalsmeer. Een 
uitgebreide proefrit behoort na-
tuurlijk ook tot de mogelijkhe-
den bij Van Yperen aan de Pont-
weg 4 in Aalsmeer of aan de 
Constructieweg 2 in Mijdrecht. 
Komt u dus gerust langs voor 
een nadere kennismaking 
of bel ons op 0297-324380 / 
0297-284610. Graag tot ziens in 
een van onze showrooms.

Zuinig én voordelig (automaat) 
rijden bij Mitsubishi









Tijdens de AutoRAI zijn alle 
ogen gericht op de wereld-
première van een nieuwe 
Opel Adam variant. Na de 
introductie van Adam in 2013 
volgden de Adam Rocks, een 
Easytronic 3.0 transmissie en 
de Adam S met 150 pk. Recent 
introduceerde Opel ook de ge-
heel nieuwe familie compacte 
turbomotoren met 90 en 115 pk. 

Opel KARL
De Opel KARL is een veelbe-
lovende nieuwkomer in de 
compacte klasse. Het is de 
ideale auto voor prijsbewuste 
automobilisten die niet willen 
inleveren op ruimte, kwaliteit 
en functionaliteit. De slimme 
Opel KARL is slechts 3.68 
meter lang, maar biedt toch 
plaats aan vijf inzittenden. Hij is 
voorzien van vijf portieren, een 
bagageruimte van maximaal 
940 liter en een reeks veilig-
heids- en comfortvoorzieningen 
die ongebruikelijk is in deze 
prijsklasse, waaronder Hill 
Start Assist. De 1.0 ecoFLEX 
driecilinder benzinemotor met 
55 kW (75 pk) is speciaal voor 
dit model ontworpen en staat 
garant voor lage verbruikscij-
fers en levendige prestaties. 
Opel benadrukt dat bij de Karl 
extra aandacht is besteed aan 
kwaliteit en hoogwaardige 
techniek. Naar wens kan de 
auto worden uitgerust met een 
rijstrookassistent, parkeersen-
soren en een verwarmbaar 

Opel presenteert vier primeurs 
op de AutoRAI

De geheel nieuwe Hyundai 
Tucson moet een van de 
belangrijkste modellen worden 
van Hyundai in Europa: het 
crossover- en SUV-segment 
was in 2014 goed voor 22 pro-
cent van de totale omzet. Sinds 
de introductie van de Hyundai 
Santa Fe in 2001 in Europa, 
heeft Hyundai Motor al meer 
dan een miljoen crossovers 
afgeleverd aan Europese 
kopers.

Gedurfd en sportief 
exterieur
De vooruitstrevende visie is 
terug te vinden in het design 

Geheel nieuwe Hyundai Tucson: 
Gedurfd statement door 
design en technologie

Hyundai maakt een grote stap voorwaarts met de 
lancering van de geheel nieuwe Hyundai Tucson. Deze 
gedurfde crossover combineert een geweldig design met 
geavanceerde technologieën. Daarmee heeft het model alles 
in zich om de verwachtingen van de klant te overtreffen.

Opel presenteert op de AutoRAI zijn meest complete aanbod 
van compacte modellen ooit. Daarvan zijn er drie voor het 
eerst in Nederland te bewonderen. Het zijn de hagelnieuwe 
Opel KARL en Corsa OPC. Een nieuw Opel Adam model 
beleeft zelfs zijn wereldpremière. Tevens kunnen bezoekers 
kennismaken met Opel OnStar, de nieuwste ontwikkeling in 
connectiviteit in Europa.

Ford presenteert 
op AutoRAI vier 
Nederlandse primeurs

AutoRAI
Ford Nederland is blij dat de 
AutoRAI weer op de tentoon-
stellingskalender is verschenen. 
“Uiteraard is het promotie- en 
presentatielandschap in 
de autobranche de laatste 
jaren enorm geëvolueerd 
dankzij social media en digitale 
informatieverstrekking. Maar 
als bij weinig andere producten 
vormen ook ‘look and feel’ bij 
auto’s een belangrijk aankoop-
motief. Zeker voor de privérij-
der die bij de aanschaf van een 
nieuwe auto gevoelsbeleving 
ook een rol laat spelen naast 
‘value for money’. Dan is een 
autoshow zoals de AutoRAI een 
uitstekende plek om een idee 
te krijgen voor de aanschaf van 
een nieuwe auto,” aldus Gerard 
Bolder, Managing Director van 
Ford Nederland B.V. “Door de 
nieuwe opzet is de aantrek-
kingskracht van de AutoRAI 
aanzienlijk vergroot, niet alleen 
vanwege de mogelijkheid om 
diverse modellen met elkaar te 
kunnen vergelijken en proefrit-
ten in een mogelijke nieuwe 
auto te maken. Maar ook om 
weg te dromen bij exclusieve 
modellen zoals de nieuwe Ford 
Mustang en kennis te maken 
met innovatieve technologieën 
die nu al verkrijgbaar zijn, zeker 
bij Ford.”

Nederlandse primeurs
Ford toont op haar stand vier 
Nederlandse primeurs: de 
nieuwe Focus RS, de nieuwe 
C-MAX, de nieuwe S-MAX en 
de nieuwe Edge.
De nieuwe Focus RS, een 
high-performance straat-
auto, heeft inmiddels veel 
opzien gebaard onder de 
internationale autopers, en 
deze opzienbarende Focus is 
nu voor het eerst in Nederland 
te zien, op de AutoRAI. In 
deze nieuwste RS beleeft het 
innovatieve Ford Performance 
All-Wheel-Drive zijn debuut. 
Dit geavanceerde systeem 
maakt ongekende bochtsnel-
heden mogelijk en zorgt voor 
ongeëvenaard rijplezier. De 
Focus RS wordt aangedreven 
door de befaamde 2.3-liter 
EcoBoost-motor die speciaal 
voor de RS is doorontwikkeld 
met technische aanpassingen 
en goed is voor meer dan 320 
pk. Het opvallende design zorgt 
voor een betere aerodynamica 
en koeling, en baart opzien op 
de openbare weg.
De nieuwe Ford C-MAX heeft 
een nog gestroomlijnder 
exterieur dat is voorzien van de 
karakteristieke grille in de vorm 
van een omgekeerd trapezium, 
nieuw vormgegeven koplam-
pen en langere, rechthoekige 
mistlampen. De nieuwe C-MAX 
en Grand C-MAX zijn leverbaar 
met innovatieve technologieën 

zoals de handsfree bedienbare 
achterklep en Ford SYNC 2. De 
C-MAX is voor het eerst ook le-
verbaar met de nieuwe 1.5-liter 
Ford EcoBoost-benzinemotor 
en de 1.5-liter TDCi ECOnetic-
dieselmotor met een vermogen 
van 105 pk en een CO2-uitstoot 
van slechts 99 g/km.
De nieuwe S-MAX blijft 
trouw aan de uitstraling van 
de oorspronkelijke versie en 
biedt een stijlvol uiterlijk, veel 
rijplezier en innovatieve techno-
logieën zonder in te boeten aan 
ruimte, flexibiliteit en een laag 
brandstofverbruik. De S-MAX 
is als eerste model uitgerust 
met Ford Adaptive Steering. Op 
basis van de snelheid verandert 
dit systeem continu de verhou-
ding tussen stuurgedrag en de 
wielen. Het resultaat is puur 
rijplezier op bochtige wegen. 
Voor de aandrijving zijn een 
reeks nieuwe, krachtbronnen 
beschikbaar, waaronder de 
nieuwe 160 pk sterke 1.5-liter 
en de 240 pk sterke 2.0-liter 
EcoBoost-motoren. Diesel-
rijders kunnen kiezen uit een 
120 pk en herziene versies van 
de 150 pk en de 180 pk sterke 
2.0-liter TDCi-motor. Voor het 
eerst is nu voor de S-MAX ook 
Ford Intelligent All-Wheel Drive 
leverbaar. De nieuwe S-MAX 
biedt 32 mogelijkheden voor 
het indelen van de zitplaatsen 
en de laadruimte. 
De nieuwe Edge completeert 
het ruime SUV aanbod van 
Ford in Europa dat voldoet aan 
de toenemende vraag vanuit dit 
snelstgroeiende marktsegment. 
De Edge is uitgerust met Adap-
tive Steering, waardoor de auto 
makkelijker manoeuvreerbaar 
is en meer rijcomfort biedt. 
De Edge biedt daarnaast twee 
andere nieuwe technologieën: 
Active Noise Cancellation en 
Front Split View Camera. In 
Europa levert Ford de Edge met 
twee versies van de 2.0-liter 
Duratorq TDCi-dieselmotor: 
een 180 pk sterke versie met 
een koppel van 400 Nm en een 
handgeschakelde transmissie 
met zes versnellingen, en 
een 210 pk sterke versie met 
een koppel van 450 Nm en 
een automatische PowerShift 
transmissie met zes versnel-
lingen en schakelpaddles. De 
technologisch geavanceerde 
Edge wordt het vlaggenschip 
van het Europese Ford 
SUV-assortiment, naast de mid-
delgrote Kuga en de compacte 
EcoSport.

Andere modellen op de 
Ford-stand zijn: Fiesta, B-MAX, 
C-MAX Plug-in Hybrid, Focus 
5drs, Focus Wagon, Mondeo 
5drs, Mondeo Wagon, Eco-
Sport, Kuga en Mustang.

www.forddehartog.nl

Na enkele jaren van afwezigheid vindt van 17 t/m 26 april 
in Neerlands grootste beursgebouw, de RAI in Amsterdam, 
wederom de AutoRAI plaats. Traditioneel het belangrijkste 
en grootste auto-evenement van Nederland. Ford is – 
uiteraard – aanwezig en presenteert in Amsterdam naast de 
gangbare modellen maar liefst vier Nederlandse primeurs. 
Tevens kunnen de bezoekers zowel op de Ford-stand als op 
het buitenterrein (Buitenpark) kennismaken met diverse 
geavanceerde technologieën en bestaat de mogelijkheid 
een proefrit te maken in een C-MAX Plug-In Hybrid en een 
Mondeo Hybrid. 

benadrukt met de Corsa OPC 
van de nieuwste generatie. 
Deze zeer opvallende en uiterst 
dynamische uitvoering biedt 
topprestaties dankzij hoog-
waardige techniek. De 1,6-liter 
OPC-turbomotor levert 152 
kW (207 pk) vermogen en een 
maximumkoppel van 245 Nm 
(280 Nm in overboost-functie), 
goed voor een sprint van 0-100 
km/u in 6,8 seconden en een 
topsnelheid van 230 km/u. 
Het onderstel met innovatieve 
dempers van Koni zorgt ervoor 
dat de Corsa OPC zowel spor-
tief als voldoende comfortabel 
is. Het optionele Performance 
Package bestaat uit onder meer 
een mechanisch sperdifferen-
tieel en een nog sportiever 
onderstel. Het nieuwste lid van 
het Opel Performance Center 
is leverbaar vanaf € 32.995,- en 
wordt op de AutoRAI vergezeld 
door de Insignia OPC en de 
Astra OPC.

