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Genomineerden van beste ondernemer van Nederland bekend

Jos van den den Berg van
Albert Heijn bij de laatste drie
Uithoorn - Op 19 januari presenteerde Jort Kelder in Hart van Holland namens het Vakcentrum de
12 provinciewinnaars van de ZO²Z
Award 2011. Jos van den Berg Albert Heijn uit Uithoorn werd uitgeroepen tot beste ondernemer van
Noord-Holland en hij ging verder om
te komen tot de benoeming van beste ondernemer van Nederland. In de
afgelopen weken zijn deze ambassadeurs voor het zelfstandig ondernemerschap bezocht en beoordeeld
door collega-ondernemers en werd
er een SWOT-analyse van hun ondernemerschap gemaakt door wetenschappers van EIM Stratus. Nadat de wegingsfactoren op de diverse beoordelingen zijn losgelaten, zijn
er nu nog drie gegadigden voor de
grote prijs over en een van hen is Jos
van den Berg Albert Heijn. Hij gaat
het de komende weken opnemen
tegen Titus Vogt - Jumbo in Dokkum

en Paul Papo & Anrico Maat – Jumbo in Groningen. Deze drie kwamen
als de drie hoogstscorende ondernemers naar voren.
Bezoeken
Inmiddels zijn alle provinciewinnaars, dus ook Jos van den Berg,
met het Vakcentrum op bezoek geweest bij hun eigen Commissaris
der Koningin of Gedeputeerde, vaak
vergezeld door een lid van het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin hun bedrijf
is gevestigd. Natuurlijk is bij deze gelegenheid ook het rapport ‘De
meerwaarde van de zelfstandige levensmiddelendetaillist’ aangeboden.
Hiervan heeft u in deze krant reeds
steeds het bericht en de foto’s kunnen bewonderen. Goede contacten met provinciale en lokale overheid blijken opnieuw heel waardevol. Voor de genomineerde onderne-

mers breken er spannende en drukke tijden aan. Natuurlijk worden er
filmimpressies in de bedrijven gemaakt, die tijdens de Dag van het
Vakcentrum worden getoond. Hun
hoofdsponsors Bavaria, Coca Cola,
FrieslandCampina, Henkel en ING
plannen de komende weken natuurlijk extra activiteiten met de genomineerde ondernemers. Maar het belangrijkste is het bezoek van de finalejury, bestaande uit Theo Roos (adviseur van het bestuur van het Centraal Bureau Levensmiddelen-handel), Jan Meerman (voorzitter Detailhandel Nederland en brancheorganisatie CBW/Mitex) en Vakcentrumvoorzitter Harrie ten Have.
Op dinsdag 17 mei maakt het Vakcentrum de winnaar van de ZO²Z
Award 2011 bekend. Natuurlijk zullen wij dit alles voor u op de voet volgen en wij wensen Jos van den Berg
veel succes.

“Wij gaan nog steeds voor
‘de knip’ in de Irenebrug”
Uithoorn - Het is een poosje stil geweest rond de Irenebrug over de
Amstel, in de zin of deze nu wel of
niet wordt afgesloten voor doorgaand verkeer naar Uithoorn v.v.
Wethouder Maarten Levenbach van
de gemeente Uithoorn gaf recentelijk op ons verzoek een toelichting
op de huidige stand van zaken.
“Het is mij bekend dat de provincie Utrecht nog altijd niet gecharmeerd is van het idee dat de Irenebrug mettertijd wordt afgesloten
voor doorgaand verkeer en uitsluitend als toegang zal dienen voor de
ondergrondse parkeergarage. Dat is
de variant waarvoor wij destijds gekozen hebben en waar de gemeenteraad ook mee heeft ingestemd,”
vertelt Levenbach. “Over de provin-

cie Noord-Holland zijn we inmiddels wat positiever. Het gaat ons
in deze hele problematiek voornamelijk om de leefbaarheid van Uithoorn. Als we ‘de knip’ in de brug zoals die onder deze aanduiding inmiddels een eigen leven is gaan leiden - niet hadden kunnen en mogen
aanbrengen, hadden we überhaupt
niet eens hoeven meewerken aan
de omlegging van de N201. Dat had
voor ons dan geen zin gehad. Als we
werkelijk een mooi en aangesloten
dorpscentrum willen hebben, moet
dat verkeer er immers uit. Derhalve
is gekozen voor de garagevariant en
die gaat er wat mij betreft ook komen. Is de provincie Noord-Holland
daar nu 100 procent mee akkoord?
Nee! Er zijn nog enkele punten van

discussie. Eén: de provincie stelt dat
er voorzien moet worden in een calamiteitenroute. Daar zijn wij het inhoudelijk mee eens. Voor het geval
er in het aquaduct onder de Amstel
onverhoopt iets gebeurt in de vorm
van een ongeluk, moeten de hulpdiensten er kunnen komen. Zoals
bekend is wordt niet voorzien in een
parallelweg naast de rijstroken van
de omgelegde N201 nabij het aquaduct. Daarvoor hebben wij een uitstekende oplossing gevonden, namelijk het gebruik van de busbaan
(...). Bij het busstation er op en aan
de andere kant er weer af vice versa.
Dat moet nog zwart op wit worden
vastgelegd maar daar zijn we het samen over eens. Dat is dus geregeld.”
(Lees verder elders in deze krant)

