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in Mijdrecht-Noord start
komend schooljaar, bij
voldoende belangstelling,
de afdeling:

DE

JE AL 129
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!
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zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aanmelden info-avond:
vrijeschoolgroenehart@
gmail.com
Belangstellende ouders zijn
van harte welkom op de
informatie-avonden van 20
april (Pieter Joostenlaan
28a) en 9 mei (De Eendracht
7, Mijdrecht) om 20.00 uur.
Meld uw kind vóór 10 mei
aan voor het schooljaar
2017-2018!
Meer informatie
en aanmeldformulieren:
vrijeschoolgroenehart.
wordpress.com

Rotonde Amstelhoek vertragend
voor verkeer naar Uithoorn
Amstelhoek - De aanleg van
de nieuwe rotonde tussen de
Mijdrechtse Zuwe (de voormalige
N201) en de Ringdijk 2e Bedijking
tussen het fort en het benzinestation, ligt al aardig op koers (zie foto, met rechts de Mijdrechtse Zuwe). De aannemer heeft het tracé al
goeddeels gevormd en dat is inmiddels ook zichtbaar. Als de rotonde
met de aangesloten wegen half juni
gereed is, kan er vanaf de kruising
met de Tienboerenweg niet meer
rechtstreeks via de Mijdrechtse Zuwe naar de Prinses Irenebrug wor-

den gereden. Vlak voor de bebouwing, ongeveer ter hoogte van waar
sloopbedrijf Pothuizen was gevestigd, gaat de nieuwe aansluiting met
een bocht naar links richting rotonde. Het stukje weg naast het benzinestation tot aan de kruising met
de Piet Heinlaan komt te vervallen en zal anders worden gebruikt.
Voor het verkeer richting De Hoef,
Nieuwveen vice versa een uitkomst,
want men kan nu sneller doorrijden
en dat bevordert de doorstroming.
Je hoeft immers niet meer over de
kruising In Amstelhoek want daar

komt men niet meer. Doorgaand
verkeer richting Uithoorn via de
Prinses Ireneburg krijgt het echter
een stuk moelijker. Ook dat moet
via de rotonde, maar dan wordt het
bij de nog aan te passen kruising
Mijdrechtse Zuwe/Piet Heinlaan
minder eenvoudig om naar Uithoorn
te rijden. Dat wordt naar wat men
zegt ‘ontmoedigd’. Na oplevering zal
het gebied tussen de rotonde en de
Prinses Irenebrug namelijk als een
30 km zone worden ingericht.
Vervolg el;ders in deze krant.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist
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Uithoorn: Omg. Arthur van Schendellaan (275 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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VIB dient beroepschrift in
tegen verkeersbesluit
Uithoorn - De Vereniging Industriele Belangengemeenschap De Ronde Venen (kortweg VIB) is een belangen- en netwerkvereniging voor
bedrijven met 260 actieve leden.
Medio 2016 heeft B&W van de gemeente Uithoorn een verkeersbesluit genomen, waarmee de doorstroming van het verkeer op de
N196 sterk wordt ontmoedigd. Naar
mening van velen, waaronder VIB
De Ronde Venen, zal dit leiden tot
nog meer drukte en filevorming op
de toch al overbelaste N201.
Het door de VIB ingediende bezwaarschrift tegen het besluit werd,
ondanks een positief advies van de
beroeps- en bezwarencommissie,
door B&W van de gemeente Uithoorn zonder nadere onderbouwing
aan de kant gezet. “Omdat de doorstroming op de N201 van groot belang is voor de bereikbaarheid van
ons bedrijventerrein heeft het bestuur besloten het niet hierbij te laten zitten en bij de rechtbank in beroep te gaan”, aldus voorzitter Arwin Brouwer. Mr. Jan-Kees de Haan

(Maet-advocaten, Mijdrecht) was
graag bereid de VIB daarbij juridisch te ondersteunen.
Onmogelijk
De VIB heeft in april 2016 bezwaar
gemaakt tegen het Verkeersbesluit
van de gemeente Uithoorn, waarbij de Koningin Máximalaan tussen
Irenebrug en de Laan van Meerwijk
zodanig zal worden ingericht, dat
doorgaand verkeer over dit gedeelte van de N196 (de ‘oude’ N201) vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. De
bezwaarschriftencommissie van de
gemeente Uithoorn heeft bij haar
advies van 25 oktober 2016 het bezwaar van de VIB en dat van 7 andere bezwaarden ontvankelijk verklaard
en de bezwaren gegrond bevonden.
B&W van Uithoorn hebben zich bij
besluit van 3 februari 2017 niets aangetrokken van dit advies en het VIB
bezwaarschrift niet-ontvankelijk en
ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is de VIB nu bij de bestuursrechter in beroep gegaan, evenals de
gemeente De Ronde Venen.

Gebouw De Hoeksteen
krijgt nieuw ‘gezicht’
Uithoorn - Nu het Rietveldmonument De Hoeksteen aan de Alfons
Ariënslaan door de gemeente aan
het bedrijf met de naam ‘Het Verschil’ gegund is te kopen en het te
gaan herinrichten (verbouwen) met
zowel publieke/maatschappelijke
ruimten als wooneenheden met acht
koopappartementen, werd door mevrouw Kemperman van het bedrijf
tijdens de Commissie Leven op donderdag 6 april voor de leden van de
commissie een presentatie verzorgd
wat er met het gebouw de komende
tijd gaat gebeuren. Dit met de ondersteuning van architect Jeroen ter
Maat. De bedoeling is er behalve de
woonappartementen ook een theater/filmzaal in onder te brengen, een
kunstuitleen- en verkoopruimte voor

replica’s van Rietveldmeubelen en
een café met terras. De gemeente
is samen met de beoordelingscommissie helemaal akkoord gegaan
met het plan om dit de komende tijd
te gaan realiseren. Men is duidelijk
blij met het nieuwe leven wat het
Rietveldmonument krijgt ingeblazen inclusief behoud van de karakteristieke Rietveld uitstraling. Omdat
er een horeca/terras aan wordt verbonden moet het bestemmingsplan
worden aangepast.
Vier fasen
“De vraag van de gemeente Uithoorn was: doe iets met De Hoeksteen en zorg dat het voor de inwoners in Uithoorn een interessante
ruimte blijft en dat die ervan kunnen

genieten. Zorg er ook voor dat De
Hoeksteen blijft bestaan,” stak de
presentatrice van wal. “We hebben
een proces uitgetekend dat vier fasen inhoudt: ontdekken, ontwerpen,
realiseren en ontsluiten. De eerste
fase is al voorbij, we zitten nu tussen
het ontwerpen en realiseren in. Bij
het ontdekken hebben we gekeken
naar wat de waarde van De Hoeksteen is en wat mogelijk is. Bij het
ontwerpen wordt gekeken wat kan
er en wat niet en hoe het er dan gaat
uitzien. Het realiseren is puur de fase van het werkelijke bouwen en de
zorg dat het er staat en tot slot volgt
de ontsluiting. Daar zijn we nu eigenlijk al een beetje mee begonnen.
Vervolg elders in de krant.

Training reanimatie en AED
Uithoorn - Tegenwoordig hangt er
op veel centrale plaatsen een AED
apparaat. Weet jij hoe je die werkt?
Hoe moet je ‘m gebruiken en wanneer eigenlijk? Om kort te gaan: als
er sprake is van hartfalen waarbij iemand bewusteloos raakt, dan ga je
alarmeren, reanimeren en als het mogelijk is brengt iemand het AED apparaat ter plekke. Die kun je dan in-

zetten bij verdere hulpverlening
aan het slachtoffer totdat de ambulance er is. Maar ja, hoe doe je dat
dan? En hoe gaat reanimatie in zijn
werk? EHBO vereniging Camillus Uithoorn organiseert eind juni een cursusavond van 3 uur waarin je dit allemaal zult leren. Het is een intensieve avond maar na afloop zul je zeker
weten wat je moet doen als er iemand

hartfalen heeft en jij bent toevallig net
in de buurt! Het zal zijn op een maandag avond en de kosten bedragen
50,-. Heb je interesse? Bel voor informatie naar Chris (06-11155899)
of Arnoud (06-44712585). Mocht je
toch liever een volledige cursus basis-EHBO willen doen, die gaat na de
zomer weer van start. Je kunt je hier
al voor opgeven bij Camillus!

Brandstichting in Uithoorn
Uithoorn - Op de Koningin Maximalaan in Uithoorn is zaterdagavond is een straatbankje totaal afgebrand.. De brand sloeg over naar
bossages en een schutting. De
brandweer werd eerst zonder spoed
opgeroepen, maar kreeg veel tele-

foontjes. Daardoor is er direct opgeschaald, en is de brandweer met
spoed gekomen. Hoe de brand kon
ontstaan is nog onbekend., maar
brandstichting wordt zeker niet uitgesloten
Foto: KaWijKo Media
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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 Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk 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
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
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

Opbrengst collecte
COLOFON
sinds 1888

Uithoorn - De jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 2
tot en met 8 april in Uithoorn en
DeKantooradres:
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3641
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ting
wilAM
haar
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Aanleveren
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verkoopuithoorn@meerbode.nl
Dankzij
de giften kan de Hartstichting
werken aan oplossingen
Advertentieverkoop:
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harten Pol
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Kees Jan Koedam
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telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
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en woonplaats. Anoniem ingezonden
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Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 14.900

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Regio - Op zaterdag 22 april wordt
er voor de derde maal de Bokkentocht de Kwakel-Uithoorn Georganiseerd. Het Lente bokbier opent
elk jaar het bierseizoen en de
herfst bokbier sluit het brouw seizoen weer af. Het is dus een mooi
gelegenheid om het heerlijke biertje
te proberen en de tien deelnemende cafés te bezoeken. Vanaf 14.00
uur kan met starten bij elk deelnemend café waar men de keuze
heeft uit twee verschillende Lentebokbieren, maar je mag ze natuurlijk ook allemaal proberen. Er wordt
in elk café ook nog een heerlijk bij-

passende Amuse geserveerd om
de smaak van het lente bokbiertje
te versterken.De route is ongeveer
negen kilometer lang en voert langs
de volgende tien deelnemende cafés uit Uithoorn, de Kwakel en de
Amstelhoek, Bar Het Fort, Café Cobus, Poldersport, Hotel Hengelsport,
café onze Vrijheid, café De Gevel,
Drinken&Zo en brasserie Du Nord.
Iedereen kan bij het café waar men
start een stempelkaart kopen om
deze vervolgens bij elk deelnemend
café te laten afstempelen, en als
men een volle stempelkaart inlevert
maakt men kans op mooie prijzen.