Opel OnStar

OnStar is de nieuwste 
ontwikkeling in connectiviteit 
in Europa. Opel introduceert 
deze zeer complete online as-
sistentiedienst vanaf komende 
zomer voor de personenauto’s. 
OnStar schakelt bijvoorbeeld 
automatisch hulpdiensten in 
na een ongeval en bij diefstal 
is de auto via de app direct 
te traceren en op afstand te 
vergrendelen. Met OnStar 
is elke Opel bovendien een 
krachtige, mobiele Wi-Fi 
hotspot. Tot wel zeven mobiele 
apparaten kunnen tegelijkertijd 
worden gekoppeld, zodat de 
passagiers continu online 
zijn. Ook handig is de Vehicle 
Diagnostics-functie die op ieder 
gewenst moment een rapport 
met de belangrijkste gegevens 
en informatie over het voertuig 
opstelt.

Verder is op de AutoRAI 
aandacht voor de nieuwe 
generatie Opel Van Kouwen. 
www.opel-vankouwen.nl

lederen stuurwiel.
Ook op het gebied van con-
nectiviteit en infotainment staat 
de Opel Karl zijn mannetje. Het 
veelzijdige IntelliLink-multime-
diasysteem met touchscreen 
verbindt snel en eenvoudig met 
Apple- en Android-toestellen 
en biedt optimale connectiviteit 
dankzij apps en Bluetooth.
Voor het exterieur zijn tien ver-
schillende carrosseriekleuren 
beschikbaar en er is keuze uit 
diverse typen (lichtmetalen) 
wielen van 14 tot 16 inch. Naar 
verwachting krijgt de Karl een 
vanafprijs rond de 10.000 euro.

Opel Corsa OPC
Het sportieve karakter van Opel 
wordt op de AutoRAI extra 

geplaatst, waardoor deze los-
komt van de lange motorkap. 
Het geeft de auto een bijzonder 
slank voorkomen – uniek voor 
een crossover.

Gebruiksgemak afgestemd 
op klantbehoefte
De geheel nieuwe Hyundai 
Tucson biedt volop rijcomfort, 
mede dankzij de verwarmbare 
en geventileerde voorstoelen. 
Ook is de crossover als eerste 
Hyundai-model in Europa le-
verbaar met het Smart Parking 
Assist System (SPAS). Het 
navigatiesysteem is meer dan 
drie keer zo snel als de versie 
in zijn voorganger, de Hyundai 
ix35.

Uitgebreid veiligheidspakket
Op het gebied van veiligheid 
is de nieuwe Hyundai Tucson 

van de geheel nieuwe 
Hyundai Tucson. De opvolger 
van de Hyundai ix35 heeft 
een gedurfde en sportieve 
uitstraling, mede door zijn 
verfijnde, gestroomlijnde 
vlakken, robuuste afmetingen 
en scherpe lijnen. En natuurlijk 
door de nieuwe zeshoekige 
grille; ons familiegezicht’, aldus 
Peter Schreyer, President en 
Chief Design Officer van de 
Hyundai Motor Group. De 
voorzijde van de geheel nieuwe 
Hyundai Tucson valt op door de 
vleugelvormige voorbumper 
en de LED-dagrijverlichting. De 
A-stijl is meer naar achteren 

een van de meest compleet 
uitgeruste voertuigen in zijn 
segment. De crossover is 
bijvoorbeeld te voorzien van 
Autonomous Emergency 
Braking (AEB), wat ervoor zorgt 
dat de auto automatisch remt 
als er plotseling een persoon of 
voertuig aan de voorzijde wordt 
gesignaleerd – ongeacht de 
rijsnelheid. Ook leverbaar zijn 
veiligheidssystemen als Lane 
Keeping Assist System (LKAS), 
Rear Traffic Cross Alert (RTCA), 
Blind Spot Detection (BSD), 
Speed Limit Identification 
Function (SLIF), dat onder meer 
verkeersborden scant en waar-
schuwingen geeft, en het Active 
Hood System (AHS), dat de 
motorkap iets omhoog brengt 
in geval van een aanrijding 
met een voetganger, om zo de 
kans op ernstig letsel van de 
voetganger te verkleinen.

Ruime keuze aan efficiënte 
motoren
De Hyundai Tucson wordt 
verkrijgbaar met een van de 
breedste motorengamma’s in 
zijn klasse. De range omvat 
twee benzine- en drie diesel-
motoren. Nieuw is de 1.6-liter 
T-GDI turbomotor met 129,4 kW 
(176 pk), die naar keuze is te 
combineren met een handge-
schakelde zesversnellingsbak 
of een zeventraps automaat 
met dubbele koppeling. Alle 
motorvarianten zijn bovendien 
verbeterd wat betreft rijeigen-
schappen, hebben een laag 
brandstofverbruik en voldoen 
aan de strenge Euro 6-emis-
sienormen.







Nationale Sportweek bij KDO Dag
De Kwakel - Tijdens de Nationale 
Sportweek van 20 tot 25 april 2015 
geeft KDO DAG iedereen de gele-
genheid om vrijblijvend mee te ko-
men doen met een van onze lessen 

volgens het lesrooster. KDO Dance 
Aerobics Gymnastiek (DAG) is een 
onderdeel van sportvereniging KDO 
en de meeste lessen worden ge-
geven in het sportcomplex aan de 

Vuurlijn in De Kwakel. KDO DAG 
heeft voor ieder niveau een uitge-
breid aanbod aan lessen voorpeu-
ters vanaf 2,5 jaar tot en met seni-
oren van boven de 80 jaar. (zie les-

rooster op www.kdo.nl) De les-
sen worden gegeven door gediplo-
meerde instructrices en de toegang 
is zeer laagdrempelig. Goede ver-
antwoorde lessen en plezier in het 
sporten staan voorop. 

Voor de jeugd worden er naast de 
gewone lessen, speciale activiteiten 
georganiseerd zoals deelname WA 
Verlaantoernooi met diplomagym 
en demonstratie Dance groepen. 
De gymnastiek groepen doen zowel 
op turnselectie en recreatief-niveau 
mee aan de regio wedstrijden met 
bevriende sportverenigingen uit de 
buurt. De Dance groepen doen mee 
aan diverse demonstraties zoals bij 
het Midzomernacht festijn van mu-
ziekvereniging TAVENU.
Bij de volwassenen wordt de na-
druk gelegd op lekker sporten, fit 
en strak worden en blijven. Ieder op 
een eigen niveau, zonder verdere 
verplichtingen.
De contributie is altijd laag en tot 
het einde van het seizoen hebben 
we speciale aanbiedingen.

UWTC jeugd succesvol 
bij interclub wedstrijd
Uithoorn - Na de succesvolle kick 
off van de jeugdtraining op 7 april, 
waarbij de ouders van de kinderen 
uitleg kregen over de trainingen en 
wedstrijden, stond de eerste inter-
club wedstrijd op het programma. 
De jeugdcommissie van UWTC wil 
het wedstrijdrijden ook stimuleren 
dus werd er ’s morgens vroeg ge-
zamenlijk vertrokken naar de wed-
strijd. En wat deden onze jeugd-
renners het geweldig! Bij de jong-
ste jeugd, cat 1-2, een klein deel-
nemersveld. Siem van Smooren-
burg en Esmee de Rijk konden lek-
ker meerijden in de groep. Soms lag 
Siem iets voor en de volgende ron-
de kwam Esmee iets eerder door. De 
laatste ronde werd er fel gesprint 
tussen beide. Kleine Siem haalde al-
les uit de kast en kwam met lichte 
voorsprong op Esmee over de finish. 
Voor Siem een mooie derde plaats 
en ook Esmee mocht voor haar vier-
de plaats een beker in ontvangst 
nemen.
Bij cat 3-4 stond het grootste start-
veld met 16 deelnemers. Mees van 
Smoorenburg, Louisa Suchtelen en 
Joyce de Rijk konden lang in het pe-
loton blijven. Helaas had Joyce last 
van haar luchtwegen en moest er als 
eerst af, maar ze bleef keurig door-
rijden en werd 13e. De laatste ron-
des moest ook Louisa het peloton 
laten gaan. Maar petje af voor de-
ze dame, ook zij bleef goed volgen 
en werd 10e. Op het moment dat het 
peloton de bel kreeg was Mees er-
vandoor gegaan. Helaas voor Mees 
gingen er een paar dames hard in 
de achtervolging en werd hij weer 
bijgehaald. Uiteindelijk werd Mees 
toch nog derde.

Tanden bijten
Bij cat 5-6 hadden Sven Busker-
molen en Olivier Suchtelen er zin 
in. Sven hield het tempo hoog en is 
menig ronde aan kop van het pe-
loton gezien. Uiteindelijk bleven 
ze met z’n 6-en over. Olivier moest 
soms op zijn tanden bijten om het 
tempo te kunnen volgen. Met als 

resultaat een sterke 2e plaats voor 
Sven en een 5e plaats voor Olivier.
Bij de laatste groep: cat 7 en nieu-
welingen schrok Ian v.d. Berg even 
toen hij doorkreeg dat ze gezamen-
lijk moesten rijden. Hier was natio-
naal sterk rijdende Stefan Appel-
man heel veel maatjes te groot voor 
de rest. Ian kon echter heel goed 
het peloton volgen en Ian wist ver-
rassend in de eindsprint naar de 6e 
plaats te rijden. Helaas net buiten de 
bekers, maar al wel bijna zijn doel 
van dit jaar bereikt. Namelijk een 5e 
plaats halen bij een wedstrijd. Top 
gedaan allemaal en volgende week 
is er weer zo’n leuke wedstrijd bij 
WTC de Amstel.
Op hetzelfde tijdstip was er ook een 
NK selectiewedstrijd voor de jeugd 
in Hoorn. Hier behaalde Eric Looij uit 
Wilnis met een 7e plaats enkele be-
langrijke plaatsingspunten.

