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I.v.m. Koningsdag
komt de krant
volgende week
een dag eerder uit.

Regio - De provincie Noord-Holland voert momenteel een reparatie
uit aan de brug Vrouwenakker in De
Kwakel. De werkzaamheden zouden
plaatsvinden tot en met 19 april Tijdens het werk is echter gebleken
dat meer tijd nodig is om de reparatie af te ronden.
De brug blijft daarom tot en met 22
april afgesloten voor verkeer. Ook
voor de scheepvaart blijft tot en met
22 april een stremming van kracht.
Vanaf zaterdag 23 april kunnen zowel het weg- als het scheepvaart-

Graag de advertenties op of
voor maandagochtend
11 uur aanleveren.
En redactiestukken op of
voor maandagochtend
9 uur aanleveren.
Voor meer informatie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of 06-53847419
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verkeer weer gebruik maken van de
brug. Terwijl er hard gewerkt wordt
om de Vrouwenakkersebrug te repareren moet de schipper van deze
boot nog even zijn geduld oefenen.
De werkzaamheden zouden volgens
planning op 19 april worden afgerond maar dat zal waarschijnlijk enkele dagen later worden. Het verwijderen van de assen en de oude
lagers heeft meer tijd gekost dan
verwacht omdat deze onderdelen
muurvast zaten.
Foto: Ton Kamminga

Historische overwinning
van Legmeervogels
Uithoorn - Het is zover. Legmeervogels is kampioen en gepromoveerd
naar de eerste klasse. Na een enerverende wedstrijd bij ZSGOWMS won
Uithoorn met 4-1 en was het kampi-

oenschap een feit. In het hart van deze krant komen we hier uitgebreid op
terug, met een prachtige fotoserie, een
verslag en vele felicitaties. Op de hierbij geplaatste foto is duidelijk te zien

dat de Uithoornse boys hun in januari overleden leider Jan Feddema zeker
niet zijn vergeten. De wedstrijdschaal
werd ook overhandigd door zijn zoon.
Foto: sportinbeeld.com

Vermist
Uithoorn - Sinds 11 april verdween
vanaf de Elzenlaan in Uithoorn een
lieve rood/witte kater, genaamd Loki. Hij heeft een rode kop met een
witte streep op zijn neus, een witte kin, witte voorpootjes en voor de
helft witte achterpoten. Ook heeft
hij wat witte vlekken op zijn buik.
Hij is gecastreerd en gechipt. Loki
is voor het laatst gezien op maandagavond 11 april rond 21.30 uur
bij de brug van de Elzenlaan naar
de Watsonweg. Hij werd aangehaald door een oudere dame en
een meisje. Zij vroegen aan een
buurvrouw of Loki op de Elzenlaan
woonde. Heeft u hem gezien of bent
u de dame of het meisje, zou u dan
contact op willen nemen met de fa-

kampioen!!!

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Catsman
De enige echte
voor uw auto

milie Kneppers, Elzenlaan 6, tel.nr.
0625563969. Alvast heel erg bedankt!!

Op deze hoek zou te weinig ruimte zijn om een ondergrondse afvalcontainer te plaatsen

Afvalcontainer niet
ADVERTEREN? passend op hoek Raai
ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
0297-513070

IN DE

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

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Uithoorn - In de editie van deze
krant d.d. 13 april is melding gemaakt van een plotselinge verplaatsing van de gt/restafvalcontainer op
de Rosmarijn, hoek Raai naar Reigersbek in de Legmeer. Bewoners
hebben daarover hun verbazing uitgesproken. Wij hebben aan de gemeente om uitleg gevraagd, maar
dat kwam te laat om nog in die uitgave meegenomen te kunnen worden. Vandaar dat wij er in deze editie op terugkomen. ‘’Het klopt inderdaad dat de container oorspronkelijk op de Rosmarijn zou worden geplaatst. De locatie is gewijzigd omdat de container daar niet leek te
passen. De container zou te veel de
rijbaan in komen en dat is niet wenselijk. Op de container opstelplaats

tegenover de originele locatie past
de container ook niet vanwege de
kabels en leidingen. Daarom is gekozen voor plaatsing op de hoek van
Reigersbek’’, zo laat een woordvoerster van de gemeente weten. ‘’Onze projectleider is vrijdag 8 april bij
bewoners langs geweest om dit te
bespreken en uit te leggen. Vervolgens is met de bewoners afgesproken proefsleuven te graven op de
Rosmarijn om te kijken of de container toch op de oorspronkelijke plek
kan. De verwachting is dat de proefsleuven deze week (15?) gegraven
worden.” Waarvan akte. Maar wordt
er dan niet eerst bij de locatie bekeken en opgemeten of daar wel genoeg ruimte is om een container te
plaatsen? Dan hoef je al dat extra

werk niet te doen. Verder zou het
misschien handiger zijn geweest
als de gemeente de aanleiding van
het verplaatsen even op schrift had
gezet en als een brief bij de bewoners op Rosmarijn in de bus had gedaan. Een aantal van hen is overdag
niet thuis vanwege hun werk of anderszins en hebben de projectleider dus niet gesproken. Sommige
bewoners wisten van niets en hadden daardoor hun ongenoegen aan
deze krant laten weten. Dit was ook
bij bezoek ter plaatse door onze redactie het geval. Tekort aan tijd was
er ook niet om dit per brief te doen
aangezien de container zeker twee
weken werkeloos op de hoek van
de straat heeft gelegen. Volgende
keer beter zullen we maar zeggen.

Parkeerterrein Zijdelwaardplein bijna voltooid
t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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Geen krant?

0297-581698

Aannemer Van Amerongen Infra
heeft vertraging ingelopen
Uithoorn - Er is door bezoekers
van winkelcentrum Zijdelwaardplein de afgelopen maanden flink
wat gemopperd over de slechte bereikbaarheid van het winkelcentrum als gevolg van de bouwwerkzaamheden in de Openbare Ruimte. Bedoeld wordt voornamelijk het
parkeerterrein voor het winkelcentrum dat al lange tijd op de schop
is en in tweede instantie de Heijermanslaan waar na herbestrating het
wegdek slecht is (geworden). Vooral de parkeervoorzieningen op het
Zijdelwaardplein werden als gevolg
van alle werkzaamheden door veel

consumenten als ‘onder de maat’
ervaren. Het gevolg was dat de medewerkers van Van Amerongen, het
aannemingsbedrijf dat de bestratingswerkzaamheden uitvoert, het
vaak moesten ontgelden. Dat ging
niet zelden gepaard met negatieve
berichtgeving, opmerkingen en ‘of
men niet wat harder kon werken’.
Ook de roestkleurige plantenbakken en fietsenstallingen moe(s)ten
het ontgelden. Men vindt ze (nog
steeds) lelijk en velen vinden het afbreuk doen aan het mooie winkelcentrum zoals dat er nu bijstaat.
Maar dat is een kwestie van smaak

en bovendien is de aannemer daar
geen partij in want het is niet zijn
ontwerp. Alle negativisme kan echter niet allemaal op het conto van
de aannemer worden geschoven.
Daarvoor zijn er teveel partijen die
betrokken zijn (geweest) bij de herinrichting van de openbare ruimte waar vaak onderlinge afspraken
niet werden nagekomen. Dat had
zijn weerslag op de voortgang van
de werkzaamheden die door Van
Amerongen worden uitgevoerd.
Vervolg leest u elders
in deze krant.

’Obstakel in De Kwakel’
De Kwakel - Obstakels onderweg zijn doorgaans lastig en zorgen
vaak voor vertraging. Tijdens “Obstakel in De Kwakel” is dat nou net
de bedoeling. Het gaat hier om een
loop door De Kwakel van 7,5 km met
meer dan 40 hindernissen, obstakels. Naast het uitlopen van de run
is juist het nemen van de hindernissen de grootste uitdaging. Klimnetten, touwbanen, wateroversteken, je
komt van alles tegen tijdens de run.
Vorig jaar deden al meer dan 300
sporters mee. Hier en daar trad al
filevorming op bij bepaalde hinder-

nissen. Het voordeel hiervan is dat
er altijd hulp in de buurt is, want alles gaat onder het motto: één voor
allen, allen voor één. De datum voor
dit mooie evenement is vrijdag 29
april. Iedereen vanaf 10 jaar kan
hieraan meedoen. Er wordt gestart
tussen 17.00 uur en 20.00 uur, waarbij de jongeren in de leeftijd van 10
tot en met 15 jaar starten om 17.00
uur. De 15k-lopers, die zijn er ook,
starten om 19.00 uur. Bij het inschrijven kun je zelf aangeven in welk
tijdvak je wilt starten. Meer informatie vind je op www.poldersport.com.

Gewijzigde openingstijden
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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

Het gemeentehuis en het informatiecentrum dorpscentrum
zijn gesloten op:
- Donderdag 21 april vanaf 16.00 uur (wegens besloten bijeenkomst).
Het gemeentehuis is tot 15.30 uur telefonisch bereikbaar.
- Woensdag 27 april 2016 (Koningsdag)
- Donderdag 5 mei 2016 (Bevrijdingsdag én Hemelvaart).
- Vrijdag 6 mei (inklemdag). Het scheidingsdepot is wél open op vrijdag 6 mei van 09.00-16.30 uur.
- Maandag 16 mei 2016 (Tweede Pinksterdag)

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 commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

4 mei herdenking 2016
In onze gemeente heeft de herdenking op 4 mei niet alleen betrekking
op de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Wij staan ook stil bij
alle slachtoffers die bij andere oorlogen, geweld of vredesmissies
(bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de
vluchtelingen uit Iran, Irak en Syrië,
terroristische aanslagen, e.d.) gevallen zijn.
Dit jaar is het landelijke thema “De
vrijheid omarmd”; vrijheid, verdraagzaamheid en vrede is niet vanzelfsprekend. En met alles wat er nu
speelt is dit thema belangrijker dan
ooit. De 4 mei herdenking is daar
een goed moment voor. De herdenking start om 19.30 uur vanuit het
Oranjepark met een Stille Tocht.
Slagwerkers van KnA gaan voorop met omﬂoerste trom. Bij het Stilte Monument tegenover de Thamer-

kerk wordt de Last Post gespeeld en
is het om 20.00 uur twee minuten stil
afgesloten door het zingen van twee
coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt de toespraak door Mevrouw
H.D. Oudshoorn-Tinga, burgemeester, de kranslegging en de bloemenhulde door inwoners van en organisaties uit de gemeente Uithoorn. Iedereen wordt verzocht om bloemen
mee te nemen. Hierna wordt het programma in de Thamerkerk voortgezet met herdenkingsmuziek, enkele gedichten en met beelden van de
gemeente Uithoorn in oorlogstijd.
Het Burgerinitiatief 4 mei herdenking ziet de belangstelling van jong
en oud jaarlijks toe nemen, een voorwaarde om de vrijheid te omarmen
en door te geven.
Wij nodigen u allen van harte uit om
deel te nemen aan deze herdenking.

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
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Walraven toe. ‘Tijdens de Techniek
Driedaagse laten we kinderen en
jongeren zien dat er mooie en leuke
banen in de techniek zijn. Dat zal velen van hen verrassen.’
Het concept van de Techniek Driedaagse loopt al langer in Woerden. Daar organiseren ze deze dagen dit jaar voor de achtste keer. ‘In
Woerden leveren de Techniek Dagen nu hun eerste vruchten op,’ vervolgde de voorzitter. ‘Het is ook ons
doel om in de langere termijn te investeren en voor de komende jaren
de Techniek Dagen te organiseren.’
Naast de Techniek Driedaagse heeft
TechNet de ambitie om haar activiteiten uit te breiden met gastlessen,
bedrijfsbezoeken en excursies. ‘Het

De gemeente Uithoorn is recentelijk
door het ministerie van I & M geïnformeerd over de concept plannen voor
een nieuw Luchthavenindelingsbesluit (LIB). De toekomstige ontwikkelingen van luchthaven Schiphol
betekenen een toename van de geluidsbelasting in de regio, waaronder in Uithoorn. Eerder zijn daarover
al publicaties in diverse media verschenen.
De geluidstoename kan ook betekenen dat de zogeheten LIB4 contour gaat opschuiven verder over
Uithoorn heen. De wijken die mogelijk (deels) in de contour gaan vallen
zijn Legmeer, Legmeer West en de
noord-oosthoek van Zijdelwaard in
Uithoorn. In de Kwakel gaat het om
de noordrand van De Kuil en het gebied rond de Iepenlaan. De mogelijke verschuiving kan ook juridische
consequenties hebben voor onder
meer nieuwe bouwmogelijkheden.
De komende maanden moet duidelijkheid ontstaan over de conceptcontouren waarover nu gesproken
wordt. Dat de LIB4 contour mogelijk
in die mate over Uithoorn verschoven wordt kwam voor de gemeente onverwacht. De gemeente heeft

op diverse plekken, waaronder de
Alderstafel, haar inbreng geleverd
om dit te voorkomen. Er liggen alternatieven en oplossingen die de gevolgen voor Uithoorn zouden kunnen beperken. Deze zijn vooralsnog
echter niet door de Omgevingsraad
Schiphol geaccepteerd.
Momenteel worden er door het college van Burgemeester en Wethouders, in overleg met de gemeenteraad, volop gesprekken gevoerd met
het ministerie van I&M, de provincie
Noord-Holland en omliggende gemeenten om te onderzoeken hoe de
last, die nu op de schouders van Uithoorn en De Kwakel dreigt te gaan
drukken, verlicht kan worden. Gekeken wordt naar oplossingen die bij
kunnen dragen aan een beter leefklimaat met minder geluidsoverlast.
Hoewel op dit moment nog sprake is
van concept-plannen en de uitkomsten van de gesprekken nog niet bekend zijn, vinden wij het van belang
om belanghebbenden en inwoners
van Uithoorn nu al te informeren
over de mogelijke verschuiving van
de LIB4 contour en de consequenties daarvan voor geluid en bouwmogelijkheden.

WERK IN UITVOERING

Redactie

Vrouwenakkersebrug
afgesloten voor verkeer

Ondernemers in actie voor
technische jongeren
Ruim vijftig technische ondernemers
hebben donderdag in het VeenLanden College de aftrap gegeven aan
het TechNet Amstel & Venen. Dit netwerk zet zich in voor het enthousiasmeren van jongeren voor een baan
in de technische branche. ‘Techniek
is voor iedereen,’ stelt branchecoördinator Gerry Bras die aan het hoofd
van de branche Automotive staat.
‘Onbekend maakt onbemind. Daar
brengt TechNet verandering in.’
Het TechNet Amstel & Venen richt
zich in eerste instantie op de organisatie van de Techniek Driedaagse voor leerlingen van basis- en middelbare scholen in De Ronde Venen
en Uithoorn. ‘Techniek wordt steeds
belangrijker,’ licht voorzitter Jan van

Ontwikkelingen Schiphol

Ondernemers brainstormen over Techniek Driedaagse
TechNet blijft in ontwikkeling,’ stelt
projectleider Karin Wateler. ‘Dat betekent dat we open staan voor ideeen en initiatieven die zich gaandeweg voordoen. Techniek is een doorgaand proces. Dat geldt ook voor het
TechNet.’
Tijdens de eerste bijeenkomst gingen de ondernemers uiteen in hun
branches voor een brainstorm over
mogelijke workshops tijdens de
Techniek Driedaagse. Auto’s uitdeuken, robots bouwen en een Dokter
Bibber-spel solderen zijn slechts
voorbeelden van het grote scala ideeën dat ter sprake kwam. De

komende periode wordt in kleinere
groepen verder gesproken en worden de ideeën verder uitgewerkt zodat in oktober zo’n 2500 leerlingen
letterlijk hun handen uit de mouwen
kunnen steken om aan de slag te
gaan in de techniek tijdens de eerste editie van de Techniek Driedaagse Amstel & Venen.
Het TechNet Amstel & Venen is
een groeiende organisatie. Ondernemers en (basis)scholen kunnen
zich bij het netwerk aansluiten via de
website: www.technetamstelenvenen.nl Jongeren van nu, zijn de vakmensen van de toekomst.

De provincie Noord-Holland verricht
momenteel een reparatie uit aan de
brug Vrouwenakker in De Kwakel.
Eerder hebben wij geïnformeerd dat
de werkzaamheden plaatsvinden tot
en met 19 april 2016. Er zijn helaas
onvoorziene omstandigheden opgetreden waardoor meer tijd nodig is
voor de reparatie. De brug blijft tot en
met 22 april volledig afgesloten voor
verkeer. Ook voor de scheepvaart
blijft tot en met 22 april een stremming van kracht. Vanaf zaterdag 23
april kunnen zowel het weg- als het
scheepvaartverkeer weer gebruik maken van de brug. Er is een omleidingsroute. Hou rekening met een langere reistijd.

telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail naar servicepunt@
noord-holland.nl. De werkzaamheden
zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/Amstelland of Twitter (@ProvincieNH).