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
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Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen
viade laatRegio
- Zaterdag overdag
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Derde Bokkentocht in De
Kwakel-Uithoorn

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Slotevenement SCAU:

De Andersons met ‘Hier
dooft niets’
Uithoorn – ‘Hier dooft niets’ door
De Andersons vormt de verrassende afsluiting van het seizoen 20162017 van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn). Dit
sprankelende theaterconcert vindt
plaats op zondagmiddag 23 april
a.s., ’s middags om half drie in de
Thamerkerk aan de Amstel te Uithoorn. De deuren van de kerk
gaan om twee uur open. Het muzikale trio De Andersons kenmerkt
zich door muzikale voorstellingen
met inhoud, humor en veel afwisseling. Met 'Hier dooft niets' trekken ze ten strijde tegen de onverschilligheid en doen ze een oproep
tot verwondering. Als extra traktatie is er elke voorstelling een inspirerende muzikant, schrijver, filosoof of kunstenaar te gast. Deze
middag verwelkomen zij Jan Boerstoel die zijn verwondering met u zal
delen. Jan Boerstoel is dichter en
schrijver van o.a. liedteksten, vooral voor cabaret. Voor zijn werk ont-

ving hij de Louis Davidsprijs, de
Gouden Harp en twee keer de Annie M.G. Schmidtprijs. U bent gewaarschuwd: De Andersons zijn er
op uit om uw hart te veroveren en
u met nieuwe dromen naar huis te
sturen.
Kaartverkoop
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar
bij de boekhandels The Read Shop
Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Ze kosten 13 euro
per stuk; jongeren onder de zestien
betalen slechts 7 euro. De overblijvende kaarten worden een half
uur voor de voorstelling aan de
zaal verkocht. Ook zal aan de bezoekers de nieuwe brochure uitgedeeld worden met daarin het spectaculaire programma voor het jubileumseizoen 2017-2018. Dan bestaat de SCAU 25 jaar en zal er cultureel en muzikaal flink uitgepakt
worden! Hou de website in de gaten: www.scau.nl

Bananenboom bloeit in
Van Manderhof
Uithoorn - De bewoners van de
Karel Van Manderhof in Uithoorn
zijn "apetrots". De bananenboom
in het atrium van hun gebouw staat
prachtig in bloei. Een lust om te
zien. Dat een banaan bloeit is een
bijzondere gebeurtenis. Zoiets gebeurt gewoonlijk alleen in dure kwekerijen of in een botanische
tuin. De bloei duurt een paar weken voort en al die tijd kunnen de
bewoners zich eraan verlustigen.
De bananenboom maakt deel uit
van een prachtige flora in het atrium. Planten en heesters, soms wel
vijf meter hoog, gedijen er uitstekend. Bewoners die hun woning
uitstappen staan meteen voor een
zee van groen. Dit alles is te danken
aan de inspanning van Tinus Smit,
een van de bewoners van het eerste
uur. Toen hij tien jaar geleden met
zijn vrouw Corry een woning in de
Van Manderhof betrok, keek hij uit
op een keurig, maar kaal en vreugdeloos atrium. Hij besloot daar wat
aan te doen. En met zijn kennis en
ervaring lukte hem dat wonderwel.
Buiten
Tinus besteedt gemiddeld zo'n vijftien uur per week aan het onderhoud van het groen. Alleen al de bevloeiing (water met de juiste temperatuur en - op zijn tijd - met de juiste
plantenvoeding) vergt veel tijd. Dan
moet er nog gesnoeid, verpot, gestekt enzovoort. Vooral het verpotten is vaak een geweldige klus. De
bomen of heesters zijn loodzwaar.
Onlangs zijn voor het eerst ook grote planten buiten, voor de ingang
van de Van Manderhof neergezet.
Daarmee wordt de nogal saaie entree van het gebouw een stuk vriendelijker. Gelukkig heeft Tinus van
oudsher goede relaties in de wereld
van de kwekers. Zo kan hij allerlei
materialen soms tegen een schappelijke prijs, aanschaffen. Tinus is
ook veel in de weer om bewoners
van de Van Manderhof bij proble-

men te helpen. Heeft iemand een
plant in huis die wegkwijnt ? Zet
maar even neer in het atrium. Tinus laat hem wel weer gedijen. Wie
door gebrekkigheid zijn huisvuil niet
meer zelf kan wegbrengen mag een
beroep op hem doen.Voor bewoners
die snel naar het ziekenhuis moeten
worden gebracht laat hij rustig het
werk met de planten een paar uur
rusten. Het Van Manderhof is daarom trots op Tinus en zijn groen. Als
de bananen over een paar weken
rijp zijn worden zij door de bewoners samen met Tinus genuttigd. Iedereen een klein stukje. Genieten!

YES, We meet Again!

5 mei opnieuw in Crown
Theater
Regio - Aankomende Bevrijdingsdag staat YES, We Meet Again! opnieuw in Crown Theater Aalsmeer.
Dit unieke concert is de tegenhanger van alle populaire bevrijdingsfestivals, speciaal gemaakt voor
de oudere doelgroep. Na het grote succes bij de viering van 70 jaar
bevrijding in 2015, brengt Stichting
Crown Theater Aalsmeer nu voor
de derde keer deze geweldige show
voor iedereen die de bevrijding ook
in 2017 wil vieren. De voorstelling,
met Nederlandse topartiesten zoals Mariska van Kolck, Jasper Taconis, The Triolettes en de Koos Mark
Bigband, belicht de hits uit de periode van 1930 tot en met 1945. Ook
in die tijd was muziek, film en theater het middel om samen te zijn
en uit de dagelijkse beslommeringen te stappen. In dit bevrijdingsconcert ziet en hoort u de mooiste
momenten. Muziek van het Leidseplein, Berlijn en Parijs, Van Johnny
en Jones, Marlène Dietrich, The Andrew Sisters, Glenn Miller en Nederlandse hits als “Trees heeft een
Canadees”. Overweldigend zijn de

indrukwekkende foto- en filmbeelden die worden vertoond op de theaterbrede ledschermen. Radiopresentator Stefan Stasse heeft nieuwe wetenswaardigheden gevonden
en zal het programma presenteren.
Vera Lynn
Extra aandacht wordt dit jaar geschonken aan de 100-jarige Vera
Lynn. Mariska van Kolck studeert
een aantal nummers van deze legendarisch zangeres in. De show
eindigt natuurlijk met het gezamenlijk zingen van Vera’s grootste
hit We’ll meet Again! Deze prachtige uitvoering met beeld, muziek,
dans, zang en interessante verhalen mag u natuurlijk niet missen en
kunt u bijwonen op vrijdag 5 mei om
15.00 uur. De show eindigt om 16.45
uur. Er zal geen pauze zijn. Kaarten
zijn verkrijgbaar voor 26 euro 50 via
www.crowntheateraalsmeer.nl en
de gebruikelijke verkooppunten. De
productie is een samenwerking van
Stichting Crown Theater Aalsmeer
met Glasshouse Entertainment en is
uniek in de Randstad.

Rode Kruis Jubilaris
Uithoorn - Onlangs bij de jaarlijkse
Algemene Leden- en Vrijwilligersvergadering van het Rode Kruis locatie Uithoorn / De Kwakel is Mw.
Karin van Leeuwen gehuldigd voor
haar 10 jaar inzet als vrijwilliger. In
die tijd heeft Karin heel wat verschillende activiteiten uitgevoerd, onder anderen bloeddonor geweest,
elk jaar collectante, huisbezoeken,
deelnemen aan het rolstoelwandelen, soms als vrijwilliger met de
boottocht meegegaan, en ook nog
2 hele drukke dagen hard gewerkt
tijdens Sail 2015! Van Districtsvertegenwoordiger Frans Bakker heeft
Karin een oorkonde en een bronzen
draagmedaille gekregen, en van coordinator Secretariaat Anke Nijland
een prachtig rood-wit boeket. Karin
is nog steeds een actief lid van de
groep Sociale Hulp, en is van plan
nog lang door te gaan!

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Oranje bingo vrijdag 21 april
Vrijdag 21 april hebben wij weer
een gezellige oranje middag. Op
deze dag spelen we een leuke
oranje bingo met leuke verlotingen. Kaartjes zijn te koop in het
wijksteunpunt voor €3,50 euro.
Dit is inclusief koffie, en iets lekkers. Dit is exclusief bingo kaartjes. De bingo kaartjes zijn €0,50
cent per stuk. Overige consumpties zijn voor uw eigen rekening.
De zaal is om 13.30 uur open.
Lezing de Witte Roos 20 april
Donderdag 20 april van 19.30 tot

21.30 uur. Lezing over euthanasie: “Levenseinde: keuzes, wil,
wet en praktijk” Deze avond is
een initiatief van Uitvaartverzorging De Witte Roos.
Gevraagd:
Wij zijn nog op zoek naar komkommer plantjes voor onze
groente tuin. Als u deze plantjes
heeft zijn ze van harte welkom bij
de Bilderdijkhof.
Ook zijn wij nog naar legpuzzels
die nog goed in staat zijn om verkocht te worden.