Compleet,
goed,
betaalbaar
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Anth. Fokkerweg 16-20 1422 AG Uithoorn
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Erik Droogh in het midden met enkele toeschouwers er omheen.
Foto: Alex Broekmeulen

‘Lotje, mijn
lapjespoes, is
neergeschoten
Uithoorn - “Lotje is in de Van Deijssellaan neergeschoten op woensdag 20 april om 10.35 uur, iemand
heeft het schot gehoord. Ze zat waarschijnlijk gewoon op het dak van een
schuurtje in het zonnetje, want de kogel is van de zijkant naar boven haar
lijfje in gegaan. De kogel zit vlak bij
haar ruggengraat en 3 cm van haar
hartje. Hoe het verder afloopt is afwachten, de kogel kan niet verwijderd
worden. Bij buurtonderzoek kwam ik
te weten dat er al iemand in de Arthur
van Schendellaan een poos geleden
2x een kogel door de voorruit gehad
heeft. Verder heeft iemand in de Bouterselaan vorige week een schot gehoord en een duif uit de boom zien
vallen. Heeft iemand iets gezien of
gehoord, neem dan contact op met
Wilma de Jong, Van Deijssellaan 35 of
telefonisch: 06-51069273. Bedankt.”
Wilma de Jong

Vol gas de sloot in
Uithoorn - Afgelopen zondag 24
april was het ‘extreem’ gezellig bij
het monumentje langs de Amstel
tegenover het jongerencentrum The
Mix. Fabian Westkamp had namelijk in de ochtend wat mensen opgebeld om te komen Lakejumpen.
Hij had een schans geplaatst naast
het monumentje en wat platen over
het gras gelegd. Hierdoor konden
de deelnemers vol gas richting de

Schans rijden. Van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur zijn mooie sprongen
gemaakt door de deelnemers. Deze
werden gemaakt op een BMX fiets
met lege flessen er aan getapet, zodat de fiets niet kon zinken. Ook een
inline-skater maakte met zijn skates
de sprong. Dit leuke evenement zal
zeker deze zomer herhaald worden.
De dag werd afgesloten met een
leuke groepsfoto.

Waternet sponsor van kanopolotoernooi
Uithoorn - Op 21 en 22 mei aanstaande vindt het jaarlijks kanopolotoernooi van de Uithoornse Roeien Kano vereniging Michiel de Ruyter weer plaats. Vanwege de internationale uitstraling heet het toernooi de Amsterdam Open. Naar verwachting zullen meer dan 25 teams
uit acht verschillende landen hun
opwachting maken. Daarmee is het
toernooi het meest internationale sportevenement van de gemeente Uithoorn. De belangrijkste Europese topteams zullen strijden om de
felbegeerde wisseltrofee.
Het toernooi wordt gesponsord
door Waternet. Dat is niet zo verwonderlijk want Waternet staat voor
schoon water in de Amstel. Waternet zuivert het afvalwater in Uithoorn en houdt het oppervlaktewater op peil en schoon. De kanopolo-

ers kunnen dus met een gerust hart
kopje onder gaan.
Kanopolo
Kanopolo is een spectaculaire balsport. Het is een combinatie van kanoën en waterpolo, aangevuld met
een vleugje rugby. De spelers zitten
in een kano en het doel (één bij anderhalve meter) hangt op twee meter boven het water. Het is een dynamische sport die in zijn huidige vorm net vijftien jaar wordt gespeeld. Twee teams, met per team
vijf spelers in het veld, spelen wedstrijden die twee keer tien minuten duren. Het doel van het spel is
vanzelfsprekend om meer doelpunten te maken dan de tegenstanders.
Alle spelers zitten in kleine, wendbare kano’s. De keeper verdedigt
zijn doel door zijn peddel omhoog

te steken. In de aanval gaat hij gewoon mee. Het spelletje gaat razendsnel op en neer. Mensen die
de sport voor het eerst zien, schrikken vaak van de ruigheid ervan.
In werkelijkheid is het een relatief
blessurevrije sport. Dit komt vooral door de goede uitrusting. De spelers zijn verplicht een helm met rekje voor het gezicht te dragen en een
dik zwemvest dient als stootkussen.
Ook zijn de stompe punten van de
kano voorzien van een ‘bumper’. De
sport combineert facetten van diverse sporten met elkaar; snelheid,
technische beheersing van de boot,
balbeheersing, kracht, tactisch inzicht en teambuilding. Kanopolo is
een snelgroeiende sport en wordt
over de hele wereld gespeeld. In
Nederland zijn dertig verenigingen
die aan kanopolo doen.
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

n

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

De korte bijeenkomst wordt afgesloten met een verhaal waarin aandacht
is voor het leed uit De Oorlog. We
komen bijeen bij het Oranjepark om
19.30 uur. Daarvandaan lopen trommelaars van KNA voorop in een Stille Tocht naar het Stilte Monument bij
de Thamerkerk aan de Amstel. Vanaf 19.55 uur is daar een kort programma met twee minuten stilte, het zingen van het Wilhelmus en luisteren
naar proza. Voor hen die slecht ter
been zijn staan stoelen klaar. Koperblazers van KNA verlenen muzikale
medewerking. Nadat burgemeester
en wethouders een krans hebben gelegd is er voor iedereen gelegenheid
om bloemen op het Stilte Monument
te leggen. Het comité 4 meiherdenking Uithoorn hoopt dat er veel mensen, ouderen, jongeren en ouders met
hun kinderen, aanwezig zullen zijn.

u

Per abuis staat de verkeerde locatie op de kaartjes van het circus dat
wordt gehouden van 28 april t/m 1

w

s

mei. Het circus zal plaatsvinden op
het evenemententerrein in De Kwakel
op de Rozenlaan/Evenementenlaan.