Veteranen wedstrijd
Zondag 12 april waren er veel ren-
ners naar Woerden gekomen om 
daar te starten in een veteranen 60+ 
wedstrijd. Tussen de deelnemers de 
UWTC renners  Leen Blom, Nico 
Fokker, Piet Rewijk, John Tromp en 
Guus Zantingh. Vanaf het startschot 
werd er erg hard gereden waardoor 
het peloton uiteen viel. Na onge-
veer 20 minuten wedstrijd ontstond 
er een kopgroep van 10 renners met 
daarbij John Tromp, alsook de Kam-
pioen van Nederland Gijs Nederlof. 
Achter deze kopgroep vormde zich 
een groep van 11 renners met daar-
bij Guus Zantingh, deze groep wist 
de kopgroep niet te achterhalen. De 
10 renners van de kopgroep bleven 
bij elkaar, omdat niemand de ruimte 
kreeg om te ontsnappen. De wed-
strijd werd gewonnen door Hans 
van Bavel uit Sint Anthonus,  hij wist 
John Tromp nipt voor te blijven en 
hiermee spurtte John Tromp uit Ku-
delstaart zich naar een mooie twee-
de plaats en haalde hiermee zijn 
eerste podiumplaats van dit seizoen. 
Guus Zantingh won de spurt van de 
tweede groep en werd 11e.

De knopen geteld bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - En weer strijken Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister met 
de eer in de derde ronde parencom-
petitie.
De overwinning in de laatste zit-
ting met 61,11% maakten ze on-
bereikbaar voor de concurrentie 
in de A- lijn en leverde een totaal 
op van 58,08% gemiddeld. Lijnie 
Timmer & Rita Vromen pakten de-
ze laatste avond van de ronde met 
59,38% de tweede plek, maar eer-
der behaalde resultaten lieten hen 
in de middenmoot stranden. Met 
de derde plaats van 55,21% reik-
ten Ger Quelle & Gijs de Ruiter net 
niet tot de top drie in de eindstand, 
ze werden met 55,21% vierde. Ook 
Jan Egbers & Ben Remmers kwa-
men met 54,51% als vierde tekort 
voor het erepodium, daar en tegen 
stelden André van Herel & Cora de 
Vroom met 52,43% hun derde plaats 
met een totaal van 55,47% wel veilig. 
Joop van Delft werd deze avond bij-
gestaan door Mieke van den Akker 
en dat was voldoende om als twee-
de van de derde ronde in de ana-
len te worden opgenomen. Onder-
in bij de degradanten was het “Luc-
tor et Emergo” voor de families van 
der Roest en Selman. Ze eindigden 
precies gelijk met 45,93% na vijf zit-
tingen en daar de R voor de S komt 
in het alfabet gaven Hans en Sonja 
heel galant Heleen en Mees de kans 
het nog maar eens op A niveau te 
proberen! In de B- lijn is dat probe-
ren zeker verdiend door Elisabeth 
van den Berg & Ineke Hilliard. 

Hoogste
Zij presteerden het om in deze ron-
de het hoogste gemiddelde van de 
club te scoren met 59,64% en ook de 
laatste avond bracht ze het zoet der 
overwinning als eerste met 62,50%. 

Het werd dus tijd dat ze verkassen! 
Anton Berkelaar & Wil van der Meer 
werden keurig tweede met 59,52%, 
net voor Marijke & Ger van Praag 
die 59,23% lieten aantekenen. De 
vierde plek met 57,74% voor Floor 
& Theo Janssen was ruimschoots 
genoeg om als derde bevorderd te 
worden. Marja van Holst Pellekaan 
& Sandra Raadschelders namen al-
vast een voorschot op spelen in de 
B- lijn en werden zowaar netjes vijf-
de met 55,95%. Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst konden deze avond 
geen potten breken maar hun eer-
dere resultaten waren zodanig dat 
ze als tweede paar weer opgeste-
gen zijn naar het bridgemekka van 
de club. In de C- lijn dus weer de 
“heen en weer” voor Marja en San-
dra gevolgd door Ans de Koning 
& Wim Röling die deze avond het 
voortouw namen met 61,81%. Rob 
Bakker & Maarten Breggeman had-
den na de magere jaren weer eens 
een opsteker met 60,76% als twee-
de, waarna op gepaste afstand de 
nummers, drie Lenie Pfeiffer & Tina 
Wagenaar 54,17%, vier Wim Harding 
& Henny Heijnen 53,47% en vijf Ton-
ny & Otto Steegstra 50,69% volg-
den. Het was genoeg voor laatst ge-
noemden om het de volgende keer 
weer in de B- lijn te mogen probe-
ren en die kans krijgen ook Atie de 
Jong & Evert Wevers die als vierde 
paar overgaan.
Met de laatste ronde van dit sei-
zoen voor de boeg heeft u nog net 
de kans om mee te genieten van de 
sfeer bij Bridgeclub De Legmeer. El-
ke woensdagavond vanaf 19.45 uur 
in Dans & Party Centrum Colijn aan 
de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 0297 567458.

Zuur puntenverlies voor KDO in 
thuiswedstrijd tegen Schoten
De Kwakel - Na een Paasweekein-
de zonder voetbal voor de Kwake-
laars, kwam afgelopen zondag het 
laaggeplaatste Schoten op bezoek 
in De Kwakel. Eerder dit seizoen 
speelden beide teams tegen elkaar 
in Haarlem-Noord. Schoten won de-
ze wedstrijd destijds verdiend met 
3-1. Voor KDO tegen Schoten de 
schone taak om de zure nasmaak 
van de uitwedstrijd weg te spoelen 
en de drie punten in De Kwakel te 
houden. Trainer Raymond de Jong 
kon tegen Schoten beschikken over 
een nagenoeg fitte selectie, waar-
door onder andere Maurice Bartels 
en Mathijs van Rijn op de bank be-
gonnen.

Eerste helft
In de eerste helft had KDO de wind 
in de rug en speelde Schoten bij vla-
gen van het kastje naar de muur. In 
de eerste tien minuten hadden de 
Kwakelaars al ruim afstand kunnen 
nemen van het, tegen degradatie 
voetballende Schoten, maar met na-
me Rick Kruit was tot twee keer toe 
ongelukkig in zijn afronding. In de 
25e minuut was opnieuw Rick Kruit 
dichtbij de openingstreffer, maar op 
één meter van het doel schoot Rick 
de bal op de lat, na een goede voor-
zet van Joris Kortenhorst. Toch was 
het drie minuten later wel raak voor 
KDO. Nadat Joeri Stange de bal op 
de lat schoot, bediende Rick Kruit in 
de rebound Timo Kas op maat, die 
vervolgens de bal knap in de lange 
hoek plaatste, 1-0. KDO profiteer-

de in de eerste helft veelvuldig van 
de ruimte die achterin werd wegge-
ven bij Schoten doordat ze slechts 
met drie verdedigers acteerden. In 
de 36e minuut was het dan ook niet 
verrassend dat de Kwakelaars hun 
tweede doelpunt van de middag 
wisten te maken. Na een geplaats-
te corner van Bart van der Tol kon 
rechtsback Danny ten Hoope van 
dichtbij de 2-0 binnenschieten, wat 
ook de ruststand zou betekenen.

Tweede helft
In het begin van de tweede helft wa-
ren de rollen drastisch omgedraaid, 
mede doordat de Kwakelaars tegen 
de wind inspeelden. KDO stond in 
de beginfase na de thee ook niet 
goed, doordat sommige spelers 
zichtbaar ongeconcentreerd leken 
te zijn. Hiervan profiteerde Schoten 
in het eerste kwartier optimaal. In 
de 48e minuut belandde een voor-
zet van Schoten op de hand van ver-
dediger Danny ten Hoope in het ei-
gen zestienmetergebied, waardoor 
de Haarlemmers een penalty kre-
gen. Ten Hoope ontsnapte hierbij 
aan zijn tweede gele kaart, maar ge-
scoord werd er wel, 2-1. Vier minu-
ten later werd er matig uitverdedigd 
door KDO, hierdoor kreeg Schoten 
een man-meer situatie die ze maxi-
maal uitbuitten en zo de gelijkmaker 
aantekenden, 2-2. Tot overmaat van 
ramp kwam Schoten in de 57e mi-
nuut zelfs op voorsprong. Een voor-
zet die door iedereen gemist werd, 
werd uiteindelijk bij de tweede paal 

binnengeschoten. Grote vraag hier-
bij was of het wel of geen buitenspel 
was, maar de scheidsrechter keurde 
het doelpunt, tot groot ongenoegen 
van KDO, goed, zodat het 2-3 werd.

Invallers
Met de verse invallers Maurice Bar-
tels en Mathijs van Rijn binnen de 
lijnen gingen de Kwakelaars op 
jacht naar de gelijkmaker. Beide 
spelers voegden op dat moment iets 
toe aan het Kwakelse spel: Maurice 
speelde met veel venijn en Mathijs 
won diverse duels. In de 72e mi-
nuut kwam de ploeg van Raymond 
de Jong, mede hierdoor, ook op ge-
lijke hoogte. Maurice Bartels speel-
de Rick Kruit in, die met een keuri-
ge boogbal Mathijs van Rijn op zijn 
hoofd aanspeelde. Van Rijn kon ver-
volgens bij de tweede paal de 3-3 
binnenkoppen. Gesteund door de-
ze gelijkmaker ging KDO in de slot-
fase van de wedstrijd op jacht naar 
de overwinning, die erin de 87e mi-
nuut ook leek te komen. Wederom 
was het Rick Kruit die een strak-
ke voorzet wist af te leveren vanaf 
de rechterkant op Mathijs van Rijn. 
Van Rijn, zeer gretig ingevallen, eta-
leerde zijn klasse door bij de tweede 
paal de bal snoeihard in de kruising 
te koppen, 4-3.