Aanmelden vrijeschool
Mijdrecht voor alle klassen
Regio - Bij voldoende belangstelling gaat de nieuwe vrijeschool-afdeling van openbare Basisschool
de Eendracht in Mijdrecht van
start met meerdere klassen. Hiertoe is deze week besloten. Kinderen kunnen in principe voor elke klas aangemeld worden vóór 10
mei, en op 10 mei wordt naar aanleiding van de aantallen besloten
welke klassen er in augustus 2017
van start zullen gaan in het scholencomplex aan De Eendracht. Er is
veel belangstelling voor de afdeling
Vrijeschool-onderwijs die De Eendracht vanaf 2017-2018 gaat aanbieden als aanvulling op haar huidige onderwijsaanbod. De vrijeschool-afdeling wordt een aparte
afdeling binnen de bestaande basisschool, die hiermee wil inspelen

op de groeiende behoefte aan vrijeschool-onderwijs in deze gemeente en haar huidige onderwijsaanbod wil verrijken. De afdeling opent
alleen als er voor 10 mei voldoende
kinderen per klas worden aangemeld. Op donderdagavond 20 april
is een informatie-avond georganiseerd over de mogelijke start van
de vrijeschool-afdeling. Belangstellende ouders zijn welkom vanaf
19.45 uur op Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis. Het programma duurt van
20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Er
is veel informatie over vrijeschoolonderwijs en over de samenwerking met de Eendracht, en ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie en
aanmelden info-avond: vrijeschoolgroenehart.wordpress.com

Evenementen rondom 4 / 5 mei
Rondom de nationale herdenking zijn er een aantal evenementen in Uithoorn en De Kwakel.
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

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 en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie
adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie? meld u aan
via 0297-513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder
spreken?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Betaal uw gemeentelijke
belastingen op tijd!

3 mei Henk Muis is
Jack Alderwereld
Wanneer: woensdag 3 mei
2017, 20.00-23.00 uur
Waar: Thamerkerk Amsteldijk N.
Henk Muis uit Brunssum ontdekte vele jaren na de Tweede Wereldoorlog
dat hij eigenlijk Jack Aldewereld heet.
Hij volgt het spoor terug naar de woonplaats van het gezin waarin hij op 2
maart 1943 geboren werd. Het gezin Aldewereld kwam uit Uithoorn en
was in 1942 gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Op 3 mei 2017 om
20.00 uur geeft Jack Aldewereld een
lezing in de Thamerkerk in Uithoorn. In
de Thamerkerk is tevens een minitentoonstelling over Uithoorn in de oorlog.
4 mei herdenking Uithoorn
Wanneer: 4 mei,
19.00-20.30 uur
Locatie: Oranjepark
Thamerdal, Stiltemonument
Amsteldijk-Noord Uithoorn
Op 4 mei 2017 begint er om 19.30 uur
een stille tocht begeleid door slagwerkers, met omﬂoerste trom, vanuit het
Oranjepark naar het Stiltemonument.
De stille tocht gaat onder andere via
o.a. de Dorpsstraat, Wilhelminakade
naar het Stiltemonument toe. De herdenking zal plaats vinden op en in de
nabijheid van het Stiltemonument en
het plein voor de Thamerkerk en begint om exact 19.58 uur met het blazen van de Last Post gevolgd door
tweeminuten stilte. Na de twee minuten stilte speelt het Nationale Volkslied
Het Wilhelmus. Hierna volgt de bloemenhulde door de Gemeente Uithoorn
vertegenwoordigd door Burgemeester en Wethouders van Uithoorn, gevolgd door maatschappelijke instellingen en door bezoekers aan de plechtigheid. Ook vinden er diverse toespraken plaats. Na de ceremonie kunnen
bezoekers weer huiswaarts keren of
een programma volgen in de Thamerkerk. Buurtbewoners worden uitgenodigd de herdenking bij te wonen en
een bloem mee te nemen. In de Thamerkerk is tevens gelkegenheid omde
minitentoonstelling Uithoorn in de oorlog te bezoeken.

4 mei herdenking
De Kwakel
Wanneer: donderdag 4 mei
2017, 19.15 uur - 21.00 uur
Waar: Egeltjesbos De Kwakel
Het 4 mei comité De Kwakel, organiseert dit jaar voor de negende keer een
4 mei herdenking. Deze vind plaats in
het Egeltjesbos, achterin de Kuil. Vanaf 19.15 uur kan er verzameld worden,
waarna even voor half 8 de herdenking
zal aanvangen. Tijdens deze herdenking zal er door middel van een overdenking, gedichten en muziek worden
stilgestaan bij het landelijke thema. Dit
jaar luidt het thema ‘De kracht van het
persoonlijke verhaal’. Even voor 20.00
uur zal door de trompettist de taptoe
worden ingezet, hierna volgen er twee
minuten stilte. Na de twee minuten stilte zal er een kranslegging plaatsvinden, waarna alle bezoekers de gelegenheid krijgen om een roos bij het tijdelijke stiltemonument te leggen. Deze rozen zullen bij de herdenking aanwezig zijn.
Bevrijdingsvuur komt
naar Uithoorn
Wanneer: vrijdag 5 mei 2017,
09.45-11.00 uur
Waar: Gemeentehuis Uithoorn
Het bevrijdingsvuur komt naar de gemeente Uithoorn. Sportclub AKU
brengt het vuur vanuit Wageningen
naar Uithoorn. De jaarlijkse ontsteking
van het bevrijdingsvuur herinnert ons
eraan hoe kwetsbaar en kostbaar vrijheid is. Op 4 mei haalt de sportclub het
vuur op vanuit Wageningen en vervolgens zal men, met het vuur, onder begeleiding naar Uithoorn rennen. Omstreeks 10.00 uur wordt het bevrijdingsvuur verwacht in de gemeente Uithoorn en zal het bevrijdingsvuur
met een korte ceremonie met de Burgemeester van Uithoorn worden ontstoken bij het gemeentehuis. Het bevrijdingsvuur zal op 5 mei vervolgens
de hele dag branden bij het Gemeentehuis van Uithoorn. In de hal van het
Gemeentehuis is ook een kleine expositie over Uithoorn in de oorlog te zien.
U bent van harte uitgenodigd om deze
gebeurtenis mee te maken.

De 4 mei herdenking Uithoorn
In onze gemeente heeft de 4 mei herdenking niet alleen betrekking op de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wij staan ook stil bij de slachtoffers die gevallen zijn bij andere oorlogen, geweld of vredesmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit Iran, Irak en Syrië, terroristische aanslagen, e.d.). Vrijheid, verdraagzaamheid en vrede is niet vanzelfsprekend, zeker in 2017 en belangrijker thema dan ooit. De 4 mei herdenking is daar een goed moment voor.
De leerlingen van alle scholen in onze gemeente hebben zich goed kunnen voorbereiden op de 4 mei herdenking. Dankzij het Initiatievenfonds Uithoorn en de medewerking van de bezitter van de originele film “Uithoorn,
het gaat goed...” kreeg elke school 35
readers waarin het leven in Uithoorn
gedurende de oorlog belicht wordt.

-

lometerweg rijdt. Simpelweg rustig rijden doet wonderen voor uw remweg.

30 april 2017 is de uiterste betaaldatum voor aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen die zijn verstuurd
met dagtekening 31 januari 2017. Als
u niet op tijd betaalt zijn de aanmaningskosten €7,00 óf €16,00 (voor
bedragen van €454,00 en hoger).

Wellicht is het al opgevallen: ook onze gemeente voert de snelheidscampagne! Nu het weer lente wordt en kinderen vaker buiten spelen, is het extra
belangrijk om rustig te rijden. Daarom
hebben de gemeenten in Vervoerregio Amsterdam campagneposters geplaatst en vragen samen met politie,
scholen, Team Alert en VVN extra aandacht voor verkeersveiligheid.

Wist u dat:
- een botsing met 50 km per uur staat
gelijk aan een val van drie verdiepingen van een ﬂatgebouw (10 meter)?
- bij ongeveer één op drie dodelijke verkeersongelukken te hoge
snelheid een doorslaggevende rol
speelt?
- als aan overtreders wordt gevraagd waarom ze te hard reden,
ze vaak niet eens weten dat ze te
hard reden?
- wanneer iedereen zich aan de
snelheidslimiet houdt, we in Nederland 25 tot 30% minder letselslachtoffers hebben?
- snelheidsovertredingen tot 10 à 15
km boven de limieten van 30 en
50 km per uur binnen de bebouwde kom jaarlijks circa tien voetgan-

Als u met een automatische incasso

Afwijkende openingstijden
Burgerzaken, KlantContactCentrum en receptie
Donderdag 27 april 2017 (Koningsdag); hele dag gesloten
Vrijdag 28 april 2017; hele dag gesloten
Vrijdag 5 mei 2017 (Bevrijdingsdag); hele dag gesloten
Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag); hele dag gesloten
Vrijdag 26 mei 2017; hele dag gesloten
Maandag 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag); hele dag gesloten

Hardrijders zijn meestal
inwoners zelf
Wist u dat hardrijders in woonwijken
vaak bewoners zelf zijn? Meestal rijden mensen onbewust harder dan de
toegestane snelheid wanneer ze de
weg goed kennen. Ongemerkt zorgen brede wegen en argumenten als
‘er gebeurt toch nooit iets’ voor verandering in het rijgedrag. Maar ook klei-

Kwetsbare verkeersdeelnemers
Wanneer we allemaal beter opletten in
de bebouwde kom wordt het veiliger
voor iedereen. En zeker voor de meest
kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen en senioren. Vooral voetgangers en ﬁetsers lopen risico in het verkeer. Veel mensen weten niet dat zelfs
een aanrijding met 30 kilometer per
uur voor één op de tien voetgangers
al dodelijk is. Bij 50 kilometer per uur
overleeft de helft van de voetgangers
de klap niet. Houd u daarom aan de
limiet wanneer u op een 30 of 50 ki-

Op 4 mei om 19.30 uur start de herdenking vanuit het Oranjepark met
een stille tocht. Slagwerkers van KnA
gaan voorop met omﬂoerste trom. Bij
het Stiltemonument tegenover de Thamerkerk wordt de Last Post gespeeld
en is het om 20 uur twee minuten stil,
afgesloten door het zingen van twee
coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt een toespraak door de burgemeester, mevrouw Oudshoorn-Tinga.
Zij zal namens de gemeente een krans
leggen, gevolgd door Jack en Ina Aldewereld. Daarna is de bloemenhulde door inwoners en organisaties uit
de gemeente Uithoorn. Iedereen wordt
nadrukkelijk verzocht om bloemen
mee te nemen. Aansluitend is er een
kort programma binnen in de Thamerkerk met o.a. muziek en voordracht.