ACtiViteiten KALenDeR

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

e

Circus Freiwalds menagerie

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

i

ALGemene inFORmAtie

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

4 meiherdenking bij het
stilte monument
Het comité 4 meiherdenking Uithoorn
nodigt iedereen uit om aanwezig te
zijn bij de plaatselijke herdenking en
bloemen of een bloem mee te nemen.
De bijeenkomst wordt gekenmerkt
doordat er niet alleen wordt stilgestaan bij de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij al die
slachtoffers van oorlogen daarna, of
bij slachtoffers gevallen op straat. Het
thema van dit jaar is dan ook “Vrijheid op straat”. Naast een toespraak van burgemeester
Oudshoorn zijn er dit jaar
bijdragen van leerlingen
van De Regenboog
en van bewoners
van de Europarei.

e
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Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 13 mei

Feest in uithoorn en De Kwakel
op Koninginnedag
Niet alleen Koningin Beatrix is druk
bezet op Koninginnedag. Burgemeester Dagmar Oudshoorn heeft op
30 april ook een volle agenda en zal
een aantal activiteiten in Uithoorn en
De Kwakel bezoeken.

Opening feest in De Kwakel

Het officiële startsein van de festiviteiten in De Kwakel wordt dit jaar door
burgemeester Oudshoorn gegeven.
Zij doet dit om ongeveer 10:45 uur met
muzikale ondersteuning van Tavenu.
Daarna worden er ballonnen opgelaten. Ieder kind krijgt bij zijn ballon een
lootje dat kans geeft op een geldprijsje. De winnende lotnummers worden
gelijktijdig met de prijsuitreiking van
de kinderspelen bekend gemaakt. Na
de officiële opening gaat het programma voor de kinderen van start.

Prijsuitreiking van de fietsversiering in De Legmeer

In de middag gaat de burgemeester naar De Legmeer. De fanfare van
KNA marcheert met de majorettes
vanaf 12.00 uur vanaf het KNA gebouw naar het evenemententerrein
in Legmeer West. Tijdens deze tocht
kunnen kinderen zich aansluiten met
versierde fietsen. Voor de drie mooiste fietsen is er een prijs beschikbaar.
Om 13:30 uur zal Dagmar Oudshoorn de drie prijzen uitreiken.

meer activiteiten tijdens
Koninginnedag?

Naast deze activiteiten is er op 30
april nog veel meer te doen. Een uitgebreid programma van deze dag
staat op www.uithoorn.nl onder activiteiten.

Aangepaste openingstijden
4 mei
5 mei
6 mei

i.v.m. dodenherdenking
avondopenstelling burgerzaken tot 19.00 uur
Bevrijdingsdag, gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
inklemdag, gemeentehuis en gemeentewerf gesloten

Loket wonen, welzijn en
Zorg op 31 mei gesloten
Op 31 mei 2011 is het Loket wonen, welzijn en Zorg in de gemeenten Aalsmeer en uithoorn gesloten. Het telefonisch spreekuur is
op deze dagen ook gesloten.

t/m 15 mei
27 apr.
28 apr. t/m
1 mei
29 apr.
29 apr.
30 apr.
30 apr.
30 apr.

30 apr.
30 apr.
30 apr.
30 apr.
4 mei
4 mei
5 mei
8 mei
10 mei
10 mei
12 mei
12-14 mei
14 mei
14 mei
14-21 mei
15 mei
15 mei
16-18 mei

uw aanslag gemeentelijke
belastingen 2011 al betaald?
Met dagtekening 28 februari 2011 zijn
de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2011 verzonden. De eerste betaaltermijn is op 31 maart 2011
vervallen. Vóór deze datum had de
helft van de verschuldigde belasting
betaald moeten zijn. Op 30 april 2011
vervalt de laatste termijn van deze
aanslagen. Spoedig daarna gaan de
aanmaningen de deur uit en daarbij

worden aanmaningskosten in rekening gebracht.
Wilt u geen risico lopen om een aanmaning te krijgen, maak dan gebruik
van de mogelijkheid van automatische incasso. Een machtigingsformulier is u bij uw aanslag toegezonden. Voor nadere inlichtingen kunt
u bellen met Cannock Chase, tel.
0487-518517.

Herstraten Geertruidahoeve
Vanaf 2 mei wordt het gedeelte Geertruidahoeve. 1 t/m 7. door aannemers bedrijf van Amerongen uit Amstelveen herstraat. De toegang tot de
garageboxen 16A t/m 16Q is niet bereikbaar. Bewoners zijn hierover per
brief ingelicht. De werkzaamheden

nemen ongeveer 2 weken in beslag.
Tijdens het herstraten kunt u uw auto niet voor uw huis parkeren. Wij adviseren u de auto ergens anders in
de wijk te parkeren, bijvoorbeeld in
de Wikke of op de parkeerplaats van
Zevenblad.