Meer informatie
Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunt u terecht bij het Servicepunt provincie Noord-Holland via

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

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

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

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 verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.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.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Vaststelling bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4. Inzageperiode 11
maart 2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken,
A. Stevens (0297) 513111.
- Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inzageperiode 11 maart
2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, K. de
Boer (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode 11 maart 2016 datum
tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, W. van de Lagemaat (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 5. Inzageperiode 25 maart
2016 datum tot en met 5 mei 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
- Ontwerpwijzigingsplan Drechtdijk 56. Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19
mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode 8 april 2016 tot en
met 19 mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 90 en ontwerpbesluit Hogere waarde
(Wet geluidhinder). Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19 mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Noorddammerweg 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen
van nieuwe dakbeplating en het plaatsen van een overheaddeur in de voorgevel. Ontvangen 13 april 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Korte Boterdijk 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
gevelkozijnen in de voorgevel. Ontvangen 9 april 2016.
- Ebro 161, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 7 april 2016.
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.

WWW.UITHOORN.NL

De Kwakel
- Noorddammerweg 17a, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van
de huisvesting voor arbeidsmigranten Noorddammerweg 17a. Beroep: t/m 1
juni 2016.
- Randweg, vergunning kabels en leidingen voor het realiseren van een elektriciteitsaansluiting voor Japanlaan 4 te Aalsmeer. Bezwaar t/m 25 mei 2016.
- Vuurlijn 36, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een zorgboerderij ‘Inner-Art’. Beroep: t/m 1 juni 2016.
- Het Fort 55. Evenementenvergunning verleend aan de heer Hogenboom voor
het organiseren van een Fort Fair op zondag 12 juni 2016 van 13.00 tot 21.00
uur op het buitenterrein van het Fort De Kwakel. Bezwaar t/m 20 mei 2016.
- Boterdijk 77. Tijdelijke exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant van Hofstede Nooitgedacht. Bezwaar t/m 20 mei 2016.
- Evenemententerrein De Kwakel. Evenementenvergunning verleend aan Circus Alberti voor het geven van voorstellingen op 17 t/m 21 augustus 2016. Bezwaar t/m 23 mei 2016.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 135. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan
de exploitant van Piccola Bottega. Bezwaar t/m 17 mei 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Cartograﬁelaan 29, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het
LS-net ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaar t/m 25 mei 2016.
VASTSTELLING ‘BELEID PLANOLOGISCHE
AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN (1E HERZIENING)’

Toelichting
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 juni
2014 het ‘Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden 1e herziening’ hebben
vastgesteld. Dit beleid vervangt het ‘Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2° en bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor)’ uit november 2010. Dit beleid is per gelijke datum ingetrokken. Het nieuwe beleid is net als het eerdere beleid opgesteld met het doel
om een afwegingskader te hebben voor de veel voorkomende gevallen die vallen binnen artikel 4 van het Bor. Op basis van deze beleidsregels kunnen burgemeester en wethouders voor een aantal veel voorkomende kleinschalige bouwwerken die niet in overeenstemming zijn met een geldend bestemmingsplan, onthefﬁng van dat bestemmingsplan verlenen.

Reden aanpassing beleid
In de praktijk blijkt dat de toepassing van de beleidsregels uit november 2010 (en
dan met name voor gebruikswijzingen die niet in het beleid genoemd zijn) tot verwarring leidt. Dit omdat door het noemen van de relevante wetsartikelen in artikel 1 van de beleidsregels, het toepassingsbereik voor de categorieën genoemd
in het Bor, de suggestie wordt gewekt dat voor die categorieën alleen de gevallen
kunnen worden vergund die in het beleid zijn opgenomen. Het is echter niet het
doel van het beleid geweest enkel aan die gevallen medewerking te verlenen. Zoals hiervoor is aangegeven, geldt dat het beleid alleen geldt voor veel voorkomende gevallen. Voor andere gevallen moet een aparte afweging worden gemaakt.
Twee categorieën uit het Bor worden niet meer opgenomen in het Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden. Het gaat om de categorieën genoemd in artikel 4, lid 1 en 9 van het Besluit omgevingsrecht (het bouwen van een bijbehorend
bouwwerk en het wijzigen van het gebruik).

Vervolg op volgende blz.

O f f i ci ë l e me d e d e l in ge n e n b e k e n d ma k in ge n
Op deze manier is het duidelijk dat het beleid niet voor deze categorieën geldt.
Het schrappen van deze categorieën heeft verder geen consequenties voor de
eerder opgenomen artikelen in het beleid die over deze categorieën gaan, omdat
deze artikelen inmiddels zijn achterhaald door de recent geactualiseerde bestemmingsplannen. De beleidsregels voor de algemeen voorkomende bouwwerken is
behouden. De beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden biedt daarmee duidelijkheid over de toepassing van het afwijkingenbeleid voor de burger.
Het gaat hierbij om beleid over het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding, het
realiseren van een dakterras, het bouwen van een steiger, het bouwen van een
hekwerk op een steiger en het bouwen van verhoogde steigers of bootbergingen.
inwerkingtreding
Het beleid treedt in werking op donderdag 26 juni 2014 en is te raadplegen via de
site van de gemeente www.uithoorn.nl
meer informatie?
Informatie over de beleidsregels, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken (tel. 0297-513111).
Start inSpraak Op vOOrOntwerpbeStemmingSplan
“vuurlijn 8”

toelichting
De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is het initiatief om op
het perceel Vuurlijn 8 een tweede woning te ontwikkelen.

inspraak
Het voorontwerp “Vuurlijn 8” ligt in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 22 april 2016 tot en met vrijdag 6 mei 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van
het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen

op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen
of het plan wordt aangepast.
verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens met inachtneming van de zienswijzen een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties
in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden
gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 20 april 2016

bekendmaking anterieure OvereenkOmSten

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij zgn. anterieure overeenkomsten
voor grondexploitatie als bedoeld de Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten
voor een aantal perceelsgedeelten:

drechtdijk 56
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. M.M.H.
van Kessel een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het
perceel bekend onder het adres, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D,
nr. 4516. De overeenkomst heeft betrekking op de wijziging van de bestemming
van de voormalige agrarische bedrijfswoning Drechtdijk 56 in een burgerwoning.
drechtdijk 90
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. J.G.M.

Langelaan een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het
perceel bekend onder het adres Drechtdijk 90, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nr. 6173. De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen
wijziging van intensieve veehouderij naar biologische rundveehouderij en de realisatie van een agrarisch kinderdagverblijf als nevenfunctie.
drechtdijk 95
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. J.H.P.
van Rijn een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het
perceel bekend onder het adres Drechtdijk 93, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie C. 4244. De overeenkomst heeft betrekking op het voorgenomen
wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een bedrijfswoning bij het volwaardige agrarische teeltbedrijf ’t Schapenkampje.

vuurlijn 8
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. J.T.H.
van Rijn een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het
perceel bekend onder het adres Vuurlijn 8, kadastraal bekend gemeente Uithoorn,
sectie D, nr. 4826. De overeenkomst heeft betrekking op het voorgenomen bouw
van één extra woning.

ter inzage
Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening liggen de zakelijke beschrijvingen van de overeenkomsten vanaf woensdag 20 april 2016 gedurende
zes weken ter visie bij de receptie van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16
te Uithoorn.
Zienswijzen
Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
Uithoorn, 20 april 2016

www.uithOOrn.nl

Gemeente en Ceres ondertekenen
prestatieovereenkomst
Uithoorn - De gemeente Uithoorn en kringloopcentrum Stich-

ting Ceres hebben op 18 april gezamenlijk de prestatieovereen-

komst getekend. Wethouder Hans
Bouma en Jos Bon(voorzitter), Ger
de Ruiter(secretaris) en Paul van
Soelen(directeur) van Stichting Ceres zijn enthousiast over deze overeenkomst. “Nieuwe prestatieafspraken dagen de gemeente en Ceres
uit!”, aldus wethouder Bouma.
Nieuwe afspraken
Kringloopcentrum Stichting Ceres
bestaat al sinds 1983 in Uithoorn.
De huidige huurovereenkomst is
ingegaan op 1 juli 2001. Naast deze overeenkomst zijn er in de loop
van de jaren afspraken gemaakt en
in 2015 zijn al deze afspraken doorgenomen met de gemeente en vertegenwoordigers van de directie en
het bestuur van Stichting Ceres. Dit
heeft geresulteerd in een overeenkomst met de nieuwe prestatieaf-

Gemeente niet eens met
verkeersbesluit Uithoorn
De Ronde Venen - Woensdag 9
maart jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Uithoorn het Verkeersbesluit ‘tijdelijke (her) inrichting van
de Koningin Máximalaan tussen de
Prinses Irenebrug en de kruising
met de Laan van Meerwijk’ aangekondigd en genomen. Dit besluit
betekent een andere verkeerskundige inrichting van het ruim 300 meter lange stuk weg. Doel ervan is dat
de gemeente Uithoorn doorgaand
verkeer (waaronder veel vracht- en
landbouwverkeer) wil gaan weren
uit het centrum van het Oude Dorp.
Een en ander vooruitlopend op de
definitieve afsluiting van doorgaand
verkeer vanwege het plan om het
dorpscentrum tussen winkelcentrum Amstelplein en het Oude Dorp
aan elkaar te gaan bouwen. Gemeente De Ronde Venen maakt bezwaar tegen nieuwe verkeerssituatie dorpscentrum Uithoorn. Men is
het niet eens met de op komst zijnde nieuwe verkeerssituatie in het
dorpscentrum van Uithoorn en heeft
daarom een bezwaarschrift ingediend tegen het Verkeersbesluit.

keer wordt ‘opgevangen’ in een nog
te bouwen parkeergarage. Dat biedt
overigens wel de mogelijkheid om
via kruipdoor/sluipdoor aan de andere kant de garage te verlaten en
verder te rijden. Maar dat wil de gemeente Uithoorn (liever) niet. Die
zegt dat doorgaand verkeer allemaal via de N201 en het Amstel
aquaduct moet rijden en dan via
de afslagen Amsterdamse weg/Zijdelweg Uithoorn in om de gekozen
bestemming (elders in Uithoorn) te
kunnen bereiken. De vraag rijst wat
‘bestemmingsverkeer’ inhoudt: Alleen het bestemmingsverkeer waarbij de inzittenden gaan winkelen
op het Amstelplein en in het Oude Dorp, of ook bewoners van het
Oude Dorp, de Meerwijk en bezoekers van het 200 meter verderop gelegen gemeentehuis? Of wordt dat
gerekend tot ‘doorgaand verkeer?’
Om maar wat te noemen en daarover is de discussie nog gaande. De

nieuwe situatie maakt het wel lastiger voor inwoners van De Ronde
Venen om per auto of motor naar de
voorzieningen elders in Uithoorn te
komen.
Impact
Volgens de gemeente De Ronde Venen zal de tijdelijke, maar ook straks
nieuwe inrichting van het dorpscentrum in Uithoorn grote impact hebben voor bewoners en bedrijven in
De Ronde Venen. De inrichting van
de weg zorgt ervoor dat bestemmingsverkeer naar Uithoorn zeer
wordt beperkt of nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. Ook wordt
de situatie voor fietsers bij de tijdelijke inrichting onveilig door kruisend vrachtverkeer en personenauto’s. Het besluit betekent verder
dat landbouwverkeer via de Prinses
Irenebrug niet meer mogelijk is en
maar liefst 13,5 km moet omrijden
via Vrouwenakker en De Hoef!

spraken tussen gemeente Uithoorn
en stichting Ceres.
Goede samenwerking
Gemeente Uithoorn en de Stichting
Ceres streven beiden naar een milieuvriendelijke verwerking van afval. De bekende kringloopwinkel
in Uithoorn is gevestigd naast het
scheidingsdepot van de gemeente. Op het depot kunnen inwoners
spullen voor de kringloopwinkel deponeren en Stichting Ceres mag
onverkoopbare goederen aanbieden bij het scheidingsdepot. Het
verbranden van restafval kost geld.
Dankzij de activiteiten van Ceres
hoeft de gemeente minder restafval
te laten verbranden.
Werkgelegenheid
Naast dat tweedehands kleding en
spullen een nieuwe kans krijgen,
zorgt de stichting ook voor het ontwikkelen van volwaardige werkgelegenheid. De stichting begeleidt
met name mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt richting zinvol
betaal en onbetaald werk.
Gemeente De Ronde Venen zegt
ook bezwaar te maken, omdat de
gemeente Uithoorn voor het verkeersbesluit geen recent verkeersonderzoek heeft gedaan (in januari
dit jaar uitsluitend op eigen grondgebied. i.v.m. metingen geluidsoverlast en hoeveel verkeer er momenteel v.v. over de Irenebrug door het
centrum rijdt. Red). Dit betekent dat
de gevolgen voor de omliggende
wegen (nog) onbekend zijn.
Het college van De Ronde Venen
dringt in haar bezwaarschrift – dat
ongeveer 8 A4-tjes met onderbouwde argumenten omvat - aan op het
gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden voor een aanvaardbare herinrichting van de Koninging Máximalaan (de oude N201/N196) in het
dorpscentrum van Uithoorn.
Gemeente De Ronde Venen heeft
al geruime tijd geprobeerd om in
overleg met de gemeente Uithoorn
en de provincies Noord-Holland en
Utrecht tot oplossingen te komen.
Dit heeft niet geleid tot een voor De
Ronde Venen aanvaardbare oplossing. Wanneer men er niet uitkomt
via deze weg, zal de gemeente een
volgende stap zetten in de geschillenprocedure van de N201, wellicht
via de bestuursrechter.

Bestemmingsverkeer
blijft mogelijk
Volgens de gemeente Uithoorn echter blijft bestemmingsverkeer voor
het Amstelplein gewoon toegang
houden tot het Oude Dorpscentrum
en het winkelcentrum omdat dit via
de Irenebrug (voorlopig) wordt geleid naar het parkeerterrein achter wat nu supermarkt Coop is, tegenover het winkelcentrum Amstelplein. Ook blijven (brom)fietsers en
voetgangers normaal toegang houden tot het centrum. Later is de bedoeling dat het bestemmingsver-

Hennepkwekerij ontmanteld
Uithoorn - Op donderdag
14 april heeft de politie rond
het middaguur een inval gedaan in een woning aan de
Randweg. Het vermoeden bestond dat het huis was omgetoverd tot hennepkwekerij. In
het pand troffen de agenten
400 hennepplanten aan. Deze zijn vernietigd, evenals alle aanwezige apparatuur. Een
27 jarige vrouw uit Weesp is in
de woning aangehouden en
meegenomen voor verhoor.