Op 3 mei keert Jack Aldewereld terug naar Uithoorn waar zijn ouders
en broers gewoond hebben tijdens de
oorlog. Alleen Jack en zijn zusje Fanny

Hou je aan de snelheidslimiet!
ne overschrijdingen van de snelheidslimiet hebben gevolgen voor de verkeersveiligheid. Daarom vragen we
ook dit jaar weer aandacht voor de
maximale snelheid zodat iedereen veilig over straat kan.

Op 4 mei geeft Jack Aldewereld een
besloten gastles op twee scholen over
“zijn oorlog”.

Wij nodigen u van harte uit om deel
te nemen aan deze herdenking.
Voor actuele informatie verwijzen wij
u graag naar www.facebook.com/
4meiUithoorn of www.facebook.com/
InUithoorn

Voorkom extra kosten en betaal op tijd!
Dit bespaart u extra kosten vanaf €7,betaalt wordt het bedrag in 9 maandelijkse termijnen afgeschreven. Wilt
u nu alsnog gebruik maken van automatische incasso dan loopt deze
maximaal t/m oktober. Voor meer
informatie neemt u contact op met
Gemeentebelastingen Amstelland
(020) 5404886 of invordering@amstelveen.nl

hebben de oorlog overleefd. ’s Avonds
om 19 uur zal Jack in de Stationsstraat (bij Brasserie Du Nord) een plaquette onthullen met daarop de namen
van onze oorlogsslachtoffers. Aansluitend zal hij om 20 uur in de Thamerkerk zijn oorlogsverhaal vertellen. De
toegang is gratis, het aantal plaatsen
beperkt. Voorafgaand aan en direct
na aﬂoop van de lezing kunt u een bescheiden tentoonstelling zien.

-

gers en ﬁetsers het leven kosten?
daar bovenop nog eens 200 mensen zwaargewond in het ziekenhuis worden opgenomen?
bij regenachtig weer de remweg
nóg een stuk langer is?
niet iedereen daar rekening mee
houdt?

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de
gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om
moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken
liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis
De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum 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:
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 en Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017. Inzageperiode 8 maart tot 19 april 2017. Inlichtingen bij M. Bulthuis, afdeling leven (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn 30. Aanvraag ontvangen van mevrouw Pieterman-ter Avest voor het organiseren van een hockey toernooi en activiteiten bij Qui Vive op 4 en 5 juni 2017.
- Achterweg 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een proefbo-

WWW.UITHOORN.NL

ring ten behoeve van het analyseren van een ondergrondse wateropslag. Ontvangen
12 april 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger met een
hekwerk. Ontvangen 12 april 2017.

Thamerdal
- Zijdelveld 66a, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. Ontvangen 6 april 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Hélène Swarthlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 20 woningen. Ontvangen 7 april 2017.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Aanvraag ontvangen van de heer Stolwijk voor de organisatie van de rolstoelvierdaagse van 27 t/m 30 juni 2017.
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.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de
beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Poelweg achter 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw.
- Drechtdijk 95, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning.
Dorpscentrum
- Schans 108 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel, het plaatsen van een bouwwerk (inclusief trap) ten behoeve van de toegang
naar de bedrijfswoning en het plaatsen van een erfafscheiding.
Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zadeldak
op de garage.
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Jonge uilen in de Tuin
Bram de Groote

PvdA KroegKwis

‘Ons Uithoorn’ na barrage
winnaar tweede ronde

Uithoorn - In de Tuin Bram de
Groote hangt al jaren een nestkast
voor bosuilen. En al jaren wachten
de vrijwilligers met spanning of de
nestkast in de smaak valt bij een uilenpaar. Af en toe waren er uilen te
horen in de tuin, maar broeden was
er tot nu toe niet bij. Tot dit jaar...Op
paaszaterdag zaten er twee jonge
bosuilen, waarschijnlijk zo’n 25 dagen oud, in de bomen in de buurt
van de nestkast. Takkelingen worden ze ook wel genoemd, omdat ze
al vroeg uit het nest kruipen en een
fijne tak opzoeken om de tijd door
te brengen. Daar worden ze dan gevoerd door de ouders. Volgens omwonenden moest er nog een derde jong in de nestkast zitten. Helaas, dit nakomertje lag dood in de
nestkast.

Lezing over euthanasie
Uithoorn - ‘Levenseinde: keuzes,
wil, wet en praktijk’ Donderdag 20
april om 19.30 uur in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te
Uithoorn. Deze avond is een initiatief van Uitvaartverzorging De Witte Roos.

Voor de lezing is een spreker uitgenodigd van het NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde). Aanmelden kan via: info@uitvaartdewitteroos.nl of telefonisch op 06-24612180. De toegang
is gratis.

Elke bijdrage, hoe klein ook,
maakt de wereld van
nierpatiënten weer groot.
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Paasontbijt bij de Kajuit
Uithoorn - Het Paasontbijt op OBS
de Kajuit, op donderdag 13 april jl.
was weer een succes. De kinderen
hebben een ontbijtje voor elkaar
verzorgd. Het was de bedoeling
dat de kinderen zelf (met behulp
van hun ouders) thuis een ontbijtje klaar gingen maken voor elkaar
en dit in een leuk versierde (schoenen)doos mee naar school namen. De kinderen hebben van tevoren een paasmenu in gevuld met
wat zij graag zouden willen eten, en
deze lijstjes werden (als een soort
van lootjes met Sinterklaas) blindelings getrokken. Zo kreeg elk kind

een ontbijtje gemaakt door een
klasgenootje met precies die dingen die hij/zij lekker vindt. Dit past
ook perfect in het kader van de verschillende onderwerpen die behandeld worden tijdens “De Vreedzame
School”-lessen. ’s Morgens gaven
de kinderen het ontbijt aan elkaar
en daarna werd alles genuttigd in
de klas. Het is altijd weer een mooi
idee dat de kinderen iets voor elkaar maken en, omdat het een op
maat gemaakt ontbijtje is, werden
er geen etenswaren weggegooid!
We kijken terug op een geslaagd
paasontbijt.

Uithoorn - In de tweede speelavond
van de PvdA KroegKwis-competitie bleef het tot aan het eind spannend wie de winnaar zou worden. Bij
het ingaan van de laatste ronde ging
‘We rotzooien maar wat an' nog aan
kop. Uiteindelijk moest er een barrage aan te pas komen om de winnaar
van de avond aan te kunnen wijzen.
Dat werd 'Ons Uithoorn'. Tien teams
begonnen vorige week vol goede
moed aan de tweede speelavond van
de PvdA KroegKwis-competitie 2017.
Mede daardoor werd het weer een
gezellige, maar vooral ook spannende avond. Na de eerste omloop van
twee vragenrondes ging de winnaar
van vorig jaar. 'Ons Uithoorn', aan
kop met zeventien punten. Zij werden op een punt gevolgd door zes
teams, waaronder de winnaar van de
eerste avond, 'PvdA Uithoorn'. Na de
tweede serie van twee vragenrondes
had 'We rotzooien maar wat an' de
koppositie over genomen. 'Kwis(t)
even niet' en 'Ons Uithoorn' volgden met een punt achterstand. Drie
teams lagen daar weer een punt
achter. In de derde omloop scoorden de meeste teams maar magertjes, behalve 'Herbergh 1883'. Het
was echter niet genoeg voor hen om
hun achterstand in te lopen. Ook 'We
rotzooien maar wat an' deed in deze
serie goede zaken.
Voorsprong
Zij breidden hun voorsprong uit tot
drie punten. De laatste omloop zou
de ontknoping geven. Na de twee
vragenrondes kon quizmaster Remco de uitslag bekend maken. 'Ons
Uithoorn' en 'PvdA Uithoorn' hadden
beide de meeste, zeventien, punten
verzameld. Daarmee had 'Ons Uithoorn' zijn achterstand op 'We rotzooien maar wat an' ingelopen en
eindigden beide teams met 59 punten. Een barrage moest de uiteindelijke winnaar aan wijzen. Na een in
eerste instantie gelijk antwoord op

Birgit's Bakery
UIT UITHOORN

MAAKT PRACHTIGE TAART

Uithoorn - Een paar weken geleden kwamen
Nick Smits en Bart Egbers uit Uithoorn bij Bigit's Bakery om een taart te bestellen. Ze gingen weer eens naar Armin van Buuren, en wilde een taart als bedankje mee nemen. Deze
twee jongens zijn vaker bij hun grote idool in
de studio of backstage. Bigrit: " Ik kende Nick
nog van zijn bijbaantje bij AH Jos van den Berg.
En aangezien ikzelf ook een grote fan ben van
Armin van Buuren, hadden wij altijd genoeg
gespreksstof om over te praten. Daarnaast bezorgt Nick mij altijd kaarten voor Armin zijn
concerten, en had daarom ook nog iets tegoed
van mij. Nick wist dat Armin graag eens een
taart wilde, en kwam deze nu bij mij bestellen. Hij had geen idee wat het eigenlijk moest
worden. Iets met slagroom, wel een foto van
hun op de taart, misschien nog Armin's music
label en zijn nieuwe State of Trance logo. Hij
dacht aan een taart, zoiets wat je bij een gewone bakker meestal koopt, maar gewone taarten maakt Birgit's Bakery natuurlijk niet. Deze taart moest dus iets speciaals worden, net
als alle andere taarten. Op maat gemaakt, voor
een speciale gelegenheid. En wat was ik toen
al trots!!!!! Hoe gaaf is het, dat ik een taart voor
Armin van Buuren mocht maken.
Zilver drip
Dus een gewone slagroom taart zou het niet
worden. Nick moest het loslaten en mij de
vrije hand geven, dat vond hij nog moeilijk. Ik
ben meteen gaan brainstormen in een taarten
groep en toen wist ik het. De taart moest zwart
worden met een zilver drip van chocolade. Deze Driptaarten zijn helemaal in op het moment,
en nieuw trend die is overgewaaid uit Amerika.
Het is een taart zonder fondant of marsepein,
en de versiering is meestal met veel chocolade.

