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Uithoorn - Op vrijdag jl. was de Ondernemersvereniging Uithoorn (OVU) te gast bij de bedrijven Bloom en Greenex (VBA Terrein Zuid). Beide onderdeel van de Dutch Flower Group, welk bedrijf op 11 april 2018 de prijs voor Beste Familiebedrijf van Nederland heeft gekregen.

de bedrijven Bloom en Greenex.
Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat er inmiddels het nodige werk geautomatiseerd plaatsvindt, maar dat er nog steeds veel
handwerk komt kijken bij de verNa een smakelijk ontbijt en het meer dan boeiende presentatie werking van de bosjes bloemen
overbrengen van de felicitaties door Harry Brockhoff van DFG. Ui- die ’s ochtends bij de meeste sunamens alle leden van de OVU teraard gevolgd door een rondlei- permarkten in Nederland (en elaan DFG, was het tijd voor de ding door de productiehallen van ders) klaarliggen.

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Regio - Een kijkje onder de motorkap bij Brabebo, een hijskraan
van dichtbij bekijken bij Van
Schie en onderzoeken op welke
manier afvalstromen worden gescheiden bij Spelt BV; om middelbare scholieren te laten ervaren hoe veelzijdig en uitdagend
techniek is, stelden lokale technische ondernemers de afgelopen
weken hun deuren open voor
Techniek Xperiences. De Techniek Xperiences worden georganiseerd door TechNet Amstel &
Venen met als doel jongeren te
enthousiasmeren voor een baan
in de technische sector. Manon
van Scheppingen, decaan van
het Thamen, is zeer enthousiast
over de gastlessen en de bedrijfsbezoeken. “De leerlingen kijken
echt hun ogen uit’’, zegt zij. “Vaak
kennen ze de bedrijven niet, of
ze herkennen alleen het eindproduct. Doordat ze nu even binnen
mogen kijken, gaat er een wereld
voor hen open.” De decaan heeft
gelijk. “Wat is het hier geordend!’’
roept Melanie, terwijl ze de grote hoeveelheid koplampen, bumpers, sturen en dashboards in de
tientallen stellages van Brabebo
bekijkt. ,,Super handig!’’ Melanie
is onder de indruk van het autobedrijf.

minder om fysieke kracht, maar
steeds meer om vaardigheden’’,
zegt zij. “Dat willen we de meiden laten zien en ervaren. Ik heb
niet de verwachting dat de leerlingen na dit bezoek direct zullen kiezen voor een opleiding of
baan in de autotechniek, maar we
laten ze er op deze manier kennis
mee maken. Als ze er onbekend
mee blijven, maakt dat zeker onbemind. Dat zou absoluut een
gemiste kans zijn. Daarom hoop
ik dat meer bedrijven ons voorbeeld volgen en hun deuren openen voor jongeren.’’
Peter Haveman
Ook Peter Haveman van Spelt BV
is enthousiast: “In deze tijd moet je
echt meer doen dan het plaatsen
van een advertentie in de krant alleen’’, zegt hij. “Door de jongeren
in huis te halen gaan ze met elkaar in gesprek, delen wat ze gezien hebben en maken op een
laagdrempelige manier kennis
met een bedrijf. Ik kan het andere bedrijven dus zeker aanraden
om ook hun deuren open te zetten voor jongeren. Zij zijn tenslotte onze toekomstige werknemers.’’
Ook Brouwer Transport en Logistiek, Burgers Carrosseriebouw,
Comhan, Geostick, Omefa, PPG
Industries, SC Johnson Europlant,
Van Walraven en Walraven doen
mee met de Techniek Xperiences.

Gerry Bras
Gerry Bras van Brabebo is meer
dan enthousiast om negen meiden van het Thamen door haar Ook meedoen? Leuk!
bedrijf te leiden. “In de huidi- https://technetamstelenvenen.
ge autotechniek gaat het steeds nl/techniek-xperience

Miele specialist

Eigen technische dienst

Jack Aldewereld met burgemeester Pieter Heiliegers

Jack Aldewereld weer in Uithoorn
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Uithoorn - Tijdens de Holocaust
is bijna de gehele familie van
Jack Aldewereld vermoord in de
concentratiekampen. Vorig jaar
kwam Jack naar Uithoorn om de
plaquette bij het Spoorhuis met
daarop de namen van oorlogsslachtoffers uit Amstelhoek, De
Kwakel en Uithoorn te onthullen.
Dit jaar kwam hij en zijn vrouw
voor een vierdaags bezoek terug
in Uithoorn. De ontvangst met
de zeer geïnteresseerde burgemeester was evenals vorig jaar
een hoogtepunt. Vrijdag 13 april
kwam zijn gezin over en ontmoette Jack in het gastvrije Spoorhuis
mensen die zijn ouders, broers en

zus gekend hebben. Daar kwam
hem een nieuw verhaal over zijn
geboorte ter ore, hetgeen verder
onderzoek noodzakelijk maakt.
Met alle aanwezigen werden aan
het eind van de middag bloemen gelegd bij de plaquette. In
de Hollandse Schouwburg trof
Jack beeldmateriaal aan van de
groep die hem hielp onderduiken
vanuit de crèche. Een grote groep
bezoekers hield hij in de ban met
zijn verhaal.

schijnlijk als baby vastgehouden heeft. Ook het Verzetsmuseum droeg bij aan nieuwe aanknopingspunten rond zijn geboorte en ontsnapping. Het was
een vermoeiende en emotievolle dag. De vriendschap tussen familie Aldewereld en Uithoorn is
nog hechter geworden dan die al
was. Jack’s zoektocht gaat verder,
maar vanaf deze plek wil hij laten
weten dat Uithoorn een unieke
plek in zijn hart heeft. Hij bedankt
het gemeentebestuur, Spoorhuis,
Zoon
4 mei comité en de historische
In het Holocaust Museum trof vereniging, maar bovenal de vehij een zoon van een van de ver- le Uithoornaars voor hun betrokpleegsters aan die hem waar- kenheid.

Bingo Zonnebloem
De Kwakel groot succes
De Kwakel - De temperatuur in
de ontmoetingsruimte was aangenaam, de gasten hadden er
zin in en na een kopje koffie met
wat lekkers kon de eerste van
drie spelrondes beginnen. Er waren hele leuke prijzen en prijsjes samengesteld, van aardbeienplanten voor in de tuin of op het
balkon, tot setjes koffie en thee,
geurtjes voor mannen en vrouwen, wijn, bierpakketten, fotolijstjes en verder van alles om een
mens gelukkig te maken. Toch
wel een klein beetje fanatiek werd
er goed opgelet om maar geen

nummer te missen. Tussendoor
was er tijd voor een glaasje met of
zonder prik of alcohol en een lekker hapje. Er zijn altijd gasten die
het beste bingobordje voor zich
hebben liggen, maar uiteindelijk
ging iedereen met één of meerdere prijzen naar huis. De gasten vonden het weer een zeer geslaagde middag en gelukkig werd
er ook veel gelachen. Na een paar
gezellige uren was het tijd om voldaan huiswaarts te keren. Alle vrijwilligers werden uitgebreid bedankt en zoals altijd had iedereen
er graag aan meegewerkt.

De 4 mei herdenking
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

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

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?

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
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

BEVRIJDINGSWANDELING MET ONTBIJT OP 5 MEI
Wanneer: zaterdag 5 mei 2018, 09.00 uur
Waar:
Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn
Sportvereniging AKU organiseert
op zaterdagmorgen 5 mei (Bevrijdingsdag) een wandeling rond
het Zijdelmeer. Iedereen is welkom om mee te wandelen. De
gemeente Uithoorn biedt daarna
een ontbijt aan voor de deelnemers. Voor de wandeling en het
ontbijt moet u zich wel opgeven.
De deelnemers van deze Bevrijdingswandeling komen ongeveer
tegelijk aan met de hardlopers
die vanuit Wageningen het Bevrijdingsvuur meebrengen naar het
gemeentehuis in Uithoorn. Burgemeester Pieter Heiliegers ontvangt beide groepen. Daarna zal
de burgemeester alle deelnemers
uitnodigen om gezamenlijk van
het ontbijt te genieten.

Gratis deelname
De Bevrijdingswandeling van de
AKU begint om 9.00 uur. De start
is bij het gemeentehuis, Laan van
Meerwijk 16. Er wordt een mooie
wandeling gemaakt rond het Zijdelmeer. Dit is een wandeling van
ongeveer drie kilometer. Deelname aan de wandeling en het ontbijt is gratis.
Opgeven voor 30 april
Opgeven voor de Bevrijdingswandeling met ontbijt kan via email: Communicatie@duoplus.
nl. Geef hierbij aan of u naast de
wandeling ook gebruik wilt maken
van het ontbijt. Zij kunnen zich tot
en met maandag 30 april 12 uur
aanmelden.

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 aan de hand van de
onderwijsreader “Uithoorn, het
gaat goed...”, inclusief beelden
van de gelijknamige film uit 1945.
Op 4 mei is om 19.00 uur een informele kranslegging bij de plaquette van oorlogsslachtoffers

1940-1945 en 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 20.00 uur twee minuten stil, afgesloten door het
zingen van twee coupletten van
het Wilhelmus. Daarna volgt een
toespraak door de burgemeester. Hij zal namens de gemeente
een krans leggen, gevolgd door
de bloemenhulde van inwoners
en organisaties uit de gemeente Uithoorn. Iedereen wordt nadrukkelijk verzocht om bloemen
mee te nemen. Aansluitend is er
in de Thamerkerk het programma
“Door de nacht klinkt een lied”,
over de wijze waarop drie zangeressen de oorlog door kwamen.
De joodse Jetty Paerl vluchtte
naar Londen en werd de trooststem van Radio Oranje. Conny
Stuart meldde zich als beginnend
chansonnière noodgedwongen
aan bij de Kultuurkamer. De joodse violiste Jetty Cantor zong om
te overleven in het cabaret van
kamp Westerbork. Jetta Starreveld, Monique de Adelhart Toorop en Mirjam van Dam brengen
al zingend hun verhalen tot leven
onder pianobegeleiding van Guus
Westdorp. De toegang is vrij,
maar het aantal plaatsen beperkt.
Wij nodigen iedereen van harte uit
om deel te nemen aan deze herdenking. Voor actuele informatie
verwijzen wij u graag naar www.
facebook.com/4meiuithoorn.nl

PROGRAMMA 4 MEI HERDENKING 2018
1. 19.00 uur

verzamelen grote parkeerterrein
bij het Spoorhuis, Stationsstraat

2. 19.10 uur

informele kranslegging slachtoffers
1940-1945 / noemen van hun namen

3. 19.20 uur

gelegenheid om naar het Oranjepark te
gaan om aan te sluiten bij de Stille Tocht

4. Stille tocht

Vertrek om 19.40 uur vanaf het Oranjepark
naar het Stilte Monument

5. 19.58 uur

Last Post

6. 20.00 uur

Twee minuten stilte

7. Het Wilhelmus

(couplet 1 en 6)

DODENHERDENKING DE KWAKEL
Wanneer: vrijdag 4 mei 2018, 19.00-20.30 uur
Waar:
Egeltjesbos, De Kwakel
Kosten:
n.v.t.
Het 4 mei comité De Kwakel organiseert dit jaar voor de tiende keer
de 4 mei herdenking. Deze vindt
plaats in het Egeltjesbos achterin De Kuil. Vanaf 19.15 uur kan er
verzameld worden waarna even
voor 19.30 uur de herdenking begint. Tijdens deze herdenking zal
er met een overdenking, gedichten en muziek wordt stilgestaan
bij het landelijke thema.

de kranslegging plaats. Bezoekers krijgen de gelegenheid krijgen om een roos bij het stiltemonument te leggen. Deze rozen zijn
bij de herdenking aanwezig.

Dit jaar is het jaarthema tekst ‘Jaar
van Verzet’. Even voor 20.00 uur
zet de trompettist de taptoe in en
daarna volgen twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte vindt
BEVRIJDINGSVUUR ESTAFETTE 2018
Wanneer: vrijdag 5 mei 2018, 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. U bent van harte uitgenodigd om deze gebeurtenis mee te
maken.

gels in de bomen zitten die nesten bouwen of broeden.

stam op 15 meter hoogte. Ook is
de boom oud (48 jaar). De scheur
wordt daarom extra gevaarlijk.
Populieren worden na gemiddeld 40 jaar extra gevoelig voor
het breken van takken. Het hout
van de boom wordt zwakker als
ze ouder worden.