Nachtegalen in concert in
de duinen!
Regio - Op Koningsdag, woensdag
27 april, organiseert de vogelwerk-

groep van IVN De Ronde Venen en
Uithoorn een nachtegalenexcursie
in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Halverwege april arriveert
de nachtegaal uit Afrika en laat zijn
zang uitbundig horen. De mannetjes
komen als eerste, om zich van het
broedgebied van vorig jaar te verzekeren. Daarna zingen zij de vrouwtjes, die later komen, zogezegd
uit de lucht. We gaan ook andere
zangvogels zoeken en op zang proberen te localiseren. De Gekraagde Roodstaart bijvoorbeeld, mooi

gekleurd, omdat hij als holenbroeder geen schutkleur nodig heeft. Hij
komt juist in de duinen veel voor.
Andere te verwachten waarnemingen zijn: Boomleeuwerik, Tuinfluiter,
Braamsluiper, Bonte Specht, en niet
te vergeten de Sprinkhaanzanger.
Deze laatste vogel, met zijn mysterieuze krekelachtige zang wordt jaarlijks gehoord.
Boompieper
De balts van de Boompieper, die als
een parapluutje uit een hoge boomtop naar beneden zeilt, is ieder jaar
een belevenis. In de waterzuiverings-kanalen zijn allerlei watervogels aanwezig, waaronder vele eendensoorten. Ook de kleine fuut, de
Dodaars, komt er voor. Tijdens de

aar de
Op zoek n
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We gaan terug
in het jaar 2004,
het jaar van de
verschrikkelijke
Tsunami. Toen nog
nooit gehoord van
een Tsunami, maar
inmiddels wijzer van
de betekenis hiervan.

er een aardbeving was
geweest in geheel Azië,
en dat er landen/steden
waren weggespoeld….en er
heel, heel veel mensen waren omgekomen. Niet goed
wetend wat we hier mee aan
moesten, arriveerden we in
ons hotel waar we onze laatste nacht zouden doorbrengen voordat we zouden afreizen naar Phuket voor een
overheerlijke strandvakantie.
We liepen ons hotel binnen
en werden opgewacht door
onze hostess die ons gemaande te komen zitten. Na enige
aarzeling begon ze te vertellen wat zich heeft afgespeeld.
Onze mond viel open en de
betekenis van een Tsunami
werd een harde werkelijkheid, ons hotel was “weg”.
Niet goed begrijpend wat ze
bedoelde met weg, verklaarde ze dat er niet veel meer
van het hotel was overgebleven en was ”weggespoeld”
door de Tsunami. Daar wij
onderweg geen bereik hadden met onze telefoons, hebben we snel de familie gebeld om te melden dat wij ongedeerd waren…. Nog helemaal in de war van alle gebeurtenissen, komen we aan
in ons tijdelijk hotel waar we
een suite kregen aangeboden
om lekker bij te komen. Het
was pracht en praal en vonden hier de rust om alles te
laten bezinken, totdat er een
horde aan militairen en artsen in operatiekleding binnen kwamen stormen. Buiten
werden allemaal borden geplaatst met foto’s van vermiste
mensen, op de computers in
de hal waar iedereen het kon
zien werden mensen geïdentificeerd. We wilden hier heel
snel weg. De volgende dag
werden we naar Koh Samui
gevlogen waar niets te merken was van alle vreselijke
gebeurtenissen. Het was een
bewogen reis, waar we nog
lang over zouden napraten.

KUNSTt
scha

Het begon met een rondreis
in het noorden van Thailand.
Aangekomen in Chiang Mai
was het makkelijk om de antiek handelaren te vinden met
de verkregen adressen. Het
zijn werkelijk ingerichte tempels vol met de meest prachtige beelden, echt een overvloed aan antiek waar ik mij
moeilijk kan beheersen en
ook helemaal los ga.
Meer dan tevreden over mijn
inkopen, gaan we vrolijk op
weg met onze huurauto en rijden de prachtige natuur door
richting het “hoge” noorden
of sommige noemen het drie
landen punt Thailand, Myanmar en Laos. Aangekomen
in Chiang Rai bij ons hotel
aan een rivier, moesten we
even stilstaan daar het uitzicht
adembenemend was.
De volgende dag zouden we
Myanmar bezoeken, waar
we ons op verheugde daar
wij waren geïnformeerd om
hier de meest prachtige antiek te kunnen scoren voor
“weinig” geld… De toegang
tot Myanmar bleek een loopbrug met grenspost te zijn,
alwaar wij nog vol goede
moed heen liepen. Bij de
grenspost aangekomen moesten wij onze paspoorten inleveren en kregen hier een bewijs voor terug. Uiteraard waren wij hier niet zo blij mee en
vonden dit een vreemde gang
van zaken maar iedereen voldeed hier gewoon aan, dus
wij ook. We volgde de trap
naar beneden en stonden in
Myanmar, wat moesten we
hier van vinden….vies, opdringerige mensen, kortom we voelden ons op z’n
zachts gezegd niet veilig en
zeer geïntimideerd en haastte
ons weer snel terug naar de
grenspost.
Hier weer veilig aangekomen
kregen we onze paspoorten terug en liepen over de
brug waar een Scandinavische toerist stond te gillen….
vol verbazing keken wij hem
aan. We konden hem niet
goed verstaan, maar er was
duidelijk iets aan de hand.
De man riep maar steeds dat

wandeling kan ook de zandhagedis zich laten zien. Natuurlijk krijgen
we damherten, reeën of zelfs een
vos in de kijker. Vertrek: gezamenlijk
met eigen auto’s om 06.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Nieuwe
Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Meerijders zijn welkom. Tussen 13.00 en 14.00 uur zijn
we terug. De excursie start om 07.15
uur bij de ingang van de Waterleidingduinen, bij Pannenkoekhuis ’t

Ida Miltenburg

Panneland, Vogelenzangseduinweg
4, in Vogelenzang. Parkeren Euro
2,00 per auto. Toegangskaart Euro
1,50. Vergoeding benzinekosten in
overleg met de bestuurder. Neem
kijker, brood en koffie mee. Kleed je
zo nodig warm aan. Afgelastingen
staan op 27 april ca. 1 uur voor vertrek (dus om 05.30 uur) op de website; ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Info: Ad van Uchelen
(0297-250163/0610201401)
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INFORMATIEF
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: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, 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
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Toen & Nu…
Aflevering 39

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
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Weidevogels kijken
Uithoorn - Op dinsdagavond 26
april organiseert Groengroep Uithoorn een weidevogel excursie
langs de Middenweg in de Bovenkerkerpolder en in de natuurgebiedjes langs de nieuwe N201. De
Middenpolder is dichtbij Uithoorn
de beste plek om weidevogels te
bekijken. Het is een kaal stuk polder tussen Uithoorn en Amstelveen. De waterstand wordt kunstmatig hoog gehouden en de boeren
zijn heel weidevogel vriendelijk bezig. Je ziet dan ook overal Grutto’s,
Kieviten, Graspiepers, Kwikstaarten

De Kwakel

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

en nog veel meer moois baltsen en
foerageren. Zelfs watersnippen laten zich hier regelmatig horen. Ook
bij de nieuw aangelegde plassen
langs de N201 is het in deze periode een eldorado voor watervogels.
Je kunt hier alles op je gemak vanaf
het nieuwe fietspad bekijken. Al met
al prima plekken om eens op een
avond te bezoeken. Een telscoop
nemen wij mee, om u de vogels
goed te laten zien. Vertrek., met de
fiets, van de Churchillflat 19.00 uur
Neem een verrekijker en voldoende warme kleding mee want het kan
best fris zijn zo in de open polder.
We zijn dan terug als het echt donker begint te worden. We gaan op
de fiets omdat het anders op een
avond te lang duurt om de goede vogelplekken te bereiken. Laat u
verrassen door zoveel verschillende
soorten zo dichtbij! Aanmelden niet
nodig.

Trio Parnasse boeit met
veelzijdig programma
Uithoorn - Drie bespelers van vijf
instrumenten: dat lijkt fysiek onmogelijk. Maar niet als je, zoals het Trio
Parnasse, in verschillende stukken
op wisselende instrumenten speelt,
zoals zondagmiddag in de Thamerkerk. Mark Snitselaar, klarinet en
basklarinet, Janneke Zegveld, viool en altviool, stuwend bijgestaan
door Wouter Bakker aan de vleugel,
verzorgden met hun wisselend instrumentarium een concert dat bij
het geconcentreerd luisterende publiek van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) prima in
de smaal viel. Het is bij muziekhistorici een vraag of Mozart zijn “Kegelstatt-Trio” inderdaad op de kegelbaan componeerde of gewoon
thuis. Maar zeker is dat het Trio
Parnasse dit openingsstuk op het
maandelijkse SCAU-concert prachtig speelde. De klarinet en de altviool bleven nog aan zet in de twee
warmbloedige delen uit de “Acht
Stücke” van Max Bruch. “Een echte
romanticus”, zoals Mark Snitselaar
in zijn toelichting achter de microfoon vertelde. Aangenaam stroomden de volle vleugelakkoorden en
de meeslepende melodieën van altviool en klarinet de oren van de luisteraars binnen.
Ook nieuwe klanken
Ten behoeve van het laatste stuk
voor de pauze, de triosonate van
de Engelsman Alan Richardson uit
1973, haalde Snitselaar zijn lange
basklarinet uit de kleedkamer. Nu
waren het gematigd moderne klanken en pittige ritmes die de musici aan hun instrumenten ontlokten. Dat deden ze met zoveel overtuiging dat de luisteraars zich dank
zij het virtuoze en gretige spel graag

lieten verrassen door dit korte werk,
dat niemand in de zaal eerder zal
hebben gehoord.
En wie kent de Nederlandse componist Hugo Godron? Hij is een van
die goede Nederlandse componisten uit de twintigste eeuw van wie,
ten onrechte, uitstekende composities in het vergeetboek van orkesten en kamermuziekensembles zijn
geraakt. Zoals de door het trio gespeelde “Trio Occidentale”, voor klarinet, altviool en piano. Een leuk,
toegankelijk stuk op dansante ritmes waarbij je eerder dacht aan
mediterrane zon dan aan mistig
laagland. Muzikaal bleven we daarna in warme streken, nu van Zuid
Amerika, in de “Estaciones Portenas” van tangocomponist Astor
Piazolla. “Denk bij deze muziek aan
een getoonzette havenarbeider in
de zomer en daarna in de winter”,
zoals Mark Snitselaar toelichtte.
De“Estaciones”werden een mooie
afsluiting van het slotconcert van de
SCAU, dit seizoen.
De hartelijk applaudisserende concertgangers kregen de brochure
met het nieuwe programma van de
SCAU voor het seizoen 2016-2017
mee naar huis. De SCAU heeft de
eerste prijswinnaar van het Internationaal harpconcours 2014, de jonge, in Engeland verdere studerende,
harpiste Juliana Myslov, bereid gevonden naar Nederland te komen
om in Uithoorn het nieuwe seizoen
te openen met een harprecital op 25
september. De volledige seizoensfolder met het nieuwe concert- en
kleinkunst programma van acht
zondagmiddagen in de Thamerkerk
is in de Hoeksteen beschikbaar in
de bibliotheek en verder in de boekwinkels van Ten Hoope en Bruna.

Weekagenda
Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn
0297 567 209,
www.vita-amstelland.nl
Stoelhonkbal
Elke maandag van 12.00 uur
tot 13.00 uur in de Bilderdijkhof kunt u mee doen aan stoelhonkbal. Je blijft niet alleen op
een stoel zitten, maar je gooit en
loopt ook naar de honken. Kom
eens kijken en meedoen! Voor
meer informatie en aanmelden
kunt u bellen naar de Bilderdijkhof.
Sportmix
Elke dinsdagmiddag om 13.30
uur in sporthal De Scheg is er
de Sportmix Senioren met uitnodigende warming-up, badminton, dynamic tennis en training in diverse zaalsporten, taichi. Voor elk wat wils. Actief in
actie zijn en voor wie dat wil,
tussendoor rustige balanstraining, spieronderhoud, oefeningen om bewust om te gaan met
je eigen grenzen/ je eigen dierbare lijf. Een uur samen plezier
hebben in sporten en bewegen.
Voel je welkom: 3,50 euro per
keer of gebruik een 10-rittenkaart van 30 euro die het hele
seizoen geldig is. Sportschoenen voor binnen zijn verplicht.
Zilveronline cursus
Wilt u met de iPad leren omgaan? Dan kunt u zich aanmelden voor de 8-weekse cursus
van 2 juni t/m 21 juli 2016. De
cursus is elke donderdag ochtend van 10.00-12.00 uur. De
informatiebijeenkomst
vindt
plaats op donderdag 26 mei.
Kosten voor de cursus 85 euro. Heeft u nog geen iPad dan
kunt u deze bij ons tegen een
vergoeding ook lenen.

Geen krant?

0297-581698

Het Amstel Blazers Collectief
laat van zich horen
Uithoorn - De muzikanten van het
Amstel Blazers Collectief, onder leiding van dirigent Richard Wortel,
zijn zich weer volop aan het voorbereiden voor de komende optredens in Uithoorn. Het eerstvolgende optreden zal zijn op Koningsdag
27 april a.s. U kunt de Amstel Blazers dan horen en zien in het oude dorp van Uithoorn aan de Wilhelminakade. Zo tussen 10.00 en
12.00 zullen zij daar de vrijmarkt bezoekers vermaken met een gezellig
Koningsdag concert. (Dit wel onder
voorbehoud van de weersomstandigheden). Op 29 mei a.s. zal het
Amstel Blazers Collectief zich presenteren tijdens de ‘Kunstroute Zijdelveld’, een initiatief van enkele bewoners van het Zijdelveld. Het Zijdelveld is een populaire wandel -en
fietsroute in Uithoorn wat zich uitstekend leent voor dit evenement.
Het doel is om gedurende 2 dagen

(28 en 29 mei) kunst te promoten.
Als afsluiting voor de zomerstop zullen de Amstel Blazers op zondag 26
juni a.s. optreden tijdens de familiedag van het Amstelland Festival.
Het evenement vindt plaats op het
evenemententerrein aan de Randhoornweg in Uithoorn. Naast deze optredens is het Amstel Blazers
Collectief zich aan het voorbereiden
voor een eigen groot jaarconcert,
dat zal plaatsvinden op 30 oktober
a.s. in de Thamerkerk. Hierover later meer. Wilt u niets missen? Houdt
u dan de website (www.amstelblazerscollectief.nl) of de facebookpagina (https://www.facebook.com/
AmstelBlazersCollectief) in de gaten
voor nadere informatie over de tijden van de optredens. Speelt u een
blaasinstrument en wilt u meespelen in het Amstel Blazers Collectief?
Voor meer informatie kunt u mailen
naar: abcuithoorn@gmail.com.

Concert koor United Uithoorn
Uithoorn - Het koor United uit Uithoorn organiseerde afgelopen zaterdag 16 april samen met het koor
Needed uit Maarssen en het Young
Cracow Philharmonic een daverend
concert, onder de enthousiaste leiding van de dirigent Rob van Dijk.
De volle zaal publiek genoot van
film muziek uit bijvoorbeeld de Pirates of the Caribean en As it is in
heaven. Ook voor het orkest en de
koren bewerkte klassieke muziek en

gospels stonden op het programma.
Wil je aan een volgend concert
meewerken, kom dan op maandagavond tussen 20 – 22 uur eens kijken, luisteren en meezingen. We repeteren altijd in de Schutse bij het
Zijdelwaardplein. De koorleden en
de dirigent zullen je graag wegwijs maken. Vooral mannen zijn van
harte uitgenodigd! Wil je eerst wat
informatie bel dan met Hettie de
Jongh, tel. 0637293824.

1961 BOTERDIJK... TOEN
Dit dubbele woonhuis is gebouwd door de Kwakelse timmerman Gerardus van Staveren Jr. De eerste steen is gelegd door zijn 7-jarige
zoon Gijsbert op 9 april 1909. Gerardus begon een timmermansbedrijf
aan de Kerklaan en bouwde heel wat ‘Van Staveren’ huizen in De Kwakel. Hij was ook nog kassier van de Boerenleenbank, later nam M.B.C.
van Egmond het timmermansbedrijf over en het werk als kassier van
de bank. Voor aan het huis staan nog olietanks, in die tijd werd er nog
olie gestookt. Er hebben in beide huizen meerdere gezinnen gewoond.

2016 BOTERDIJK... NU
Op 28 juni 1982 vond de eigendomsoverdracht plaats aan Ruud en Annie Kok. De verkopende partij werd vertegenwoordigd door Piet van ’t
Hart, die als ‘executeur testamentair’ de nalatenschap van Martinus
Winter afhandelde. Martinus Winter was in het dorp beter bekend als
‘Tinus Duif’, hij was niet alleen duivenmelker, maar ook huisjesmelker.
Tinus bezat meerdere huizen in De Kwakel en haalde zelf zijn huur op
bij de mensen. Ruud en Annie Kok wonen er nog steeds aan de linkerkant, rechts woont hun dochter Mariannne.

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)

Workshop slagwerk
tijdens Koningsdag
Uithoorn - Muziekverening KnA
verzorgt op Koningsdag op het Evenemententerrein workshops slagwerk o.l.v. Rein Maassen. Dit ter introductie van de nieuwe slagwerkgroep welke vanaf 9 mei van start
gaat. Alle kinderen die het leuk vinden eens te trommelen op echte
slagwerkinstrumenten krijgen tijdens deze workshop de gelegenheid dit uit te proberen. Er zullen
ruim voldoende instrumenten aanwezig zijn. Rein Maassen heeft zijn
sporen als slagwerker ruimschoots
verdiend, heeft jarenlang meegespeeld in de fanfare van Muziekverening KnA, maar heeft ook meegedaan aan landelijke wedstrijden en is zelfs Nederlands Kampioen geweest. Hij wil zijn ervaring

heel graag overbrengen op kinderen. Vanaf 9 mei start KnA met een
nieuwe slagwerkgroep, ook onder
leiding van Rein. Tijdens deze lessen
zal er worden getraind op zgn. Rudiments. Deze rudiments zijn basispatronen die de bouwstenen vormen
van het drummen. Rudiments kunnen afzonderlijk gebruikt worden
maar juist ook met elkaar gecombineerd waardoor er enorme creatieve
mogelijkheden voor de slagwerker
ontstaat. Het voordeel van het aanleren van deze rudiments op de sitedrum is, dat wanneer je ze beheerst,
het gemakkelijk is deze toe te passen op een drum-kit of andere slagwerkinstrumenten. De lessen zijn op
maandag tussen 17.00 en 18.00 uur.
Meer info: www.kna-uithoorn.nl.