Dus het ontwerp van de taart zelf was niet zo
moeilijk, maar wat als decoratie, welke taart
toppers, dat was de volgende vraag. En hier
heb ik dus de hulp ingeschakeld van Evelien
Serpenti van Taarttoppers Ivly. Zij bracht mij op
een idee en in nog geen 24 uur had ze 3 gave
taarttoppers gemaakt.

VO O R

Dus de taart was gevuld met een lekkere crème
van vanille en hazelnoten, gemalen hazelnoten
en afgesmeerd met vanille botercreme. Daarna werd de taart met de airbrush zwart gespoten, heb ik de drip van witte chocolade aangebracht en zilver geschilderd. De eetbare foto gemaakt voor op de taart en de taart toppers opgehaald. Dus de taart was klaar en wat
was ik zenuwachtig. Nick kwam de taart ophalen en vond ze geweldig, maakte meteen een
foto en stuurde het naar zijn vrienden door. En
ook zij waren laaiend enthousiast. Dit was zoveel beter dan wat zij hadden verwacht. De hele dag zat ik in spanning, en Nick wilde niets
kwijt aan zijn bezoek bij Armin, en zei alleen
dat hij avonds even bij de winkel langs kwam.

VAN BUURE
N

Droom
En toen was het als dat een droom uitkwam.
Armin vond de taart super, evenals alle andere DJ'S die toevallig ook in de studio waren. De taart kreeg veel belangstelling en aandacht en iedereen vond het zo gaaf gemaakt.
En hoe leuk is het, dat het taart moment ook
nog op zijn Youtube kanaal tijdens de uitzending van ASOT808 te zien was. Vanaf ongeveer 56 minuten komt de taart in beeld, en bij
iets meer dan 1.01 uur wordt ik ook nog bedankt en bij naam genoemd. https://www.youtube.com/watch?v=DKVqUDhz3Cc En als klap
op de vuurpijl werd ik ook nog uitgenodigd, om
een keer naar de studio te komen, en een uitzending bij te wonen, en heb ik ook nog een,
door hem gesigneerd t-shirt cadeau gekregen.
Maar dat was nog niet alles. De dag ernaar
was het taart moment ook nog op zijn label FB
pagina Armada gezet en te zien. Maar het allergaafste was, dat Armin het ook nog op zijn
eigen prive FB pagina gezet had", aldus Birgit.
Birgit's Bakery is ontzettend trots dat zij, als
kleine lokale bakker, een taart gemaakt heeft,
voor Armin van Buren, die ook nog helemaal
in de smaak viel. En het is duidelijk, dat er nog
een taart aankomt. "Als ik naar de studio ga,
neem ik natuurlijk ook weer een taart mee. En
aangezien Armin van Buuren een grote fan is
van Star Wars, zal het een spectaculaire taart
worden met zelf licht en geluid. Want ik zeg altijd: The sky is the limit.

ARMIN

de benaderingsvraag, bleek 'Ons
Uithoorn' de beste schatting te hebben gemaakt. Zij werden daarom tot
winnaar van deze avond uitgeroepen.
De totale uitslag was als volgt:
1: 'Ons Uithoorn': 59 punten;
2: (na barrage) 'We rotzooien maar
wat an': 59 punten;
3 en 4: 'PvdA Uithoorn' en 'Kwis(t)
even niet': 57 punten;
5, 6 en 7: '(Herstel Team 2)', 'Klaver
5' en 'Hé, een kasteel': 53 punten;
8 en 9: 'Ik trap op mijn fietsje' en
'Herbergh 1883': 49 punten;
10: 'De buurtjes': 44 punten.
Na twee van de zes te spelen
ronden is de stand:
1: 'PvdA Uithoorn': 16,5 punt;
2: 'We rotzooien
maar wat an': 16 punten;
3: 'Ik trap op mijn fietsje': 10,5 punt;
4: 'On Uithoorn': 10 punten;
5: '(Herstel team 2)': 9 punten;
6 en 7: 'Herbergh 1883' en 'Kwis(t)
even niet': 8,5 punt;
8: 'Klaver 5': 8 punten;
9: 'Hé, een kasteel: 7 punten;
10: 'De buurtjes': 6 punten.
De derde speelavond is 31 mei om
20.00 uur, opnieuw in Herbergh 1883
aan De Schans in Uithoorn.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

08 Nieuwe Meerbode

• 19 april 2017

Rotonde Amstelhoek vertragend
voor verkeer naar Uithoorn
van Uithoorn fors zal verbeteren.
‘Opstropen’
Waar de gemeente De Ronde Venen
- en intussen ook de Vereniging Industriële
Belangengemeenschap
(VIB) - naar de bestuursrechter
zijn gestapt over het feit dat de gemeente Uithoorn hun bezwaren om
geen doorgaand verkeer meer door
het centrum van de buurgemeente
toe te laten van tafel heeft geveegd,
voert men bijna eenzelfde beleid uit
op het eigen grondgebied. Terecht
heeft de gemeente Uithoorn bij
monde van wethouder Marvin Polak
al vaker opgemerkt dat door de omlegging van de N201 de gemeente Uithoorn geen doorgaand verkeer meer door het centrum hoeft
toe te staan. De voormalige N201 –

later N196 – nu de Koningin Máximalaan, is gemeentegrond en daar
mag Uithoorn mee doen wat het wil
om de leefbaarheid en veiligheid
van het dorpscentrum voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren. In
die zin kan een herinrichting van
het stukje weg daartoe bijdragen
en daar heeft men alle recht toe. Afgezien daarvan kan het ‘opstropen’
van het verkeer naar Uithoorn en terug via een ‘aangepast kruispunt’ bij
de Piet Heinlaan in Amstelhoek op
grondgebied van De Ronde Venen
gezien worden in dezelfde orde van
grootte. Daarvan zal onder meer het
landbouwverkeer ook veel hinder
ondervinden. Het is even de vraag
of een tijdelijke inrichting van het
gebied zinvol is want het wachten
is op een nieuw plan voor de inrich-

ting van het dorpscentrum dat een
dezer dagen door een stedenbouwkundig bureau bij het college – en
later de raad – ter visie en bespreking zal worden aangeboden. Het
hangt er vanaf hoe snel dat in werkelijkheid kan worden gerealiseerd
met als resultaat een fraaie dorpskern waar het hele stuk voormalige
N196 sowieso door verdwijnt. Maar
dat moet allemaal nog. Intussen
blijft het angstvallig stil in het gemeentehuis met betrekking tot deze plannen. Net zoals dat het geval
is met het project ‘Confucius’ aan
de Wilhelminakade wat ook onderdeel van het Masterplan is. De vinger aan de pols houden is de enige remedie. Maar of alle voorspelde
planningen worden gehaald wordt
steeds nijpender.

Gebouw De Hoeksteen krijgt nieuw ‘gezicht’

Hoeksteen wordt de ‘Kubus van
Rietveld’

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

REACTIE VAN EEN LEZER

Amstelhoek - Behalve de rotonde en de aansluiting van de diverse
wegen zal en passant ook het huidige kruispunt met de Piet Heinlaan
verkleind en sterk vereenvoudigd
worden. Voorts wordt de vormgeving in overeenstemming gebracht
met de nieuwe functie. Hoe de
woonwijk, straten, bedrijven en het
benzinestation op de nieuwe situatie zullen worden aangesloten is nu
nog niet bekend. Door deze nieuwe
inrichting wordt de omgelegde route echter wel onaantrekkelijk voor
doorgaand (vracht)verkeer richting
Prinses Irenebrug v.v. Volgens ingewijden zal dat ongetwijfeld leiden
tot aanzienlijk minder autoverkeer
waardoor de verkeersveiligheid en
de leefbaarheid in Amstelhoek en
daarmee ook in het dorpscentrum

NISSAN QASHQAI

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

REACTIE VAN EEN LEZER
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.

de commissieleden maar wel een
met de onvermijdelijke vraag ‘als
het niet lukt met die theater- of filmzaal, wat dan?’ “Dan zou de ruimte als een extra appartement kunnen worden ingevuld,” kwam er als
antwoord. “Of de ruimte zo laten zoals die nu is en op tijd en wijle bijtrekken bij de horeca, bijvoorbeeld
tijdens voetbalwedstrijden. Dan wel
de ruimte te laten benutten en huren door een serviceclub, zoals de
Lions of Round Tabel.” Het idee
werd ook geopperd de zaal van een
podium te voorzien om optredens
van Uithoornse amateur toneelverenigingen, cabaret, kamermuziekorkestjes of zangverenigingen mogelijk te maken.