8. Toespraak door burgemeester P. Heiliegers
9. Kranslegging en bloemenhulde. Allereerst de gemeente Uithoorn,
daarna leden van maatschappelijk organisaties en van de Scouting, gevolgd door de overige aanwezigen.
10.Korte herdenkingsbijeenkomst in de Thamerkerk met programma
“Door de nacht klinkt een lied”. Hoe 3 zangeressen de oorlog door
kwamen:
- Jetty Paerl, Joodse, die naar Londen vluchtte en bekend werd
als de trooststem ‘Jetje van Radio Oranje’
- Conny Stuart, die zich moest aanmelden bij de Nederlandse
Kultuurkamer, maar bij de AVRO vertrok toen de dirigent in WAkostuum verscheen.
- Jetty Cantor, Joodse, die in kamp Westerbork werd ingezet in
de kamprevue Die Gruppe Bühne.

Werk in uitvoering
ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN
Op woensdag 18 april wordt er op
verschillende wegen in Uithoorn en
De Kwakel geasfalteerd. De wegen
blijven gewoon open maar u kunt er
overlast van hebben. Als er een afzetting nodig is, staan er borden of
verkeersregelaars. Het openbaar
vervoer en de nood- en hulpdiensten krijgen altijd voorrang.
Locaties
- Boterdijk
- Watsonweg
- Polderweg
- Korte Polderweg
- Dwerggans
- Laan van Meerwijk
- Aan de Molenvliet
- Amsteldijk-Zuid
- Grote Wielen

KAPPEN VAN BOMEN
EN NIEUWE AANPLANT
EUROPAREI FASE 2 EN 3
Bij de Churchillflat en De Gasperiflat worden 28 bomen gekapt.
Dit is nodig voor de woningbouw
fase 2 en 3 in de Europarei. Deze
bomen staan te dichtbij de toekomstige woningen/appartementen. Bij de bouw wordt de grond
10 cm verhoogd. We doen dit zodat de bomen straks beter kunnen groeien. Als de nieuwe woningen gebouwd zijn, planten we
54 nieuwe terug.
Broedseizoen
Voordat we de bomen kappen,
houden we in de gaten of er geen
vogels in de bomen zitten die
nesten maken of broeden. Op
www.uithoorn.nl leest u welke

bomen wij weghalen en nieuw
gaan planten.
KAPPEN 14 BOMEN
BOOMGAARD DE
RIETKRAAG
Voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Rietkraag
hebben wij een bomenonderzoek gedaan. We willen graag
weten welke bomen nog geschikt
zijn om te blijven staan en welke
bomen niet. We hebben ook onderzocht wat de gevolgen zijn die
de ontwikkeling van de Rietkraag
heeft op de bomen aan de rand
van de boomgaard.
Kappen en knotten
Uit dit bomenonderzoek blijkt
dat we 14 bomen moeten kappen. Dit zijn 7 perenbomen, 3

kersenbomen, 3 pruimenbomen
en een appelboom. We moeten 4 bomen kappen omdat deze op de rand van de boomgaard
staan. Ze komen in de nieuwe situatie in een ophoging te staan.
De bomen gaan dit niet overleven. 10 Andere bomen moeten
we kappen omdat deze niet gezond zijn of al dood zijn. In de
boomgaard staan nog 4 bomen
die wij gaan knotten. Zo is er
weer ruimte voor de bomen om
goed te kunnen groeien. Dit zijn
2 wilgenbomen, 1 essenboom en
een zwarte els.
Planning
Rond mei / juni beginnen we met
het kappen en knotten van de bomen. Voordat wij dit doen, controleren wij de bomen of er vo-

WWW.UITHOORN.NL

Planten nieuwe bomen
Na de kap van de bomen zal en
een gelijk aantal bomen worden
aangeplant in de boomgaard. De
boomsoorten welke aangeplant
gaan worden zijn: appels, peren,
pruimen, kersen, walnoten, hazelnoten, tamme kastanje.
KAPPEN BOOM NAAST
ANTON COOLENLAAN 13
Wij zijn van plan om vanwege de
veiligheid voor de omgeving, de
populier (Populus Canadensis
‘Robusta’) naast Anton Coolenlaan 13 te kappen. Wij hebben
dit advies gekregen van een officieel inspectiebedrijf. De boom
heeft namelijk een scheur in de

Veiligheid
De boom staat op een plek waar
veel kinderen naar school lopen
en waar fietsers en auto’s rijden.
We willen voorkomen dat de takken breken en naar beneden vallen. We hebben daarom besloten om vanwege de veiligheid
en eventuele schade aan geparkeerde auto’s en tuinen, deze boom te kappen. Er komt een
nieuwe boom voor in de plaats
terug.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 offici le 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

Concept Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn, Concept
collegevoorstel evenementenbeleid 2018, Aanbevelingen of acties evenementenbeleid 2018. Ter inzage vanaf 19 maart 2018. Inlichtingen bij
Afdeling buurt, team vergunningen 0297) 513 111.
Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 7. Ter inzage vanaf 22 maart
2018 t m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr.
A. Stevens 0297) 513111.
Vaststelling Bestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Ter inzage vanaf 22 maart 2018 t m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr. A. Stevens 0297) 513111.
Vaststelling Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Ter inzage vanaf 22
maart 2018 t m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken,
mevr. A. Stevens 0297) 513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

De Kwakel
- Noorddammerweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslaggebouw ontvangen 28 maart 2018).
- Randweg 145, aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in
strijd met het bestemmingsplan ontvangen 29 maart 2018).
- Randweg 145, aanvraag exploitatievergunning voor het huisvesten van
tijdelijke arbeidsmigranten ontvangen 3 april 2018).
- Randweg 149, aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in
strijd met het bestemmingsplan ontvangen 29 maart 2018).
- Randweg 149, aanvraag exploitatievergunning voor het huisvesten van
tijdelijke arbeidsmigranten ontvangen 3 april 2018).
- Iepenlaan 30 ,aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen
van de bestemming van het bijgebouw ontvangen 29 maart 2018).
- Kerklaan, aanvraag evenementenvergunning Midzomeravond Festival
op 23 juni 2018 ontvangen 31 maart 2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Amstelland estival van 29 juni t m 1 juli 2018 ontvangen 29 maart
2018).
- Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning ationaal Kampioenschap BM 2018 op 6, 7 en 8 juli 2018 ontvangen 10 april 2018)
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld, aanvraag evenementen-, standplaats- en reclameborden
vergunning Kunstroute Zijdelveld op 2 en 3 juni 2018 ontvangen 6 april
2018).

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 92, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een veranda ontvangen 07-04-2018).
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bedrijventerrein Uithoorn
- Hollandsedijk 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een stalen voetbrug.
Zijdelwaard (Europarei)
- Marsmanlaan 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een hekwerk op het balkon.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Drechtdijk 72, het plaatsen van een nieuwe schoeiing.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk- oord 93, omgevingsvergunning voor het renoveren van het
dak van de woning verzonden 9 april 2018).
- Molenlaan 30, omgevingsvergunning voor het plaatsen van kantoorunit
en voor het realiseren van opslag van kantoorunits en containers (verzonden 6 april 2018).

De Kwakel
- Hoofdweg 113 - Dwarsweg 4a, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een kwekerij, het plaatsen van een warmteopslagtank en het
realiseren van een nieuwe betonnen uitrit met rolpoort (verzonden 4
april 2018).
- Jaagpad 33, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de brandcompartimenten verzonden 9 april 2018).
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar wandeltocht op 14 april 2018
verzonden 3 april 2018).
- Drechtdijk/Kerklaan evenementenvergunning Feestcomite De Kwakel
Koningsmarkt 27 april 2018 verzonden 16 april 2018).
- Stelling 38, verlenging plaatsen mobiel ketelhuis 1 april t m 31 mei 2018
verzonden 29 maart 2018).
- Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning 1e Kwakels
Open Air estival op 9 juni 2018 verzenddatum 5 april 2018).
- Noorddammerweg 30, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 8 april
2021 verleend aan de e ploitant van Monkey Town Uithoorn verzonden 5 april 2018).
- Steenwijkerveld 7, omgevingsvergunning voor het omzetten van een
bedrijfswoning naar plattelandswoning. verzonden 6 april 2018).
- Kerklaan Tijdelijke standplaats KDO zaterdag 21 april 2018 verzonden
9 april 2018)
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Sportpark De Randhoorn, Verklaring van geen bezwaar wandeltocht op
8 april 2018 georganiseerd door de AKU verzonden 5 april 2018).
- Legmeer West A-C- -G-I-J, omgevingsvergunning voor het oprichten
van 173 woningen. verzonden 11 april 2018).
- Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning en ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet Toost oodtruckfestival van 14
t m 16 september 2018 verzonden 11 april 2018).
- Evenemententerrein Legmeer-West ontheffing artikel 35 Drank en orecawet V.O. . Amstelland estival van 29 juni tot en met 1 juli 2018
verzonden 9 april 2018).
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen.
De melding betreft het uitbreiden van het kassencomplex.
Ontvangstdatum melding:
Melder:
Locatie:
Zaaknummer:

30 januari 2018
3B Fundus B.V.
Achterweg 11, De Kwakel
7280666

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen.
De melding betreft het uitbreiden van de verwerkingsschuur.
Ontvangstdatum melding:
Melder:
Locatie:
Zaaknummer:

21 februari 2018
WB Gerbera B.V.
Achterweg 82, De Kwakel
7553663

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

WWW.UITHOORN.NL
LEZERSPOST

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf,
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen van
Uithoorn en De Kwakel.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Vreemd...
In het Libellebos geconfronteerd met bijgaand verkeersbord.
Al wekenlang geen rijplaat meer te bekennen in het bos.
Toch maar iets harder dan 5km/uur doorgefietst.
JA van der Horst
Couperuslaan 14, Uithoorn
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 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.

Afscheid wethouder Polak
De Nieuwe Meerbode van 4 april jl. berichtte dat wethouder
Polak heeft aangekondigd niet beschikbaar te zijn voor een
volgende collegeperiode. Als portefeuillehouder voor Economische zaken, Verkeer & Vervoer, Ruimtelijke Ontwikkeling
en Werk en Inkomen onderhield hij gedurende de afgelopen
vier jaren het regulier overleg met de Stichting Uithoorn in
Bedrijf (SUB) als vertegenwoordiger van de ondernemers.
Omdat mijn aantreden in de SUB pas ruim een jaar geleden
plaatsvond, heb ik slechts een korte periode van deze vier jaren meegemaakt. De visie van de SUB “elkaar scherp houden
én elkaar helpen” werd ook door de wethouder omarmd. En
in de praktijk gebracht. We waren over en weer kritisch, bijvoorbeeld bij het raadsvoorstel over het nieuwe plan voor
het ‘Dorpshart aan de Amstel’. Maar er was ook sprake van elkaar helpen, zoals bij de verschillende verbeterpunten voortvloeiend uit het samen met de wethouder gelopen ‘Rondje
langs de Waterlijn’. En bij het welwillend inwilligen van ons
verzoek om het regulier overleg te intensiveren. Namens het
bestuur van de SUB bedank ik wethouder Polak voor de plezierige samenwerking en wens hem een mooi vervolg van
zijn carrière toe.
Aanstellen dorpsmanager?
Uithoorn heeft enkele jaren geleden een mooie Waterlijn gekregen. Niettemin zijn er zorgen over de toekomst bij winkeliers en horeca ondernemers. Er zijn knelpunten als leegstand, gebrek aan diversiteit in branches, overlast na cafébezoek en onderlinge samenwerking. Een kleine groep heeft
zich afgevraagd: hoe kunnen wij dit ombuigen in een positie-