Mannen gezocht...
Regio - Ben jij een man die zingen kan? Waar blijf je dan? Da Capo’s Popkoor is opzoek naar mannen die graag zingen. Ons popkoor
is een gemengd koor met zo’n 40
enthousiaste vrouwen en 8 enthousiaste mannen. Nu zijn ‘wij vrouwen’ gek met onze ‘Da Capo mannen’ maar we willen er meer. Dus...
zet je je radio in de auto lekker hard
om heerlijk mee te zingen? Sta je
graag een deuntje te zingen onder
de douche? Heb je tijdens het gras
maaien ook een koptelefoontje op
zodat je de grootste hits niet mist?
En zoek je een plek waar je een gezellige avond kan beleven, prachtig en eigentijds repertoire zingt en
je stem goed leert gebruiken? Al-

lemaal goede redenen om gewoon
eens een avondje mee te komen
zingen en repeteren. Uiteraard starten we om 19.45 met een kop koffie
of thee, en repeteren we van 20.00
tot ongeveer 22.15 en is er altijd nog
mogelijkheid tot een drankje aan de
bar. Je vindt ons iedere donderdagavond in buurthuis “Ons Streven”
Engellaan 3 te Amstelhoek. We bieden je vier weken de gelegenheid
om vrijblijvend van deze avonden te
genieten. En mocht je je daarna aan
willen sluiten bij Da Capo’s Popkoor,
dan ben je van harte welkom om de
“stemcheck” te doen. Daarover op
de site www.popkoor.nl veel meer,
neem eens een kijkje. Tot zings bij
Da Capo’s Popkoor.
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• 20 april 2016
Robert en
‘Meer voor
Fietsen’

Eerstelijns oogzorg bij Eye
Wish Opticiens Zijdelwaard
Uithoorn - Behalve een pracht collectie aan (betaalbare) merkbrillen,
het aanmeten van contactlenzen,
verlenen van de hoogste service en
op zijn tijd een styliste in de zaak
voor vrijblijvend advies over welke
bril het beste bij iemand staat, kunt
u bij Eye Wish Opticiens in winkelcentrum Zijdelwaard ook terecht
voor eerstelijns oogzorg. Dat is een
bijzonder gegeven bij een opticien
want dat komt zelden voor. Zo niet
bij Kelvin Luong, want hij is behalve winkeleigenaar en opticien ook
gediplomeerd optometrist en aangesloten bij de Optometristen Vereniging Nederland (OVN). Kelvin is
specialist op het gebied van optiek,
oogmeting en netvliesonderzoek,
waartoe o.a. behoren oogsterktemetingen bij jong en oud, diabetes-, staar- en glaucoomscreening,
onderzoek op netvliesveroudering
en visuele training. Oogdruk- en
oogmetingen kunnen altijd vrijblijvend worden uitgevoerd bij iedereen. Voor elke oog- en zichtafwij-

king krijgt u een gedegen en helder advies. Bij Eye Wish Zijdelwaard
worden de ogen van kinderen vanaf 6 tot en met 17 jaar gratis onderzocht. Bij de oudere doelgroep zijn
metingen altijd nuttig omdat er kan
worden bekeken of er afwijkende verschijnselen zijn waardoor het
oog of de ogen niet goed functioneren. Kennis om dit te doen, maar tevens kwalitatief hoogwaardige optiek (brillen en glazen) zijn in ruime
mate bij deze Eye Wish Opticiens
vestiging aanwezig. Met een totaalaanbod aan eerstelijns oogzorg zoals je dit onder woorden zou kunnen
brengen, onderscheidt men zich van
anderen. Het zichtbare deel daarvan is het samenstellen van mooie
merkbrilmonturen met glazen tegen
een aantrekkelijke prijs. Maar ook
mensen die contactlenzen dragen
kunnen volop bij Eye Wish Opticiens
Zijdelwaard terecht. Bovendien zijn
er vaak aantrekkelijke en kostenbesparende aanbiedingen op monturen en glazen.

Kindervrijmarkt in en rondom
Winkelcentrum Amstelplein

REACTIE VAN EEN LEZER

Uithoorn - Dit jaar wordt er op Koningsdag in en rondom Winkelcentrum Amstelplein voor het eerst een
kindervrijmarkt georganiseerd. Op
deze manier wordt de kindervrijmarkt, welke in het centrum wordt
gehouden, nog groter. De vrijmarkt start in het winkelcentrum en
loopt door tot op het Amstelplein.
Op het Amstelplein is een fietsende DJ, kunnen kinderen worden geschminkt en is er een gratis suikerspin voor iedereen. Als de kinderen
een goede verkoop hebben gedaan

Kudelstaart - Niet Sem Hagenaars, maar Robert van der
Meer is zijn eigen fietsenwinkel begonnen in Kudelstaart. In
de winkel aan de Kudelstaartseweg 224, waar de afgelopen
5 jaar Balk rijwielen actief was,
staat Robert met een sterk team
van vier man voor iedereen
klaar om de vertrouwde service te bieden voor uw fiets. De
nieuwe winkel is vorige week
geopend en draagt de passende naam ‘Meer voor Fietsen’. Er
gelden nog diverse aanbiedingen. Een bezoek zeker waard.
Robert van der Meer en zijn
team ‘Meer voor Fietsen’ heten
u allen van harte welkom aan
de Kudelstaartseweg 224. Voor
meer informatie: 0297-360041.

Zonder verwijzing
Luong: “Voordat er sprake is van het
aanmeten van een bril of contactlenzen, gaan er bij ons vaak een of
meerdere onderzoeken aan vooraf.
Als optometrist kan en mag ik die
uitvoeren. U hebt daar geen verwijzing van de huisarts voor een oogarts nodig. U kunt vrij bij ons binnenlopen. Dat geldt ook voor ook
periodieke netvliescontrole bij diabetespatiënten. Tenzij sprake is van
ernstige afwijkingen, want dan sturen wij zo iemand wel door naar een
specialist.” Als optometrist is Luong
echter in staat om zodanige (eerste)
onderzoeken uit te voeren waardoor
er al veel aan het licht kan komen
welke correcties nodig zijn om weer
scherp te kunnen zien. Maak er gebruik van als u het idee hebt dat dit
nodig is!

kunnen ze hun vreugde uitbarsting
botvieren op het springkussen! De
kindervrijmarkt is van 9.00 tot 13.00
uur. Meer informatie is te vinden op
www.winkelcentrum-amstelplein.nl.

er een optreden van de knotsgekke
clown Bennie Bang. De activiteiten
rondom Koningsdag staan ook in
het teken van het jubileum, De komende maanden volgen er nog tal
van leuke activiteiten in het winkelcentrum. Alle activiteiten zijn te vinden op http://winkelcentrum-amstelplein.nl/category/aankomendeevenementen.

25-jarig jubileum
Dit jaar viert Winkelcentrum Amstelplein haar 25-jarige jubileum.
Het hele jaar worden er tal van leuke activiteiten georganiseerd. Zo
waren er dit jaar al een aantal vrolijke paashazen, werden er heerlijke
slagroomsoesjes uitgedeeld en was

Selfie actie op Koningsdag
Tijdens de vrijmarkt kunnen kinderen een leuke foto van zichzelf op
de Facebookpagina van het winkelcentrum plaatsen met de hashtag
#ikbendekoningvanuithoorn. Onder alle inzendingen worden twee
goodiebags t.w.v. 25,- verloot!

AMSTELPLEIN VIERT

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Zo lang als in de kopregel wordt aangegeven zit Bakker Van Maanen nog niet op het Amstelplein. Wel
sinds 2008, toen Meesterbakker Jan van Maanen uit
Rijnsburg de lege winkelruimte overnam van groenteman Gerard Vork. Na een stevige verbouwing werd
het een echte ‘brooderie’ annex lunchroom zoals die
zich vandaag de dag aan klanten van het winkelcentrum manifesteert. De genoemde 100 jaar is bijna realiteit, want in 1907 begon Jan van Maanen in Katwijk
a/d Rijn ooit zijn bakkerij. Inmiddels is het de grootste
ambachtelijke bakkerij van Nederland met 55 winkels
in Zuid-Holland en die op het Amstelplein.
Bakker van Maanen heeft een breed assortiment
brood en gebak, taarten, zoete en hartige snacks en
heerlijk belegde broodjes die erin gaan ‘als koek’. De
aangrenzende lunchroom telt overdag tal van klanten
die met een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij
vanaf 8 uur in de morgen er al terecht kunnen (koffieleuten). Bakker van Maanen is innovatief en nog
steeds vol in beweging. Op de website www.bakkervanmaanen.nl ziet en leest u er veel meer over evenals over het aanbod.
“Wij hebben heel veel vaste klanten. Niet alleen voor
brood en gebak, maar ook mensen die in onze lunchroom even gezellig willen zitten om wat te eten en
te drinken. Daarnaast gaan er veel broodjes over de

“Burgemeesterswoning
of nieuwe sporthal”?

Afgelopen week zijn de bewoners
van de Poelweg bij elkaar gekomen om hun zorgen te delen over
het in aanbouw zijnde “Arbeidsmigranten-dorp”. Als bewoners
van de Poelweg zetten wij grote vraagtekens bij de arbeidsmigranten voorziening die momenteel gebouwd wordt op de Poelweg. Er is vergunning afgegeven voor 100 arbeidsmigranten op
Poelweg 44a, maar er zijn minimaal
400 woonunits geplaatst. Uitgaande van 2 bewoners per unit, komen
we op een bewonersaantal van
800! Wij vragen ons af of het inderdaad bij 100 arbeidsmigranten
extra blijft, boven op de minimaal
50 die al zijn gehuisvest in wonin-

gen op de Poelweg. Met 400 geplaatste woonunits verwachten wij
dat dit niet het geval is en dat er
binnen de kortste keren meer migranten zullen wonen. Hoe gaat de
Gemeente hierop controleren en
handhaven? Tevens zijn wij teleurgesteld over de communicatie vanuit de gemeente Uithoorn met ons
als bewoners. Er is nooit een informatieavond of iets van dien aard
georganiseerd en zelfs niet eens
een brief ter kennisgeving verzonden. Wij verwachten dat deze
grootschalige huisvesting een negatieve invloed zal hebben op onze
veiligheid, de verkeerveiligheid en
ons wooncomfort, enige vorm van
communicatie vanuit de gemeen-

te Uithoorn zou op zijn plaats zijn
geweest.
Ernstig
Laatst is er natuurlijk al een ernstig incident op de Noorddammerweg geweest met een Poolse arbeidsmigrant die door de politie is doodgeschoten. Waar gaat
dit naartoe? Het gevoel van onveiligheid van onszelf en onze kinderen neemt alleen maar toe, als deze uitbreiding zich voorzet. Is er al
nagedacht over een verkeersplan
voor fietsers en wandelaars, want
de drukte op de Poelweg zal behoorlijk toenemen wat zeker ook
voor onveilige situaties zal gaan
zorgen? Daarnaast verbazen wij
ons dat er zoveel arbeidsmigranten op 1 locatie worden gehuisvest. Naar ons idee is het beter om
dit wat meer te spreiden over ver-

BESTAAN

toonbank,” vertelt Esther van Vloten van het unieke
zelfsturende winkelteam die zegt heel blij te zijn met
de locatie op het Amstelplein en vooral met hun vele
klanten. “We maken en bakken hier zelf al het kleinbrood en croissants. Het grote brood en gebak wordt
aangeleverd. We hebben regelmatig een aanbiedingsdag in de winkel met aantrekkelijke broodacties.
Tevens worden er dikwijls nieuwe broodsoorten ontwikkeld die in de winkel worden aangeboden. Er zijn
plannen om de winkel met de lunchroom uit te breiden. Tegen die tijd laten we nóg meer van ons horen.”

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

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

Open brief van de bewoners
van de Poelweg

jarig

Bakker van Maanen,
honderd jaar traditie

REACTIE VAN EEN LEZER

Uithoorn - Vooruitlopend op deze
door VVD raadslid Jan Hazen gestelde vraag aan de lezers van deze krant
van 30 maart j.l. zou ik eerst nog eens
willen wijzen naar de inhoud van een
eerder ingediende motie door het
CDA over deze oude burgemeesterswoning. Om ieders geheugen daarover weer even op te frissen citeer ik;
‘De raad van de gemeente Uithoorn,
in vergadering bijeen op donderdag
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3 december 2009, beraadslagend
over het beeldkwaliteitsplan Dorpscentrum,
Constaterende dat
• Het beeldkwaliteitkader inspireert
en verbeeldt, vertaalt ambities
en schept een kader voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit in het
gebied.
• Het beeldkwaliteitkader geeft een
schillende plaatsen. Wij verwonderen ons over het feit dat er een
vergunning is verstrekt op deze locatie. Het is namelijk niet toegestaan om een woning te bouwen
op deze plek i.v.m. de geluidshinder van Schiphol. Waarom is het
dan wel toegestaan om hier 100
arbeidsmigranten te laten wonen?
Onze belangrijkste vragen en zorgen zijn: wat is het beleid van de
gemeente, hoe gaat de gemeente de huisvesting van 100 extra arbeidsmigranten controleren en de
regelgeving handhaven. Wat zijn
de gevolgen voor de bewoners op
de Poelweg, hoe wordt onze veiligheid gegarandeerd en hebben
wij überhaupt een stem in deze
kwestie?
Namens de bewoners van de
Poelweg, Annemarie Kooijman

analyse op de historische opbouw van het Dorpscentrum en
geeft een beeld van de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
• Het beeldkwaliteitkader is daarmee belangrijke input voor het
op te stellen Masterplan Dorpscentrum.
Overwegende dat
• Een van de bouwwerken bij de
entrée van het dorpscentrum
karakteristiek is voor Uithoorn
en haar historie, te weten de
voormalige ambtswoning van de
burgemeester.
Spreekt uit
• Dat de karakteristieke bouwwerken van en rond de ambtswoning aan de Thamerlaan als
ingrediënt van de inspiratiebron (de ’schatkaart’) wordt
betrokken bij de beeldkwaliteit van het Dorpscentrum’, aldus de motie.
Even voor die goede orde...
Na de berichtgeving in de plaatselijke media hier nog eens over
na te hebben gelezen, kon ik opmaken, dat de Raad van Uithoorn
zich destijds unaniem en goedkeurend over had uitgesproken.
Wat er nadien met deze motie “gebeurd” is, is mij (nog) niet bekend.
Maar hierop vooruit lopend kan ik

me eenvoudig niet voorstellen dat
de zittende Raad, tussen 2009 en
2016, hier een totaal ander standpunt of visie over heeft ingenomen. Ik ga er op voorhand maar
van uit dat VVD raadslid Hazen
zijn persoonlijke visie en standpunten over de oude burgemeesterswoning kenbaar heeft willen
maken.
Verwijzend naar de huidige troosteloze en desolate uitstraling vind
ik het niet alleen ongepast maar
ook wat voorbarig om ons in zijn
artikel alvast het woord “sloop” in
de mond probeert te leggen. Niet
alleen ik, maar menig passant,
heeft de laatste zes jaar vast kunnen stellen dat er van enig onderhoud (lees behoud), zowel aan de
woning als in de tuin, totaal geen
sprake is geweest. Een constatering die m.i. de gehele Raad zich
mag aanrekenen, omdat zij dit toegenomen verval in een veel eerder
stadium een halt toe hadden kunnen en moeten roepen. Deze woning op de “schatkaart” van 2009
is namelijk nog steeds de moeite
waard om behoudend mee om te
gaan.
S.J.L.M. Veerhuis
uit Uithoorn

Redders bedankt
Even een reactie van brand in de
olden van barneveldlaan op 4
maart jl.
Wij zijn zo dankbaar dat erica padmos en haar zoon Lorenzo zo snel
gehandeld hebben om 112 te bellen en erica naar de overkant gerend is en heel hard op de deur

heeft gebonktd heeft de bewoners lagen op dat moment nog op
bed,dat heeft ze ook gedaan bij de
buren,daar mee hebben ze twee
gezinnen gered.
Een hele dankbare papa,
opa en oma.