Vervolg van de voorpagina.
Dat gaat over de mensen die erin
gaan komen. Het jaar 2016 stond in
het teken van het verkooptraject, in
2017 is de gunning verleend en de
koopovereenkomst gesloten. De gemeente gaat het bestemmingsplan
aanpassen op basis van het plan wat
er nu ligt en in 2018 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd, start
de verbouwing en in 2019 is de oplevering,” vervolgt Kemperman. “Uitgangspunt blijft Rietveld met daaraan gekoppeld een financieel duurzaam concept wat overigens vrij ingewikkeld is vanwege achterstallig restauratieonderhoud en de aanpassing van het interieur. Vervolgens
hebben we gezegd we maken er de
‘Kubus van Rietveld’ van. Dat herkent iedereen en op die manier willen we het gebouw ook weer teruggeven aan Uithoorn. Het is een bijzonder gebouw en dat willen we
centraal stellen. Mensen moeten niet
alleen in het gebouw kunnen, maar
er binnen en buiten ook iets kunnen
beleven en meemaken. Alles bij elkaar schatten we de kosten die gemaakt moeten worden op 800.000
euro. Daarvoor moet je veel uit een
pand kunnen halen om er financieel uit te komen. Het moet dus ook
geld opleveren. Reden dat we het
gebouw opdelen in twee gedeelten:
een publiek deel en een privaat deel
met appartementen die dienen te
zorgen voor een groot deel voor de
financiering van het publieke deel.”
Knelpunten
Architect Jeroen ter Maat legt aan

de hand van beelden uit hoe en
wat de nieuwe functies van het gebouw gaan worden zonder de uitstraling van het Rietveldconcept aan
te tasten. “Het blijft een multifunctioneel gebouw. Er komen twee toegangen: aan de voorkant voor de
publieke ruimten net zoals bij de
voormalige bibliotheek en achter
de toegang naar de appartementen. Dat zijn geen gewone appartementen maar echte ‘Rietveld appartementen’ die aansluiten bij het gebouw dat daarin ook beleefbaar is.
Het kleinste appartement meet 80
m2, de grootste 120 m2. Voor extra daglicht willen we meer gevelopeningen maken. Verder zijn er inpandige balkons gepland. De oude kerkzaal wordt weer in oude luister hersteld maar voor andere doeleinden gebruikt. In het souterrain is
de kunstuitleen gepland. Daarboven
komt een theater/filmzaal. Er is ook
nog een plaats ingeruimd voor horeca met terras. Het hele gebouw willen we beter isoleren, onder andere door het gebruik van dubbel glas
in de ramen. Het wordt kortom een
prettig gebouw waarbij het energiegebruik drastisch omlaag zal gaan.”
Aldus Ter Maat in een aantal van zijn
toevoegingen aan de presentatie. De
presentatoren lieten weten dat men
nu bezig is met het verder uitwerken
van de functies. “We gaan kijken of
we dat ook kunnen doen in samenwerking met andere partijen. Waar
wij mee in contact zijn is onder meer
Boei uit Amersfoort. Dat is een gerenommeerd bedrijf in restaureren
en herbestemmen van cultureel erfgoed in Nederland.

Voorts heeft Kunstuitleen Timeless
uit Uithoorn aangegeven op voorhand al een plaats in het gebouw
te willen hebben,” vult Kemperman
aan. Zijn er dan geen knelpunten?
Kemperman: “Jazeker, als je het gaat
uitwerken valt het financieel toch altijd weer tegen. Dat zit hem vooral in
de complexiteit van de theaterruimte
wat vraagt om een grote investering
om daar een goede theaterruimte te
realiseren. De vraag is of dit een solide functie is wat geld oplevert om
de huur te kunnen betalen... Dat is
nog het meest ingewikkeld en we
zijn naar een oplossing aan het zoeken om de plooien glad te strijken.
Het liefst hebben wij deelnemende
partijen met mensen die de Rietveldgedachte willen blijven uitdragen en
daar ook hun (bedrijfs)programma
op willen afstemmen.”
En als het niet lukt?
Na afloop van de presentatie waren
er maar weinig kritische vragen van

Uithoorn - Casper Evers is gestart
als regiocoach bij Vita Amstelland.
Met zijn brede ervaring als manager en coach in het sociale domein, zal hij zich binnen Vita richten op de teams Aalsmeer, OuderAmstel en Uithoorn. In zijn nieuwe functie zal Evers het welzijns-

te betekenen dan alleen maar een
goede buur. Om het project draaiende te houden wordt wel een bepaalde inzet en betrokkenheid van
de bewoners verwacht. Binnenkort
komt er een 4-kamerwoning vrij.
Deze woning is bedoeld voor minimaal twee en maximaal 5 bewoners.
Omdat het een sociale huurwoning
betreft moeten de belangstellenden voldoen aan de wettelijke inkomenseisen die hiervoor gelden.
Geïnteresseerd? Kijk op www.centraalwonenuithoorn.nl en meld u
aan voor de info-ochtend op zaterdag 22 april om 11.00. Adres: Flevomeer 110, 1423 ER Uithoorn. Bellen
kan ook: 06 11327791 (Karin).

Boei zal overigens zorgdragen voor
de verhuur van de publieke ruimten. Een vraag van een van de commissieleden was ook wat de intentie is als de verkoop van de appartementen tegenvalt door vermeende overlast van de publieke delen in
het gebouw, werd beantwoord dat
er dan altijd kan worden overwogen
om de wooneenheden te gaan verhuren. “Voor mensen is dat minder
spannend dan kopen, want stel dat
het niet bevalt, dan zit je er als koper aan vast. Bij huren kan je vertrekken, maar verkoop vind ik in deze situatie mooier passen bij het gebouw want je wordt dan ook eigenaar van een uniek stukje Rietveld,”
merkte Kemperman op. Ook een
verkoopbenadering.

Wat zonde van deze
bomen
Uithoorn - De twee majestueuze kastanjebomen aan de Emmalaan zijn niet meer..... Op 16
maart j.l. had ik ze nog in winterse staat gefotografeerd, om dit
te herhalen als ze in lentebloei
zouden staan met hun prachtige
“kaarsen”. Helaas, wat verdrietig om net met Pasen de treurige omgezaagde resten te zien!
Het was bekend dat ze aangetast waren door (een) schimmel,
maar toch.....Volgens de bewoner van het hoekhuis zouden ze

zo’n 80 jaar oud zijn en mogelijk
met een harde storm om kunnen waaien. Uiteraard begrijpelijk en noodzakelijk, maar toch
altijd jammer als zo’n bepalend
beeld van een dorpsstraat en
-parkje weer verdwijnt. We moeten zuinig zijn op bomen, die zorgen voor onze zuurstof en schaduw en hout en vruchten, maar
net als mensen, zijn ze vergankelijk, helaas.
Janna Strub-van Son

Casper Evers nieuwe
regiocoach Vita Amstelland

Wonen in een woongroep
Uithoorn - Wonen in een woongroep, dat kan in Uithoorn. Al 29
jaar bestaat de woongroep Centraal Wonen Uithoorn, gelegen op
een prachtige plek in Meerwijkoost. Het project bestaat uit 15 in
grootte variërende woningen die
verhuurd worden door Eigen Haard
maar waarvan de huidige bewoners
zelf de nieuwe bewoners kiezen. De
woongroep is bedoeld voor jong en
oud, alleenstaanden, stellen en gezinnen. Naast de eigen woning beschikken de bewoners ook over een
gemeenschappelijke
huiskamer,
keuken, tuin, hobbyruimte, etc. Dat
biedt de mogelijkheid tot het gezamenlijk ondernemen van allerlei activiteiten en om meer voor elkaar

Kennelijk was Kemperman in haar
beantwoording met het oog hierop toch niet helemaal overtuigd of
een theater/filmzaal wel zo’n goed
idee is gelet op de kosten en het vele aanbod in dat genre in de omgeving als bijvoorbeeld Aalsmeer en
Amstelveen. Om van Amsterdam
nog maar niet te spreken. Het punt
is dat de huur dan wel betaalbaar
moet zijn en of dat opweegt tegen
de investering is de vraag. Daar zei
Kemperman mee te worstelen.

Geen krant?

0297-581698

werk van Vita verder vernieuwen,
de teams zelforganiserend(er) laten
werken en de verbinding met partners en betrokken inwoners in het
lokale maatschappelijke speelveld
verder versterken. Vita Amstelland,
sinds vorig jaar onderdeel van Participe Holding, staat bekend voorop te lopen in de vernieuwing van
het welzijnswerk. Evers was eerder werkzaam als wijkmanager bij
Magentazorg in Alkmaar. Daarvoor
werkte Casper o.a. als Adjunct Directeur bij SEZO, waar hij ook manager Maatschappelijke Dienstverlening was. Sjaak van der Linde, directeur Vita Amstelland, over de
aanstelling: “Met de komst van Casper is ons managementteam weer
op volle sterkte. We halen de kwaliteit en ervaring in huis die goed
aansluit bij onze positie als vernieuwer in de welzijnssector die erop is
gericht Meedoen Mogelijk te Maken en met welzijn duurdere zorg te
helpen voorkomen”.

Geslaagde rommelmarkt
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 15
april heeft de eerste editie plaatsgevonden van de rommelmarkt in het
Thamerdal. Een buurt initiatief, wat uiteindelijk heeft uitgepakt als een groot
succes. De markt is druk bezocht door
buurtbewoners, en de markt was vol-

ledig bezet met deelnemers. De initiatiefnemers hebben veel leuke reacties gehad, en willen dan ook iedereen hiervoor bedanken. En hopen dat
er wellicht volgend jaar met medewerking van de gemeente, weer een rommelmarkt georganiseerd kan worden.