ve ontwikkeling? Hieruit is het idee ontstaan om een dorpsmanager aan te stellen. Iemand die alle initiatieven, evenementen, horeca, winkeliers, gemeente, verenigingen en
stichtingen verbindt, daar het maximale uithaalt en Uithoorn
een beter dorp maakt om te wonen, werken en recreëren. Als
verbinder vanuit een collectieve ambitie dingen voor elkaar
krijgen. Iemand die bijdraagt aan het snel oplossen van leegstand en daarbij let op diversiteit in branches. Een steuntje in
de rug voor de ondernemers. Met als doel de kwaliteit te verbeteren, samenwerking te vergroten en het onderscheidend
vermogen te bevorderen. Er zijn goede voorbeelden waar
een dergelijke omslag tot stand is gebracht. Zoals de 9 Straatjes (Amsterdam) waar de ondernemers zich verenigd hebben
in een ondernemersvereniging met een straatmanager, waardoor het gemakkelijker werd om met een hele winkelstraat of
heel winkelgebied afspraken te maken over een gezamenlijke visie. Of de Amsterdamse Haarlemmerstraat, die met inzet
van een straatmanager succesvol is veranderd in een afwisselend winkelgebied. Een dorpsmanager in Uithoorn zou ook
kunnen worden betrokken bij de werkgroep dorpscentrum
en de uitwerking van de plannen van de gemeente. En bij de
ontwikkeling van de nieuw op te stellen economische visie
en uitvoeringsagenda. En bij andere winkelgebieden. Vorige
week werd bekend dat de provincie Noord-Holland een subsidieregeling in het leven heeft geroepen voor juist dit soort
initiatieven. Krijgt dit idee voor het aanstellen van een dorpsmanager brede steun van ondernemers en de gemeente Uithoorn? Voor wat betreft de gemeente is steun te verwachten
na lezing van de verschillende verkiezingsprogramma’s. En
voor wat betreft de ondernemers: allereerst is dit gesondeerd
in de bestuursvergadering van de SUB van dinsdag 17 april.
Vervolgens zal op donderdagavond 19 april een straatmanager uit Amsterdam haar ervaringen presenteren en beschikbaar zijn voor vragen tijdens een bijeenkomst van de winkeliersvereniging Uit in Uithoorn aan de Amstel. Locatie: Slijterij en Brouwerij De Schans, Schans 17, Uithoorn. Inloop vanaf
18.00 uur, aanvang 18.30 uur. Leden en niet leden, iedereen is van
harte welkom!

Jos Holla
Voorzitter
Stichting Uithoorn
in Bedrijf
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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
Zijdelwaard-plein 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

Kijk uit, het is weer
tekentijd
Uithoorn - Van 16 tot en met
22 april a.s. is het de Week van
de Teek. Landschap Noord-Holland is één van de organisaties
die meewerkt aan dit landelijke
initiatief. De lente is het traditionele aftrapmoment voor de campagne, want in deze tijd van het
jaar worden de teken weer actief.
Net nu het mooi weer is en iedereen er op uit trekt om te genieten van de natuur. Extra opletten dus, want deze kleine beestjes kunnen voor veel ellende zorgen. Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen mensen een tekenbeet op.
Dan is het vooral belangrijk om
de teek snel te verwijderen. Land-

schap Noord-Holland stelt daarom een gratis tekenpas beschikbaar voor het veilige verwijderen
van teken.
Veilig de natuur in met
een eigen tekenpas
Landschap Noord-Holland vindt
dat iedereen onbezorgd van de
natuur moet kunnen genieten.
Daarom stelt de natuurorganisatie 10.000 gratis tekenpassen beschikbaar. Zo’n tekenkaart blijkt
nog altijd een van de beste en
meest veilige manieren te zijn om
een teek te verwijderen. Dankzij het handige formaat (creditcard) is de tekenpas makkelijk

De Kwakel - Op 3 april j.l. kregen
we bezoek van Juul Bovenberg,
van de filmacademie Amsterdam,
die onze opdrachtfilmpjes kwam
beoordelen. Zij had de clubleden de opdracht meegegeven
om een kort filmpje te maken. In
dat filmpje moest in een doorlopende beweging een fragment,
close-up, geplaatst worden welke benadrukte wat er uitgevoerd
werd. Als voorbeeld: tijdens een
autorit, waarbij de chauffeur
wordt gefilmd vanaf de achterbank, wordt tussendoor de handeling gemonteerd dat hij schakelt en de volgende onderbreking kijkt de bestuurder in zijn
achteruitkijkspiegel. Dat zijn 2
korte flitsen van een paar seconden. Dit verlevendigt een film in
zijn geheel als kijkobject.

Uithoorn – De leerlingen van
groep 7 en groep 8 van O.B.S.
De Kajuit uit Uithoorn gingen
naar Den Haag, naar Madurodam Eenmaal daar aangekomen
werden de kinderen ingedeeld
in groepjes en waren ze klaar om
kennis te maken met democratie.
Zij waren gemeenteraadsleden in
de stad Democracity.
In de groepjes moest je de rollen: voorzitter, partijlid (leden),
woordvoerder en secretaris verdelen.
De voorzitter zorgde ervoor dat
iedereen rustig bleef, het (de)
partijlid (leden) mocht(en) de gebouwen neerzetten, de woordvoerder nam het woord voor de
groep als dat nodig was en vertegenwoordigde de mening van je
groepje en de secretaris schreef
alles op.
Elk groepje ging een eigen partij oprichten. De groepjes kregen
een blad waarop je schreef waar
jouw partij voor stond (wat ze belangrijk vonden), de naam van
jouw partij en een slogan.
Belangrijk
Daarna moest de woordvoerder
voor de groep vertellen wat jullie
belangrijk vonden, wat je naam
was (van de partij) en je slogan.
Daarna mocht elke partij een
top 5 maken van wat zij de beste gebouwen voor in de stad vonden. Ieder groepje mocht om de

beurt een gebouw neerzetten en
er werd democratisch besloten of
de nummer 2 van elk groepje (gebouw) werd geplaatst in de stad.
Tot slot werd er gestemd over
welk gebouw er nog meer in de
stad moest komen.
Daarna konden ze Madurodam
in met de iPad! Er was een begroting die ieder groepje mocht verdelen over de ministeries.
Hierna brachten de kinderen nog
een bezoek aan het binnenhof in
Den Haag en natuurlijk de Tweede Kamer.. Het was een leerzame
maar vooral een leuke dag!

Week van de teek
(16 t/m 22 april)
In deze week brengen allerlei natuur- en groene organisaties teken, tekenbeten en de risico’s van
tekenbeten onder de aandacht.
Want zo’n beet kan voor veel ellende zorgen en de ziekte van Lyme veroorzaken. Veel mensen
denken dat teken zich in bomen
bevinden, maar dat is niet waar.
Teken bevinden zich in het bos,
park, hei, duinen of in je eigen
tuin. Ze zitten in de buurt van bomen, struiken of hoog gras en dode bladeren. Het is altijd oppassen geblazen als je buiten bent.
De risico’s
Als je door een teek gebeten
bent, loop je het risico op de infectieziekte, de ziekte van Lyme.
Om dat te voorkomen, moet een
teek moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Hoe langer de
teek in de huid zit, des te groter
de kans op deze ziekte. De nimf,

Interessante clubavond
bij de Cinesjasten

Jonge gemeenteraadsleden naar Den Haag

mee te nemen in de portemonnee en zijn mensen altijd voorbereid. Bovendien heeft de pas een
inkeping om zowel volwassen als
jonge teken (nimfen) snel en soepel te verwijderen. Inwoners van
Noord-Holland kunnen de pas
aanvragen op landschapnoordholland.nl/tekenpas. Maar wees
er snel bij, want op=op.

Inzendingen
In totaal waren er elf inzendingen die ter beoordeling werden
aangeboden. Juul heeft ze stuk
voor stuk besproken en het nodige commentaar c.q. aanwijzingen
gegeven waar we in het vervolg
op moeten letten. Op de volgende clubavond, 24 april a.s., worden de door de leden opgenomen 1 minuut filmpjes vertoond.
Die ene minuut kan ook bestaan
uit een fotoverhaal. De grap is dat
men moet raden wie de maker is
van de inzending. Verder kregen
we informatie over de clubavond
van 15 mei. Wim Schouten heeft
het idee voor een werkavond,
waarbij iedereen meedoet. De
bedoeling is, het houden van een
interview met 1 interviewer en 3
geïnterviewden, 3 camera’s, belichting en alles wat bij zo een opname nodig is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken
zoals close-up en over de schouder.

Deze opname worden aan alle
leden verstrekt, die daarvan dan
weer een montage moeten maken voor een clubavond later in
het jaar.
Clubavond
De clubavond van 3 april, welke
zeer leerzaam en gewaardeerd
werd door de leden, wordt op 24

april gevolgd door de 1 minuut
filmpjes. Bent u geïnteresseerd
in de activiteiten van de Cinesjasten, kom dan op 24 april in het
dorpshuis van De Kwakel naar de
verrichtingen van deze leden kijken.Vanaf 20.00 uur is iedereen
van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.cinesjasten.nl of neem
contact op met J.M. Rijpkema,
telefoon 020-6472909 • 0640076049 of met
A.E. Saarloos, telefoon 0297566501 of 06-27514287.

de onvolwassen teek, is waarschijnlijk de belangrijkste overbrenger van deze ziekte. Ze zijn
niet groter dan een speldeknop
en vaak moeilijk te zien.
De beste bescherming
Je kunt jezelf het beste beschermen door gesloten kleding te dragen: lange mouwen, lange broek.
En als je buiten bent geweest, altijd je kleding en lichaam controleren op teken. Teken en nimfen
(jonge teken) moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. De beste en veiligste manier is om dat
met een tekenpas te doen. Meer
informatie over de risico’s en de
beste beschermingsmaatregelen
is te vinden op: www.lymevereniging.nl .

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
IN SAMENWERKING MET
ZENDING OVER GRENZEN:
OPHAAL ACTIE VOOR
ROEMENIË

Op 23 april gaat er weer een
vrachtwagen vol met mooie
gebreide spullen van onze Bilderdijkhofhandwerkgroep
naar arme mensen in Roemenië. De zomer komt er weer aan
dus het is tijd voor een grote
opruim beurt van uw kledingkast. Wat moeten we dan met
die berg overige kleding die u
niet meer aantrekt? Breng dit
naar ons gezellige wijksteunpunt voor het goede doel. Op
vrijdag 20 april tussen 9.00 en
17.00 uur kunt u schone, hele
kleding weer inleveren in de
hal van de Bilderdijkhof.
Onze gastvrouwen staan klaar
om de kleding in ontvangst te
nemen en verzendklaar te maken. Uw spullen komen terecht
bij gezinnen die dit hard nodig hebben. Bij voorbaat dank
voor uw inbreng!
BEWEGINGSACTIVITEITEN

In de Bilderdijkhof
Stoelhonkbal:
maandag, 11.45-12.45 uur

Vitaal Bewegen:
maandag, 13.00-15.00 uur
(2 groepen)
Bewegen op muziek:
woensdag, 13.30-15.00 uur
Gymnastiek:
donderdag, 09.15-11.15 uur (2
groepen)
Koersballen:
vrijdag, 09.30-11.30 uur
Stoelyoga:
vrijdag, 13.15-14.15 uur
Dorpshuis `de Quakel’,
Kerklaan 16, De Kwakel
Gymnastiek:
woensdag, 10.00-11.00 uur
Buurthuis Ponderosa,
Plesmanlaan 27 Uithoorn
Gymnastiek:
woensdag, 11.15 – 12. 15 uur
PARTICIPE RESTAURANT

U kunt op elke maandag,
woensdag en vrijdag genieten van een warme maaltijd.
De warme maaltijd wordt verzorgd door ’t Oventje en vindt
plaats in de Bilderdijkhof. Elke week hebben we een andere menukaart. Volgt u een bepaald dieet, dan kunt u ons dit
laten weten. Kosten bedragen
€ 6,- per maaltijd. Tijd: 12.00
uur tot 13.00 uur.

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100
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

de financiële crisis, toen ik me
realiseerde dat politieke deelname
de enige manier is om veranderingen
en vooral verbeteringen tot
stand te brengen. Vanuit mijn
achtergrond en maatschappelijke
betrokkenheid vond ik dat het CDA
daarbij het beste bij mij paste.