16-19 mei
19 mei
21 mei
21 mei
21 mei
21 mei
21 mei
25 mei
27 mei
27-29 mei
28 mei
28 mei

De vereniging ThamenCollectief exposeert in gemeentehuis.
Thema van de expositie is “Beelden in Uithoorn”.
Expositie Dier gevangen in de kunst. Galerie Fort a/d Drecht.
Openingstijden:12.00-17.00 u.
Inspraakbijeenkomst eerste fase herinrichting Amsterdamseweg
in Thamerkerk, aanvang: 20 u. Wethouder Levenbach is hierbij
aanwezig.
Circus Freiwald Menagerie http://www.menagerie-circus.nl
Evemententerrein De Kwakel
Koninginnemarkt, loterij, wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Lampionnenoptocht door Thamerdal m.m.v. KNA. Start bij
basisschool De Regenboog, Kuyperlaan 50. Van 20.30-21.30 uur.
Klaverjassen Dorpshuis De Quakel start 13.30 u.
Inschrijving vanaf 12.30 u. 3,50 euro.
Optocht met versierde fietsen door Legmeer m.m.v. KNA naar
evenemententerrein Legmeer West.. Start bij KNA-gebouw.
Duurt van 12.00-13.30 u.
Buurtbeheer De Legmeer organiseert viering Koninginnedag op
evenemententerrein Legmeer West (8.00-23.30 u.)
Burgemeester Dagmar Oudshoorn is aanwezig bij de prijsuitreiking
van de mooiste versierde fietsen (13.30 u.)
Buurtbeheer Europarei organiseert viering Koninginnedag bij
buurtcentrum ’t Buurtnest (9.00-17.00 u.)
Feestcomité De Kwakel organiseert Viering Koninginnedag bij
Dorpshuis De Quakel. (9.00-20.00 u.)
Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert viering
Koninginnedag aan de Wilhelminakade (9.00-19.00 u.)
Vrijmarkt op Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade.
Comité 4 meiherdenking gemeente Uithoorn organiseert
Dodenherdenking bij Stiltemonument tegenover Thamerkerk.
Stille tocht vanaf Oranjepark, 19.30 u.
Herdenking De Kwakel, 4 mei Comité De Kwakel (Egeltjesbos)
19.30- 20.30 u.
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€2,50) 13.30 u.
De tuin Bram de Groote (t/o Boterdijk nr. 61) is geopend
van 13.00-16.00 u.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 uur.
Toegang gratis
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 u.
12 mei 18.00-21.00 u.; 13 mei, 14.00-21.00 uur; 14 mei,
10.00-15.00 u. Snuffelmarkt, Amstelhof , Noorddammerweg 30
Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61, 12.00-17.00 u.
Reünie Alkwin Kollege, 16.00-24.00 u., reüniecommissie
Alkwin Weegbree 55
Week van de amateurkunst. Aanmelden bij admin@dehint.nl.
Info www.dehint.nl
CREA wolvilten workshop door Ria Demarteau. Van 13.30-16.30 u.
voor 25 euro incl. materiaal. Bij CREA Uithoorn Fort aan de Drecht,
Grevelingen 56. Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297- 561291
Rabo Cycle Tour Le champion Meerwijk-Oost en Oude Dorp,
10.35-14.30 u.
Olympia’s Tour Provincie Noord-Holland, diverse locaties door
Uithoorn
Avondvierdaagse
vanaf 19.30 u. inhalen deelnemers avondvierdaagse m.m.v.
majorettes en jeugddrumfanfare KNA
B&W nemen deel aan rondleiding bij Koppers en Neville in
kader tweejaarlijkse landelijke Dag van de Chemie, 11.30 uur.
Kinderboerderij De Olievaar, Schaapscheerdersfeest,
13.30-16.00 uur. Ritje per huifkar kost € 0,50.
Motortoertocht Appie Run, Stichting 2 wheels 4 wings,
13.00-15.10 uur in Oude Dorp
Majorettes en jeugddrumfanfare KNA lopen door
Thamerdal en spelen bij De Hint, 14.30-15.30 uur.
Start schildercursus van 4 lessen. (resterende data 28 mei
en 18 en 25 juni) . 13-30-16.30 uur. Kosten: € 87,50.
info: Joke Zonneveld, 020-6418680.
Buurtschouw Burg. Kootpark; start bij parkeerplaats De Otter,
19.00 u.
Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 14.30 u.;
kaartverkoop aan de bar.
Sport & Spelweekend Legmeervogels.
Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersport De Kwakel;
10.00-16.00 u.
Muziek op terras Het Rechthuis, 16.00-19.00 u.
evenementen vanaf juni 2011 staan op www.uithoorn.nl

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden
op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen
van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

ARTHUR VAN SCHENDELLAAN/ZIJDELWEG

Van maandag 18 april t/m vrijdag 20
mei is de aansluiting van de Arthur
van Schendellaan op de Zijdelweg
afgesloten. Fietsers en voetgangers
kunnen echter gewoon de Zijdelweg
blijven oversteken en hun weg vervolgen.