10 Nieuwe Meerbode

• 19 april 2017

Heel veel prijzen en heel veel gezelligheid
in winkelcentrum Zijdelwaard
Zaterdag jl was het tussen 11.00 en 15.00 uur een
drukte van belang bij en om het opgestelde Rad
van Fortuin op het plein voor de Jumbo. Het was
feest bij winkelcentrum Zijdelwaard. Op vertoon
van een kassabon met een minimale waarde van
tien euro mocht je een draai geven aan het Rad en
maakte je kans op kleine en grote prijzen. Met dit
Rad van Fortuin sloot het winkelcentrum tevens de
Winactie af die de afgelopen zes weken draaide.
De klanten van Zijdelwaard maakte kans op een

waardebon van of 250 euro, 150 euro of 50 euro.
De winnaars werden ook zaterdag bekend gemaakt.
Tien genomineerden hadden bericht ontvangen en
moesten zich om 13.00 uur melden. Daarna zouden
de prijswinnaars getrokken worden. De eerste prijs
dus van 250 euro, de tweede prijs van 150 euro en
de derde prijs van 50 euro. De andere 7 ontvingen
een mand vol heerlijks. Twee genomineerde waren
niet aanwezig, maar dat mocht de pret niet drukken.
Er werden vier kinderen uit het publiek gevraagd

om de trekking te doen. Zij trokken eerst de drie
hoofdwinnaars. Deze bonnen werden in gouden
enveloppe gestopt. Hierna werden de troostprijzen
getrokken, zodat het tot het eind spannend bleef.
De troostprijzen gingen naar: Wilhelmina Ipsen,
Jaap van Aalderen, Victor Marin, Erna WeeringGieling en Mark Borkink. Jacqueline van Zaal won
de waardebon van 50 euro. Ciel Coenders die van
150 euro en Beps van Langen maar liefst 250 euro.
Op bijgaande foto’s alle winnaars.
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Feestelijke Paasdrive bij BVK

Doneer een prijs en steun het
Ronald McDonald Kinderfonds
De Kwakel - Op zondag 30 april
speelt het 1ste elftal van KDO de
derby tegen Nicolaas Boys. Eerder
dit seizoen was de ploeg uit Nieuwveen met 2-1 te sterk voor de Kwakelaars. Kortom, KDO zal uit zijn
op eerherstel zodat het ook aanspraak kan blijven houden op het
felbegeerde kampioenschap in de
3e klasse A. Rondom de spraakmakende streekderby wil de selectie
van KDO geld gaan inzamelen voor
het Ronald McDonald Kinderfonds.
Om de opbrengst zo hoog mogelijk
te laten worden, heeft de spelersraad het plan opgevat om een loterij te organiseren in de kantine van
KDO. Rondom de wedstrijd gaat de
selectie er alles aan gaan doen om
1.000 loten (1,- euro per stuk) aan
de man te brengen. Na afloop van
de wedstrijd zullen de 10 winnende
lotnummers in de kantine bekend
worden gemaakt, waarna een trotse
prijswinnaar direct zijn prijs kan ophalen. Om onder aan de streep zoveel mogelijk geld over te houden
voor het Ronald McDonald Kinderfonds, zijn we op zoek naar bedrijven en/of particulieren die een prijs

willen sponsoren. Als tegenprestatie
wordt de naam van uw bedrijf / uw
eigen naam in de plaatselijke media
genoemd en op de dag zelf onder
de aandacht gebracht bij alle bezoekers. Het allerbelangrijkste blijft
echter dat u hiermee een bijdrage
levert aan het contact tussen een
ziek / gehandicapt kind en zijn ouders. Dit is namelijk hetgeen waarvoor het Ronald McDonald Kinderfonds zich al 30 jaar succesvol inzet. Enkele voorbeelden van prijzen
kunnen zijn: dinerbon / tegoedbon
/ kappersbon / sportles / bon voor
een nachtje weg. We staan open
voor alle ideeën en denk hierbij aan
prijzen variërend van 20,- euro tot
100,- euro. Uiteraard kunt u ook een
geldbedrag doneren of samen met
een ander bedrijf een mooie prijs
sponsoren.
Graag vernemen we via sponsor@
kdo.nl of u een prijs of een andere bijdrage wilt doneren en in welke vorm u dit zou willen doen. Op
deze manier kunnen we op zondag
30 april hopelijk een prachtig bedrag gaan inzamelen voor het Ronald McDonald Kinderfonds

Finales schoolvoetbal bij
Legmeervogels
Uithoorn - Aanstaande vrijdag, 21
april vinden op de velden van Legmeervogels de finales plaats van
het schoolvoetbal regio Uithoorn/
De Kwakel. Na een aantal voorronden en halve finales te hebben gespeeld op de woensdag middagen
is het schoolvoetbal nu toe aan de
diverse finale welke gespeeld gaan
worden op vrijdag 21 april. Wie hebben zich zoal geplaatst voor de finales? In de poule van de Jongens D
zijn dit de SpringschansJD2, ’t Startnest JD2, de Zon JD1 en het Duet
JD1. De winnaar van deze poule
speelt op woensdag 17 mei 2017 bij
RKAVIC in Amstelveen de regio finale Amstelland. Voor de finale van
de Jongens E hebben zich geplaatst
de Zon JE1, de Zon JE3, de Springschans JE1 en ’t Startnest JE1. Ook
in deze poule speelt de winnaar op
woensdag 17 mei 2017 de regio fi-

nales op de velden van RKAVIC in
Amstelveen.
In de poule van de Meisjes D hebben zich voor de finales geplaatst de
Springschans MD2, de Kwikstaart
MD2, de Kajuit MD1 en de Springschans MD1. Ook in deze poule
plaatst de winnaar zich voor de regio finales op woensdag 17 mei op
de velden van RKAVIC.
Tenslotte de poule van de Meisjes E.
Voor de finale op vrijdag 21 april op
de velden van Legmeervogels hebben zich geplaatst de Kwikstaart
ME2. de Springschans ME2, de
Kwikstaart ME1 en de Springschans
ME1. Voor alle poules geldt dat de
eerste wedstrijd beginnen op vrijdag 21 april om 19.00 uur. De tweede ronde start om 19.30 uur en de
derde en laatste rond start om 20.00
uur. Na afloop van alle finales worden de prijzen uitgereikt.

Apart Paasbridge bij
De Legmeer
Regio - Met voor een ieder de zelfde spellen, verdeeld over zeven ronden van drie, had de wedstrijd commissie weer eens een variant bedacht. Zodoende bleef er ruim tijd
over voor de inwendige mens die
voor de feestdagen vertroeteld dient
te worden, slim bedacht en lekker!
Rob Bakker & Joke Morren kregen
dit het best onder de knie en versloegen zo alle zeven en veertig paren met een eind score van 62,77%,
klasse. Sonja & Hans Selman profiteerden ook van de extra calorieen en werden zo tweede, maar wel
zeer nipt met 62,37%. Cobie Bruine
de Bruin & Trudi Zandbergen hadden ook hun avond en konden als
derde een paasversnapering uitzoeken met hun 61,24%. De laatste zestiger was voor Tonny & Otto Steegstra die 60,23% binnen haalden. Het
eerste reguliere A- paar dat door
kwam was dat van Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister, die met 59,85%
net onder de score der sterken bleven. Marianne & Huub Kamp waren
het zesde paar dat een gang naar de

feesttafel mocht maken met 59,72%,
gevolgd door Lidy Krug & Debora
van Zantwijk die op 58,55% uitkwamen. Een vliegende kraai heeft altijd
wat en dus nestelde Froukje Kraaij
zich met Rini Tromp op de zevende plek met 58,23%. Cora de Vor &
Bep de Jong bleven Ada van Maarseveen & Ans Voogel met 57,83 om
57,79% net voor, maar haalden allen zo dus wel de top tien van deze avond. Voor de overige 37 paren bleven de kruimels over, maar
daar konden ze ook wel mee thuiskomen. Volgende keer de normale
parencompetitie van de laatste ronde van dit seizoen en daarna kunt u
zich opmaken voor het onvolprezen
zomerbridge.
Dus pas de vakantie er maar op aan.
Bridgeclub De Legmeer speelt winter en zomer op de woensdagavonden vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297
567458.

Bridge

Bezint eer gij begint!
Uithoorn - Dit geldt ook voor iedere bridger, want een man (of vrouw)
met een goed plan zal vaak beter
scoren. In het bridgen hebben twee
geheel verschillende speltypes waar
je dan ook minstens twee plannen
voor moet maken.
Spelen we zonder troef dan kan je
veilig rekenen op je vaste slagen. Je
SANT ATOUT speelplan moet je dus
maken vanuit deze vaste slagen en
daarna gaan werken aan een nog
beter resultaat. In een troefspel kan
echter elke slag verdwijnen als je tegenspeler gaat troeven. In een troef
spel moet je dus gaan rekenen met
verliezers. Je SA-speelplan moet je
dus afstemmen op het verminderen
van deze verliezers.
Je hebt een aantal vaste speeltechnieken die je in een plan aan elkaar
moet knopen voor een mooi resultaat. Slagen ontwikkelen, incasseren, snijden, troeftrekken en nog
meer snijden (en bridger snijden
met een vork).
Je speelplan moet je gaan maken voordat je eerste kaart gelegd
wordt! Een eerste beslissing nemen

kan verstrekkende gevolgen hebben in het spelverloop. Veel bridgers
starten direct met spelen en er zijn
zelfs DUMMY’s die gelijk de eerste
kaart bijspelen als ze er maar één
van de gevraagde kleur hebben. Er
is echter geen haast geboden dus
voortaan maken we een plannetje
en gaan dat later zo veel mogelijk
uitvoeren. Iedereen kan (beter) leren bridgen is mijn motto.
Wil je ook leren hoe je zo’n plan kan
maken en vervolgens uitvoeren?
Kom dan gerust eens langs op de
volgende bridge themales gehouden bij ‘scouting Admiralengroep
Uithoorn’ over dit leuke onderwerp
op vrijdagmiddag 28 April vanaf
13.00 uur. Meedoen kost 5 euro per
persoon. Na een uurtje theorie starten ze vanaf 14.00 uur met flink wat
oefenspellen te spelen om de theorie te kunnen toepassen.
Wil je meer weten over ‘het recept
om vooraf speelplannen te maken’ geef je dan op bij hans.selman@gmail.com 0654 108 456 of
zoek naar deze activiteit op facebook: leerkomgabridgen

BV De Kwakel

Geslaagd badmintonkamp
voor de jeugd
De Kwakel - De badmintonjeugd
van De Kwakel is op kamp geweest
naar Driebergen. Het thema van
dit kamp was ‘detective’. Een week
voorafgaand aan het kamp kwam er
een melding van een gestolen gouden racket dat trainer Tom ontvangen had als dank voor zijn inzet binnen de club.
Op de avond van het feest is het racket gestolen door een toen nog onbekende dader. De kinderen van BV

De Kwakel hebben het hele weekend spellen gedaan om erachter te
komen wie de dader was. Met deze
spellen waren hints en jokers te verdienen. Ook zijn er testen geweest
en hebben de kinderen de verdachten ondervraagd. Op zondagmiddag werd eindelijk duidelijk wie de
dader was. De kinderen hebben de
dader te pakken kunnen krijgen en
hebben het gouden racket teruggevonden.