De nieuwe
raad kan
aan de slag
De verkiezingen zijn voorbij,
op het gemeentehuis wordt
druk gewerkt aan een nieuw
college en de gemeenteraad
gaat aan de slag.
U heeft de nieuwe gemeenteraad gekozen, maar wat betekent dat nu eigenlijk? De gemeenteraad is het hoogste orgaan en is in feite ‘de baas’ in Uithoorn:
zij bepalen wat er de komende vier jaar
gaat gebeuren. De gemeenteraad
bestaat uit 21 raadsleden die door de inwoners gekozen zijn. Op hun verantwoordelijkheden als raadslid zijn ze
aan te spreken, het zijn
volksvertegenwoordigers. Raadslid is
een nevenfunctie: naast raadslid hebben de 21 personen ‘gewoon’ een baan,
bijvoorbeeld als medewerker van een
kwekerij, ondernemer, leraar of administratief medewerker.
Het dagelijks bestuur in de gemeente
is in handen van het college van
burgemeester en wethouders,
bestaande uit burgemeester Heiliegers
en drie wethouders van verschillende
politieke partijen. Zij voeren het beleid
uit dat de gemeenteraad vaststelt.
Het college van b en w doet voorstellen
voor nieuw beleid bij de gemeenteraad,
waar de raadsleden dan over mogen beslissen. Andersom kan de raad ook zelf
besluiten nieuw beleid te maken, het
college voert dit dan uit.
Het college van b en w kan eigenlijk
niets doen zonder dat de raad daar,
vooraf of achteraf, goedkeuring
voor geeft. De wethouders komen
uit de partijen die samen de coalitie
vormen (een meerderheid binnen
de raad). Nu, na de verkiezingen,
worden er gesprekken gevoerd met
de partijen. Inmiddels heeft
Gemeentebelangen (als grootste
partij in Uithoorn) gesproken met
de andere drie grootste partijen.
Wie het nieuwe college gaat worden,
is nog even afwachten.

Afscheid en introductie
Na de verkiezingen ziet het zetelaantal
er nu zo uit:
Partij
Gemeentebelangen
VVD
DUS!
Ons Uithoorn
CDA
PvdA
Groen Uithoorn

zetels
(5)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)

Waarbij zowel Gemeentebelangen
als DUS! er 1 zetel hebben
bijgekregen en CDA en PvdA
er beide 1 hebben verloren.
Met de komst van een nieuwe raad
is ook afscheid genomen van een
aantal raadsleden: Nick Roosendaal
en Daniël Wolffensperger namens
VVD, Elfriede Henraat en Peter Timmer
namens DUS!, Jaap Baak en Jordy Keimes
namens het CDA, Jan Mollema namens
PvdA en Arjan Koopmans namens
Groen Uithoorn. Natuurlijk komen
er ook weer nieuwe raadsleden:
zij stellen zich kort aan u voor.
André Jansen
Mijn politieke gedrevenheid is
alweer een aantal jaren geleden
aangewakkerd, ten tijde van

Ans Gierman
Mijn ambitie is om Uithoorn
en De Kwakel mooier voor bewoners,
bedrijven en verenigingen te maken.
De gemeente dient de vraag centraal
te stellen en niet de regels. Preventie
wordt voorop gesteld. Uiteraard
moet er evenwicht in uitgaven
en opbrengsten zijn.
Fieke Otto- Ossenkoppele
Ik ben in de politiek gegaan omdat
ik me vanuit (mijn eigen en DUS!)
idealen, waarden en een optimistisch
mensbeeld graag wil inzetten voor
Uithoorn en de Kwakel. Voor alle
inwoners met oog voor gelijkwaardigheid in hun diversiteit, voor lokale
ondernemers, maar ook voor
het stukje planeet dat wij hier
met elkaar mogen gebruiken en
nog mooier gaan achterlaten voor
de generaties na ons. Ik heb de keuze
voor lokale politiek gemaakt,
omdat ik het waardevol vind
om van betekenis te kunnen zijn
voor mijn directe leefomgeving.
Ik ben dankbaar en voel me
vereerd dat ik het vertrouwen
heb gekregen om nu ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.
Jeroen Albers
Ik ben in de politiek gegaan
omdat ik graag een aantal zaken
wil aanpakken en veranderen.
Het is mijn prio om het duurzaamheidsaspect overal in vastgelegd
te krijgen en er echt werk van maken.
Mijn politieke motto luidt:
“Liever Groen Uithoorn dan grijs!”

Judith Beuse
Het is mijn ambitie/prioriteit om
nauw contact en samenwerking
tussen de inwoners van Uithoorn
en de gemeenteraad te stimuleren.
Korte lijnen, duidelijke communicatie
en snelle respons op vragen en
reacties. Een sfeer van saamhorigheid
en betrokkenheid vergroot in mijn
ogen het draagvlak voor besluiten.
Mijn politieke motto luidt:
Liefdevol en respectvol omgaan
met elkaar en met de natuur.
Michael Bouwmeester
Ik ben in de politiek gegaan omdat
ik altijd al de passie voor de politiek
had in alle vormen en maten, dus toen
ik mij kon aansluiten bij de VVD
heb ik dat gelijk gedaan. Waardoor
ik nu als raadslid mij vol kan inzetten
voor onze Gemeente. Het is mijn
ambitie/ prioriteit om deze mooie
gemeente nog mooier, veiliger en
beter te maken dan die nu al is.
Rolf Polak
Gedurende mijn jarenlange loopbaan in commerciële managementfuncties, heb ik altijd interesse
gehad voor de lokale politiek.
Daarnaast ben ik 15 jaar lang
communicatief erg actief geweest
als secretareis binnen het bestuur
van Radio Rick FM, de lokale omroep
van Uithoorn en De Kwakel.
Eind 2016 heb ik dit secretariaatschap
beëindigd en vlak hierna, in april
2017, heb ik mij als secretaris
aangesloten bij Gemeentebelangen
Uithoorn – De Kwakel, ter ondersteuning van de erg actieve fractie.
Mijn politieke motto luidt:
Betrek de burgers van Uithoorn
en De Kwakel actief bij het politieke
proces! Want Gemeentebelangen
Uithoorn – De Kwakel staat ook
midden in deze samenleving
en behartigt de belangen van
diezelfde burgers.

Andre Jansen
CDA

Ans Gierman
DUS!

Fieke Otto-Ossenkoppele
DUS!

Jeroen Albers
Groen Uithoorn

Judith Beuse
DUS!

Michael Bouwmeester
VVD

Nick Bergman
VVD

Rolf Polak
Gemeentebelangen

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn Concept, ontwerp & redactie Merktuig, Amsterdam
Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? Kijk op Uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@Uithoorn.nl

WEBSITE
Op uithoorn.nl/bestuur
/publicatie/fractie kunt u
meer lezen over de nieuwe
raadsleden van Uithoorn.
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The day after

Kunst & Wijn bij Kunstuitleen Timeless
Uithoorn - Eindelijk was het dan zover
dat de nieuwe voorjaarscollectie werd
van Timeless kon worden getoond. Na
maanden van voorbereidingen en afwegingen ging het dan toch gebeuren.
Het eerste dilemma was of het wel slim
was om aan fotografie te beginnen daar
het toch snel kan beschadigen met vervoer, maar het kreeg toch de overhand
dat ze dit moesten doen. Na een speurtocht en bezoeken van vele fotografen
hadden ze een prachtige collectie bij elkaar die heel erg divers is, niet alleen in
de afbeeldingen maar zeker ook in kwaliteit en prijs. Uiteraard hebben ze ook
een nieuwe collectie met schilderijen en
beelden. Ida Miltenburg: “ En dan is het
zover:, je wordt wakker en kijkt naar buiten en ziet de zon hoog aan de hemel
staan. Normaal word ik daar heel erg blij
van, maar nu schrok ik ervan daar je op
je vingers kan natellen dat iedereen de
tuin in gaat, terrasje pakt of heerlijk naar
het strand gaat. En dat was vandaag dus
NIET de bedoeling……(sorry) snap uiteraard dat het gevolg is van het mooie
weer, maar waarom juist vandaag.”

Even schakelen
“Oke even schakelen want niet geschoten is altijd mis en je weet het maar
nooit, het is duidelijk dat ik me moed
probeer in te spreken….. Na al die
maanden van voorbereiden ging ik met
het zweet in m’n……handen naar de
Kunstuitleen.
Op de weg erheen eerst langs Kaas &
Zo en slager Gert Stronkhorst om hun
heerlijke schalen met kaas en hapjes op
te halen die zij ter beschikking hadden
gesteld.
Aangekomen was Vinocerf al bezig om
zijn wijnproeverij klaar te zetten voor de
wijnliefhebber. De eerste klanten kwamen binnen en bleken oud leden te zijn
van de Kunstuitleen en kregen mooie
complimenten voor de nieuwe collectie en zochten twee nieuwe foto- werken uit.
Vervolgens mochten wij nieuwe klanten
verwelkomen die voor hun bedrijf nog
de nodige werken met kleur nodig hadden en daar waren ze bij ons voor aan
het goede adres, samen een geweldige
collectie uitgezocht. Oh dat ik toch nog

blij zou worden die mooie dag had ik me
niet kunnen bedenken vanmorgen. En
dan te bedenken dat de zoektocht naar
fotografie ons al menig avontuur en hilariteit heeft opgeleverd, geeft dit zo’n
goed gevoel dat iedereen zo enthousiast is over de nieuwe collectie.
Blij
Ondertussen is het een gaan en komen
van mensen, niet dat de Kunstuitleen
vol stond met mensen maar wel genoeg
om blij van te worden, en de tijd hebben om nieuwe klanten te helpen met
het uitzoeken van mooie werken wat wij
uiteraard graag doen.
De wijn vloeide rijkelijk van Vinocerf,
vooral die lekkere Pinot Grigio en de
Rose waren een hit. Na een enerverende dag met aanloop van oude en veel
nieuwe klanten voelde ik mij een tevreden en gelukkig mens, iedereen
bedankt, het was niet voor niets geweest….. En tijdens het opruimen stond
hij daar….. nog steeds op de plek waar
we hem vanmorgen hadden klaar gezet….. de fotocamera.”

De Kwikstaart in de tijdmachine!
Uithoorn - Op 10, 11 en 12 april had basisschool de Kwikstaart de jaarlijkse podiumavonden. Veel kinderen en ouders dromen er
weleens van om eens een kijkje te nemen in
de geschiedenis of in de toekomst. Hoe zou
het eraan toe zijn gegaan bij de ridders? Hoe
was het eigenlijk toen opa nog een kind was?
Ook de toekomst is een favoriet onderwerp
van mijmeringen: konden ze alvast maar een
reis maken naar Mars! Hadden ze maar een
machine die dat voor elkaar kon krijgen! Dat
was dan meteen ook het thema van de drie
avonden: “de tijdmachine”. Elke groep klom

in de tijdmachine en liet het publiek genieten van dans, zang en toneel. Weet u wat een
‘swish-swish’ is? De Kwikstaartkinderen wel!
Er waren zoveel mooie acts, dat het teveel
wordt om allemaal op te noemen. Daarom
een korte bloemlezing. Invaljuf Ank gaf een
aantal geschiedenislessen over Ivanhoe en
nam je ook mee naar de maan in een file van
ufo’s. Swiebertje kwam langs, mét zijn ingedeukte hoed en Pippie Langkous maakte vrolijke dansjes. Hennie Huisman praatte de boel
behendig aan elkaar. Telekids werd weer eens
uitgezonden, ja zuster, nee zuster kwam uit

de mottenballen en ook TMF was weer op de
buis. Ook kregen ze een keur aan songfestivalliedjes te zien waarbij de zaal lekker mee
kon galmen. Er was een superstrakke klokkendans die maakte dat de tijd vrolijk wegtikte. Tot slot blikten een aantal opa’s en oma’s
tijdens de ochtendgym terug op een heerlijke
jeugd met fijne, muzikale momenten. De rollators bonkten vrolijk mee op RunDMC.
Aan alle blije en enthousiaste snoeten was
te zien dat de kinderen en leerkrachten weer
veel plezier hebben beleefd aan het oefenen
en uitvoeren van hun acts!
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Hannes Minnaar geeft
pianorecital