Driepunter
Niks leek een volgende driepunter 
voor KDO meer in de weg te liggen, 
maar toch ging het in de 93e minuut 
nog mis. Rick Kruit speelde de bal 

ter hoogte van de middenlijn uit om-
dat Joris Kortenhorst geblesseerd 
op het veld lag. In de daaropvolgen-
de ingooi van Schoten werd de bal 
in de diepte gespeeld, waarop KDO 
achterin matig anticipeerde. Scho-
ten ging direct vol druk zetten, ter-
wijl Mathijs Molleman de verkeerde 
oplossing koos. In plaats van de bal 
uit te schieten of blind naar voren 
te spelen, probeerde Molleman het 
voetballend op te lossen, wat gro-
te gevolgen had. Mathijs verloor de 
bal, waarna Schoten alsnog de ge-
lijkmaker wist te maken, 4-4. Deze 
actie verdient zeker geen schoon-
heidsprijs voor Schoten, maar KDO 
had deze situatie slimmer moeten 
uitspelen.
Kortom, in plaats van drie punten 
hielden de Kwakelaars slechts één 
punt over aan de ontmoeting met 
Schoten. Als team heeft KDO echter 
wel karakter getoond, maar uitein-
delijk voelde het toch als nederlaag. 
Door dit gelijkspel blijft KDO op 
de vierde plaats staan in de derde 
klasse C. Volgende week spelen de 
Kwakelaars een uiterst belangrijke 
thuiswedstrijd tegen Zwanenburg. 
Met het oog op de derde periodeti-
tel is Zwanenburg (met drie punten 
minder dan KDO) op dit moment de 
grootste concurrent voor de Kwa-
kelse ploeg. De wedstrijd begint om 
14:00 uur en we hopen dat uw onze 
ploeg deze middag ook weer komt 
steunen!
Opstelling KDO 1: Peter Onderwa-
ter, Danny ten Hoope (50e Mauri-
ce Bartels), Mathijs Molleman, Mi-
chael Meijer, Doron Borger, Jo-
ris Kortenhorst (90e Fabian van der 
Hulst), Bart van de Tol (60e Mathijs 
van Rijn), Timo Kas, Rick Kruit, Sven 
Vlasman en Joeri Stange.

BMX TOP competitie 
Valkenswaard!
Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
de allereerste Topcompetitie van dit 
seizoen verreden en ditmaal op de 
vernieuwde baan in Valkenswaard. 
22 Rijders van UWTC hadden zich 
ingeschreven bij blok 1; de boys 
7-12 en de cruiser categorie, om 
de strijd met de rest van Nederland 
aan te gaan. Klokslag tien uur begon 
de wedstrijd. Mooi op tijd, met een 
heerlijk zonnetje over de baan. Prima 
weer om een prima prestatie neer te 
zetten. Bij de boys 9 deed Jur de Beij 
zijn uiterste best om in de manches 
bij de eerste vier te eindigen. Dit luk-
te helaas niet, het hield voor hem op 
na de manches. Bij de Boys 10 jaar, 
7 rijders van UWTC aan de start, 
maar gelukkig allemaal in een ande-
re bak. Jessy Soede reed netjes drie-
maal naar plek 3. Ook Rens Gröm-
mel, Alec van der Mast, Joël Rijne-
ker en Daan Corts lukte dit op naar 
de kwartfinale! Voor de andere twee 
Giovanni de Haan en Jordi Maijen-
burg hield het op na de manches. 
Bij de boys 12 jaar ook een plaats 
in de kwartfinale voor Max de Beij 
en Brian Boomkens. Voor Brian was 
het nog heel spannend. Hij moest 
in de laatste manche minimaal bij 
de eerste twee eindigen om zo ze-
ker te zijn van een plek in de kwart-
finale. Na een uitstekende start en 
een prima race lukte dit en was zo 
zeker van zijn plaats in de kwartfi-
nale. Bij de cruisers deed Rober-
to Blom uitstekende zaken hij reed 
driemaal bij de eerste vier. Hij kan 
daardoor gelijk doorstromen naar 
de “grande finale”. Na wat proble-
men met de lijsten door computer-
storingen kon men eindelijk begin-
nen met de kwartfinales. In totaal 
16 kwartfinales. Bij de boys 10 reed 
Daan Corts naar de 6e plaats. Ook 
Joël Rijneker werd 6e. De andere 3 
rijders Rens Grömmel, Jessy Soede 
en Alec van der Mast deden het iets 
beter. Zij werden alle drie 5e maar 
dit was niet genoeg voor een plek in 
de halve finale. Bij de boys 12 luk-
te dit ook bij Max de Beij en Brian 
Boomkens niet. Zij werden respec-

tievelijk 5e en 6e in hun kwartfina-
le. Bij de finale van de cruisers reed 
Roberto Blom naar de 6e plaats! ’s 
Middags de eer aan blok 2; de boys/
girls 13,14, nieuwelingen jongens, 
sportklasse 25+ en de Elite man en 
Woman. Hierin ook een aantal rij-
ders van UWTC aan de start. Wiljan 
Brouwer reed in zijn klasse alleen de 
manches, hij werd namelijk 3x 5e.T 
om Brouwer, Mats de Bruin, wisten 
het te redden tot de achtste finales. 
Hierin werden zij 6e en 8e. Rober-
to Blom die ’s morgens nog de finale 
had gehaald bij de cruisers, reed ’s 
middags op zijn “gewone” fiets weer 
keihard in de rondte. Hij wist ook de 
achtste finale te halen hij werd hier-
in 5e. Bij de boys 13 deed Izar van 
Vliet goede zaken. Hij wist de hal-
ve finale te halen waarin hij een 5e 
plaats wist te behale. Net niet ge-
noeg voor de finale. Bij de Boys 14 
reed Kevin Boomkens ook een hal-
ve finale, hij werd 7e. Voor Joey Nap 
bij de “nieuwelingen” rijdend was de 
baan in de halve finale 15 cm te kort. 
Hij werd nipt 5e. Bart van Bemme-
len rijdend bij de boys 14 deed ver-
leden week in Zolder bij de Europe-
se rondes al hele goede zaken door 
daarin op zaterdag en zondag de fi-
nale te behalen. Hij verkeert op dit 
moment dus in uitstekende vorm en 
dat liet hij ook weer zien op de baan 
in Valkenswaard. In de finale reed hij 
zeer sterk naar de eerste plaats, een 
uitstekende prestatie! De volgende 
wedstrijd zal volgende week zondag 
zijn op de BMX baan in Baarn weer 
een strijd in de WEST-competitie.

KDO JG1 verrast Only 
Friends bij start wedstrijd
De Kwakel - Na het positief verlo-
pen WA Verlaantoernooi stond de 
volgende competitiewedstrijd weer 
gepland tegen Only Friends JG2. 
KDO had een licht windvoordeel in 
de 1e helft en die werd heel goed 
benut.
De eerste 5 minuten werd de wed-
strijd alleen gespeeld op de helft 
van Only Friends. Only Friends 
kwam niet onder de druk van-
daan en stond binnen die 5 minu-
ten al met 0-2 achter door doelpun-
ten van Bronwin en Stijn. Door deze 
verrassende start was het team uit 
Amsterdam Noord volledig de weg 
kwijt. Halverwege de 1e helft zette 
Timo na een harde voorzet de stand 
op 0-3. KDO hield druk op de tegen-
stander en door het goede samen-
spel ontstonden er nog veel meer 
kansen. Only Friends had hier veel 
geluk dat de score niet snel ver-
der opliep. Voor rust zou KDO nog 
2x scoren: Bronwin schoot de bal 
resoluut in na te zijn vrij gespeeld. 
Na een kort genomen vrije trap kon 
Dylan de bal tegen de touwen wer-

ken. De 1e helft was afgelopen met 
een stand van 0-5 en keeper Nino 
had maar 3 ballen gehad om uit te 
trappen. In de 2e helft kregen we 
een ander weertype (regen en meer 
wind). Of dit nu het spel beïnvloed 
is niet duidelijk maar nu kwam KDO 
bijna niet meer van hun eigen speel-
helft. Nino kreeg het een stuk druk-
ker en dus ook de verdediging be-
staande uit: Youssef, Manisha, Ti-
mo en Mark. De combinaties die in 
de 1e helft vanzelfsprekend waren 
werden niet meer uitgespeeld zodat 
Only Friends kon blijven aandringen. 
Thomas fungeerde als een stofzui-
ger en verstoorde veel aanvallen 
van Only Friends. KDO kwam wel 
niet meer aan het goede spel van 
de 1e helft toe maar gaf de tegen-
stander ook geen kansen meer zo-
dat de eindstand Only Friends JG2 
– KDO JG1 0-5 bleef. Kinderen met 
een beperking van 6- 17 jaar kun-
nen blijven instromen voor het ver-
sterken van ons pupillen- en junio-
renteam. Kijk voor meer informatie 
op de website van KDO.
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Juwelier Sparnaay 
sponsort Qui Vive dames 1
De Kwakel - Hoewel het logo van 
Juwelier Sparnaay al geruime tijd op 
de shirts van de hockeydames van 
Qui Vive prijkt, was er nog geen ge-
legenheid om daar bij stil te staan. 
Op 22 maart jongstleden werd tij-
dens de sponsorbijeenkomst een 
ingelijst shirt aan Diederik Spar-
naay overhandigd door Willemijn de 
Bruin (l) en Maren Schaatsbergen.

Het team is erg blij met de financi-
ele ondersteuning; mede door de-
ze sponsoring konden de Dames 
tijdens de winterstop in de omge-
ving van Malaga een 5-daagse trai-
ningsstage organiseren om opti-
maal voorbereid aan de tweede sei-
zoenshelft te beginnen. Toepasselijk 
is dit alles ook nog: Sparnaay onder-
steunt juweeltjes van speelsters!

Twintigste editie Amstel 
schaaktoernooi groot succes

Regio - Ruim 40 schakers waren er 
op zaterdag 11 april in basisschool 
‘t Startnest om mee te doen aan het 
Amstel schaaktoernooi, dat dit jaar 
alweer voor de 20e keer gehouden 
werd. Met 28 jeugdspelers en 14 se-
nioren ging iets na 12 uur het toer-
nooi van start. De kinderen speel-
den beneden in de aula en de seni-
oren konden in alle rust op de eerste 
verdieping hun partijen spelen. De 
bar werd evenals vorig jaar vakkun-
dig gerund door Daniëlle en Hei-
di. Bij de senioren werd Piet Geert-
sema met een fraaie score van 6 uit 
7 toernooiwinnaar.