Een goei buur...
Geweldig van de gemeente De
Ronde Venen om energie en gemeenschapsgeld goed te besteden
om de gemeente Uithoorn ervan te
weerhouden nog meer gemeenschapsgeld over de balk te gooien
t.b.v. hun tot mislukken gedoemde

prestigeproject: het opleuken van
de Koningin Maximalaan.
Een (over?)groot deel van de Uithoornse bevolking zal dit als een
grote steun in de rug ervaren!
W. Wahlen, De Kwakel
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5 Promoties voor Twirlteam Starlight
Uithoorn - Op 10 april was alweer
de tweede wedstrijd van het seizoen
voor Twirlteam Starlight. De vorige wedstrijd was erg succesvol met
twee promoties. Maar deze wedstrijd hebben de meiden nog betere gepresteerd!
Om 9.30 startte de wedstrijd en met
194 optredens was de dag goed gevuld. Er werd gestart met het onderdeel 1 baton. Je staat hierbij op één
plek waar je met de baton (stok) en
je lichaam zoveel mogelijk technieken laat zien. Caithlinn Acda was
als eerste van de dag zij behaalde
de vierde plaats. Roos werd zesde
en Lishan Yewodianeh werd derde en Lieke Maarsseveen werd eerste in de categorie Preteen Novice. Ninoska Timmermans en Wendy Teiwes (vorige keer gepromo-

veerd) werden eerste en tweede in
de categorie Preteen Beginner. Ninoska heeft zelfs haar eerste plaatsingspunten behaald, bij twee keer
mag je naar voorronde van de Nederlandse kampioenschappen!
Steengoed
Lotte Tolenaars ging deze wedstrijd
ook steengoed en zij behaalde promotie en een eerste plaats. Eva de
Graaff een tweede plaats beide in
Junior Novive. Het onderdeel 2 baton waar Lotte Tolenaars aan deelneemt (met twee stokken) behaalde ook op dat onderdeel een eerste
plaats. Lotte doet aan meerdere onderdelen mee op een dag en zo ook
samen met haar duopartner Wendy
Teiwes. Zij behaalden promotie met
onderdeel duo twirling in de junior

novice. De derde promotie en nog
een medaille was voor Lieke Maarseveen. Zij behaalde dit met het onderdeel Super x Strut waar juist het
lichaam, lenigheid en sprongkracht
beoordeeld wordt.
Het onderdeel kids twirl (de basis
van het twirlen) kwam ook weer aan
bod deze dag. Wat hebben we genoten van onze jongste Alisha Koppenol en Senna Bazuin. Helaas geen
medaille voor hen. Bij leeftijdscategorie juvenille deden twee dames
voor het eerst mee Jennifer van der
Jagt en Hanna Kiefte. Een spannende dag voor hen. Helaas geen medaille maar zij behaalde net als Lotte Bazuin een mooie 7. In de Preteen
was er wel een medaille voor Lishan een mooie derde plek. Voor
Yade van Ruit, Cyriel Schaar, Mar-

lou Maarseveen en Caithlinn was er
helaas geen medaille maar wel een
prachtig optreden.
Ook wordt er getwirld op eigen muziek.
Spin
Lotte Bazuin danst en twirlt op het
nummer van Tik Tak. Zij heeft deze dag zelfs de 1 spin gevangen
(gooien en een pirouette draaien) zij werd beloond met een derde
plek. Dan hebben we nog 2 promoties over en die waren voor Ninoska Timmermans en Roos de Graaff
met het onderdeel Dance twirl in
Preteen Novice. Zij komen volgende keer uit in de beginnersklasse.
Marlou Maarseveen behaalde in de
Preteen Novice een vijfde plaats.
Onze oudste dance twirler is Femke
Spruijt. Ook zij heeft hard gewerkt
en werd in de junioren klasse beloond met een eerste plek.
Als laatste van de dag waren de
teams aan de beurt. Team 1, 2 en
3 werden eerste. Ons jongste team
die dansen en twirlen in het thema
‘piraten’ werden tweede.
Totaal ging Twirlteam Starlight naar
huis met vijftien medailles, vijf promoties, één keer plaatsingspunten
en vier bekers naar huis. Een dag
om nooit te vergeten. Wij zijn super trots op onze meiden. De trainster Sandra Verseput gaat zich nu
samen met de meiden focussen
op onze eigen wedstrijd op 22 mei
2016. Wij organiseren voor het eerst
een wedstrijd en dit vinden wij reuze spannend. Natuurlijk zijn wij altijd opzoek naar nieuwe enthousiaste leden. Ben je opzoek naar een
leuke sport? Ben jij 4 jaar of ouder? Hou je van dansen? Bewegen
op muziek? Gezellig in een team?
Eventueel solistisch of samen in een
duo? Kom dan gerust eens kijken,
probeer zelfs al mee te doen. De
eerste 4 tot 6 lessen zijn gratis. Voor
meer informatie: www.starlight-uithoorn.jouwweb.nl

Zeventig procent plus bij
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - En weer timmert de Clijn aan de weg, nu waren het Tini
Lotgerink & Jeanet Vermeij die als
eersten voor de kramen langs konden met een score van maar liefst
71,18%.Ook de nummers twee en
drie zaten hoog in de boom met respectievelijk 67,50% voor Lidy Krug &
Debora van Zantwijk en alweer Anneke & Bram van der Zeeuw met
62,92%, het emergent talent komt
boven. Voor Ada van Maarseveen
& Rob Bakker en Mick & Sybren
Frantzen bleven er zo wat minder
procenten over, maar met 54,51%
voor eerst genoemd en 53,75% voor
laatst genoemd paar werden ze toch
vier en vijf van de in totaal vijftien.
In de B- lijn werden er nu wel potten
gebroken, de wake up call heeft dus
gewerkt. An & Jan van Schaick stelden orde op zaken met een prima
eerste plek van 66,67% en ook Elisabeth van den Berg & Ineke Hilliard lieten zien dat ze er nog zijn met
64,29% als tweede. Heleen & Mees
van der Roest wilden daar niet te
veel voor onderdoen en haalden de
derde plaats met 62,20% binnen.
De kruimels voor de beste vijf ble-

ven na dit geweld over voor Sonja
& Hans Selman met 55,95% als vierde en Tini Geling & Jo Wevers met
52,98% op nummer vijf. Ze lieten zo
natuurlijk wel elf paren achter zich.
In de A- lijn had Ruud Lesmeister
zijn maatje Cees Bergkamp terug en
dat betekende dus weer een eentje
met 67,92%. Cora de Vroom & André van Herel hielden de zestig ook
vast met 60,42% en kunnen voorlopig bogen op een flitsende start van
deze laatste ronde van het seizoen.
Nel & Adriaan Koeleman stegen
weer eens flink uit boven zichzelf
en eindigden op drie met 54,17%.
Ben ten Brink, voor de gelegenheid
met Jan Egbers, werd vierde met
52,08% en Mieke van den Akker &
Lijnie Timmer sloten de top vijf van
de top lijn af met 50,42%. Denkt u
ook verborgen bridgetalent te kunnen laten ontplooien, kom dan spelen bij Bridgeclub de Legmeer. Elke
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.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - De een na laatste zitting
van de laatste ronde was op 12 april
een feit bij BC Hartenvrouw. 64 Dames speelden of hun leven ervan afhing. Nog twee keer spelen om te
zorgen dat je niet degradeert of net
nog promoveert. De dames die het
beste boden, uitspeelden en tegen
speelden in de A zijn:
1. Guus Pielage &
Renske Visser
59,17%
2. Kitty van Beem &
Janny Streng
56,60%
3. Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar
56,25%
Dan naar de B. Alleen Trudy Fernhout & Cisca Goudsmit scoorden
een ‘zestiger’ nl. 60,71%, gefeliciteerd dames, knap gespeeld. Jany van der Ent & Trees Ellerbroek
konden eindelijk weer eens voor
de kramen langs met 55,36% en op
de derde plaats vinden we het gelegenheidsduo Arna Kroon & Matty
Overwater 54,46%. Leuk om te vermelden is nog dat in de A Geke en
Margo en in de B Lies en Henny op
precies 50% uitkwamen. Dat brengt
ons op de volgende tussenstand.

In de A
1. Tini Geling & Paula Kniep
2 Kitty van Beem & Janny Streng
3 Guus Pielage & Renske Visser
Met slechts 0,51% verschil tussen
de nummers een en drie wordt het
volgende week heel spannend. In
de B zijn de onderlinge verschillen
iets groter
1. Froukje Kraaij &
Anneke van der Zeeuw
2. Inge Dyrbye & Thea Stahl
3. Ria Verkerk & Arna Kroon.
An, Lea, Thecla Rees, Marja,Sandra,
Sonja, Ank, Ans en Loes moeten
volgende week erg hun best doen
om in de A te blijven en de top van
de B moet nog even alles op alles
zetten om te consolideren.
Volgende week de laatste zitting van
de laatste ronde en dan maakt Hartenvrouw zich op voor de feestelijke einddrive op dinsdag 26 april.
Daarna poetsen we alle materialen weer op en slaan alles op tot de
eerste dinsdag in september. Wilt
u op de wachtlijst? Mail hartenvrouw2015@gmail.com of bel Sandra 0297569910

Geslaagde verkoop plantenactie KDO C junioren
Regio - Op zaterdag 16 april j.l. hebben de C junioren van KDO traditiegetrouw planten verkocht bij het Dorpshuis in de Kwakel, het Potgieterplein
en Amstelplein in Uithoorn. Met name

door het redelijk lenteweer, de bezorgservice door de spelers en het gevarieerde aanbod van eenjarige en winterharde planten van , is de plantenactie
2016 zeer succesvol verlopen!

P.V. Rond de Amstel
Regio - Zaterdag was de Wedvlucht
van uit Asse-zelik 11. Deelnemers
en 353 Duiven op de vlucht. Het
weer op de vlucht ZZW dat wil zegen dat de duiven hard gaan maar
dat de duiven ook Hard door vliegen en dat gebeurde ook. De duiven werden gelost om 8.30 en de
eersten duif werd geklok 09.54.30
door K. Roelofsen met een snelheid
van 1798.994 2 werd H.Half 3 werd
H.C. Pothuizen dit waren ook duiven
vroeg in ons rayon F
• K. Roelofsen
• H.Half
• H.C. Pothuizen
• A.M. Duivenvoorde
• M. v/d Hoort
• Bosse en zn
• R. den Boer
• Th. Kuylenburg
• D. van Coolwijk

Uithoorn - Buurtbeheer De Legmeer
organiseert op Koningsdag woensdag 27 april een aantrekkelijk feestprogramma voor jong en oud. Dat
gaat in samenwerking met en op het
terrein van de Sportvereniging Legmeervogels aan de Randhoornweg. Er
wordt weer een gevarieerd programma geboden waaronder vanaf 8.00
uur de ochtend een kindervrijmarkt;
een springkussen en stormbaan; van

12.30 tot 15.30 uur een heus circus;
Dingo de Ballonnenclown; ponyrijden (met ‘Stal Zadelpret’); Trommel
& Schilder (workshops) en een optreden van het Jeugdorkest van KnA.
Reken er maar op dat het een fijne
dag wordt met voor elk wat wils. Er
is ruime parkeergelegenheid op het
naastliggende parkeerterrein. Nu
maar hopen dat de weergoden onze
Oranjes goed gezind zijn!

J.A.G. Hendriks
N. Oussoren

KDO G1 blijft steken op
2e plaats
De Kwakel - De voorjaarscompetitie kon door KDO G1 winnend worden afgesloten als de laatste wedstrijd met grote cijfers zou worden
gewonnen. De tegenstander Overamstel ging hier niet aan mee werken. KDO kwam wel op voorsprong
door een doelpunt van Jeffrey maar
even later scoorde Overamstel al
weer de gelijkmaker. Het liep allemaal heel stroef de 1e helft. Daan
kon nog voor rust de 1-2 aantekenen. Er was nog een helft over om te
laten zien dat KDO beter kan spelen dan het spel van de 1e helft. Een
grotere voorsprong werd bereikt

door scores van Jeffrey en Bronwin
1-4. Dat er veel druk op het doel van
Overamstel zou worden uitgevoerd
werd bij de laatste training ook verwacht. Er werd veel geoefend op
het nemen van corners en standaard situaties. Uit een van de corners scoorde Daan het laatste doelpunt. Overamstel G1-KDO G1 1-5.
Deze uitslag zou niet genoeg blijken
om de 1e positie te behalen. Ongeslagen maar net geen 1e positie
doordat er 8 doelpunten minder gescoord zijn over de gehele competitie. Wel een goede prestatie waar
het team trots op kan zijn.

Geboden slems niet
gehaald bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 7 april was een
spannende zitting voor een aantal bridgers in het Buurtnest. Tja,
de laatste zitting van de 4e competitieronde zit er weer op. De uitslagen waren heerlijk verrassend. Ada
& Roelie (A-lijn) hadden er namelijk
echt zin in en waren met de 62,92%
de kampioenen van deze ochtend.
Aan tafel 5 scoorden ze zelfs een gemiddelde van 92,50%! Ook Henny &
Lucas (B-lijn) speelden samen weer
de sterren van de hemel en behaalden 59,17%

Viering Koningsdag bij
Legmeervogels

•
•

A lijn
In de A-lijn bij spel 1 werd drie keer
klein slem geboden. Dit 6 harten
contract zat er echter eigenlijk niet
in. Het ging dan ook respectievelijk 1
en 2 down. Wim & Ria behaalden dit
contract wel. Omdat hun tegenstanders elkaar niet direct vonden en helaas met de verkeerde kleur uitkwamen, kon Wim snel alle schoppenverliezers wegwerken. Uiteindelijk
kon hij schoppenaas, de downslag,
toen troeven.
Wies & Marthe wilden bij spel 20
graag 6 sans spelen, doch dit contract was wat hoog gegrepen en ging
3 down. Bij spel 2 werd heel afwisselend gescoord. De meeste paren
kwamen in een 2 harten contract terecht. Er werd +3, +2, +1, contract
en zelfs -1 gehaald. Een verschil van
4 slagen mensen! Goed gespeeld,
slecht tegengespeeld of de uitkomst?
B lijn
In de B-lijn hadden de oost/west
spelers blijkbaar een lange kleur bij
spel 19. Het door noord/zuid geboden 3 sans contract ging steeds behoorlijk down, -3, -4 en zelfs -6! Er
zat wel een 4 harten contract in, mooi
geboden en gehaald door Greet & Ge

en Nel & Jos. Bij spel 23 wilden zowel oost/west als noord/zuid spelen.
Nel & Jos in noord/zuid, met een lange schoppenkaart, boden 4 schoppen maar gingen 4 down. Ze wilden
oost/west geen 4 ruiten laten spelen? Een 4 ruitencontract zat er echter net niet in en ging 1 down. Maar
een 3 sans contract voor oost/west
was, door die lange schoppenkaart,
helaas een zeer slecht contract voor
Coby & Joop en ging 4 down. Bij spel
20 scoorden Greet en Ge in noord/
zuid nog een mooie 100%, door het
4 klaverencontract gedubbeld te behalen. Een door oost/west geboden
4 ruiten of 4 schoppen contract zat
er net niet in en dan is passen misschien toch een beter bod?
Uitslag
De uitslag van de 4e competitieronde
toch een beetje verwacht? 1e in de
A-lijn zijn dat namelijk Ciny & Hetty
geworden. Helaas zullen Riet & Wim
en Corrie & Lenie degraderen naar
de B-lijn. Gepromoveerd worden in
ieder geval Addie, met dank aan Leny die voor haar invalt, & Jeannet en
Corry & Netty.
De uitslag van deze 6e zitting:
A-lijn:
1 Ada & Roelie
62,92%
2 Aja & John
57,92%
3 Wim & Ria
54,58%
B-lijn:
1. Henny & Lucas
59,17%
2. Leny & Jeannet 57,50%
3. Nel & Jos
55,83%
Lid worden van deze donderdagochtendclub? Gezellige bridgers die een
beetje kunnen spelen zijn van harte
welkom. Wij helpen iedereen en spelen in twee lijnen. Bel onze secretaris telefoon 0297-564729 of kom gewoon een keer kijken in het Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan.