Gospelconcert door the
New Gospel Sensation
Regio - Op zondagavond 22 april
geeft de bekende Nederlandse gospelgroep the New Gospel
Sensation een concert in kerk De
Schutse in Uithoorn. Deze gospelgroep treedt op door heel Nederland en op zeer uiteenlopende evenementen. Recentelijk
zongen ze bij de kerstshow van
de Toppers in Ahoy, waren ze op
televisie te zien bij All you need is
love en De Wereld Draait Door en
waren ze in mei vorig jaar gastartiest tijdens het concert van Tino
Martin in de Ziggodome. Ze zingen daarnaast geregeld bij huwelijk-ceremonies. O.a. Edwin
v.d. Sar en dj Armin van Buuren
hebben the New Gospel Sensati-

on uitgenodigd om op hun bruiloft te zingen. Deze groep heeft
geen evangeliserende intenties,
maar wil een breed publiek laten
genieten van hun muziek, die bestaat uit een dynamische mix van
blackgospelliedjes en moderne
popsongs. Adres van ‘De Schutse’
is De Merodelaan 1 in Uithoorn.
Het concert begint om 19.30 uur
en de zaal is open vanaf 19 uur.
Kaarten kosten €17,50 aan de zaal
en €15,- in de voorverkoop. Kinderen tm 12 jaar betalen €10,Voorverkoopadres is lunchroom
Perlo Plaza in winkelcentrum Zijdelwaard. Ook via www.newgospelsensation.nl kunnen kaarten
gereserveerd worden.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 12 april
vond de 29e speelavond van
dit seizoen in de Schutse plaats
waaraan door 42 enthousiaste
liefhebbers werd deelgenomen.
Deze keer was het Piet Luijten die
er met de eerste prijs van door
ging. Zijn totaal score bedroeg
aan het eind van de avond 7141
punten hetgeen ruim voldoende
was voor de hoofdprijs. Als tweede eindigde namelijk Wim Hogenvorst op behoorlijke afstand
met 6980 punten.
Als enige dame wist Gonnie de
Kuiper, echter wel op eerbiedige afstand, zich bij de prijswinnaars te voegen en als derde te
eindigen. Het door behaalde resultaat was 6929 punten. Zoals elke kaartavond het geval is zijn er
winnaars maar ook iemand die
als laatste eindigt. Dit keer zat alles tegen voor Tineke de Munk.
De teller bleef deze kaartavond
voor haar op slechts 4931 punten
staan waardoor de poedelprijs
haar deel werd. Om dit leed toch

enigszins te verzachten mag zij
de eerstvolgende kaartavond alsnog een flesje wijn in ontvangst
nemen.
Marsen
De marsenprijzen, bestaande
uit door DUO plant verzorgde
prachtige boeketten bloemen,
gingen deze avond naar Gijs Brozius, Anneke Lebesque, Fred Witzel en Wim Hogenvorst terwijl
de cadeaubonnen, eveneens te
besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden
door Joke Rietbroek, Dora v.d.
Steen, Egbert Verkerk en Els Luijten. De marsenprijzen bestaande
uit een fles wijn waren deze week
voor Herman de Jong, Jacqueline
v.d. Bergh, Wil v.d. Hilst en Gerrie
Ruimschoot. De eerstvolgende
kaartavond vindt weer plaats op
donderdag 19 april in de Schutse, Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur. Ook dan is iedereen uiteraard weer van harte
welkom.

Regio - Hij is regelmatig te gast
in het Concertgebouw te Amsterdam, maar op zondag 22 april a.s.
speelt hij ‘gewoon’ in de Thamerkerk: de bekende Nederlandse pianist Hannes Minnaar. De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) sluit hiermee het
zeer succesvolle jubileumseizoen
2017-2018 af. Een unieke gelegenheid om voor weinig geld een
wereldster te horen spelen met
werken van Schubert, Franck,
Fauré en Brahms. Het concert begint om half drie.
Winnaar
Hannes Minnaar is in 1984 geboren in Goes. Hij maakt een stormachtige carrière door en is een
van Nederlands meest succesvolle pianisten. Hij sloot zijn studie
bij Jan Wijn aan het Conservatorium van Amsterdam af met een

‘10 met Onderscheiding’ en volgde daarna lessen bij Alfred Brendel en Menahem Pressler. Hij was
prijswinnaar van internationale
concoursen in Genève (Concours
de Genève, tweede prijs, 2008) en
Brussel (Koningin Elisabeth Wedstrijd, derde prijs, 2010), waardoor hij internationaal de aandacht op zich vestigde. In 2016
won hij als derde pianist ooit de
prestigieuze Nederlandse Muziekprijs. Na afloop van het concert worden er CD’s met pianomuziek gespeeld door Hannes
Minnaar verkocht.
Kaartverkoop
Er zijn nog maar een paar losse kaarten te koop. Op = op! Ze
zijn online te bestellen via www.
scau.nl Klik op ‘Kaarten bestellen’ of ‘Tickets’. Ze kosten veertien euro per stuk; jongeren tot

Degelijke 1-3 uitzege
voor KDO tegen Alphen
De Kwakel - Na het zwaarbevochten 2-2 gelijkspel van vorige week
tegen DOSR, speelde KDO afgelopen zondag tegen hekkensluiter
Alphen. In Alphen aan de Rijn kon
KDO bij een overwinning een grote stap gaan zetten naar nog een
jaar tweede klasse. Trainer Raymond de Jong wisselde zijn basiselftal op één positie ten opzichte van vorige week, Joris Kortenhorst kreeg namelijk de voorkeur
boven Erik Verbruggen. In de eerste helft was het al snel duidelijk
dat de Kwakelaars het initiatief
hadden in de wedstrijd. Tot echte
kansen leidde dit in de beginfase
niet, maar in de 19e minuut kreeg
KDO alsnog de voorsprong in de
schoot geworpen.
Thijs Plasmeijer werd onderuit gehaald in het zestienmetergebied,
wat resulteerde in een strafschop
voor KDO. Mathijs van Rijn ging
achter de bal staan en schoot beheerst de 0-1 tegen de touwen.
Na dit openingsdoelpunt ver-

zuimden de Kwakelaars meerdere doelpunten te maken, waardoor er uiteindelijk met een nipte 0-1 voorsprong gerust werd.
Na de rust bleef KDO de wedstrijd
domineren en in de 52e minuut
wist het ook de verdiende tweede treffer van de middag te maken. Na een prima actie van Bart
Hoving, aan de linkerkant van het
veld, wist hij de bal met een ‘droge knal’ knap in de lange hoek te
schieten, 0-2. Hierna waren Bart
Hoving (bal op de kruising) en
Sven Vlasman (geplaatst schot dat
knap werd gekeerd door de doelman) dichtbij de 0-3, maar hadden het geluk niet aan hun zijde.
Alphen beschikte tegen KDO over
enkele creatieve spelers, maar
vormde geen hecht collectief.
Toch brachten de Alphenaren in
de 69e minuut de spanning terug
in de wedstrijd door de aansluitingstreffer te maken via een kopbal, 1-2. Gelukkig raakte KDO hier
niet van slag door, want vijf minu-

Legmeervogels verliest nipt
Uithoorn - Door het verlies van
Legmeervogels in het thuisduel tegen Fortuna Wormerveer
1-2 heeft is het elftal van Michel Nok een plaatsje gezakt op
de ranglijst van de 1ste klasse
A. van de tweede plaats naar de
derde plaats desondanks doet
Legmeervogels het goed in deze klasse en zijn er nog diverse
mogelijkheden aanwezig; kampioenschap, nacompetitie?. Legmeervogels kijkt al na 6 minuten
tegen een 0-1 achterstand als Ferry Heines wel erg eenvoudig zich
door de verdediging van Legmeervogels kan werken en staat
dan oog in oog met doelman Lev
Persoon, die de licht geblesseerde Mitchel Dijkstra verving, voor
Persoon was er geen houden aan
en kijkt Legmeervogels tegen de
0-1 achterstand aan. Snel in een
duel op achterstand komen is
Legmeervogels niet onbekend.
Legmeervogels pakken de draad
weer op en probeert toch de aan-

val te zoeken. In de 17e minuut is
er een fraaie actie van Geoffrey
Verweij maar zijn te weinig spelers mee gelopen om deze voorzet af te ronden. Een paar minuten later redt Lev Persoon Legmeervogels voor een 0-2 achterstand. Een snel genomen vrije
trap komt terecht bij Ferry Heines
maar met een uitstekende reflex
voorkomt Lev Persoon de 0-2.
Er ontwikkeld zich op sportpark
randhoorn een leuk duel tussen
de nummers 1 en 2. Het spel golft
heen en weer waarbij wel dient
aangetekend te worden dat Fortuna Wormerveer wat meer balbezit heeft dan de thuis ploeg.
Het spel is directer waardoor Fortuna Wormerveer veelvuldig is te
vinden op de helft van Legmeervogels. Nog voor het rustsignaal
van d goed fluitende scheidsrechter Tjong A Hung komt Legmeervogels op gelijke hoogte.
Een voorzet van Geoffrey komt
via een kluts voor de voeten van

B-lijn
In de B-lijn verrasten Mayke Dekker en Trudy Fernhout vriend, vijDe Kwakel - Het leek op donder- nummer voorlaatst ook minder and en vooral zichzelf door met
dag 12 april in Dorpshuis De Qua- dan 16%.
56,94% op de hoogste trede van
kel wel of de leden van de B.V.K Er was geen enkele score boven het erepodium te geraken. De
hadden afgesproken er een tam- de 60% en slechts 2 onder de dames hadden al hier en daar geme avond van te maken, dus zon- 42%.
fluisterd dat zij ambities koesteder uitschieters naar boven of be- De hoofdprijs in de A-lijn ging ren om eindelijk eens door te stoneden. Alleen in de C-lijn was er met 57,99% naar Tiny en Adriaan ten naar het Walhalla van de BVK
1 paar dat besloten had zich daar Kooyman. Margo Zuidema en (de A lijn dus) en daarvoor was dit
niets van aan te trekken en dat Francis Terra hadden aan 56,6% natuurlijk een welkom resultaat.
paar werd daar dan ook meedo- genoeg voor de 2e plaats en Ma- Rees en Gerard van der Post eingenloos voor gestraft.
rion en Wim Noom aan 56,25% digden hier als 2e met 55,9% en
In de A-lijn was het verschil tus- voor de 3e.
de deze avond ook aan de bridgesen nummer 1 en de 3 gedeelde Een unieke score onderin waar 3 tafel met elkaar verbonden Eefke
nummers laatst nog geen 16%, paren exact gelijk eindigden. Dat en Piet-Hein Backers werden 3e
in de B-lijn tussen nummer 1 en overkwam Loes en Anneke, Ruud met 54,86%.
nummer 13 minder dan 15% en en Kees en Bep en Ria , die alle- Ria en Gerard werden hier 14e en
in de C-lijn tussen nummer 1 en maal 42,36% scoorden.
laatste met toch nog bijna 40%.

C-lijn
In de C-lijn de topscore van de
avond met 59,58% en die prestatie werd geleverd door Joke
en Jan Groeneveld. Atie Doeswijk en Huub Zandvliet bleven
met 58,75% aardig in het spoor
en daarna viel er een gaatje met
de nummers 3 Tonny Godefroy en
Harrie Rubens, die exact 55% lieten optekenen.
Zoals gezegd was er hier een
paar dat zich niet aan de afspraak
wenste te houden en dat niet nader te noemen paar (zij moeten
zich immers toch ook nog in het
openbaar kunnen vertonen) eindigde dan ook als laatste met een
score die 12% lager was dan die
van de nummer voorlaatst.