AAN DE ZOOM/ZIJDELWEG

Van maandag 18 april t/m vrijdag
20 mei is de aansluiting van Aan de
Zoom (ter hoogte van de Geertruidahoeve) op de Zijdelweg afgesloten.
Fietsers en voetgangers kunnen gewoon de Zijdelweg blijven oversteken en hun weg vervolgen.

WATSONWEG OP 7 EN
8 MEI AFGESLOTEN

De Watsonweg tussen Vuurlijn en
provincialeweg N201 is van zaterdag
7 mei 07.00 uur tot maandag 9 mei
05.00 uur afgesloten. Dit weggedeelte krijgt dan een nieuwe asfaltlaag.
In verband met deze afsluiting wordt
voor autoverkeer van en naar Meerwijk-West een omleiding ingesteld.
Deze omleiding loopt via de Polderweg en de bussluis naar de Laan van
Meerwijk. Voor bewoners/bezoekers
van Meerwijk zal door Connexxion
een aparte pendelbus worden ingezet tussen het busstation en Meerwijk Oost/West.
Sinds november 2010 is Schelvis
Infra namens de gemeente Uithoorn bezig met de reconstructie
van de Watsonweg tussen de Vuurlijn en N201 om een goede aansluiting te maken op de in aanbouw zijnde woonwijk Park Krayenhoff. Ook
wordt een extra busstrook op dit gedeelte van de Watsonweg aangelegd.
Voor eventuele vragen aangaande
dit werk kunt u zich wenden tot de
heer Disseldorp. De heer Disseldorp
is bereikbaar op tel. (0297) 513 111.