Bridge Themales de
sleutel voor slem
Gratis zeilen en windsurfen!
bij Zeilschool Aalsmeer
Regio- Leren zeilen & windsurfen
kan iedereen, jong of oud. Dat is de
centrale boodschap tijdens de HISWA Nationale Zeildag. Iedereen kan
die dag kennismaken met de watersport en ontdekken hoe leuk het

op het water is. Met name gezinnen
die in de meivakantie een dagje erop uit willen, zijn uitgenodigd voor
een bezoek aan één van de deelnemende zeilscholen. Op zaterdag 30
april kun je bij Zeilschool Aalsmeer
terecht voor een gratis introductieles zeilen of windsurfen van 13.3015 uur of van 15.45-17.15 uur onder
leiding van een ervaren instructeur.
De lesgroepen worden naar leeftijden ingedeeld al vanaf 7 jaar en ook
speciaal voor volwassenen! Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk:
www.zeilschoolaalsmeer.nl. Ouders
kunnen ook in een luxe sloep stappen die langs de lesgroepen vaart.
Graag tot 30 april bij Zeilschool
Aalsmeer! Tel. 0297-320122

Uithoorn - Iedere bridger komt
vroeg of laat te weten dat er spellen
zijn waarin in je alle of bijna alle slagen kunt halen. Dit zijn eigenlijk de
toetjes van het bridgespel. Natuurlijk
is het leuk als je dat van te voren ziet
aan komen en ook je bieding gaat
ophogen naar alle of bijna alle slagen halen (een slembod). Alle slagen halen (GROOT SLEM) komt natuurlijk niet zo vaak voor. Bijna alle
slagen halen(klein slem) komt echter vaker voor dan je wellicht verwacht. Een kans op slem komt gemiddeld elke keer voor dat je 24
spellen speelt (dus op elke bridgedrive). Als je beter wilt gaan scoren
dan moet je leren om deze kansen
te verzilveren. Want alleen dan krijg
je ook de punten die bij zo’n uitzonderlijke prestatie horen. Vandaag
kun je leren wanneer we gaan vragen en hoe. Voor het “hoe” is een
systeem nodig wat je met vrij grote
zekerheid gaat helpen. Het systeem
wat we tijdens de les gebruiken heet

1430RKC (Roman Keycard Blackwood). Een vreemde naam waarin gelijk de eerste twee antwoorden
verborgen zitten. Dit wordt je nieuwe sleutel voor het ontsluiten van
slem spellen. Vrijdag 22 april vanaf 13:00 is de themales over modern
slem bieden. In het clubhuis van de
scouting Admiralengroep aan de
van Seumerlaan 3 Uithoorn (tegenover de Thamerkerk). De les is tussen 13:00 en 14:00 aansluitend gaan
we een aantal oefenspellen spelen.
Meedoen kost 5 Euro. Geef je vooraf
op bij hans.selman@planet.nl of 06
54108 456. Als er geen les gegeven
wordt kun je trouwens ook elke vrijdag komen bridgen onder begeleiding in Uithoorn vanaf 14:00 uur. We
spelen samen in een gezellige sfeer
een aantal bridge oefenspellen (met
uitleg achteraf) en je krijgt de mogelijkheid om tijdens het spelen een
vraag te stellen. Ook hiervoor kun je
je opgeven. Zie ook https://www.facebook.com/leerkomgabridgen
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Parkeerterrein Zijdelwaardplein bijna voltooid
Vervolg van de voorpagina.
Volgens ingewijden blijken de
grondwerkers en stratenmakers
meer dan hun uiterste best te hebben gedaan om de overlast voor
bezoekers van het winkelcentrum
zoveel mogelijk te beperken. Om
duidelijkheid te krijgen in wat er
zich allemaal heeft gespeeld bij de
herinrichting van het gebied rondom het winkelcentrum, waarom
het allemaal zo lang duurt en de
kwaliteit van het uitgevoerde werk
in een enkel geval soms te wensen
overlaat (Heijermanslaan), zijn wij
een gesprek aangegaan met de directeur van Van Amerongen, Gerrit Worm en gemeentelijk projectleider Jack de Jong die het project onder zijn hoede heeft. Gerrit
Worm kan zich de gevoelens van
de bezoekers wel indenken, maar
niet onderschrijven. “Men weet alle ins en outs niet en dan is het
natuurlijk makkelijk reclameren.
Maar tot nu toe hebben wij met
onze mensen alle planningen gehaald. Alleen is dat niet altijd zichtbaar geweest voor de beeldvorming,” laat Gerrit weten. “Er zijn
veel zaken geweest die wij niet
in de hand hebben gehad en die
tot vertraging van sommige werkzaamheden hebben geleid. Er waren op gegeven moment wel dertig partijen betrokken bij de herinrichting van het gebied rond het
winkelcentrum en gebleken is dat
niet iedereen zich aan de afspraken heeft gehouden, waardoor wij
soms niet verder konden werken.”
Behelpen
“De insteek van de eigenaar van
het winkelcentrum (toen nog Delta
Lloyd. Red) was dat als de renovatie van het winkelcentrum op een
bepaald moment klaar zou zijn, dat
dit ook voor de inrichting van bui-

tenruimte moest gelden. Dat kan
niet, want als je dat tegelijkertijd
met de bouw zou doen, is de zaak
aan het einde van de periode alweer kapotgereden. En het geld
is er niet om dat voor een tweede
keer te doen,” haakt projectleider
De Jong in. “Eerst moest er door
Dura Vermeer gerenoveerd en gebouwd worden. Dat heeft bijna anderhalf jaar geduurd waarna het
winkelcentrum werd opgeleverd.
In die periode kon je voor de bereikbaarheid hooguit wat noodvoorzieningen in de toegangswegen treffen, maar aanleggen en afwerken was niet mogelijk. Vervolgens kwam er nog een afbouwfase van de winkelruimten achteraan. Dat vond plaats van december tot eind februari. Tot aan dat
moment was het eigenlijk voor iedereen behelpen. Pas eind februari kon Van Amerongen op en rond
het parkeerterrein vol aan de slag.
Ook de gemeente heeft altijd het
standpunt ingenomen dat het winkelcentrum eerst klaar moest zijn,
of grote delen daarvan, alvorens de
buitenruimte aangepakt kon worden. Met de winkeliers hebben we
ook steeds in overlegsituaties gezegd dat we pas buiten konden beginnen als de bouw klaar zou zijn.
Al met al werd zowel Dura Vermeer
als Van Amerongen soms geconfronteerd met zaken uit het verleden waardoor delen van het werk
vertraging opliepen. Daar kon niemand wat aan doen. Daardoor is
alles wat opgeschoven. Maar Van
Amerongen heeft de verloren tijd
weer nagenoeg geheel ingelopen. Dat is knap werk wat iedereen heeft geleverd en een compliment voor hun inzet waard.” Aldus
De Jong.
Heijermanslaan
De projectleider geeft toe dat het

wegdek in de Heijermanslaan op
delen is verzakt. Vorig jaar werd
daar de riolering vervangen en die
lag diep. Na de vervanging is het
uitgegraven deel weer dichtgestort
en aangetrild. Maar omdat het een
diep gat is geweest (4,5 meter)
blijft de grond inklinken. De eigenaar van het winkelcentrum stond
er echter op dat na de oplevering
van het parkeerdek en de openstelling van de Jumbo supermarkt
in juni die hoe dan ook toegankelijk moesten zijn. De gemeente is
er eigenlijk tegen haar wil in meegegaan om (snel) de Heijermanslaan te bestraten en dat bovendien ook nog enige ‘smoel’ te geven. Weliswaar met het risico van
‘nazakken’ van het wegdek en dat
is gebeurd. “Dat betekent dat we
het straatoppervlak toch nog een
keer zullen moeten gaan aanpakken. We zijn dus van de slechte
staat van het wegdek op de hoogte,” aldus De Jong die en passant
aangeeft dat de werknemers van
Van Amerongen ook hier zoveel
mogelijk hun best hebben gedaan
aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.
Gerrit Worm onderschrift het verhaal van De Jong. “Er was geen
tijd voor zetting. Het moest dicht
en klaar zijn. De kwaliteit van werken zoals wij dat gewend zijn, was
toen niet haalbaar. En dat ga je
na verloop van tijd aan het straatbeeld dan ook zien. Het gaat natuurlijk ook om financiële belangen van de winkeliers. Als je open
kan met je winkel wil je dat meteen, maar dan moet je ook bereikbaar zijn. Dat gegeven speelde ook
bij de Jumbo.”
Doelbewuste keuze
De Jong geeft aan dat de keuze van
Van Amerongen als aannemer om
de openbare ruimte te gaan herinrichten doelbewust is geweest. Het
is een lokale aannemer met kennis
van zaken, van de omgeving en de
gemeente. Die bleek bij uitstek de
juiste partij te zijn omdat deze aannemer zich kan inleven in de situatie, door mee te denken aanpassingen kan doorvoeren daar waar
het nodig is en maatwerk kan leveren. “Wij zijn blij met Van Amerongen als medewerkende partij. Dat
zou bij andere partijen in ons gevoel geheel anders zijn geweest en
waarschijnlijk ook meer problemen
met zich hebben meegebracht en
daardoor meer geld gekost hebben. Van Amerongen hanteert niet
zo snel de boeteclausule.” Ook het

noodgebouw van de Mediq Apotheek heeft een rol gespeeld bij
de verlate aanpak van het terrein.
In drie dagen opgezet duurde het
drie weken om het af te breken en
te verwijderen. De kabels bleven
gewoon in de grond zitten. Ze werden door de nutsbedrijven gewoon
afgekoppeld. Die werkten ook niet
op tijd hun opdrachten af waardoor de partijen die voor de verdere afwerking van het terrein moesten zorgen (zoals Van Amerongen)
ook weer op achterstand werden
gezet. Het noodgebouw zou eind
november al weg moeten zijn geweest maar het heeft er tot medio
februari gestaan. De Jong: “Met
een aantal partijen, vooral nutsbedrijven, zijn we anderhalf jaar geleden al in overleg geweest over
de verbouwing van het winkelcentrum en daarna de inrichting
van de openbare ruimte. Maar als
het puntje bij paaltje komt moet je
weer van voren af aan beginnen
om iedereen op één lijn zien te krijgen. En het is nog niet afgelopen
want er is alle kans dat ze komende tijd weer wat gaan opengraven
omdat iets niet functioneert of dat
men wat vergeten is aan te leggen.
Dat houdt tevens in dat extra werkverkeer op het terrein komt wat er
soms een week staat en er dus niet
aan de bestrating kan worden gewerkt. Wéér oponthoud!”
Roestbruin wordt rood
Intussen hebben de medewerkers
van Van Amerongen door extra inspanningen en ook op zaterdagen
te werken de vertragingen weer
ingelopen. Oorspronkelijk zou men
op 2 januari met de inrichting van
het parkeerterrein zijn begonnen,
maar dat werd door alle oponthoud pas 1 maart. Gerrit Worm:
“Het heeft ook een positief effect
gehad, want de bestrating van de
Anne Franklaan is daardoor eerder gebeurd dan op de planning
stond. Met elkaar proberen we ons
ook zo sociaal mogelijk op te stellen naar de bezoekers. Als ze oudere mensen van dienst kunnen
zijn op het soms hobbelige parkeerterrein, worden die even geholpen waardoor ze hun metertjes
bestrating soms niet halen op die
dag. Ja, dat is dan maar zo. De jongens maken ook ’s avonds en op
de zaterdagen extra uren om sommige zaken af te werken en zoveel
mogelijk bouwmateriaal op te ruimen ten einde de bezoekers gemakkelijker toegang te laten krijgen tot het winkelcentrum en meer
parkeerruimte te creëren.” De Jong

wijst nog op de stalen plantenbakken en de ‘lelijke’ fietsenstallingen.
“Het roestbruin van het staal moet
na verloop van tijd dieprood gaan
worden van kleur en dan is het
heel mooi. Het ontwerp om het zo
in het plan te zetten is van Bureau
ROGG; dezelfde die een paar jaar
geleden het ontwerp van de Amsterdamseweg heeft ingebracht.
Het is weer in overleg gegaan met
het architectenbureau Groosman
Partners B.V die de renovatie en
het uiterlijk van het winkelcentrum
in beeld heeft gebracht. Samen
hebben ze heel bewust de steen-,
staal- en kleurkeuze op elkaar afgestemd. De gemeente heeft daar
geen inbreng in gehad. De plantenbakken zijn aangeplant en dat
duurt nog wel een jaar of twee
voordat het groen optimaal uitgegroeid is. Dan sluit het aan bij de
‘Groene Scheg’ waar de Schutse staat en dat is ook de insteek
geweest van het ‘groene plan’. Er
moest een mix gevonden worden
tussen het maximale aantal parkeerplaatsen wat er moest komen
en het doorzetten van de groenstructuur. Dat is de reden waarom de plantenbakken er op het
parkeerterrein ingekomen zijn. Tegenwoordig wil men ook geen bomen meer hebben tussen de verharding, maar plant ze in aparte
bakken. Dat is ook hier aan de orde. De bomen zijn ook wat groter
waardoor je echt een groen aanzien krijgt. Dat is destijds al bij
wijziging van het bestemmingsplan zo bepaald en vastgesteld.”
De projectleider laat verder weten
dat er op het gemeentehuis weinig of geen klachten zijn ontvangen over verkeersonveilige situaties aangaande de plantenbakken.
Dat klink logisch want de meeste
mensen zouden eerder hun verzekering erop aanspreken, of de

(lichte) schade gewoon laten herstellen in plaats van de gemeente daarvoor aansprakelijk te stellen. Beter is gewoon de schade te
voorkomen door goed op te letten.
De plantenbakken blijven onderdeel van het plan en op hun plaats
op het parkeerterrein.
Zichtbaar resultaat
“Wij houden echt rekening met winkeliers en bezoekers en proberen de
toegang naar de winkels toe waar
dat even kan of noodzakelijk is, te realiseren en/of vrij te houden voor de
klanten. Dat geldt ook voor de bevoorrading. Toen de Kwalitaria open
ging op de hoek bij de nieuwe entree
hebben we zo snel mogelijk het plein
voor hun deur aangelegd zodat klanten bij mooi weer op het terras konden zitten,” licht Worm toe. Inmiddels
vorderen de werkzaamheden op het
parkeerterrein gestaag en wordt het
resultaat steeds meer zichtbaar. “De
planning was dat we gezien vanuit
de richting van Kwalitaria de komende weken over de volle breedte van
het terrein in de richting van de Wiegerbruinlaan hebben gewerkt. Grote del van het parkeerterrein zijn nu
klaar. Als laatste pakken we de aansluiting van de weg voor het winkelcentrum met de kruising aan. Verder zijn er nog wat details die afwerking nodig hebben. Daarna kan
alles in de eerste week mei klaar
zijn. Mocht het tegenzitten en dat je
weet je maar nooit, dan toch zeker
de tweede week mei. Een week later wordt het gerenoveerde winkelcentrum feestelijk geopend. Dus dan
moeten we sowieso alles achter de
rug hebben en een opgeruimd parkeerterrein opleveren. Ik heb er alle
vertrouwen in dat we dat gaan halen.
Dan hebben we met elkaar een mooi
project tot een goed einde gebracht,”
aldus Gerrit Worm die daarin instemmend bijval krijgt van Jack de Jong.
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The Sound of Music in het 50-jarige
lustrumjaar van het Alkwin Kollege
Uithoorn - Van 11 tot en met 15 april speelde het Alkwin Theater Kollektief de Sound of Music: het moest een bijzondere worden, de toneelproductie in het lustrumjaar 2016, 50 jaar Alkwin Kollege en 30 jaar ATK. Een
cast met leerlingen én docenten, een oud-docent als co-regisseur en een
klassieker onder de musicals. Het jaarlijks uitbrengen van een theaterstuk is een goede traditie in de Alkwin cultuur. De eerste ‘echte’ productie dateert van 1986, de school bestond toen 20 jaar. In een grote feesttent van zeildoek met wiebelende podiumdelen werd ‘Bloed en Liefde’
opgevoerd. Met de komst van het nieuwe schoolgebouw in 1989 werd
het spelen in een tent acteren op een podium in de aula; gehuurde lampen en geluidsversterkers zijn vervangen door eigen richtspots en draadloze zenders. Vijf avonden hebben leerlingen, ouders, personeelsleden
en andere belangstellenden genoten van een schitterende voorstelling!
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Duel LMV C1 ontsierd
door rode kaarten

Thamen honkballers winnen
De Kwakel - Na de valste start vorige week in de thuiswedstrijd tegen nieuwkomer in de tweede klasse OVVO uit Amsterdam, stond zondag de uitwedstrijd tegen Herons op
het programma. De Thamen honkballers gingen voortvarend van
start en na vier slagbeurten was de
stand inmiddels 0-8 voor Thamen.
De slagploeg van Herons kon niet
veel waarmaken op het werpen van
Lieuwe Hoekstra. Door een blessure in het gezicht moest Ernst Koole in de gelijkmakende vierde inning
het veld verlaten, gelukkig bleek de
schade na een bezoekje huisartsenpost mee te vallen. Wel was Thamen even het ritme kwijt en en weet
Herons een drietal punten te scoren.
Thamen weet verder uit te lo-

pen naar 3-12 in de zevende inning, maar dit is net niet voldoende om na zeven innings klaar te zijn.
Herons weet in de gelijkmakende inning nog een punt te scoren,
4-12. Door een paar goeie honkslagen, maar vooral ook door slim
honklopen weet Thamen in de eerste helf van de achtste inning nog
2 punten over de thuisplaat te krijgen. Herons weet in de gelijkmakende inning niet meer te scoren op
Djeraldo Soerka, die inmiddels het
gooien had overgenomen van Lieuwe. Na acht innings neemt Thamen
een mooie 4-14 overwinning mee
uit Heerhugowaard. Komende vrijdag, 22 april, om 19.30 uur spelen
de Thamen honkballers tegen DVH
aan het complex aan de Vuurlijn.