Na zijn eerdere overwinningen in 
1998, 2000 en 2006 komt zijn naam 
dus voor de vierde keer op de wis-
selbeker. Hij komt hiermee op gelij-
ke hoogte met Henk Elserman, die 
overigens deze editie op de derde 
plaats eindigde met een score van 
4.5 uit 7. Daar tussenin eindigde Pim 
Ydo met 5.5 punt. Bij de jeugd werd 
het toernooi evenals vorig jaar ge-
wonnen door Sipke de Boer. Hij was 
duidelijk een maatje te groot voor 
de rest en behaalde met 9 uit 9 een 
100% score. De tweede plaats ging 
naar Marijn Vree van schaakver-
eniging Denk en Zet uit Vinkeveen, 
die evenals Nick Strubbe een sco-
re van 7 uit 9 behaalde, maar Nick 
op weerstandspunten voor bleef. Bij 
de jeugd waren er ook nog prijzen 
per leeftijdsgroep te behalen. Groep 
A (12 t/m 15 jaar) werd overtuigend 
gewonnen door Jorn Weber, die met 
6 uit 9 zijn achtervolgers een punt 

voorbleef. Calvin Kikken werd twee-
de en de derde prijs in deze groep 
was voor Dylan Prins.  
In groep B (10 en 11 jaar) was de 
eerste prijs voor Sem van de Ridder 
met een score van 5.5 uit 9 en dat 
was maar een half puntje meer dan 
de nummers twee en drie. Twee-
de werd Romke de Boer en de der-
de prijs was voor Pratyush Anil. In 
groep C (9 jaar) was Puck van Thie-
nen onbetwist de sterkste. Met een 
score van 6 uit 9 werd hij zelfs 4e 
in de totaalstand en deze score was 
uiteraard ruim voldoende voor de 
eerste prijs in deze groep.De tweede 
en derde prijs in deze groep gingen 
naar kinderen niet nog niet zo lang 
schaken. Pelle van Sijll werd tweede 
met 4.5 punten en Jorrit Vossepoel 
derde met een puntje minder. In 
groep D speelden de jongste deel-
nemers (7 en 8 jaar) en hier was het 
Romayn Brandsma die met een sco-
re van 5.5 punten de eerste prijs be-
haalde. Hij was dus niet voor niets 
helemaal uit Purmerend gekomen 
om mee te kunnen doen! De twee-
de prijs ging naar Kjeld Losekoot die 
een puntje minder haalde dan Ro-
mayn en derde werd Rami el Fattahi, 
die Zoiye van Leeuwen net een half 
punt voorbleef. De troostprijs was 
voor Charlotte Wijfje, die als belo-
ning een lekkere doos celebrations 
mee naar huis mocht nemen. Het 
was weer een mooie schaakmiddag, 
die mogelijk werd gemaakt door de 
gastvrijheid van basisschool ‘t Start-
nest, de inzet van vele vrijwilligers 
en onze geheime sponsor.

Eerste pupillencompetitiewedstrijd bij 
AKU groot succes
Regio - Zaterdag 11 april, organi-
seerde AKU de eerste van de drie 
regionale wedstrijden van de pupil-
lencompetitie. 
Er waren 6 verenigingen uitgeno-
digd om bij AKU deel te nemen aan 
deze wedstrijd en waar in de afge-
lopen jaren gemiddeld 200 atleten 
aan de eerste wedstrijd meedoen, 
hadden de verenigingen dit jaar bij-
na 300 pupillen afgevaardigd naar 
deze wedstrijd.

Dat AKU een bloeiende en groei-
ende vereniging is met een grote 
jeugdafdeling bleek wel uit het feit 
dat 60 AKU-pupillen aan deze wed-
strijd mee hebben gedaan.

Complimenten voor 
de organisatie
Het grote aantal deelnemers be-
tekende voor het organiserende 
AKU een enorme uitdaging om al-
le wedstrijdonderdelen nauwkeurig 
te plannen en op elkaar af te stem-
men. De wedstrijdcommissie die de 
hele voorbereiding heeft gedaan 
mag trots zijn. Zij ontvingen van alle 
kanten complimenten voor de goe-
de organisatie en zij hebben ervoor 
gezorgd dat de wedstrijd zonder 
problemen verliep. Daarnaast extra 
dank voor alle vrijwilligers die klaar 
stonden om te meten, te harken, 
uitslagen te verwerken, koffie en 
broodjes te verzorgen, etc. Naast de 

vele ouders die hand- en spandien-
sten verrichtten, waren er ook veel 
jonge junioren die assisteerden bij 
de verschillende onderdelen. Goed 
om te zien dat de vereniging op hen 
kan bouwen.

Regen en wind
Tot nu toe waren de weergoden ons 
altijd gunstig gezind tijdens de pu-
pillencompetitie, maar dit jaar was 
dat helaas niet het geval. Terwijl 
op vrijdag en zondag de zon vol-
op scheen, zagen we nu de hele 
dag wolken waar af en toe regen 
uit kwam en door de toenemende 
wind werd het ook steeds kouder. 
Dat verhinderde niet dat alle kinde-

ren tot het laatste moment enthou-
siast waren en het hele programma 
met een kleine aanpassing afge-
werkt kon worden. Veel ouders en 
oma’s en opa’s waren aanwezig om 
hun (klein-)kinderen aan te moe-
digen. De jonge atleten van AKU, 
sommigen pas 6 jaar en nog maar 
enkele maanden/weken lid, zetten 
hun beste beentje voor. Verschillen-
de AKU-pupillen eindigden voor-
aan en wonnen een mooie medail-
le, maar bij atletiek geldt vooral toch 
de eigen prestatie die je neerzet en 
doe je je best om je eigen prestatie 
een volgende keer te verbeteren. Op 
de foto is het enthousiasme van de 
groep jongste AKU-pupillen goed te 
zien. We kijken terug op een prach-
tige wedstrijd en verheugen ons op 
de volgende wedstrijd die AKU mag 
organiseren, een landelijke 3e divi-
siewedstrijd voor senioren mannen 
en vrouwen op zondag 7 juni.

Spannende wedstrijd 
Legmeervogels handbal C2
Uithoorn - De meiden van het 2e C-
team van Legmeervogels speelden 
afgelopen zaterdag een spannende 
wedstrijd tegen het eerste team van 
Westsite. Het team van Westsite zat 
in de vorige competitieronde nog in 
dezelfde poule als de C1 van Leg-
meervogels. Het was dus een ge-
duchte tegenstander. Het was de 
eerste thuiswedstrijd op het veld 
aan de Randhoornweg. Het asfalt 
was gelukkig droog, de condities 
waren prima. Dat vond ook de te-
genstander, die er al snel een aantal 
in het doel kreeg. Gelukkig scoor-
de Lydia ook al snel 2 keer vanaf 
hoekpositie. Dankzij haar linkshan-
digheid wist ze prachtig de keeper 
te verrassen. Tess kwam met een 
prachtig sprongschot over de ver-
dediger heen, helaas was de kee-
per net te snel. En zo waren er meer 
mooie acties die niet resulteerden 
in een treffer. Sanne wist als kee-
per menig bal te redden. Bij hand-
bal wordt echter nu eenmaal vaak 
gescoord, dus ook nu werd ze af en 
toe gepasseerd. Ellis wist door ste-
vig verdedigwerk de aanvaller goed 
te ontregelen. Voor Gita was het de 
eerste wedstrijd die ze meespeel-
de. Na in het begin nog even te zoe-
ken naar de goede positie, wist ze 
zich goed staande te houden en het 
de tegenstander goed moeilijk te 
maken. Aan het einde van de eer-

ste helft stond Legmeervogels C2 
nog altijd achter. Even was het zoe-
ken naar de goede strategie. Toen 
werd het gelukkig rust. Omdat het 
team wat uitval kent, speelden ook 
Quinty, Eline en Kirsten van de C1 
even mee. Zij zorgen voor een aan-
tal doelpunten.
In de tweede helft speelde de te-
genstander soms wat hard. Leg-
meervogels liet zich echter niet van 
de wijs brengen. Janna wist nog 2 
prachtige doelpunten te maken. He-
laas lukte het niet om met winst af 
te sluiten, maar 9-17 is tegen een 
team dat eigenlijk een groep ho-
ger speelde toch een keurig re-
sultaat. Voor meiden vanaf 12 jaar 
die het ook leuk vinden eens mee 
te spelen met handbal en te erva-
ren hoe dat is, organiseert Legmeer-
vogels en aantal open trainingen. 
Voor deze trainingen zijn alle mei-
den van 12 tot 15 jaar uitgenodigd 
om te komen kijken en mee te trai-
nen. De trainingen vinden onder an-
dere plaats op woensdag 15 en 22 
april, van 17.00 uur tot 18.00 uur op 
Sportpark Randhoorn (Legmeervo-
gels). Na een paar trainingen, kan 
je al prima met een wedstrijd mee 
doen! Meer informatie is verkrijg-
baar via 0297-532751 (Narda) of 06-
54236291 (Luuk, ook tijdens de trai-
ning) of mail naar legmeervogels@
handbal.nl

Benauwde zege voor 
Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels heeft 
een kleine maar verdiende overwin-
ning behaald op FC WEESP. Maar 
wat heeft Legmeervogels het zich-
zelf moeilijk gemaakt. Bij een 1-3 
voorsprong moet weer een spe-
ler van FC WEESP het veld verlaten 
en speelt Legmeervogels tegen ne-
gen man. Dan moet het toch onmo-
gelijk zijn dat de gastheren er nog 
2-3 van kunnen maken en zij zelfs in 
de laatste tien minuten eerder bij de 
3-3 zijn dan Legmeervogels bij de 
2-4 of zelf meer. Onbegrijpelijk dat 
je bij een overtal van spelers je nog 
zo in de verdrukking komt.
Legmeervogels waren met een goed 
gevoel vertrokken naar Weesp. Im-
mers de laatste 4 duels in en tegen 
FC WEESP, tweede en derde klasse, 
zijn niet verloren gegaan. Legmeer-
vogels hadden nog wel een flinke 
domper te verwerken gekregen. Te-
gen het eind van de donderdagtrai-
ning moet Jordy de Groot met een 
hamstring blessure de training be-
eindigen. Hoe ernstig het is zal deze 
week blijken als er meer onderzoek 
gedaan zal worden. Maar goed, in 
het 2e elftal van Legmeervogels 
loopt Yorick van der Deijl die met 14 
treffers ook wel van wanten weet. 
Met Yorick van der Deijl, Robin Ous-
soren en Lulinho Martins heeft Leg-
meervogels toch wel wat scorend 
vermogen in het elftal lopen. Het 
elftal moet het nog stellen zonder 
Stendert Buchner en Kenneth van 
der Nolk van Gogh. Mels Bos doet 
speel minuten op in het 2e elftal en 
Stefan van Grieken en Laurens van 
der Greft zitten weer op de bank bij 
het eerste. Ook Joey van der Wal zit 
op de bank. Hij is ook nog niet he-
lemaal speelklaar. Daar Jasper van 
Gelderen ook niet kan spelen wordt 
het doel weer verdedigd door de 
vaste stand-in Patrick Brouwer. In 
de laatste linie spelen in het duel te-
gen FC WEESP: Dennis Rijnbeek, 
Mitchell Verschut, Jordi Holt en Se-
bastiaan van Dijke. Op het midden-
veld vinden wij dan Rowan Hogen-
boom, Martijn Guitink, Joey Sack. 