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbeperkt.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. Inzageperiode: onbeperkt.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. Inzageperiode: onbeperkt.
Tijdelijk:
- Besluit tot aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 123 te Uithoorn. Ter inzage van 16 maart t/m
27 april 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals (0297) 513111.
- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2011 in het Oude Dorp en Thamerdal.
Ter inzage van 23 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, (0297) 513111.
- Verkeersbesluit braderieën op 9 april 2011 en 24 juni 2011. Ter inzage van 23
maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, (0297) 513111.
- Gewijzigd bestemmingsplan “De Kwakel”. Ter inzage van 24 maart t/m 4 mei
2011. Contactpersoon: mw. J.E. Filippo, tel. (0297) 513111.
- Gewijzigde milieuvergunning cactuskwekerij/dierenpension Jaagpad 36 ligt ter
inzage van 24 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon mw. R. de Noo, (0297)
513111.
- Ontwerp aanwijzingsbesluiten wijziging hondenroutes ligt ter inzage van 24
maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon mw. R. de Noo, (0297) 513111.
- Conceptbeleid gehandicaptenparkeerplaatsen ligt ter inzage van 23 maart t/m
4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Meerwijk ligt van 25 maart 2011 tot en met 6 mei
2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. .A. Stevens, tel.: (0297) 513111
- Ontwerp Herinrichting Amsterdamseweg ligt ter inzage van 28 maart t/m 6 mei
2011. Contactpersoon de heer R. van de Pol, (0297) 513111.
- Verkeersbesluit Evenementen 2011 in De Kwakel ligt ter inzage van 13 april
t/m 25 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, (0297) 513111.
- Verkeersbesluit evenementen Koninginnedagviering 2011 in Dorpscentrum
Uithoorn. Ligt ter inzage van woensdag 13 april 2011 t/m woensdag 25 mei
2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, (0297) 513111.
- Verkeersbesluit ﬁets-voetpad Ringdijk-Gerberalaan ligt ter inzage van 13 april
t/m 25 mei 2011. Contactpersoon: mw. M.A. Vermaas, (0297) 513111
- Voorontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt ligt vanaf 22 april t/m 5 mei 2011
ter inzage. Contactpersoon: de heer W. van de Lagemaat, (0297) 513111.
- Ontwerp bestemmingsplan “Helene Swarthlaan” ligt van 21 april t/m 1 juni 2011
ter inzage. Contactpersoon: mw. .A. Stevens, (0297) 513111.
- Zakelijke beschrijving overeenkomsten Vinckebuurt, gemeente Uithoorn” ligt
vanaf 21 april tot 2 juni 2011 ter inzage. Contactpersoon: de heer J. Correljé,
(0297) 513111.
- Rijksbesluit afvoeren schuur Boterdijk 77 van lijst beschermde rijksmonumenten ligt ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: de heer J. van
Heeswijk, (0297) 513111.
- Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij
Wederik 27. ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, (0297) 513111.
- Conceptbeleidsnota Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten ligt ter inzage van
28 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. M.C. Wegewijs, (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Thamerdal
- Colijnlaan 32 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 13 april 2011.
BUITEN BEHANDELING STELLEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof) Langs de Baan 68, buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een kozijn in de voorgevel. Bezwaar: t/m 31 mei 2011.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Tegen de afgifte van dit besluit omgevingsvergunningvrij bouwwerk kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Uithoorn,
postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank Amsterdam (postbus 75850, 1070 AW Amsterdam) om een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor worden u door de desbetreffende dienst kosten in rekening gebracht.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100, het vervangen en vergroten van een dakkapel
aan de achterzijde.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Het Fort 19, omgevingsvergunning voor het slopen van de woning. Bezwaar:
t/m 1 juni 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 16, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning,
plaatsen van een overkapping en het wijzigen van de gevel. Bezwaar: t/m 31
mei 2011.
- Blauwe Gans 7, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw.
Bezwaar: t/m 1 juni 2011.
- Harlekijneend 30 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op eerste verdieping, voorzijde. Bezwaar: t/m 2 juni 2011.
Thamerdal
- De Savornin Lohmanlaan 5, omgevingsvergunning voor het veranderen van
een garagedeur in een vast kozijn met deur. Bezwaar: t/m 1 juni 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 100, omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame op de hoekgevels van het pand aan het Zijdelwaardplein 100. Bezwaar: t/m
2 juni 2011.
- Arthur van Schendellaan 100, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 1 juni 2011.
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit):
- Praktijkschool Koningin Emma, Legmeerplein 55 voor het tijdelijk opslaan van
propaan. Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de
vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet
bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of
het instellen van beroep.
Uithoorn, 27 april 2011
WET MILIEUBEHEER, kennisgeving besluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij, onder voorschriften en/of beperkingen ter bescherming van het milieu, aan PPG Coatings b.v.
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend voor Verffabriek Uithoorn, gevestigd op het perceel Amsterdamseweg 14 te Uithoorn. In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het besluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 28 april tot
en met 8 juni 2011 ter inzage gedurende de openingstijden van de receptiebalie,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken
ook buiten de werkuren worden ingezien.
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden tegen ons besluit
beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Voorwaarde is dat de belanghebbende tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbesluit zijn/haar zienswijze
naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar redelijkerwijs niet kan worden verweten. Het besluit wordt
van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn aﬂoopt voor het
indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met
toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld inhoudende
een schorsing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn (in tweevoud) worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening
moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep of een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt grifﬁerecht geheven.
Uithoorn, 27 april 2011.
SCHUUR BOTERDIJK 77 AFGEVOERD VAN LIJST
BESCHERMDE (RIJKS-)MONUMENTEN
Van de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een besluit ontvangen waarbij
de schuur Boterdijk 77 in De Kwakel afgevoerd wordt van de lijst van Beschermde (rijks-)monumenten. Het gaat om een administratieve correctie van de historiserende nieuwbouw in 1999. Door de historiserende nieuwbouw is de rijksstatus
van de schuur vervallen en ter bescherming is de schuur bij collegebesluit van 15
juni 1999 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Er is toen wat misgegaan met de afvoering in het rijksregister en dat wordt door dit besluit alsnog gecorrigeerd.
Het rijksbesluit ligt ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011 bij de receptie in het gemeenthuis. De belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de minister van OCW, onder vermelding van ‘Bezwaar’,
ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.
VERKEERSBESLUIT AANWIJZING GERESERVEERDE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
De Legmeer
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de woning Wederik 27 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit
verkeersbesluit ligt van 27 april t/m 8 juni 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en
met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
30 KM LEGMEER TER INZAGE
Graag nodigen wij u uit om uw mening te geven over het ontwerp van de inrichting van de 30km/uur zone in De Legmeer. Wij organiseren daarvoor een schriftelijke inspraakprocedure.
Waar gaat het om?
Wij stellen voor om de bestaande drempels op In het Midden te verwijderen en op
alle kruispunten van In het Midden en Aan de Zoom kruisingplateaus aan te leggen. Ook willen wij poortconstructies laten maken bij de kruispunten waar de 30
km/uur zone begint, namelijk bij het kruispunt In het Midden/In het Rond en bij het
kruispunt van Aan de Zoom/Geertruidahoeve.
Informatie
Met een bewonerswerkgroep is er aan een ontwerp gewerkt. Dit concept ontwerpplan kunt u inzien en downloaden op www.uithoorn.nl. Het plan ligt vanaf 2 mei tot
en met 20 mei a.s. ook ter inzage in de hal van het gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16) en in de bibliotheek (Alfons Arienslaan 1).
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neemt u dan contact op met de heer
L. Disseldorp van de afdeling Leefomgeving. Dit kan telefonisch via (0297) 51 31
11 of per e-mail aan gemeente@uithoorn.nl. Uw eventuele schriftelijke reactie kunt
u tot en met 20 mei a.s. sturen aan de heer L. Disseldorp.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“AMSTERDAMSEWEG”
Met de omlegging van de N201 krijgt de N201 twee aansluitingen op Uithoorn, via
de Zijdelweg en de Amsterdamseweg. De aansluiting van de Amsterdamseweg
op de N201 heeft als gevolg dat er infrastructurele aanpassingen nodig zijn aan
de Amsterdamseweg. Deze aanpassingen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om de herinrichting van de Amsterdamseweg mogelijk te maken, wordt
een bestemmingsplanprocedure opgestart.
Het voorontwerpbestemmingsplan Amsterdamseweg ligt in het kader van de inspraakprocedure vanaf vrijdag 29 april 2011 t/m donderdag 12 mei 2011 terinzage.
Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.
Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De
Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de
inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure:
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 27 april 2011
BELEIDSNOTITIE HUISVESTING TIJDELIJKE ARBEIDSMIGRANTEN
TER INZAGE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de conceptbeleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten met ingang van 28 april gedurende
zes weken ter inzage ligt.
De beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten is een onderdeel van het
uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie 2009. Deze notitie bevat beleid op
hoofdlijnen welke na vaststelling nader wordt uitgewerkt. De behoefte aan inzet
(en dus ook huisvesting) van tijdelijke arbeidsmigranten voor de sierteeltsector zal
in Uithoorn en de regio de komende jaren aanwezig blijven en mogelijk nog groeien. De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten
ligt primair bij de werkgever. De gemeente heeft er belang bij dat deze huisvesting veilig en legaal is en geen overlast oplevert voor andere bewoners. Het beleid
voor huisvesting steunt op vier pijlers: beperken van ongewenste huisvesting, verruimen van passende huisvesting, stellen van voorwaarden voor huisvesting en
het verbeteren van de communicatie richting werkgevers, huisvesters en burgers.
De conceptbeleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten ligt van 28 april tot
en met 8 juni 2011 ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn en in dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel. Tevens is de conceptbeleidsnota Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten elektronisch beschikbaar op www.uithoorn.nl.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over de conceptbeleidsnota Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten
kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van de beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten.
Uithoorn, 27 april 2011