Voorjaarsmarkt bij Ceres
Regio - Regelmatig ontvangt
Stichting Ceres ook nieuwe artikelen. Vaak nog in de originele verpakking. Ceres wil deze artikelen uiteraard ook graag verkopen. Daarom wordt op zaterdag
21 april 2018 van 10.00 tot 16.00
uur een voorjaarsmarkt georganiseerd. En hier worden dan alleen
nieuwe artikelen aangeboden. Uiteraard is de winkel ook open om
artikelen te kopen die zo goed
als nieuw zijn. Via deze voorjaarsmarkt probeert Stichting Ceres
extra geld te genereren voor de
Goede Doelen die zij ondersteunt.
Zoals men van Stichting Ceres onderhand gewend is, maakt Ceres
een gezellige dag van deze 21e

april. Voor iedereen staat een kop
koffie/thee klaar. Tevens ontvangt
iedereen die een artikel afrekent
bij de kassa van de caissières een
fleurige attentie. De nieuwe artikelen worden niet alleen ingebracht bij het magazijn van Stichting Ceres aan de Industrieweg 33
in Uithoorn, maar ook bij boedel
ruimingen worden vaak nieuwe
artikelen aangetroffen. Stichting
Ceres nodigt u van harte uit om
op zaterdag 21 april 2018 tussen
10.00 uur en 16.00 uur de gezellige winkel te bezoeken. Voor de
nieuwe artikelen, voor de zo goed
als nieuw artikelen of gewoon
voor een heerlijk kopje koffie/
thee. Welkom bij Stichting Ceres!

Tamme avond bij BVK

Controle op
Industrieterrein

Uithoorn – Op zaterdag 14 april
heeft de politie diverse voertuigen gecontroleerd op het Industrieterrein. In het bijzonder werd
gekeken naar motorrijders en auto’s met een aanhanger. Er zijn
geen noemenswaardige zaken
aangetroffen.
zestien jaar betalen slechts zeven
euro. Op de website zijn ook uitgebreide programmatoelichtingen en de biografie van Hannes
Minnaar te vinden. Losse kaarten
zijn ook te koop bij de boekhandels The Read Shop Express (winkelcentrum Zijdelwaard) en Bruna (winkelcentrum Amstelplein).
Zorg dat u erbij bent: bij dit bijzondere pianorecital door Hannes Minnaar op zondag 22 april
a.s. om 14.30 uur in de Thamerkerk te Uithoorn.
Foto Marco Borggreve
ten later maakte Mathijs van Rijn
zijn tweede treffer van de middag en de derde voor KDO. Op
aangeven van Bart Hoving schoot
Van Rijn de bal fraai in de korte hoek, 1-3. Invaller Jesse Stange (stift over de keeper en een bal
op de paal) en opnieuw Bart Hoving (kopbal) waren nog dichtbij
meerdere doelpunten voor KDO,
maar het bleef bij 1-3. Smet op de
tweede helft was het feit dat er teveel gele kaarten werden gepakt
door de Kwakelaars. Dit resulteerde onder andere in een rode
kaart (2x geel) voor linksback Mitchel Smits. Door deze driepunter
tegen Alphen heeft KDO nu een
voorsprong van tien punten op
nummer 12 Laakkwartier met nog
vier wedstrijden te gaan.
Normaliter moet dit meer dan
voldoende zijn om geen nacompetitie voor lijfsbehoud te
hoeven spelen. Volgende week
speelt KDO opnieuw uit, dan tegen nummer 4 GDA. In Den Haag
kunnen de Kwakelaars hun borst
gaan natmaken tegen de koploper in de 3e periode. De wedstrijd
begint om 14:00 uur op sportpark Madestein, wij hopen op uw
komst!
Damien de Vegt en hij passeert
doelman Nordin Bakker voor de
eerste keer deze middag 1-1. Dit
is dan ook gelijk de ruststand
Ook de tweede helft is voor de
vele aanwezige toeschouwers
het aankijken meer dan waard.
En niet als in de eerste helft golft
het spel op en ener en krijgen de
beide elftallen een aantal mogelijkheden om te score. In de
62ste minuut weet Fortuna Wormerveer dan weer te score het is
Nick Snelders die in eerste instantie zijn inzet gekeerd ziet door
doelman Lev Persoon van Legmeervogels maar zijn tweede inzet verdwijnt, ondanks een verwoede poging van Mitchell Verschut om dit te voorkomen in het
doel 1-2. Ook door deze tweede
tegentreffer laat Legmeervogels
niet uit het veld slaan en zoekt
weer de aanval. Zo zijn er een
paar kleine kansjes voor Damien
de Vegt, Geoffrey Verwey en Yorick v d Deijl maar doelman Nordin Bakker van Fortuna Wormerveer is op zijn post. Aan de andere kant ontsnapt Legmeervo-

505 Boetes
bij snelheidscontroles

Uithoorn – Tijdens de ochtenddienst op maandag 16 april heeft
de politie samen met het Verkeershandhavingsteam Amsterdam (VHT) op verschillende locaties in Aalsmeer, Uithoorn en Kudelstaart snelheidscontroles gehouden. In totaal zijn er 505 bekeuringen uitgeschreven voor
het overschrijden van de maximale snelheid. Het handhavingsteam heeft op de N196, N201 en
Legmeerdijk (Aalsmeer) met de
radarbus gestaan. Er zijn 4.682
passanten gelaserd. De hoogst
gemeten snelheid bedroeg 131
kilometer per uur daar waar 60 kilometer is toegestaan. Agenten
van het basisteam Aalsmeer Uithoorn hebben samen met collega’s van het VHT ook binnen de
bebouwde kom gecontroleerd
op snelheid. De hoogst gemeten
snelheid binnen de bebouwde
kom was 103 kilometer daar waar
50 kilometer is toegestaan.

gels aan een 1-3 achterstand als
een schot van Nick Snelders via
de handen van Lev Persoon via
de lat over het doel verdwijnt.
Ondanks een slot offensief slaagt
Legmeervogels er niet in om de
zo gewenst en verdiende gelijkmaker te score. Fortuna Wormerveer stapt dan ook na 90 minuten
als toch wel terechte winnaar van
het veld. Aanvoerder Mitchell Verschut was net als de andere spelers toch wel zeer teleurgesteld
over het resultaat Mitchell Verschut: “’Wij hadden geen geluk
vandaag Krijgen wel de kansen
maar maken het niet af.Fortuna
Wormerveer is wel een goed elftal maar toch, Die kansen die wij
krijgen moeten wij dan afmaken.
Zij, doen dit wel. Desondanks blijven wij leuk meedoen, alleen rolde het balletje vandaag voor ons
de verkeerde kant op.
Aanstaande zondag speelt Legmeervogels wederom een thuisduel, maar nu tegen de huidige nummer twee op de ranglijst
DEM. Legmeervogels tegen DEM
begint om 14.00 uur.

Salsafeest bij
Danscentrum Colijn
Regio - Sinds januari is Danscentrum Colijn begonnen met Salsalessen door Wil Strik van Salsa Sirena. Vanwege het grote succes
van de lessen hebben Axel en Heleen, samen met docent Wil, besloten om op zondagmiddag 22 april
een salsafeest te organiseren. Tijdens deze middag zal DJ E Deep
de muziek verzorgen én er zal een
dansoptreden zijn van salsa dangroep ‘Estrellas de Amor’. Het salsamatinee start om 14.30 uur en
duurt tot 18.30 uur, de entree be-

draagt €5,50 per persoon. Danscentrum Colijn bevindt zich aan
de Industrieweg 20 in Uithoorn.
Meer informatie: www.dansenpartycentrumcolijn.nl
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Johan & Wim de besten bij
Bridgeclub De Legmeer

UWTC veteraan Guus
Zantingh pakt de winst

Regio - Voor Johan Le Febre &
Wim Slijkoord een open doekje
als het beste paar van de A- lijn
en dus van de club, in de derde
ronde parenbridge. Ze eindigden
met een gemiddelde van 55,30%
net voor Gerard van Beek & Rina
de Jong die met 54,94% tweede werden. De uitslag van de afsluitende avond van deze ronde
werd nog enigszins ontsierd door
een zo genaamde draaihand,
waardoor Cees & Ruud aanvankelijk als eerste doorkwamen met
een score van 59,23%. De zeer
alerte wedstrijdcommissie kwam
dit echter op het spoor zodat de
eerste plaats ook deze avond met
57,44% naar de eindoverwinnaars ging. Toch opmerkelijk dat
dit in de A- lijn kan voorkomen!
Het doek viel voor de vier paren
die onderaan eindigden, die mogen het weer eens in de B- lijn
proberen. In deze lijn was er promotie voor Ankie Bots & Agnes
Kroes die met een gemiddelde
van 58% zich veruit het sterkste
paar toonden. Als tweede paar
keerden Cobie Bruine de Bruin &
Trudie Zandbergen terug in het
bridgewalhalla met 55,13% en
ook Sonja & Hans Selman slaagden hier in als derde paar met
53,58%. Marianne & Huub Kamp
gaan ook een stapje hoger, maar
of ze dit nu zo leuk vinden?

Regio - Zaterdag 14 april stonden de UWTC renners Leen Blom
en Guus Zantingh aan de start
van een veteranenwedstrijd 69+
in Amersfoort. Na het startschot
probeerden enkele renners uit
het peloton te ontsnappen maar
zij kregen niet de ruimte. Na een
premiespurt halverwege de wedstrijd demarreerde Hans Van Bavel en direct daarna sloot Guus
Zantingh bij hem aan. Enkele ronden later sloten nog eens 3 renners aan. Deze 5 renners werkten
goed samen en namen een ruime
voorsprong. In de laatste twee
ronden probeerde Arie de Groot
nog van de kopgroep weg te rijden maar dit lukte niet. De wedstrijd werd gewonnen door Guus
Zantingh uit Mijdrecht met op
de 2e plaats Hans Van Bavel uit
Sint Anthonis en 3e werd Kees
Verdouw uit Driebruggen. Leen
Blom finishte als 13e.

Tranen
Onderaan vloeiden er bittere tranen bij de vier paren die nu in de
C- lijn zijn beland. Uit piëteit noemen we geen namen, het is zo
al erg genoeg. De vier gepromoveerden uit de C- lijn daar en tegen reageerden euforisch. Gerda van Liemt & Els van Wijk waren
hier de sterksten met 56,95% gemiddeld, gevolgd door Anneke
Houtkamp & Marianne Jonkers,
die het met hun 55,58% nog eens
gaan proberen zich deze keer te
handhaven. Voor het derde paar,
Maria Baas & Klaas Verrips, geldt
eigenlijk het zelfde, succes toegewenst voor beiden! Adrie & Ko
Bijlsma volgden met 53,06% nipt
achter de 53,16% van Maria &
Klaas en zijn dus als vierde bevorderd. Volgende keer start de laatste ronde van dit seizoen en aan
de verslagenen dus de taak zich
weer terug te vechten. Wilt u zich
ook mengen in deze strijd kom
dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Haakt u nu aan
dan bent u op tijd voor de indeling van het nieuwe seizoen. Alle inlichtingen kunt u bekomen
bij het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540.

Wie het kleine niet eert
Regio - Dat kleine contractjes
een sloot punten kunnen opleveren, blijkt vandaag wel. Zeker als dan later blijkt dat er iets
vreemd aan is. Zoals een 1 Schoppen spelen, die, bij moeilijk zitsel,
met twee overslagen gemaakt
wordt, om er dan achter te komen dat op een andere tafel de
tegenstanders juist 2 Sch hebben
geboden en gemaakt. Ja, daarom pasten ze zo snel… Een gevarieerd aanbod van deelscores
en manches, meest niet te moeilijk te vinden. Toch een zeer verdeeld beeld in de uitslag. Winnaar
in de A-lijn worden Jan en Marcel
met 72,92%. Een uitschieter waar
de als enige geboden en gemaakte 6 Sans maar een kleine bijdrage aan levert. Tweede Wies en Ellie met een nog altijd zeer respec-

tabele 61,98%. De B-lijn kent een
zogenaamde put. Een spel waarop alle contracten down gaan.
Dikke pech als je daar een mooie
hand denkt te hebben. Aan de
andere kant van het spectrum
twee paren, die 6 Harten uitbieden. André maakt zelfs een overslag dankzij een ongelukkige uitkomst, maar op de 6 Ha Contract
van Yolanda en Thea valt niets
aan te merken. Winnaar worden
ze er niet mee, ook hier is de bijdrage van zo’n slemspel niet heel
groot. Henny en Co binden hier
iedereen aan hun zegekar met
59,90%, juist vóór Jeannette en
Grace (56,77%). Geweldige prestatie.
Voor meer informatie of om het
zelf eens te proberen, belt u Lijnie
Timmer, (0297)561126.