Slagerij Heemskerk en
AKU sluiten overeenkomst
Uithoorn - AKU en keurslagerij Heemskerk uit Uithoorn hebben
zich voor de komende jaren aan elkaar verbonden door middel van een
sponsorovereenkomst. Marcel en
Marjoke Heemskerk waren heel duidelijk in de manier waarop zij hun
bedrijf willen laten zien tijdens wedstrijden van AKU en op de atletiekbaan. Zij kozen nadrukkelijk niet voor

de gebruikelijke uitingen als een reclamebord of een vlag maar wilden
meer zichtbaar maken waar hun bedrijf voor staat. Daarom staat er nu
naast de atletiekbaan in de buurt van
de start/finish een levensgrote koe
met het logo van hun slagerij. AKU
en de familie Heemskerk gaan er van
uit dat de koe het symbool van een
langdurige samenwerking zal zijn.

Uithoorn - Na de winst van vorige
week op Aalsmeer, moest LMV vandaag aantreden tegen de ploeg die 1
plek hoger op de ranglijst staat, DIOS uit Nieuw-Vennep. Wellicht een
kans op nog meer punten om het
niet zo goed verlopen seizoen nog
wat kleur te geven. Helaas namen
onze jongens dit spreekwoord iets
te letterlijk, door zowel gele als rode
kaarten te ontvangen. De wedstrijd
begon met een fel aanvallend DIOS,
dat probeerde al snel de 3 punten
binnen te halen. Zij kregen echter
de deksel genadeloos op hun neus.
Mika brak op rechts uit en gaf een
werkelijk perfecte voorzet op Benjamin, die de bal vanaf hoogte penaltystip binnen knalde. Bij een volgende counter nam Benjamin het initiatief door naar de achterlijn te sprinten en de bal hard voor te zetten. De
laatste man van DIOS wist niets beters te doen dan de bal in eigen doel
te werken. Vlak na het halfuur werd
het zelfs 0-3, toen wederom Benjamin de keeper van DIOS wist te passeren. Helaas werd niet ongeschon-

den de rust bereikt, doordat een
zondagsschot van DIOS in de kruising boven Olivier belandde.
Rust
Meteen na rust zette DIOS aan, wat
al snel resulteerde in een makkelijk
gegeven strafschop, 2-3. Tijd voor
maatregelen, coach Brian greep in
en versterkte de achterhoede en het
middenveld. Het werd een kwestie
van “God zegen de greep” en “Voor
God en vaderland”. DIOS bleek gevoelig voor deze spreekwoorden
waarin hun clubnaam werd aangehaald, en wist niet meer te scoren. LMV had weer 3 punten gehaald. Echter wel ten koste van 2 rode kaarten voor Salaxadin en Benjamin. Hoewel ik als reporter en voetbalvader niet de beslissingen van
de scheidsrechter ter discussie wil
stellen, wil ik wel benoemen dat
deze heer van de KNVB na afloop
weigerde de hand van Benjamin te
schudden , met de opmerking : “van
jou hoef ik geen hand”. Respect
dient van 2 kanten te komen!

Slot parencompetitie
BVK nadert
De Kwakel - Nog 1 zitting te gaan
en dan zit de parencompetitie van
dit seizoen er al weer op en kunnen we ons opmaken voor de laatste ronden van de laddercompetitie.
Voor diverse paren resteert dus
nog een spannende slotavond
waar het gaat om promotie en degradatie. Voor een aantal paren is
dit nu al zeker, maar er zijn in alle lijnen nog voldoende kandidaten die hier nog flink voor of tegen
moeten strijden. Op de voorlaatste
zittingsavond zien we in de A lijn de
wederopstanding van een paar dat
in een ernstige vormcrisis verkeerde, maar deze avond ongenaakbaar
was. Met 61,01% trokken Nelly Vork
en Andre Verhoef aan het langste
eind. Bep Verleun en Ria van Zuylen trokken hun opgaande lijn in deze cyclus door. Met 57,44% werden
zij 2e. Janny Snabel en Ruud Doeswijk hebben zich inmiddels tot degelijke A spelers ontwikkeld. Deze keer werden zij 3e met 55,65%.
Kitty en Huub van Beem konden
het deze week niet bolwerken en
zij eindigden onderaan. Aan de kop
van de ranglijst treffen we met dus
nog 1 avond te gaan Geke en Jaap
Ludwig. Gaan zij het deze keer wel
waarmaken? Onderin zijn 6 paren
nog in angstige afwachting van wat
de laatste avond voor hen in petto
heeft.
In de B lijn trokken Jan Streng en
Cor Hendrix de meeste aandacht
naar zich toe door met 60,28% 1e
te worden. De opvallendste prestatie werd echter geleverd door Elisabeth en Nan v.d. Berg die 2e wer-

den met exact dezelfde score als
vorige week, namelijk 59,38%. De
week daarvoor scoorden zij 59,58%
en hun gemiddelde staat daardoor
dus op 59,44% , waarmee zij met 5%
gemiddeld meer dan de nummer 2
zeer riant aan kop gaan in de totaalstand. Ria en Hans Broers presteren ook opvallend goed. 3e deze
week met 58,68%, waarmee zij met
nog 5 andere paren serieus meedingen naar de 2 resterende promotieplaatsen. Matty en Kees Overwater
waren in deze lijn het spoor volledig
bijster en dat leverde hen niet alleen
de laatste plaats op, maar ook komen zij hiermee in de gevarenzone,
samen overigensmet nog 6 paren.
De klapper van de avond vinden we
in de C lijn, waar Ria Bulters liet zien
dat je ook als 90+ er nog tot grote prestaties kunt komen. Met haar
trouwe partner Ans Nieuwendijk
noteerde zij zomaar eventjes 66,53%
en daarmee stelden zij hun promotie naar de B lijn (met ingang van
volgend seizoen dus) wel zo goed
als veilig. Tiny Rijpkema en Riet Koot
voerden de rest van het veld aan
met een ook niet misselijke 60,07%.
Wim Maarschalk viel in voor Addy
de Zwart en met diens vaste partner Hetty Kesting scoorde hij een
keurige 3e plaats met 59,38%. Hier
wordt de totaalranglijst aangevoerd
door Marjo en Gerrit van Zijtveld
met 55,38% gemiddeld, nog boven
Ria en Ans dus en ook zij gaan, als
1e jaars lid, de overstap naar de B
lijn maken. Nog 3 paren lijken in
aanmerking te komen voor de laatste promotieplaats.

UWTC actief in BMX
topcompetitie

Legmeervogels D6
kampioen
Uithoorn - Legmeervogels d6 is afgelopen zaterdag. Na een overwinning tegen s’Graveland D3. Met 7-2
kampioen geworden.

De jongens hebben met veel inzet
het kampioenschap gehaald met
dank aan hun trainer/coach Eric
kenter

Klaverjasnomaden
Uithoorn - De nomaden speelden
donderdagavond, de 14de april,
weer een wedstrijd in het dienstencentrum “Bilderdijkhof”. Aan deze
sessie werd deelgenomen door 46
liefhebbers en dat noodzaakte om
2 3-mansspellen in te lassen om
stilzitten van deelnemers te voorkomen. De 1ste plaats werd in beslag genomen door Els Luyten die
een totaal van 7573 punten behaalde, zij werd op de voet gevolgd door
Gaby Abdesselem met 7450 punten
en hem de 2de plaats opleverde en
als 3de eindigde Bep Groenveld met
7470 punten en Bep nam ook een
marsenprijsje mee naar huis. De

poedelprijs deze week is voor Inge
Maas die niet meer dan 4020 punten wist te behalen in de 4 gepeelde partijen, een troost was dat zij
toch een marsenprijsje wist te behalen. Andere marsenprijsjes waren er voor: Tineke de Munk, To van
de Meer, Gerrie Ruimschoot, Arie
Doeswijk, Tinus Smit, Richard van
den Bergh, Riet de Beer en Johan
Zeldenthuis. De eerst volgende gelegenheid te klaverjassen bij de Nomaden zal 21 april zijn ook dan in
het dienstencentrum “Bilderdijkhof”.
Op donderdag 5 mei zal er, in het
dienstencentrum, een halve klaverjasmarathon worden gehouden.

Uithoorn - Zondag 17 april was de
UWTC afdeling BMX weer zeer actief in de TopCompetitie wedstrijd
georganiseerd door de KNWU in
het Overijsselse Dedemsvaart. Bij
onze gastheer TTC De Vaart was het
hele weekend weer super georganiseerd. In het supersterke veld hebben de Uithoorners het behoorlijk te
verduren van nationale en zelfs internationale concurrentie, want er
waren ook deelnemers uit België,
Denemarken en zelfs Canada. Zij
maakten een tour door Europe en
hadden eerder al in Manchester gereden. Het weer was zeer wisselvallig, maar een paar flinke hagelbuien konden de pret niet drukken voor
onze boys en girls. Bij de categorie
Boys 7 was Gino Soede weer actief
in de drie manches. Brad Jongkind
eindigde bij de Boys 8 jaar als 7de in
de finale. Een zeer goede prestatie!
Bij de boys 10 jaar haalde Jur de Beij nog de kwart finale en Mika Lang
zelfs een zesde plaats in de finale.
Een jaar hoger reed Rens Grömmel
ook de kwart finale waarbij hij viel in
de eerste bocht maar gelukkig kan
hij wel verder fietsen, maar de pret
was bedorven. Daan Corts en Joël
Rijneker haalde nipt de vierde finale. Ook Alec van der Mast kwam tot
de vierde finale. Jessy Soede haalde weer een uitstekend resultaat
in de halve finale. Jordy Maijenburg kwam helaas niet verder dan
de manches. Bij de 12 jarige jongens crosste Brian Worm de manches. Boys 13 is ook een flink Uithoorns deelnemersveld. Melvin van
der Meer en Jochem van der Wijngaard haalden niet de vierde finale.

Brian Boomkens kwam tot de kwart
finale en Max de Beij en Tonko Klein
Gunnewiek haalden de halve finale.
Finale
Jeffrey Maerten kwam als 14-jarige in de kwart finale en Izar van
Vliet Garcia werd helaas laatste in
de halve finales. Bij 15 jaar is Bart
van Bemmelen, Nederlands kampioen 2015 oppermachtig; volgend
jaar gaat hij niet voor niets naar
de sportacademie in Papendal! In
deze leeftijd kwam Kevin Boomkens op een zesde plaats in de finale. Maarten van der Mast haalde
net de kwart finale. Flip van Walraven reed zijn manches. Bij 16 jarigen reed Joey Nap naar net niet voldoende vijfde plaats in de halve finale. Bij de cruisers 17-29 jaar kwam
Roberto Blom weer op een fantastische 2e plaats. Sven Wiebes en
Mike Veenhof kwam niet verder dan
de manches, net als Michiel Jansen
in de hogere leeftijdtijdsklasse. Bij
de sportklassen, de kleinere banden, reden Thomas van den Wijngaard en Roy Schouten hun manches. Arjan van Bodegraven ging
er in de kwart finale uit en tot onze grote spijt moest ook Nederlands
kampioen Pim de Jong al de strijd
opgeven. Ook Roberto Blom kwam
niet meer in de halve finale. Bij deze
sportklasse reed opnieuw Michiel
Jansen mee in de manches, net als
bij de Ladies 17 plus Priscilla van
der Meer. Tot slot nog het vermelden waard onze nieuwe girls Sophie
Mastenbroek en Priscilla Jongkind
die hun best deden maar niet verder
kwamen na de drie eerste manches.

Dawood Asfar en Nick Strubbe
winnaars Amstel schaaktoernooi
Uithoorn - Op zondag 17 april was
Basisschool ‘t Startnest voor één
dag weer de schaak-arena van Uithoorn. Hier werd de 21e editie van
het jaarlijkse Amstel schaaktoernooi
gehouden, met dit jaar 14 senioren
en 37 jeugdspelers als deelnemers.
De meeste schakers waren afkomstig van de Uithoornse schaakvereniging De Amstel, maar ook Denk
en Zet uit Vinkeveen was dit jaar
goed vertegenwoordigd. De kinderen speelden beneden in de aula
en de senioren konden in alle rust
op de eerste verdieping hun partijen spelen. Bij de senioren waren de
verschillen aan kop erg klein, maar
uiteindelijk werd Dawood Asfar met
een score van 5½ uit 7 de toernooiwinnaar. Het was de tweede maal
dat hij het toernooi won, want ook in
2010 was hij de sterkste. Piet Geertsema en Huug Jansen volgden met
een half puntje minder en werden
respectievelijk tweede en derde.
Voormalige toernooiwinnaars Henk
Elserman, Pim Ydo en Mirza Bro eindigden daar weer vlak achter.

was voor Annerieke Roelofsen met
een score van 5 uit 7, die haar derde plaats mede te danken had aan
een partij waarin ze met nog slechts
7 seconden op de klok haar tegenstander mat zetten. Bij de jeugd waren er ook nog prijzen per leeftijdsgroep te behalen. De oudste schakers speelden in groep A en deze groep werd gewonnen door Erik
Oomen, met Romke de Boer als
tweede en Annika Valkering als derde. In groep B was de eerste prijs
voor Wilhelm Burger, die Luuk Valkering net voor bleef. De derde
plaats in deze groep was voor Marije Koster. In groep C was Deen van
Veenendaal de sterkste, voor Boet
van Beest en Guang van den Bosch.
De jongste deelnemers speelden in
groep D en hier ging de eerste prijs
naar Kyan de la Porte, voor Bennett Versteeg en Thijs ten Dam. Het
was weer een mooie schaakmiddag,
die mogelijk werd gemaakt door de
gastvrijheid van Basisschool ‘t Startnest en de inzet van vele vrijwilligers. Op naar de volgende editie!