Aftasten
In het begin van dit duel is het toch 
even aftasten wat FC WEESP gaat 
doen en hoe Legmeervogels het be-
ter kan doen. Legmeervogels zet 
snel wat meer druk en de verdedi-
gers van de gastheren hebben het 
daar duidelijk moeilijk mee. Mit-
chell Verschut is bijna bij de ope-
ningstreffer maar ziet zijn inzet ter 
nauwernood gestopt worden. Een 
paar minuten later wordt een inzet 
van Joey Sack, door een verdedi-
ger die zijn doelman te hulp komt, 
uit het doel gehouden. In de 18e mi-
nuut begint Yorick van der Deijl aan 
een aktie die door de doelman van 
FC Weesp wordt beëindigd met een 
stevige overtreding op de rand van 
het 16 meter gebied. 

Deze overtreding was wel binnen en 
de niet al te sterk fluitende scheids-
rechter dhr. Van Damme wijst gede-
cideerd naar de strafschopstip. Het 
is Robin Oussoren die zich ontfermd 
over deze strafschop en doelman 
Arno Compier geen schijn van kans 
geeft en Legmeervogels op een 0-1 
voorsprong schiet. Een voorsprong 
is zeker verdient. Na deze treffer 
laat Legmeervogels zich om ondui-
delijke reden ver terugzakken op 
eigen helft. Dan is het ook logisch 
dat FC WEESP meer bal bezit krijgt 
maar echt gevaarlijk worden zij ook 
niet. Het is eigenlijk makkelijk ver-
dedigen. Vlak voor het rust signaal 
een hoekschop voor FC WEESP. Ja, 
en als er dan even niet goed weg-

gewerkt is het Wouter Spanjerberg 
die in een woud van spelers benen 
er toch in slaagt om de 1-1 te laten 
aantekenen. Dit wordt dan ook de 
ruststand.

Harder
Na de rust wordt het spel wat har-
der. Ook een klein beetje veroor-
zaakt door het warrig fluiten van de 
scheidsrechter. Na 5 minuten spe-
len in de 2e helft mag de aanvoerder 
van FC WEESP, Ramon Westland, 
met een tweede gele kaart, dus rood 
het veld verlaten. Dan wordt Leg-
meervogels sterker en sterker en 
weet FC WEESP vast te zetten op ei-
gen helft en rijgt Legmeervogels ook 
kansen op de 1-2. Maar vooralsnog 
slaagt Legmeervogels er niet in om 
te score. 
Dit lukt dan eindelijk wel in de 63ste 
minuut met een hele fraaie aanval 
van Legmeervogels. Door Yorick van 
der Deijl die aan de basis staat van 
de 1-2. Na een fraaie aktie ziet hij 
Lulinho Martins in scoringsposi-
tie staan en speelt dan niet egoïs-
tisch de bal in de voeten van Lulinho 
Martins en hij passeert dan de doel-
man van FC WEESP voor de twee-
de keer deze middag 1-2. Als dan 
4 minuten later Rowan Hogenboom 
via een hele fraaie kluts de stand op 
1-3 brengt denkt iedereen toch wel 
dat deze strijd is gestreden. Hele-
maal als 10 minuten voor het eind-
signaal Jesse van Huisstede een ge-
le kaart getoond krijgt na een stevi-
ge overtreding. Hij is het daar dui-
delijk niet mee eens! Dit komt hem 
dan ook op een directe rode kaart 
te staan en is het 9 tegen 11. Trai-
ner Jack Honsbeek wisselt dan twee 
spelers. Laurens van der Greft en 
Stefan van Grieken vervangen res-
pectievelijk Yorick van der Deijl en 
Jordi Holt. Aan de wissels zal het 
niet gelegen hebben, zij hebben in 
het verleden al hun waarde bewe-
zen voor de ploeg, maar er sluipt 
iets in het elftal wat onbegrijpelijk 
is en de spelers hebben daar na af-
loop ook geen verklaring voor. Het is 
in deze situatie 9 tegen 11 niet Leg-
meervogels dat de dienst uit maakt, 
maar FC Weesp. Die neemt het initi-
atief en weet er zelfs nog 2-3 van te 
maken door Marcin Kmiecik. Na de-
ze aansluitingstreffer wordt het spel 
van Legmeervogels er niet beter op. 
Het wordt in de fase eerder 3-3 dan 
dat Legmeervogels er 2-4 of 2-5 
van gaat maken. Tot twee maal toe 
is FC Weesp dicht bij de gelijkma-
ker, maar een schot bij dichtbij, dat 
net naast gaat en een redding van 
Patrick brouwer, voorkomen een af-
gang van Legmeervogels. Het is een 
verdiende maar moeizame overwin-
ning geworden met 2-3 voor Leg-
meervogels. Aanstaande zondag 
komt de winnaar van de 1ste peri-
ode en kanshebber op de titel in de 
2e klasse B Quick 1890 op bezoek. 

Legmeervogels 2 blijft ook na dit 
weekend uitzicht houden op de ti-
tel in de reserve 1ste klasse. Bij de 
rust staat het nog slechts 1-1 in 
het uitduel tegen FC WEESP, maar 
na de rust slaat Legmeervogels toe 
en wordt het alsnog een 1-5 over-
winning voor het elftal van Peter de 
Groot. De doelpunten in deze wed-
strijd komen op naam van Robin 
Zijlstra 2x, Noud Schartman, Lilinho 
Martins en Rowan van Dijk. 
Aanstaande zondag staat de heel 
lastige thuiswedstrijd op het pro-
gramma tegen NFC 2. Dit is dan 
wel de hekkensluiter, maar uit is er 
van deze ploeg al wel verloren. Leg-
meervogels 2 – NFC 2 begint om 
12.00 uur op sprotpark Randhoorn.

Legmeervogels C2 loopt 
tegen zevenklapper op

Uithoorn - Op het altijd gezelli-
ge complex van JOS/Watergraaf-
smeer moest LMV C2 aantre-
den tegen de C1 van JOS/W. Op 
voorhand een moeilijke wedstrijd, 
JOS/W strijdt nog mee om de eni-
ge promotieplek naar de 1e klas-
se. In plaats van het obligate ge-
zang van Andre Hazes werden we 
begroet door zonnige Surinaamse 
klanken.
Deze klanken werkten blijkbaar 
erg goed als warming-up voor 
de multicululturele tegenstan-
der. Ze begonnen fanatiek aan de 
wedstrijd en drukte de LMV met-
een met het achterwerk in eigen 
strafschopgebied. Lars onder-
scheidde zich met prima reddin-
gen en wist de eerste 10 minuten 
de brilstand te bewaren. Bij een 
corner was het dan toch raak, en 
dit bleek een voorbode te zijn voor 
de blauw-rode aanvalsmachine 
om hun doelsaldo op te vijzelen. 
Bij rust stond er al 4-0 op het bord. 
De aanvoerder van LMV bedacht 

een list, en liet zijn vader een ste-
reo-installatie aanrukken voor 
in de kleedkamer. Al gauw klon-
ken door het kleedlokaal de klan-
ken van De Jeugd van Tegenwoor-
dig, waarmee de C2 zich oppep-
te voor de tweede helft. Na rust 
liet de C2 zich dan ook van een 
andere kant zien: Benjamin, Da-
vy en Jules kregen prima kansen 
maar verzilverden er helaas geen 
een. JOS/W ging door met waar 
ze goed in zijn, de score liep op tot 
7-0. Dankzij vooral Lars bleven de 
dubbele cijfers ons bespaard. Vol-
gende week Fortius, laten we pro-
beren daartegen een goed resul-
taat te halen om zo van de laat-
ste plek te komen. Suggestie als 
muziekkeuze vooraf: minimaal 120 
“beats per minute” om zo de adre-
naline flink te laten stromen en tot 
op het bot gemotiveerd het veld in 
te gaan !   
Man of the match: familie Van Os-
sewaarde, de prima vlaggende (G)
Rens-Jan en keeper Lars.



Nationale Sportweek in 
Uithoorn
Uithoorn - De Nationale Sportweek 
is een landelijk sportevenement dat 
een week lang in Nederland sporten 
in de etalage zet.
De Sportweek laat zien hoe gezond 
en vooral leuk sporten en bewegen 
is. De Nationale Sportweek wordt in 
2015 gehouden van zaterdag 18 tot 
en met zaterdag 25 april.
Ook in Uithoorn is er van alles te 
beleven tijdens de Nationale Sport-
week. Zo stellen verschillende 
sportverenigingen hun trainingen 
open om een kijkje te komen nemen 
of organiseren een open dag voor 
een ieder die wil komen proeven!
Daarnaast is de kick-off van de 
Buurtsportvereniging en worden de 
instuiven op dinsdag en woensdag 
en het pleinsporten op donderdag 
ook grootser aangepakt.
Lees hieronder snel wat de sport-
verenigingen voor je organiseren! 

Zaterdag 18 april
Alle kinderen, jongeren en volwas-
senen kunnen tussen 10u-13u ken-
nismaken met verschillende onder-
delen van roeien en kanoën tijdens 
de open dag van de Roei- en Ka-
novereniging Michiel de Ruyter op 
de Amsteldijk-Zuid 253! Ga vervol-
gens door naar sporthal de Scheg 
om tussen 14-16u een kijkje te ne-
men in de wereld van het volleybal 
tijdens de instuif van SAS’70!