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAMMA
VASTE ACTIVITEITEN
Maandag
09.15-10.15 u.
10.15-11.15 u.
11.15-12.15 u.
09.30-12.00 u.
10.00-12.00 u.
14.00-15.00 u.
15.15-16.45 u.
13.30-15.30 u.
13.30-15.30 u.
15.00-16.30 u.
16.00-18.00 u.
Dinsdag
09.00-10.00 u.
09.30-12.00 u.
09.45-11.15 u.
10.00-12.00 u.
10.00-12.00 u.
10.30-11.30 u.
12.00-13.00 u.
13.30-15.30 u.
14.00-16.00 u.
19.30-22.00 u.
Woensdag
09.30-12.00 u.
09.30-11.30 u.
10.00-11.00 u.
10.15-11.15 u.
11.15-12.45 u.
11.15-12.15 u.
10.00-13.15 u.
13.30-15.00 u.
13.30-16.00 u.
Donderdag
09.15-10.15 u.
10.15-11.15 u.
09.30-12.00 u.
10.15-11.30 u.
10.00-12.00 u.
12.00-13.00 u.
14.00-16.30 u.
Vrijdag
09.30-12.00 u.
09.00-10.00 u.
10.15-11.15 u.
11.30-12.30 u.
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-17.00 uur
-middag

MBvO Yoga
MBvO Yoga op de stoel
MBvO Yoga
Vrije inloop
Brei- en babbelgroep
Vitaal bewegen dames en
heren in KNA Gebouw Legmeer
Ontmoeting, in
KNA Gebouw Legmeer
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspeekuur
(3e ma. v/d maand)
Tekenen/schilderen
MBvO Sportief wandelen
Vrije inloop
Volksdansen in De Kwakel
Kaarten maken
Zanginstuif
(1e + 3e di. v/d maand)
Geheugenfitness
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag (behalve de
2e dinsdag v/d maand)
Biljarten (alleen 4e week
op do.avond)
Vrije inloop
Biljarten voor dames en heren
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ’t Buurtnest
Dans in ’t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Huiskamerproject
Volksdansen
Bingo in ’t Buurtnest
(alleen 4e wo. v/d maand)
MBvO Gymnastiek
MBvO Gymnastiek
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen (3e do. v/d maand)
Eetinstuif
(laatste do. v/d maand)
KBO soos en ANBO soos
Vrije inloop
Tai Chi gevorderd in Ponderosa
Chi Kung in Ponderosa
Tai Chi beginners in Ponderosa
Koersbal
Wandelen (3e vr. v/d maand)
Sjoelen (2e vr. v/d maand)
Klaverjassen
(1e + 3e vr. v/d maand)
Speciale activiteit
(4e vr. v/d maand)

OPTREDEN VOKKO BRUGGE,
DAARNA 2 RONDEN BINGO
Op 27 mei om 14.30 uur. Op deze middag staat een optreden van accordeonist Vokko Brugge op het programma.
Zijn artiestennaam is Voksie. Voksie staat garant voor een
uurtje Amsterdamse gezelligheid. Hij verzorgt leuke middagen voor senioren door heel Nederland en is te gast
op vele bruiloften en partijen. Voksie vindt het gezellig samen met u liedjes te zingen uit ‘die goeie ouwe tijd’. Na
dit optreden worden er nog 2 ronden bingo gespeeld.
Aansluitend verzorgen onze vrijwilligers weer een heerlijke
maaltijd. Kosten zonder eten incl. 2 bonnen voor de bingo:
6 euro. Kosten met eten: 10 euro. Wilt u blijven eten dan
kunt u kaarten kopen, alleen ’s morgens aan de bar, t/m
23 mei.