De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel werd op donderdag 13 april 2017
de Paasdrive gespeeld bij de BVK,
een drive die zich afspeelde in een
gemoedelijke sfeer en die werd opgeluisterd met paaseitjes en andere lekkernijen die in de loop van de
avond door de als altijd vrolijke bardames van het Dorpshuis werden
geserveerd (bedankt dames!).
Door de wedstrijdcommissie was
weer eens een Topintegrale wedstrijd georganiseerd. In alle lijnen
werden dus dezelfde spellen gespeeld, waarbij de Noord/Zuid
plaatsen aan tafel werden bezet
door de vermeend sterkere paren
(A lijners + bovenste helft B lijners)
en de Oost/West plaatsen door de
eveneens vermeend iets minder
sterke paren. De spellen waren door
een schudmachine samengesteld
en dat hebben we geweten. Grillige
verdelingen waren meer regel dan
uitzondering en dat maakte het bieden moeilijk en het spelen niet eenvoudig. Bij dit soort drives is het zeker niet zo dat de eerder genoemde
vermeend sterke paren de topklasseringen voor hun rekening nemen.
In de top 10 vinden we net zoveel

paren uit de NZ lijn als uit de OW
lijn en in de top 3 zelfs 2 paren uit
de OW lijn, waaronder de winnaars.
Heel even
Heel even zag het er naar uit dat
de winnaars van de Kerstdrive ook
de Paasdrive zouden winnen, maar
‘gelukkig’ wisten Agnes de Kuijer en Riet Beijer dit te voorkomen,
want zij werden met 59,5% de glorieuze nummer 1 en hielden zo Tiny
en Adriaan Kooyman van die unieke dubbelslag af. Met 59,3% werden
zij nu 2e. De sterk spelende Janny Snabel en Ruud Doeswijk werden met 59,14% verrassend 3e.
De top 10 werd gecompleteerd door
Nel Bakker en Hans Wagenvoort (4)
Tilly en Frans Wouda (5), Jan v.d.
Knaap en Jaap Verhoef (6), Atie enWan Overwater (7), Corrie en Ruud
van der Peet (8), Mayke Dekker en
Trudy Fernhout (9) en Anneke Bicknese en Ditte Broeder (10).
Natuurlijk was er ook een poedelprijs en die werd veroverd door Atie
Doeswijk en Huub Zandvliet, die
met de hieraan gekoppelde flessen
wijn toch lachend het paasweekeinde tegemoet konden gaan.

Hans & Nico winnen ook
Paasdrive BVU
Regio - Maandag 10 april werd
de Paasdrive gespeeld, een topintegraal waarin elk paar alle spellen in de NZ-richting speelde of
OW. De hoogste scores waren in de
NZ-lijn. Hier werden periodekampioenen Hans Wagenvoort & Nico
van der Meer weer eerste (67,06%)
gevolgd door Greet & Henk Stolwijk (59,53%) en Ans Breggeman &
Lia (57,36%). De OW-lijn werd gewonnen door Marja Calis & Corry Frank met 55,52%, gevolgd door
Joke Morren & Robert Jan Bakker
(55,18%) en Jeanette Das & Bep
Braakman (54,68%). Er waren enkele leuke prijsjes te verdienen en tijdens de avond genoten we van lek-

kere hapjes. 24 april start de laatste parencompetie van het bridgeseizoen,
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(bijv. thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven om
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar
keer mee te spelen en de sfeer te
proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of via de
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Eerste Koersbal
Wissenbeker uitgereikt
Uithoorn – Vorige week is voor het
eerst de Koersbal Wisselbeker uitgereikt. Iedere week op vrijdagochtend van 09.45 tot 11.45 uur wordt
er koersbal gespeeld bij Vita (Bilderdijkhof 1, Uithoorn) door groep
veteranen.
Op het ogenblik is er nog plaats
voor enkele nieuwe deelnemers aan

dit interessante spel. Koersbal is
een behendigheidsspel dat voor iedereen te leren is. Het wordt binnen
gespeeld.
Vooraf en tussendoor wordt er door
de groep koffie gedronken. Heeft u
interesse, kom gewoon op vrijdagochtend naar Vita en uw wordt met
open armen ontvangen.

Legmeervogels O12-1

Bijna 1000 euro bijeen
voor Kika
Legmeervogels Onder 17
paastoernooi
Uithoorn - Het Paasweekeinde
stond voor LMV Onder 17 in het
teken van een toernooi, en wel bij
GSBV te Goirle, onder de rook van
Tilburg. Het toernooi duurde twee
dagen. Zaterdag werd er gestart tegen een Frans team. . Deze jongens
waren fanatiek. Uiteindelijk werd de
winst behaald met een keurige 3-1.
De volgende hindernis bleek iets
lastige en werd verloren met 0-1
De laatste poulewedstrijd tegen een
Duitse tegenstander een walk-over
werd. Met maar liefst 7-0 bereikte
LMV de poulewinst.
De volgende dag de kruisfinale stond om 11.30 gepland, tegen
de organiserende vereniging. Na

een kwartier kwam GSBV op voorsprong, maar LMV bleef geconcentreerd spelen, de ene na de andere
aanval werd opgezet. Eerst kwamen
ze langszij via Benjamin, en al gauw
volgden doelpunten van David en
Luuk. Met 3-1 was de finale bereikt.
Deze finale was helaas een wedstrijd teveel.
Tegen een fysiek sterke Engelse
ploeg, bleken de genuttigde worstenbroodjes en het tekort aan slaap
hun tol te eisen. Weer David zette
LMV nog wel op voorsprong, maar
de conditie van de Engelsen bleek
te machtig. Met de kleinst mogelijke nederlaag zag LMV de beker aan
zich voorbijgaan.

Uithoorn - De jongens van Legmeervogels O12-1 hebben dit seizoen niet alleen het kampioenschap
binnengehaald.
Afgelopen paaszondag speelden
ze op het VVZ KIKA toernooi bij VV
Zwanenburg. Die club vraagt elke
deelnemende ploeg geld in te zamelen voor het goede doel: kinderen kankervrij.
De O12-1 veranderde de competitie enthousiast in een sponsoractie. Oma’s, opa’s, zussen, juffen
en broers, ooms, tantes en buren;
ze mochten een vast bedrag storten, of een sponsorbedrag betalen

per gescoord doelpunt. Het resultaat is geweldig: de jongens hebben
999,80 euro bij elkaar gevoetbald.
Vooral de doelpunten tikten aan: het
team heeft dit seizoen 35 keer gescoord - en maar negen doelpunten
tegen gekregen.
Zondag is het bedrag symbolisch
overhandigd aan de toernooiorganisatie van VVZ, met een letterlijk en
figuurlijk gigantische cheque! Het
leverde de jongens een eervolle vermelding op voor het recordbedrag en gratis patat.
Een mooi resultaat voor een mooi
doel!

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 11 april
stroomde de speelzaal bij Colijn in
Uithoorn weer langzaam vol met
Hartenvrouwen die zin hadden in
de vijfde, en daarmee voorlaatste
zitting van deze paren-competitieronde.
In de A-lijn leverde de middag een
klinkende overwinning op voor Kitty van Beem & Janny Streng met
66,07%. De tweede plaats behaalden Elly van Nieuwkoop & Jessie
Piekaar met 59,64% en op drie eindigden Ria Verkerk & Ineke van Diemen met 55% rond.
In de B-lijn scoorden Ploon Roelofsma & Marja Slinger het hoogst
met maar liefst 64,93%, op twee gevolgd door Tiny Rijpkema & Rineke
van Pesch met 60,07%. Derde werden Tini Geling & Paula Kniep met
58,33%.
De top-vijf in de A-lijn blijft ongewij-

zigd, zij het dat er wat interne verschuivingen zijn. Op één staan nog
steeds Marja van Holst Pellekaan
& Sandra Raadschelders, Kitty en
Janny schoven op naar de tweede
plaats, Geke Ludwig & Margo Zuidema staan nu op drie, Thea Elias
& Elly van Brakel zakten een plekje naar vier en de vijfde plaats was
voor Guus Pielage & Renske Visser.
De B-lijn wordt nog steeds met een
royale voorsprong geleid door Tini &
Paula, op twee staan Ploon & Marja, de derde plaats is voor Annet
Roosendaal & Rini Tromp. De vierde
plaats wordt ingenomen door Tiny &
Rineke en op vijf Riet Beijer & Thea
Samsom.
Volgende week het uur der waarheid: promoveren en degraderen.
De kaarten zijn nog niet geschud,
dus er kan nog (bijna) van alles gebeuren.

Plantenactie KDO C
junioren
De Kwakel - Wilt u ook kleurrijk
de zomer in? Op zaterdag 22 april
zullen de C junioren van KDO
traditiegetrouw planten verkopen
voor de bekostiging van het voetbalkamp.
Van 9.00 uur tot 16.00 uur zal op
3 locaties, voor het Dorpshuis in
de Kwakel, het Potgieterplein en

hoek Dorpsstraat/Irene laan (tegenover COOP) in Uithoorn, een
ruim assortiment aan eenjarige en winterharde planten tegen
scherpe prijzen worden verkocht.
De planten zijn ‘vers van de kweker’, u bent van harte welkom om
uw plantenbak of border te komen vullen!