Evolution of Boxing sluit
af met de Final Edition
Regio - Het was zaterdagavond
in de Phoenix aan de Hoofdweg
in Mijdrecht wederom een groot
boks spektakel bij de Final edition
van de Evolution of Boxing. Team
Suppan is er in geslaagd om ook
van deze laatste editie een geweldig gala te maken. Maar liefst
14 aansprekende bokspartijen,
een sfeervol aangeklede sporthal,
de fantastische ringspeaker Ray
Martins, een goed verzorgde catering en een chique gekleed enthousiast publiek. Drie lokale helden maakten hun opwachting.
Daarvan beet Edwin Hansma de
spits af. Hij bokste zijn allereerste
gevecht in de veteranen klasse en
hij dwong respect af. Juist deze
partij liet zien dat 3 ronden boksen een fysiek uiterst zware inspanning is. Edwin had het moeilijk in zijn 1e ronde, moest incasseren maar hij hield zich staande,
wist ook de 2e ronde te overleven
en kwam in de 3e ronde aanvallend sterk terug. Het was prachtig te zien hoe beide mannen na
afloop gezamenlijk genoten van
hun partij en het publiek daarin
meenamen. Onmiskenbaar echte liefhebbers. Vinkevener Nick
Postma maakte zijn debuut als
profbokser en hij deed dat op indrukwekkende wijze. Hij maakte vanaf het begin direct duidelijk waar hij voor gekomen was
en met een krachtige links rechts
combinatie vloerde hij zijn tegenstander al in de 1e ronde. Overtuigender kon het niet. Het slotstuk van de avond was uiteraard
voor Steve Suppan. Hij kondigde zijn afscheid aan en verscheen
voor het laatst in de ring.

Aftasten
Het werd een gevecht zoals we
dat van Steve kennen. Rustig aftastend in de 1e ronde, zijn verdediging goed op orde en in de
daarop volgende 5 ronden een
zeer gevarieerde aanpak. Linksvoor, dan weer rechtsvoor, uitdagend, prikkende stoten en naar
het einde toe de ongekend felle
en agressieve attacks.
Hij toonde zijn klasse en talent
ook in zijn laatste partij, met zijn
explosieve stijl. En hoe begrijpelijk ook zijn keuze om afscheid
te nemen, het is jammer dat we
hem niet meer als prof in de boksring terug mogen zien.
Maar Steve heeft het boksen samen met zijn broer Mitchel en
zijn vader in de Ronde venen op
de kaart gezet en binnen de Nederlandse bokssport is de Evolution of Boxing als boksgala uitgegroeid tot een begrip en dat is
een bijzondere prestatie. Sportschool de Gym op de Voorbancken in Vinkeveen heeft inmiddels
369 leden.
Er zijn diverse trainingsmogelijkheden zoals boxlessen, personal training, circuit training, kids
en jeugdboxen, 30+ boxen, kickboxen en fitheidstraining gericht
op afvallen en atletisch lichaamsopbouw. Mitchel en Steve Suppan zullen zich volledig toeleggen op de verder ontwikkeling
van hun Gym.
Zij doen dit enthousiast, met kennis van zaken en ongetwijfeld zullen zij liefhebbers en nieuwe talenten vakkundig op weg helpen
hun doel te realiseren.
Foto: sportinbeeld.com.

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - In deze ronde ging in de
A-lijn de 1e plaats naar Ans Breggeman & Lia Guijt met 66,67%
op de 2e plaats eindigde het gelegenheidskoppel Wies Gloudemans & Marcel Dekker met
64,58% en op de 3e plaats Huub
v. Geffen & Lambert Koeter met
56,25 %. De promovendussen
Thea & Mirjam en Anja & Marja eindigde in de onderste regionen. In de B-lijn herpakte Cees
Harte & Jos v. Leeuwen zich met
de 1e plaats 60,07% op de 2e
plaats eindigde keurig het nieuwe paar Fons Roelofsma & Ton
ter Linden met 59,38% op de 3e
plaats Riki Spook & Hans Geels

met 57,64%. Het is de BVU er veel
aan gelegen om zoveel mogelijk
instroom te krijgen van nieuwe
bridgers. Zo geven we regelmatig
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook
het verenigingsleven wil leren
kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven. Voor nadere informatie 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.
Regio - Nadat Ger aan het begin
van dit jaar pas lid was geworden, heeft hij zich duidelijk doen
gelden. Na 4 weken werd zijn gemiddelde bepaald en ging hij van
start in de competitie. Enkele weken hierna wist hij zich te onderscheiden van de rest en nam de
koppositie in.
In december werd hij winterkampioen, zijn gemiddelde werd bijgesteld, maar desondanks wist hij
zich toch te handhaven en fluitend kampioen te worden. Voorwaar een prima prestatie.
Voor de tweede en derde positie
was het daarom een strijd tot op
de laatste dag.
Er waren nog 5 gegadigden voor
de ereprijzen. Tot op de laatste
partij waren het Co Celie en Willem Hop die kans hadden op de
tweede en derde plaats. Willem
kwam er uiteindelijk met 1 punt
verschil uit en legde beslag op
de tweede plaats. Co op een welverdiende derde. Het was mooi

Ger Ruimschoot clubkampioen
bij biljartclub APOLLO

te zien dat deze heren elkaar niet
veel ontliepen en het op en zeer
sportieve wijze tegen elkaar opnamen. Allen daarom gefeliciteerd.
35-jarig jubileum
Omdat de club “APOLLO” in De
Kwakel dit jaar 35 jaar bestaat,
hadden wzj de prijzen ook hierop aangepast met extra prachtige bekers.
Een van onze clubleden, Arie van
Nieuwkerk, is er zelfs vanaf de
oprichting bij en biljart nog elke
week met plezier zijn caramboles mee. Voor de aanmoedigingsprijs, de Runner-up Cup, heeft Peter van Parera de wisselbeker in
ontvangst mogen nemen. Met 43
bonuspunten was hij de gelukkige winnaar.
Bram van Klaveren had dit jaar
de prijs voor de procentueel de
hoogste serie en Lody van Ginkel
de trofee voor de kortste partij in
10 beurten.

Jeugd NK
Zondag 15 april gingen enkele van de UWTC jeugdleden naar
HRTC DOK in den Helder voor een
NK selectiewedstrijd. De 8-jarige
Tom Derogee reed bij cat 1 weer
een lekkere koers maar moet nog
iets meer power krijgen. Hij werd
net voor het einde van zijn wedstrijd ingelopen door de kopgroep. Bij cat 2 reed Mike Knook
mee, niet in de prijzen maar wel

weer ervaring opgedaan. Bij cat
6 weer een leuk deelnemersveld
en natuurlijk stond Mike Derogee
weer aan de start. Direct na de
start ging Nederlands Kampioen
Nienke Veenhoven er vandoor,
maar zij werd terug gehaald. Er
werd hard gekoerst maar het peloton bleef bij elkaar en het werd
dus een massasprint. Helaas
kwamen er twee renners ten val
in de laatste bocht waardoor het
een wat rommelige einde van de
wedstrijd werd. In de eindsprint
werd Mike keurig 4e wat hem
weer veel wat punten opleverde
voor het klassement.
Jeugdronde
Lars Hopman koos op zondag
voor een nationale wedstrijd iets
dichter bij huis, de jeugdronde
van Alphen ad Rijn.
Er stond een flink peloton van bijna 40 renners aan de start bij cat
6. Door de ligging van het parcours en de windrichting werd
het een soort intervaltraining:
700m voor de wind ging heel
hard (tot wel 50 km/uur)… daarna 700 m wind tegen wat rustiger.
Verschillende renners probeerde
wel om weg te komen, maar echt
grote gaten werden nooit geslagen.
Uiteindelijk werd het een massasprint. Lars eindigde ergens achter in het peloton.

Met minder bridgers is
het goed opletten bij ABC
Regio - Donderdag 12 april werd
de 2e ronde van de vijfde competitie gespeeld bij de Amstelbridgeclub. Omdat er nogal wat
afzeggingen waren, was het deze ochtend goed opletten en de
goede spellen gebruiken! Moeten de kaarten nu nog wel of niet
geschud worden en heb je de
spellen met de juiste nummers?
Na deze waarschuwing aan het
begin verliep dit goed. Ook misten we Henk Sluis, onze barman,
weer voor de koffie en thee. Beterschap van hieruit vast Henk.
In de A-lijn waren Henk & Greet
weer goed op dreef. Met een gemiddelde van 61% werden zij eerste en lieten alle andere paren ver
achter zich. Spel 16 was een lastig
spel in deze lijn voor oost/west.
Wordt het een harten of klaverencontract. De meeste paren kozen
voor klaveren, omdat de fit in klaveren mooier was, maar Greet &
Jeannet kozen voor harten. Een
hartencontract levert meer punten op, maar wanneer je dan gedoubleerd 3 down gaat, had je
achteraf toch beter een klaverencontract af kunnen sluiten, of
was het een vergissing? Het uitspelen van zo’n klaverencontract
was ook niet eenvoudig. 4 klaveren ging 2 down bij Greet & Henk,
maar werd gedoubleerd gemaakt
door Ada en Roelie. Knap hoor!
Bij spel 17 waren eveneens wisselende biedingen. Ciny & Herman
lieten Greet en Ria (oost/west)
2 harten spelen en dit contract
werd gemaakt, terwijl andere paren in noord/zuid 2 sans atout +
3, of 5 ruiten hebben gemaakt. Alleen Leny & Willy wisten het ruitencontract gedoubleerd down
te spelen.

B-lijn
In de B-lijn werden Gerard & Madelon met ruim 63% eerste. Ook
zij lieten de andere paren ver achter zich. Van de 24 spellen eindigden zij acht keer met een 100%
score. Gefeliciteerd. Bij spel 14
werd door iedereen 4 schoppen
+ 2 of zelfs + 3 gemaakt. Niemand
bood de slem uit. Te voorzichtig?
Dat er nog + 3 is gemaakt met
een aas buiten boord is knap van
die speler (paar Henny & Lucas),
die de verliezers keurig met een
andere kleur heeft kunnen wegwerken.
Bij spel 8 moest de keuze gemaakt worden tussen een sans
atout of een hartencontract. Altijd een lastige overweging. Drie
sans + 1 levert meer punten op
dan 4 harten, in beide gevallen
moet je 10 slagen halen, maar 4
harten + 1 levert weer meer punten op, maar dan moet je een slag
extra maken. Tja bridgen blijft
spannend.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Greet & Henk
2. Els & Alice
3. Leny & Willy
B-lijn
1. Gerard & Madelon
2. Leny & Phini en
Henny & Lucas

61,11%
55,56%
51,39%
63,19%
52,78%

Bridget u graag? Wij zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij
onze secretaris telefoon 0208223598.
Wij spelen op de donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 in het
Buurtnest.
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Veel wandelaars bij
Uithoorns Mooiste

De Springschans

Meisjes groep 6
kampioen van Uithoorn
Uithoorn - De meisjes groep
6 van basisschool de Springschans zijn tijdens de finale van
het schoolvoetbal kampioen van
Uithoorn geworden. Door deze
overwinning hebben zij zich geplaatst voor de regionale finale
die in mei gehouden zal worden.
De meisjes begonnen hun finale erg sterk en wonnen hun eerste duel met 2-0. De tweede wedstrijd werd een spannende wedstrijd tegen de Kwikstaart. Beide ploegen hadden veel kansen,
maar uiteindelijk kwamen bei-

de ploegen niet tot scoren. In het
beslissende derde duel stegen
de meiden boven zichzelf uit en
wonnen ze met 3-0. Toen het laatste fluitsignaal ging was het een
groot feest. Danique, Ella, Elisa,
Adella, Chayenne, Yenthe, Isabel,
Dewi en Elien hadden voor iedere wedstrijd hun eigen yell ‘’de
Springschans dat zijn wij, en de
beker winnen wij…..YEAH!’’. Deze
lieten ze tijdens de prijsuitreiking
uiteraard nog een keer hard aan
iedereen horen, toen zij ze beker
in ontvangst mochten nemen.