Zondag 19 april
Haal een frisse neus, kruip in de 
huid van een ‘soldaat’ en ontdek sa-
men met jouw ouders/verzorgers 
het Fort aan de Drecht tussen 11u-
17u tijdens de kinderwandelroute.  

Van 20 – 25 april
De hele week kunnen kinderen, jon-
geren en volwassenen vrijblijvend 
meedoen met een van de lessen van 
KDO D.A.G . Kijk op het lesrooster 
op www.kdo.nl waar jij bij aan kan 
sluiten.  

Dinsdag 21 april
Kom jij voelen hoe het is om een 
wielrenner te zijn? Kom tussen 17u-
17.45u (7 t/m 11 jaar) of 17.45u-
18.30u (12 t/m14 jaar) met eigen 

fiets naar UWTC en krijg les van een 
echte trainer!  

Woensdag 22 april
Heb je zin in een flitsende team-
sport? Kom dan mee doen met de 
gratis kennismakingstraining van 
Handbalvereniging Legmeervogels. 
Voor alle meiden vanaf 12 jaar start 
de training om 17.00 uur op Sport-
park de Randhoorn. 

Vrijdag 24 april
Altijd al skateles willen krijgen in het 
skatepark in de Meerwijk? Alle kin-
deren tussen de 9 en 14 jaar kun-
nen op vrijdag 24 april en 1 mei voor 
vijf euro les krijgen van een echte 
skateheld. Ben je tussen de 2 en 4 
jaar? Kom dan om 15.00 uur naar de 
Blokkendoos/Plux Uithoorn in Uit-
hoorn en doe mee met de peuter-
dans voor 1 euro. Voor beide acti-
viteiten moet je je inschrijven via:  
fvanrossum@sportservicehaarlem-
mermeer.nl 

Zaterdag 25 april
Aan het eind van de Nationale 
Sportweek wordt het startschot ge-
geven van de BuurtSportVereniging 
in de Europarei. Tussen 14u-17u la-
ten verschillende sportaanbieders 
rondom het Buurtnest zien wat 
de BuurtSportVereniging allemaal 
te bieden heeft. Van Panna KO en 
skaten tot tennis en kickboksen en 
meer. Vanaf 17.00 uur zullen we met 
zijn allen het terrein schoonmaken 
in het kader van Uithoorn Schoon! 
Help jij ook mee? 

Activiteiten in de wijk
What’s Up Uithoorn organiseert het 
hele schooljaar lang wekelijks ver-
schillende activiteiten voor de kin-
deren in Uithoorn. Tijdens de Nati-
onale Sportweek worden staan ook 
deze sportieve activiteiten in het 
zonnetje.
Kom jij springen op het springkus-
sen op dinsdagmiddag 21 april in 
de Scheg, racen met helmen op of 
in een rups op woensdag 22 april of 
voetballen in de Panna KO kooi op 
donderdag 23 april vanaf 14.30 uur 
bij het Startnest?

Bowlingverening Mijdrecht
Regio - Kinderen van de basisscho-
len uit De Ronde Venen hebben 
kennis kunnen maken met verschil-
lende sporten. 24 kinderen hadden 
zich opgegeven voor bowlen. Dat is 
de afgelopen 3 weken gebeurd op 
dinsdag en woensdag. Ze zijn bezig 
geweest om de bowlingbeginselen 
onder de knie te krijgen. Het moei-
lijkste vonden ze toch wel om de bal 
op de baan te houden.
Maar na 3 weken lukte het aardig. 
Ook met de aanloop hadden som-
migen  wel een probleem. En dan de 
bal keuze.  De jongens wilden altijd 
wel een zwaardere bal nemen. Maar 
na een paar worpen zagen ze toch 
wel in dat ze beter een lichtere kon-
den nemen.
Leuke bijkomstigheid, 1 jongen van 
de Pijlstaartschool had meegedaan 
aan schoolbowlen. Hij vond het zo 

leuk dat hij zich ook nog had opge-
geven voor bowlen en voetbal.
Maar als dit tegelijk zou zijn dan 
koos hij voor bowlen. In het nieu-
we seizoen hopen we hem te be-
groeten. Op de derde dag werd er 
eerst nog even ingegooid en daar-
na werd er een game gegooid. Alle 
kinderen hebben een folder meege-
kregen en voor allemaal was er een 
beker. Enkele jongens hebben on-
derling al afgesproken dat ze zeker 
op de terugkomdag aanwezig zullen 
zijn. Voor de terugkomdag zullen al-
le spelers worden uitgenodigd in de 
laatste week van augustus. Het sei-
zoen voor de jeugd begint op 2 sep-
tember. Ben je enthousiast en wil je 
kennismaken met onze vereniging 
kijk dan op onze website www.bv-
mijdrecht.nl of neem contact op met 
mariska@bvmijdrecht.nl

CSW MD4 overtuigd bij KDO
Wilnis/De Kwakel - De meiden 
van CSW MD4 zijn inmiddels aardig 
gewend aan het grote veld waar ze 
op spelen. De eerste maanden wer-
den de wedstrijden regelmatig met 
ruime cijfers verloren. Na de winter-
stop gaat het echter stukken beter 
en zijn er al vele punten gepakt. 
Zaterdag ging de reis naar De Kwa-
kel om wederom tegen KDO MD1 
aan te treden. Enkele maanden ge-
leden werd tegen hetzelfde team 
nog met 8-0 verloren.
Op het mooie complex mochten we 
aantreden op het hoofdveld. Het be-
gin ging aardig gelijk maar echte 
kansen waren er niet. Na 10 minu-
ten besefte CSW dat er wat te ha-
len viel met meer power. Al snel re-
sulteerde dat in een doelpunt voor 
CSW. Vanaf dat moment was er 
maar één ploeg op jacht naar doel-
punten. Bij rust stond de teller op al 
op 2. Na rust was ook de wind in het 
voordeel van de meiden uit Wilnis. 

KDO probeerde nog van alles, maar 
de verdediging met Romy, Nina, Ga-
brielle, Anne en Rozemarijn was zo 
sterk dat er geen enkele hoop was, 
CSW denderde door. Alle meiden 
zijn eerste jaars, dus de meeste te-
genstanders zijn vaak wat groter en 
sterker. Daar bleek nu echter niets 
van. Het middenveld met Jo-Lin, Lu-
na, Dirkje, Lynn en Sofie was opper-
machtig. Aanvallers Joy, Amy, Va-
lerie en Dewi brachten de kwake-
laars vaak in verlegenheid. Keep-
ster Janey nam zo goed aan dat ze 
zelf nauwelijks in actie hoefde te ko-
men. Aan het einde van de wedstrijd 
stond een verdiende 0-8 op het sco-
rebord door hattricks van Dewi en 
Rozemarijn en doelpunten van Luna 
en Lynn. De 3 punten gingen mee 
naar Wilnis. Deze uitslag geeft ook 
aan dat deze meiden zich dit sei-
zoen sterk ontwikkelen. Vol vertrou-
wen kijken de meiden uit naar de 
komende wedstrijden.

TTC de Merel fietst de 
Bloesemtocht
Regio - Op 19 april a.s. zal TTC de 
Merel haar 2e groepstoertocht van 
het jaar rijden. Deze klassieker naar 
de fruitbomen gaat via Harmelen 
en IJsselstein naar Vianen. Via Ha-
gestein en Asperen rijden we ver-
der langs de zuidkant van de Linge 
door o.a. Rumpt, de fruitstad Gel-
dermalsen en Buren waar de kof-
fiestop is. Onderweg zien we over-
al fruitbomen die hopelijk volop in 
de bloesem staan. Na de koffie ver-
volgen we de route via Zoelmond en 
Ravenswaaij naar de pont bij Wijk 
bij Duurstede (0,80 voor eigen reke-
ning). Via ‘t Goy, Houten, Bunnik en 
Utrecht rijden we weer richting Café 
de Schans in Vinkeveen. 
De rit is 148 kilometer lang en staat 
onder leiding van ervaren voorrij-
ders. Mogelijk dat dit jaar vanwe-
ge het warmer wordende weer de 
bloesem aanwezig is. Bij de late 
fruitbomen zal de bloesem er mo-
gelijk nog niet zijn. De kortere ver-
sie van 100 km rijden we via Har-

melen, De Meern, Nieuwegein, Tull 
en `t Waal naar de koffiestop in Wijk 
bij Duursteden. Na de koffiestop 
vervolgen we onze weg via ‘t Goy, 
Houten en Nieuwegein weer terug 
naar Café de Schans in Vinkeveen. 
Net als bij de langere versie staat de 
kortere versie onder leiding van er-
varen voorrijders. Alle leden, maar 
uiteraard ook niet-leden zijn hier-
bij uitgenodigd aan deze rit deel te 
nemen. Er zal worden gereden in 2 
groepen. De korte afstand met een 
snelheid van maximaal 27 km op 
de teller, de lange met een snel-
heid van maximaal 30 op de teller. 
Natuurlijk wordt de snelheid aan-
gepast aan de weersomstandighe-
den. Er wordt gestart om 08.30 uur 
bij Eetcafé De Schans in Vinkeveen. 
Het meerijden van deze rit kost voor 
niet-Merelleden 3,00. NTFU leden 
krijgen 1,00 korting. Het dragen 
van een valhelm is verplicht. Kijk op  
www.ttcdemerel.nl voor meer infor-
matie.