Jeugd
Bij de jeugd werd het toernooi met
een 100% score van 7 uit 7 gewonnen door Nick Strubbe, die vorig
jaar nog genoegen moest nemen
met een derde plaats. Een knappe
tweede plaats was er voor Puck van
Thienen, die alleen van Nick verloor
en gezien zijn leeftijd (10 jaar) wellicht een toekomstig toernooiwinnaar kan worden. De derde plaats

Petanque clubkampioenschap

Uithoorn - De vereniging Boule
Union Thamen kent een aantal clubkampioenschappen. In de maand
april wordt altijd om het kampioenschap tête-à-tête gestreden. Deze
spelvorm betekent dat de deelnemers één tegen één spelen, dus enkelspel. Dit is best een lastige discipline, want je moet het helemaal
allen doen. Dit betekent ook dat je
je tactiek meer moet aanpassen aan
je eigen mogelijkheden. De doorgewinterde pointeur (plaatser) is vaak
in het voordeel. Een boule die net
niet op punt komt doet altijd nog
mee. Een schot dat net mis is, is een
verloren boule en je hebt er maar
drie. Zestien leden gingen de strijd
aan. Er werd een voorronde gespeeld van vier voorgelote partijen.
Daarna werd op basis van de eindstand van de voorronde door de top
vier de halve finales gespeeld. De
overige twaalf deelnemers speelden nog een extra partij voor de definitieve eindrangschikking 5 t/m 16.
Slechts twee leden bleven ongeslagen in de voorronde. De twee deelnemers met het beste puntensaldo

bij driemaal winst vulden de halve
finales aan. Opmerkelijk was dat Ina
Hoekstra en Henk van Rekum, de
twee spelers, die nog ongeslagen
waren, in de halve finale tegen een
tegenstander uit voorronden moesten spelen. Henk kon tegen Günther
Jacobs net weer tot winst komen en
verloor de halver finale met 13-7. Ina
Hoekstra had eigenlijk geen moeite
om weer van Eef Krijtenberg te winnen (13-4). Het werd dus een finale
tussen Ina Hoekstra en Günther Jacobs, die beiden al eerder dit clubkampioenschap gewonnen hadden.
In een gelijk opgaande strijd en onder een lentezon was lang ongewis,
wie de winnaar zou worden. Uiteijdelijk bellke Ina Hoekstra de sterkste door met 13-9 te winnen. Zij
haalde daarmee haar vierde tête-àtêtetitel binnen.
De top zes in de
kampioenschap waren:
• Ina Hoekstra
• Günther Jacobs
• Eef Krijtenberg en Henk v Rekum
• Wilma Buchner
• Riki Simonis.
De volgende clubactiviteit is het
Moederdagtoernooi op 7 mei, aanvang 11.00 uur. Dit is weer een mêleetoernooi, waarbij spelers alle drie
de partijen met een andere maat en
tegen andere spelers spelen. Voor
die tijd, op 24 april, start de Zomercompetitie doubletten van afdeling 9 van de NJBB. Boule Union
Thamen neemt deel met vier doubletten. De eerste speelronde vindt
plaats bij de vereniging JBV Zandvoort. Wilt u meer weten over Boule
Union Thamen, raadpleeg dan onze
website www.buthamen.nl of neem
contact op met Henk van Rekum,
tel. 0297-565377, email redactie@
buthamen.nl.
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John Dunsbergen nieuwe
trainer SV Hertha 1

Meisjesvoetbal bij Argon heeft toekomst
Mijdrecht - Afgelopen zondag is
nog maar eens bewezen dat het
meisjesvoetbal binnen SV Argon
leeft. Tijdens het tweede BFF Soccer Event, deze keer in de vorm van
een onderling toernooi, kwamen er
65 meisjes naar het terrein aan de
Hoofdweg om daar, naar later bleek,

een uiterst prettig verlopen evenement bij te wonen. De middag begon met het nemen van penalty’s op
enkele leden van Keeperschool Berkelaar en een leuke warming werd
verzorgd door Anoushka Domburg
uit Zevenhoven. Vervolgens werd
in diverse poules, onderverdeeld op

leeftijd het toernooi afgewerkt. Sportiviteit en plezier stonden centraal,
maar er werd ook genoeg strijdlust getoond op de velden. Voldoende talent gezien. Tijdens de prijsuitreiking in het bomvolle clubgebouw,
louter vrolijke gezichten. We kunnen
dus met trots concluderen dat de

ren de 4 Veenland punten net genoeg om op 56 te komen: Kampioen
dus! Dankzij goed teamwerk, vooral in de dubbels en topscoorder Fabian: 27 van de 30 wedstrijden gewonnen! De clubkampioenschappen
bij Veenland werden een beetje de
strijd tussen de aanstormende jeugd
en de net gehuldigde kampioenen.
Joost moest diep gaan om Martijn
te verslaan en Ron kon pas in de 5e
set Victor verslaan. In de 2e ronde
ging het tussen Joost, Ron en Fabian er om. In de slotwedstrijd “vochten” Joost en Ron het uit. Door goed
verdedigings- en aanvalswerk wist
Joost weer clubkampioen te worden.
Maar menig toeschouwer voorspelt
dat de volgende keer er waarschijnlijk een jeugdspeler staat!

Een tweede kampioen
tafeltennis!
De Ronde Venen - Uniek in de
Veenland historie: 2 kampioenen in
1 seizoen en misschien over 2 weken een 3e bij de jeugd! Senioren 1
speelde in de 4e klasse in en tegen
Huizen. Alexander, Fabian en Harry
wisten dat de verschillen in de top 3
zo klein waren, dat elk nog kampioenskans had. Harry redde het niet
tegen ex-jeugdspeelster Kristel: 1-0.
Alexander kwam op 2-0 voor tegen
Jasper, de sterkste daar, maar ging
er daarna toch in: 2-0 achter. Fabian sloeg resoluut Manuela van ta-

opzet is geslaagd. Nu maar hopen
dat enkele van de velen door onze
leden uitgenodigde meisjes de stap
zullen nemen om zich bij onze club
aan te sluiten. We zien jullie graag
komen om onze meisjesvoetbaltak
uit te breiden. Het meisjesvoetbal
heeft toekomst binnen SV Argon.

Stroopwafelactie Atlantis
groot succes

Mijdrecht - Naomi, Nadine, Noor,
Nikki, Britt, Rosanna, Danique, Sylvie, Fay en Fenna maakten er een
mooie dag van op het schoolvoetbal toernooi bij CSW. Daan en Nick
hadden op het veld bij de Roerdomp
flink getraind met de meisjes. Coach
Eva stelde de dames op in een aanvallende formatie . In de eerste wedstrijd ging dat prima. Met goed spel
werd de Vlinderbos school flink
schrik aangejaagd maar doelpuntjes bleven uit. Na dat de Twistvlied
met 1-0 achter kwam schoot Naomi een vrije trap achter de keepster
van Vlinderbos. 1-1. Toch ging deze wedstrijd verloren maar niet getreurd, dat zou in de volgende pot

wel even anders worden. De Eendracht was de volgende partij en
keepster Nikki zorgde met een paar
fraaie reddingen dat haar doel leeg
bleef. Toch moest ze een paar keer
vissen en ook deze wedstrijd verloren ze. Vol goede moed tegen de
Beatrix school maar ook deze meiden bleken te sterk voor de Twistvlied. Ondanks drie verloren wedstrijden was er geen spoortje van teleurstelling te zien . De meisjes hebben een heel leuk toernooi gespeeld
en hebben al met elkaar afgesproken dat ze volgend jaar weer aan
de bak gaan. Met patat en ijs werd
deze voetbal dag afgesloten op het
mooie complex van CSW.

Willespoort 2 pakt het zilver
Wilnis - Op een zonovergoten
sportpark van CSW is het de meiden van groep 5/6 van de Willespoort gelukt om een tweede plaats
te bemachtigen. De voorbereiding
mocht er zijn. Zo werd er een klein
trainingskamp georganiseerd waarbij de coaches Allison en John de
nadruk legde op teamgevoel. Nou,
aan teamgevoel geen gebrek bij de
meiden. Met ingestudeerde ‘jels’ en
mascotte vloog het team door de

poulefase heen. De kwartfinale en
halve finale werd met veel passie
gewonnen. Dat de finale tegen de
Hofland school helaas werd verloren mocht de pret niet drukken. Wat
een topprestatie van Nada, Kimberly, Mariska, Lieke, Amy, Sylke, Jip,
Tess, Lizz, Loïs en Melanie.
De dag werd afgesloten met een
mooie beker en een patatje waarna
iedereen moe maar voldaan huiswaarts ging.

verbindende teamcoach te zijn die
aansprekende resultaten heeft behaald. Wij zien daarom met veel vertrouwen uit naar onze samenwerking. Tegelijkertijd ben ik Ton van
Burik zeer erkentelijk voor alle energie die hij de afgelopen seizoenen
in de coaching van ons eerste team
heeft gestoken”. John Dunsbergen
is zelf ook erg te spreken over zijn
nieuwe rol: “ik was op zoek naar een
hechte dorpsclub met een reële ambitie en dat is precies wat ik in de
gesprekken met Hertha ben tegengekomen. SV Hertha beoogt vooral
de leukste club van De Ronde Venen
te worden, maar wil ook graag dat
het eerste team de komende jaren
probeert een klasse omhoog te komen. Ik denk zelf dat moet kunnen.
Goede voetballers genoeg. Maar het
belangrijkste is dat we het publiek
echt wat gaan brengen om te komen kijken op zaterdag. Ik heb hier
ontzettend veel zin in!”.

John Dunsbergen (links) tekent zijn contract als nieuwe trainer van
SV Hertha. Rechts Michel Klinkhamer (voorzitter SV Hertha).

Veenland turnster Celine
regiokampioene divisie 5!

fel met 11-4 11-1 en 11-2: 2-1 dus.
De dubbel: gewonnen door Fabian en Alexander: 2-2. Harry verloor,
Fabian won: 3-3. Manuela versloeg
Alexander: 4-3. Een toppartij volgde
tussen Fabian en Jasper. Een ontketende Fabian won: 4-4. Harry verloor
nipt van Manuela.. 5-4. In de laatste wedstrijd moest Alexander in de
4e set een voorsprong van 9-3 afstaan aan Kristel en werd de eindstand 6-4 voor Huizen. Wat deden
de anderen?? Omdat Wik en Hilversum op 55 punten eindigden wa-

Twistvlied meisjes nog
niet in topvorm

Vinkeveen - Komend seizoen wordt
John Dunsbergen de nieuwe trainer
van SV Hertha’s eerste elftal. Dunsbergen (45) is een ervaren coach
die in het verleden successen vierde bij de selectie en de A1 van VV
Maarssen, waarmee hij wist te promoveren naar de hoofdklasse. Hij is
de opvolger van Ton van Burik, die
de afgelopen 5 jaar bij SV Hertha de
functie van hoofdtrainer heeft ingevuld en aan het einde van dit seizoen
de club zal verlaten. Recentelijk tekende Dunsbergen zijn contract bij
SV Hertha in het bijzijn van voorzitter Michel Klinkhamer (zie foto).
Klinkhamer is zeer verheugd over de
komst van Dunsbergen: “We hebben
als club toch de ambitie om de komende jaren een stapje omhoog te
zetten. Daarvoor is natuurlijk wel het
een en ander nodig. En wat ons betreft begint dat met een nieuwe trainer. John Dunsbergen heeft in het
verleden bewezen een gedreven,

Mijdrecht - Op vrijdagavond 15
April was er een gezellige drukte
van jeugdleden, trainers, leiders en
ouders in de kantine van KV Atlantis.
Om 18.30 uur was de start voor de
huis aan huis verkoop in Mijdrecht
van de traditionele stroopwafels. De
weergoden waren ons niet gunstig
gezind, maar dat mocht de pret niet
drukken. Vol goede moed en overtuiging gingen de leden op pad om
deze overheerlijke stroopwafels aan
de man te brengen. Bij terugkomst
in de warme kantine werd iedereen
verblijdt met een glaasje fris en een
lekker frietje en konden de tellers
hun werk doen. Het resultaat was
879 verkochte pakjes stroopwafels op de verkoopavond. Ook in de
voorverkoop hebben alle leden van
KV Atlantis hun best gedaan om de

stroopwafelactie succesvol te maken. In de voorverkoop zijn er 2158
pakjes verkocht, wat maakt dat het
totaal uitkomt op 3037 pakjes verkochte stroopwafels.
Onder de jeugdleden waren er prijzen te verdienen, wie het meeste verkocht in de voorverkoop. Lodi uit de E3 met 118 pakjes, Merel uit de D1 met 105 pakjes en Jonas uit de D1 met 77 pakjes mochten de prijzen in ontvangst nemen.
Wie de teamwinnaar is over de vooren avondverkoop moet nog worden
uitgerekend. Iedereen die meegeholpen heeft om deze actie tot een
succes te maken, wordt hartelijk bedankt door de stroopwafelcommissie. De opbrengst wordt gebruikt
voor de verbouwing en inrichting
van de kantine.

Inschrijving
avondvierdaagse Vinkeveen
Vinkeveen - Van 24 t/m 27 mei
lopen we de 5 of 10 km door ons
mooie gebied. Niet alleen kinderen,
ook jongeren en volwassenen zijn
van harte welkom. De intocht wordt
begeleid door Triviant, VIOS en de
brandweer. Natuurlijk zorgt Jum-

bo elke dag voor iets lekkers en alle
deelnemers kunnen weer rekenen
op een mooie medaille! Inschrijven
kan via www.avond4daagsevinkeveen.nl. Na de meivakantie ontvangen alle basisschoolkinderen een
flyer.

Wilnis - Zaterdag 16 april werd in
Amsterdam de regiofinale gehouden voor de divisie 5 turnsters. Voor
Veenland hadden zich Celine en
Sascha zich bij de 36 beste turnsters van de regio geplaatst. In de
laatste ronde turnde zij hun wedstrijd. Ze begonnen op balk ijzersterk. Waar heel veel turnsters van
de balk vielen turnde ze allebei een
stabiele oefening zonder de balk
te verlaten. Celine werd 1ste op dit
toestel en Sascha 7de. Op naar de
vloer. Celine wist even na de arabier flick flack niet meer wat ze
moest doen maar herstelde zich razend snel weer. Sascha turnde echt
een hele mooie oefening. Op sprong
sprongen ze allebei een mooie overslag over de pegasus en toen bleek
dat ze in de tussenstand 2de en 5de
stonden, dus met wat extra spanning door naar het laatste toestel de
brug. We weten dat Sascha nog niet
aan alle eisen voldoet op de brug
maar dat ze een mooi cijfer alsnog
kan halen als ze super netjes werkt

en dat deed ze. Celine turnde op de
brug een super oefening en turnde het hoogste cijfer met nog geen
punt aftrek. Dit bleek uiteindelijk
genoeg om regiokampioen te worden. Tot slot bleek dat Sascha met
een mooie 9de plaats ook door mag
naar de districtkampioenschappen.

Tevreden met gelijkspel
Vinkeveen - De Vinken 1 was uiteindelijk tevreden met het behaalde
gelijke spel. Geteisterd door windvlagen tijdens de wedstrijd heeft het
Vinkeveense korfbalvlaggenschip
een gelijkspel bereikt tegen het bezoekende Dijkvogels 1. De ploeg uit
Maasdijk won eerder dit jaar nog
met 17-12. In Vinkeveen werd het
slechts 8-8.
Vertrouwen
Op de bank de vertrouwde gezichten, coach Hans van Dasler en verzorger Ron van Vliet. Vinkens aanval
bestond uit: Rutger Woud, Mark de
Haan, Annick Stokhof en Mariska
Meulstee. In de verdediging begonnen: Emese Kroon, Dorien Verbruggen, Gideon Leeflang en Jelle Mul.
De beginfase was voor de thuisploeg. Het duo Rutger en Mark wisten beiden met hun eerste afstandsschot de bal door de korf te werpen:
2-0. Dijkvogels kwam terug tot 2-2
via een korte kans in de paalzone
en een strafworp. Mariska maakte
3-2 met haar handelsmerk, het afstandsschot. Wederom trok Dijkvogels gelijk via een afstandsschot;
3-3. Emese zorgde voor een lichte voorsprong met een droge afstandstreffer op het moment dat de
wind even ging liggen; 4-3. De Vinken ging af en toe moeizaam om
met balbezit en liet Dijkvogels opnieuw op gelijke hoogte komen;
4-4. Rutger werd herhaaldelijk gehinderd in de korfzone, de leidsman
kende een strafworp toe. Annick
wist er wel raad mee: 5-4. Het laatste kwartier voor rust zakte de thuisploeg wat in, Dijkvogels kreeg vleugeltjes en wist via een doorloopbal,

een korte kans en een strafworp op
een duidelijke voorsprong te komen:
5-7.
Terugkeren in de wedstrijd
In de tweede helft had De Vinken
het voordeel van de wind mee. Beide ploegen bleven verwoede pogingen doen om de wedstrijd naar zich
toe te trekken. Pas na een kwartier
spelen kon het publiek opveren voor
een score. Annick legde tot tweemaal toe aan voor een strafworp en
kreeg zo de stand weer in het gelijke;
7-7. Coach Hans van Dasler spoorde
zijn achttal aan om meer druk op de
ballijnen te zetten en geen fouten te
maken in de verdediging. Net op het
moment dat Van Dasler wilde wisselen drukte Emese gretig een doelpunt: 8-7. Dijkvogels liet zich niet
kennen en maakte direct 8-8. Een
spannende slotfase brak aan, maar
beide ploegen hadden teveel moeite
bij het afmaken van de kansen. Zowel simpel ogende doorloopballen
als kansjes in de paalzone werden
volop gemist. De Vinken won op karakter de tweede helft en was tevreden met een wedstrijdpunt tegen de
nummer 3 uit de poule.
Volgende wedstrijd
In Vleuten wordt de volgende wedstrijd van het vlaggenschip gespeeld
tegen de verrassende koploper Fiducia 1. De Vinken 1 heeft tot op heden negen wedstrijdpunten behaald
en waant zich redelijk veilig op de
vijfde plek. De nog komende thuisduels met Gemini en De Corvers
zijn echtercru de degradatiezone te
belqndencruciaal om niet in de degradatiezone te belanden.