Ronald McDonald Kinderfonds

Prachtige opbrengst

De Kwakel - Afgelopen zondag
heeft de selectie van KDO zich
van haar allerbeste kant laten
zien door maar liefst 1.300 (!) loten van € 1,- per stuk te verkopen voor de loterij. De opbrengst
per lot wordt één op één overgemaakt naar het Ronald McDonald Kinderfonds. Dit kon worden gerealiseerd doordat er vele
bedrijven gehoor hadden gegeven aan de oproep om prijzen te
doneren voor de loterij.Na afloop
van de streekderby KDO – DOSR
(eindstand 2-2) werden de winnende lotnummers bekend gemaakt in de kantine, waarna diverse trotse prijswinnaars met
een grote glimlach huiswaarts
keerden. Daarnaast zijn er diverse
geldbedragen ontvangen door
de organisatie. Onze dank gaat
dan ook uit naar: De Beij Elektra
BV, Hoveniersbedrijf P. Onderwater, Kienclub KDO, Stichting Toen
en Nu en de selectie van KDO. Alles bij elkaar opgeteld kunnen ze
u met gepaste trots mededelen
dat we in totaal een bedrag van
De Kwakel - Daar was vrijdag- Wim Konst en René de Jong ston- € 2.143,90,- mogen gaan overmaavond in Andijk nauwkeurig la- den er goed voor, geen vuiltje ken naar het Ronald McDonald
veren voor nodig. De leden van leek er aan de lucht. Hun stellin- Kinderfonds. Hieronder vindt u
Kunst en Genoegen waren de- gen verzandden echter en toen het overzicht van de winnende
ze avond naar de kop van Noord- Wim Konst een plakkertje miste, lotnummers. Mocht u nog niet in
Holland getogen om te dammen een dam term, viel er niets meer de gelegenheid zijn geweest om
voor lijfsbehoud. Alleen winst te lijmen en kwam Andijk terug uw prijs in ontvangst te nemen,
kon de Kwakelse club nog red- tot 2-4. Zoals zo vaak maakt Re- stuurt u dan even een e-mail naar
den van het stapje terug. In de né er een potje van om als laat- sponsor@kdo.nl. Op deze manier
gezellige bibliotheek van Andijk, ste partij te eindigen, de klokken zullen zij er voor gaan zorgen dat
net een huiskamer, werden om moesten alweer bijgesteld wor- u de prijs alsnog zult krijgen.
half acht de klokken gestart. Wim den. Hij bracht de teamleider zo
Keessen, Aalsmeerder, gaf K&G tot wanhoop, René schijnbaar
hoop.
onbewogen achter het bord en
Met een damcombinatie zette hij Adrie er zuchtend en steunend
zijn ploeg na twee uur op voor- omheen. Maar in een drie om drie
sprong. Een uurtje later deed stand moet zijn tegenstander uitAdrie Voorn daar een schepje bo- eindelijk in remise berusten en is
venop, na een gedegen voorbe- René de gevierde held, Andijk dereiding. Met Pasen had hij al An- gradeert nu. Ver na het midder- De Kwakel - Afgelopen vrijdag
dijk lopen gedaan en menig hek nachtelijk uur arriveren de dam- 13 april werd op hockeyclub Qui
bedwongen. Met een hek zette mers weer opgelucht in De Kwa- Vive voor de 6e keer met succes
hij zijn opponent dan ook klem kel. De volgende morgen mag een voorronde van de schoolhocgeorganiseerd.
waardoor K&G een riante 4-0 ‘de baas’ van het KDO-complex keycompetitie
voorsprong nam. Slechts een zelf de vlag in top hijsen, K&G vol- Geen ongeluksdag, integendeel!
puntje was nog nodig voor lijfs- gend seizoen weer hoofdklasse, Er kan teruggekeken worden op
een super geslaagde dag schoolbehoud. De resterende dammers klasse. Nu KDO nog!
hockey voor meisjes in de categorie jong. Vele middelbare scholen uit de regio Amsterdam namen met totaal 14 teams deel
aan het toernooi; ons plaatselijke Alkwin Kollege zelfs met twee
teams. Ondanks wat twijfelachtige weersvoorspellingen hielp het
weer mee om er een fantastische
dag van te maken. Om 08.00 uur
toen de organisatie startte met
de voorbereidingen liet het opgekomen zonnetje al zien dat het
een fijne hockeydag beloofde te
worden. En dat werd het! De wedstrijdplanning van de KNHB verliep door de secure leiding van de

René de Jong loodst
K&G in veilige haven

* Kwekerij De Amstel: Zes grote
planten (1 plant per lot): Rood
98 / 403 en 825 en geel 77 /
707 / 873
* A&M Producties: Een Snickers
Hoodie: Geel 80
* Loogman Aalsmeer: 10 autowasbonnen (5 sets van 2
stuks): Rood 181 / 318 / 601 en
geel 205, 434
* Solidoe Aalsmeer: 3 rugzakjes
met inhoud: Rood 626 / 904
en geel 423
* Sparnaay: 3 cadeaubonnen
van € 25,-: Rood 106, geel 322
/ 332
* Marian’s HomeHairStyling: 3
pakketjes haarverzorgingsproducten: Rood 319 / 423 en
geel 326
* Kwekerij De Noordpoel: 2 opgemaakte
plantenbakken,
rood 516 en 702.
* Electrico: 2 Bluetooth speakers JBL, rood 540 en geel 207
* Peterra: Een bon voor voetreflex massage: rood 965
* Miko Koffie Nederland: 6 dozen van 1 kg Miko Classico
Crema espressobonen, rood
151 /409 / 653 en geel 132 /
526 en 589.
* AH Jos van den Berg: Een gevulde boodschappentas t.w.v.
€ 50,: geel 829
* Tiny Vork: Een dinerbon: rood
208
* Rick FM: Een uur lang radio
maken op een n.t.b. dag en
tijdstip: geel 656

Schoolhockeytoernooi
bij Qui Vive groot succes
dames achter de wedstrijdtafel
tot op de minuut gelijk, capabele
scheidsrechters leidden de wedstrijden met verve, de velden waren op en top speelklaar en achter de bar zorgden de dames en
1 heer ervoor dat de magen naar
wens gevuld konden worden.
Dat, naast de wil om te winnen,
het bovenal een gezellige sportieve dag is geweest, blijkt wel uit
het feit dat de scheidsrechters de
hele dag hun kaarten niet uit de
borstzak hebben hoeven te toveren.
Na vele jaren hegemonie werd
het Keizer Karel College dit jaar
onttroond. De winnaar is het Hervormd Lyceum Zuid geworden,
dat in de finale met grote cijfers
won van het Barlaeus gymnasium. Het Alkwin 1 team, dat in de
poule nog 0-0 speelde tegen het
HLZ, behaalde ongeslagen een
hele goede derde plek!

Op de foto het winnende team van het Hervormd Lyceum Zuid

Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Op de laatste vrijdag van de maand maart is er
weer geklaverjast bij Legmeervogels. Zoals gebruikelijk was
er weer een grote nopkomst en
waren er die avond precies genoeg tafels en stoelen om iedereen een plaatsje te geven. Na een
4-tal rondes is de stand van die
avond opgemaakt. De hoogste
partij van de avond is gespeeld
door Wim Tjalsma en Gerrit Vink.
Met een totaal van 2283 punten.
Naast de hoogste was er ook een
laagte record. Met 759 Jacqueline

v.d. Berg en Corrie van Bemmelen waren zij minder gelukkig deze avond.
Dora v.d. Steen ging met 7146
punten in de tas met de 3e prijs
naar huis. De tweede prijs met
7446 punten is gegaan naar Patrick Lebesque . Maar de winnaar
van deze avond is geworden Wim
Tjalsma met 7895 punten. Dan
is er een iemand geweest waarbij het allemaal erg tegen heeft
gezet en dit is deze keer Willem
Boer. Hij behaalde slecht 4842
puntjes.

Uithoorn - Afgelopen zondag
organiseerde de wandelafdeling van AKU voor de eerste keer
een wandelevenement onder de
noemer van Uithoorns Mooiste.
De organisatoren hadden geen
mooier weekend kunnen uitzoeken want onder het genot van
een heerlijk lentezonnetje konden de wandelaars op deze zondag hun wandeling door Uithoorn en De Kwakel volbrengen.
Meer dan 150 wandelaars melden zich ‘s morgens in het clubhuis van AKU waar ze een routebeschrijving kregen en een consumptiebon die onderweg kon
worden benut bij een van de
stempelposten.
Je zou denken dat veel mensen
op bekend terrein liepen en overal waar ze naar toe geleid werden, wel een keer waren geweest.

Maar dat bleek niet zo te zijn,
want regelmatig werd de opmerking gemaakt ‘oh , hier ben ik nog
nooit geweest’. Het was duidelijk dat veel wandelaars geoefend
waren, want de langere afstanden van 10 en 16 kilometer waren voor niemand een echt groot
probleem.
Iedereen kwam warm en voldaan
weer terug op de startplek, rond
14.00u. was iedereen weer ‘binnen’ en op het terras voor het
clubhuis van AKU werd buiten in
de zon met of zonder drankje nog
even nagepraat.
De wandelafdeling was heel tevreden over het aantal deelnemers en het verloop van de wandelingen en is zeker van plan om
UIthoorns Mooiste – de wandeling een jaarlijks terugkerend
evenement te laten worden.

De Zon

Jongens groep 6 van
kampioen schoolvoetbal
De Kwakel - De jongens groep 6
van basisschool de Zon hebben
tijdens de finale van het schoolvoetbal een geweldige prestatie geleverd. Met maarliefst drie
overwinningen en 16 doelpunten zijn de jongens kampioen
van Uithoorn geworden. De eerste wedstrijd tegen de Kwikstaart
gingen de jongens gelijk goed
van start. Na een paar opgelegde kansen opende Stijn de score.
De openingstreffer was het begin
voor een echt doelpuntenfestijn
en uiteindelijk was 9-0 de einduitslag. In de tweede wedstrijd lieten de jongens ook tegen groep
6 van de Kwikstaart zien dat ze in
topvorm waren. De jongens lieten zien dat ze echt als een team

aan het spelen waren en dit zorgde voor een 3-0 overwinning.
De derde en beslissende wedstrijd tegen het Duet was een
spannende wedstrijd, waar ook
de uitstekende keeper Dani aan
het werk moest. Ook deze wedstrijd werd met veel goals gewonnen, 4-2. Na het fluitsignaal
kon het grote feest beginnen. De
toppers uit de Kwakel liepen hun
verdiende ereronde en mochten
daarna de beker in ontvangst nemen. Dean, Jack, Luuk, Gijs, Roy,
Dani, Stijn en Thijs hebben een
geweldige teamprestatie geleverd. Door deze teamprestatie
hebben de jongens van de Zon
zich geplaatst voor de regionale finale.

Zesde Jeu de Boules
Toernooi
De Kwakel - Woensdag jl. organiseerde de plaatselijke Jeu de Boulesclub “Het Wilgenhofje” in De
Kwakel weer een van haat toernooien, dat iedere keer weer gesponsord worden door een Kwakelse ondernemer.
Deze keer was dit kaasboer Ron,
die 10 waardebonnen beschikbaar stelde. Er deden deze middag 18 leden mee.
Er werden drie ronden gespeeld
met onderling veel strijd, om deze ronden te winnen. Na twee

ronden waren er nog vier leden
die deze gewonnen hadden. De
derde ronden moest de beslissing brengen.
Uiteindelijk waren er twee spelers die hun derde partij wisten
te winnen. Dit waren Wout Verlaan 3+22 en Wil Kennis 3+22. De
overige waardebonnen werden
gewonnen door Berry Hogerwerf, Anneke Koeleman, Annie de
Jong, Thera Winter, Mien de Jong,
Andre de Jong, Riet Hogerwerf
en Lien Kouwenhoven.