En toen waren er nog twee
Regio - De 2e divisie is inmiddels 
klaar met de competitie en dus 
speelde afgelopen week alleen de 
teams in de 1e divisie. Inzet? Het 
kampioenschap, degradatie en ver-
mijden van de nacompetitie. Een 
team, DIO, was vrij en mocht toe-
kijken wat de andere teams deden. 
Dat pakte voor hen helaas niet goed 
uit. Zij hadden nog kans op de titel 
maar dan moesten de Merel/Hee-
renlux 3 en de Springbok 1 punt la-
ten liggen. Er bleven wel wat pun-
ten liggen. Daar kom ik straks op 
terug. Maar onvoldoende voor DIO 
om nog zicht op de titel te houden 
en dus blijven er nog twee titelkan-
didaten over! Tussen die twee zal 
het ook spannend blijven. De win-
naar van de competitie zal pas op de 
laatste speeldagen bekend worden, 
opnieuw een spannend slot van de 
competitie. Wat gebeurde er om het 
zo spannend te maken. De Spring-
bok 1 stond 2e en moest, om zicht 
te houden op de titel, eigenlijk met 
9-0 winnen en dan moest de Me-
rel/Heerenlux 3 ook nog eens pun-
ten verliezen.
De Springbok 1 speelde thuis tegen 
de Merel/Heerenlux 1. Geen makkie 
maar de titel lonkt(e) nog steeds en 
geconcentreerd en met solide spel 
werd partij na partij gewonnen en 
aan het eind van de avond stond er 
de noodzakelijke 9-0 op het bord. 
De Merel/Heerenlux 3 ontving de 
nummer laatst, de Paddestoel 2. De 
laatste wil niet degraderen en heeft 
dus alle punten nodig. Jamal Ban-
mousa snoepte twee punten van 
Dorus van de Meer af en Carolien 
van Wijk haalde er 1 tegen Wim 
Berkelaar. Dat waren dan 3 voor de 
Paddestoel en zo bleven er 6 voor 
de Merel/Heerenlux 3 over. Daar-
door loopt de Springbok 13 punten 
in op de koploper en is het verschil, 
met voor beide teams nog een wed-
strijd te spelen, nog maar een punt 
in het voordeel van de Merel! Bei-
de teams hebben nog een week op 
zich op hun laatste wedstrijd voor te 
bereiden en vanaf deze plek wens 
ik beide teams succes in hun laat-
ste wedstrijd. Dan de degradatie en 
nacompetitie. De Paddestoel 2 pak-
te weliswaar 3 punten, maar dat was 
niet voldoende om zicht te houden 
op de nacompetitie en degrada-
tie is helaas voor hen nu definitief. 
De Merel/Heerenlux 2 haalde uit bij 
de Schans/Lutis ventilatietechniek 
slechts 2 punten en staan daarmee 
op een na de laatste plaats. Stie-
va/Aalsmeer speelde uit tegen Bar 

Adelhof 2 en alleen Lucia Burger 
kon daar 2 punten binnenhalen. De 
andere 7 waren voor Bar Adelhof 2. 
Daarmee staat Stieva/Aalsmeer sa-
men met de Merel/Heerenlux 1, dat 
geen punten haalde, 4 punten bo-
ven de Merel/Heerenlux 2. De Kui-
per/Stee Inn ontving Bar Adelhof 
1, dat zijn laatste wedstrijd speel-
de. Aangezien de andere teams 
nog een wedstrijd te spelen hebben 
was winnen voor Bar Adelhof 1 dan 
ook noodzaak. Kees de Zwart (Kui-
per/Stee Inn) speelde, met 19 beur-
ten, de kortste partij van de week en 
won daarmee van Richard Schreurs. 
Richard maakte in deze partij, met 
24 caramboles (24%), de hoogste 
serie van de week. Helaas was dit 
het enige wapenfeit van de Kuiper/
Stee Inn in deze wedstrijd, de ande-
re 7 punten waren voor Bar Adel-
hof 1. Hiermee staat Bar Adelhof 
1 slecht 1 punt boven Stieva en de 
Merel/Heerenlux 1 en moeten zij in 
de laatste week afwachten wat de 
concurrenten doen. Er werden ook 
nog twee inhaalwedstrijden ge-
speeld. De laatste wedstrijd van de 
2e divisie, Bar Adelhof 3 tegen CenS 
1 werd met 2-7 door CenS 1 gewon-
nen. Daarmee is CenS 1 tweede ge-
worden in de eindstand. DIO had 
nog een bekerwedstrijd tegen CenS 
2 te spelen. Dat werd een gedegen 
9-0 overwinning voor DIO. Na enig 
rekenwerk is daarmee ook duidelijk 
geworden dat, ondanks deze fraaie 
overwinning, het gat met de num-
mer 1 in de bekercompetitie niet 
meer te dichten is. Daarmee is de 
Schans/Lutis ventilatietechniek, die 
zelf niet meer hoeven te spelen in 
de bekercompetitie, bekerwinnaar 
2014-2015. Van harte gefeliciteerd 
met de titel!

Regio - Aanstaande zaterdag 18 
april kan iedereen kennis komen 
maken met de roei-, kano- en kano-
polosport tijdens de open dag van 
Michiel de Ruyter. Er liggen roei-
boten en kano’s klaar om zelf uit te 
proberen of deze watersporten bij je 
passen. De aanwezige leden kun-
nen alles vertellen over hoe mooi 
het is om op de Amstel te varen.
Daarnaast zie je ook meer ervaren 
kanoërs en roeiers op het water. Zo 
komen gedurende de dag deelne-
mers aan de roeimarathon De Hart 

van Holland langs de vereniging. 
Zij roeien die dag 90 km als wed-
strijdtocht of in estafettevorm. Voor 
de 19de keer wordt de route vanuit 
Utrecht langs Breukelen, Uithoorn, 
Abcoude en via Breukelen weer te-
rug naar Utrecht afgelegd in boten 
voor 2 of 4 roeiers.
De open dag duurt van 10 tot 14 
uur. Meer informatie over de ver-
eniging is te vinden op www.mdr.nu. 
Het clubgebouw van de vereniging 
is te vinden op Amsteldijk-Zuid 253 
in Uithoorn.

Open dag Roei- en 
Kanovereniging

Michiel de Ruyter

De duiven vliegen weer
Regio - “Het had weinig gescheeld 
of de duiven van de duivenliefheb-
bers uit de Uithoornse  regio had-
den hun heil moeten zoeken in an-
dere regio’s zoals Aalsmeer, Bo-
venkerk of Ouderkerk a/d Amstel. 
Dankzij een goedwillende duiven-
liefhebber uit Uithoorn, die belan-
genloos zijn bedrijfsruimte 1 jaar be-
schikbaar stelt kunnen de duiven-
liefhebbers hun mooie hobby tijde-
lijk voortzetten”, aldus Hans Half van 
de duivenvereniging. Hij vervolgt:  
“Als het aan de Gemeente Uithoorn 
had gelegen hadden ze de duiven-
sport de nek omgedraaid omdat de 
ambtenaren het nodig vonden dat 
ons prachtige clubhuis P.V. Rond de 
Amstel aan de Amsterdamseweg in 
Uithoorn hoognodig met de grond 
gelijk gemaakt moest worden.
Waarom? Om de zgn. “vooruitgang” 
wat de Gemeente propogandeerd.
Als dat moet gaan over de rug van 
de duivensport Uithoorn met 25 le-
den, in hoofdzaak gepensioneer-
den, is dat toch wel zeer bedenke-
lijk. De Gemeente heeft plannen in 
de toekomst voor deze plek. Met 
het mes op de keel moesten wij ver-
trekken zodat ons mooie clubge-
bouw  gesloopt kon worden. Toch 
wel zeer bedenkelijk. Zoals gebrui-
kelijk willen de ambtenaren scoren, 
zelfs over de ruggen van hobbyisten 
die hun clubhuis eigenhandig ruim 
50 jaar geleden hebben gebouwd. 
De club is hier wel tegenin gegaan, 
wat ons een hoop geld heeft gekost 
maar tegen zo’n groot orgaan zijn 
wij niet opgewassen en bleken wij 
geen enkel recht te hebben.
En het meest teleurstellend is dat de 
Gemeente ons geen enkel redelijk 
alternatief biedt en deze vereniging 
aan hun lot overlaat. Onvoorstelbaar 
anno 2015 waarin grote projecten 
wel mogelijk blijken, neem als voor-
beeld het Aquaduct onder de Am-
stel. Een oplossing voor een groep 
fanatieke duivensportliefhebbers is 
niet mogelijk! Een schande vinden 
wij. De duivensportvereniging hoopt 
dan ook, en doet een noodkreet/op-
roep aan de Gemeente om met een 
nieuwe locatie een doorstart te kun-
nen maken en nieuw leven ingebla-
zen kan worden en vooral dat onze 
vereniging weer een toekomst heeft!
Mocht u, dit gelezen hebbende, een 
locatie voor ons weten dan kunt u 
zich aanmelden bij de voorzitter 
dhr. Ton Duivenvoorde, tel. Nr. 06-
55723640. Financiële ondersteuning 
en/of sponsoring is ook zeer wel-
kom. Op deze manier kunnen mis-
schien in de toekomst veel liefheb-
bers (w.o. veel gepensioneerden) 
nog heel veel plezier beleven aan 
deze mooi hobby”.

Eerste vlucht
Toch was er dan die eerste vlucht 
van het nieuwe seizoen 2015. De-
ze had als losplaats het Belgische 
Meer, gelegen op ruim 80 km vanuit 
onze regio. Deze vlucht is de eerste 
vlucht die meetelt voor de Vitesse 
Competitie. Dit zijn 7 vluchten met 
afstanden die variëren van 80 tot 
300 km. De duiven werden om 08:10 
uur ’s morgens gelost bij een zwak-
ke zuidwesten wind. Dat de duiven 
er weer zin in hadden bleek wel uit 
de snelheid van boven de 100 km. 
p/uur waarmee ze naar huis vlogen.
Het was Hennie Pothuizen in Vin-
keveen die als eerste een duif op 
zijn hok zag landen om 08:56:30 
uur, gevolgd door een duif van Mar-
tin v.d. Hoort die zijn eerste duif om 
08:58:02 thuis had. De derde duif 
viel om 08:58:25 uur bij Hans Half 
op het hok in Amstelhoek. In rayon 
F stonden 3086 duiven aan de start. 
Hier werd Hennie 10e, Martin 26e 
en Hans 43e.

Met deze prestaties hebben de dui-
venliefhebbers uit onze regio weer 
een mooie start van het nieuwe sei-
zoen gemaakt.
1 Hennie Pothuizen, Vinkeveen 
2 Martin v.d. Hoort, Uithoorn 
3 Hans Half, Amstelhoek 
4 Ton Duivenvoorde, De Hoef 
5 Kees Roelofsen, Breukelen 
6 Theo Kuylenburg, Amstelhoek 
7 Piet van Schaik, Uithoorn
8. Ron den Boer, Uithoorn
9. Peter Bosse, Uithoorn
10. Harry Hendriks, Vinkeveen
11. Johan Hendriks,Vinkeveen
12. Theo Vlasman, Uithoorn
13. Theo Fiege, Uithoorn
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