DATUMS GEHEUGENSPREEKUUR
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3e
maandag van de maand van 14.30-16.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op de volgende datums: 16
mei en 20 juni. Maakt u hiervoor wel een afspraak 0297567209 Het Geheugenspreekuur is een gezamenlijk initiatief van: GGZ inGeest, locatie Amstelmere, Vita welzijn en
advies en MeerWaarde.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

VRIJDAGMIDDAG 29 APRIL
2E HANDSMARKT

VITAAL BEWEGEN 55+
NU IN KNA GEBOUW LEGMEER

Tijd: 13.30-16.30 uur. Om 13.30 uur gaan de deuren open
en kunt u rondsnuffelen tussen de ingebrachte spullen.
Natuurlijk kunt u ook weer gezellig tussendoor koffie/thee
of een drankje drinken met een stuk overheerlijke appeltaart, met of zonder slagroom. Dit jaar houden wij een
verloting met mooie prijzen. Voor deze markt zijn wij op
zoek naar schone, bruikbare spullen. Wij willen dit jaar af
van echte rommel en wij zijn op zoek naar hedendaagse
spullen en/of spullen die weer opnieuw hedendaags geworden zijn. Wij willen ons richten op waren/spullen in de
volgende categorieën: Speelgoed, kleding, boeken (a.u.b.
geen zware encyclopedieën), Cd’s, Dvd’s, serviesgoed,
sierraden, elektrische apparaten en mooie spulletjes. U
kunt uw spullen inleveren alleen ’s morgens vanaf 25 april.
Voor informatie kunt u bellen naar: Bernadette Verhaar of
Monique Sintenie, tel. 0297-567209. Ook leuke (nieuwe)
prijzen voor ‘de verloting’ zijn natuurlijk erg welkom. De
opbrengst zal ten goede komen van wijksteunpunt Bilderdijkhof.

Maandagmiddag van 14.00-15.00 uur lekker sporten in uw
eigen buurt? Op deze middag bent u hiervoor welkom
in locatie: het KNA gebouw, Legmeerplein 49 te Uithoorn.
Een zeer kundige MBvO (meer bewegen voor ouderen)
docente, Cisca van de Straaten, begeleid deze groep met
veel plezier. Aanmelding en info: Bernadette Verhaar/Monique Sintenie 0297-567209
Aansluitend Ontmoeting
Na deze les (15.00 uur) en tot 16.45 uur bent u van harte
welkom en uitgenodigd om gezellig met uw buurtbewoners te komen koffie/thee of een borrel te drinken (op eigen kosten). U kunt zo binnenlopen in de kantine van het
KNA gebouw en aanschuiven. U hoeft hiervoor niet mee
te doen (mag natuurlijk wel) aan de bewegingslessen. U
hoeft zich hiervoor ook niet op te geven. Tot ziens in het
KNA gebouw! (Ingang Melde)

OPEN INLOOP BILDERDIJKHOF
Van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
kunt u geheel vrijblijvend koffie/thee drinken, een spelletje
doen, biljarten, wat lezen of gewoon een praatje maken.
U hoeft hiervoor nergens lid van te zijn en ook de toegang
is gratis.

HANDVAARDIGHEID/
CREATIEVE MIDDAG
Elke maandagmiddag van 13.30-15.30 uur is er gelegenheid om een werkstuk naar keuze te maken. Er is materiaal aanwezig waar u zo mee aan de slag kunt. Vindt u
het leuk om met lapjes te werken, kaarten te maken of
creatief bezig te zijn, dan is deze middag wellicht iets voor
u. Er zijn ook wat voorbeelden aanwezig, zodat u zo met
iets kunt beginnen. De kosten zijn voor deze middag 1 euro
excl. koffie/thee. Wilt u de kaart meenemen, dan betaalt
u 1 euro per kaart. Wilt u alleen de kaarten maken, dan is
dit ook goed. Wij verkopen deze kaarten dan tijdens een
rommel- of creatieve markt.

VOLKSDANS IN DE KWAKEL
VOOR 65+ERS
Bewegen op muziek zoals bij volksdansen is zeer geschikt
voor ouderen. Met het onthouden van de passen traint u
het geheugen en bij de uitvoering van de passen traint u
uw spieren en uithoudingsvermogen. De cursus volksdansen wordt gegeven in Dorpshuis de Quakel op dinsdag
van 9.45-11.15 uur. De docente is Maria Perry, een gediplomeerd docente MBvO met veel ervaring. Kom een keer
vrijblijvend langs en doe een proefles (gratis) mee.

RIJBEWIJSKEURINGEN
VOOR 70+
Vita welzijn en advies Uithoorn biedt in samenwerking met
dokter R. Sadiek rijbewijskeuringen, aan alle 70-plussers
en gehandicapten in Wijksteunpunt Bilderdijkhof voor 25
euro inclusief BTW. De keuringen in Uithoorn vinden plaats
op de 2e maandagochtend van de maand. De komende
maanden is dit op 9 mei en 13 juni. Voor afspraken kunt u
bellen naar 06-10444535 van maandag t/m vrijdag, van
20.00-22.00 uur en maandag , woensdag en zaterdag
van 09.00-17.00 uur, of via info@rijbewijskeuringsarts.nl

ZOMER PROGRAMMA BUSTOCHTEN
DINSDAG 12 JULI: NAAR DE BIESBOSCH
Vanaf uw opstapplaats rijdt de bus naar restaurant “Onder de Pannen”, landelijk gelegen in de polder van de vijf
Heerenlanden. Vanuit het restaurant heeft u een prachtig
uitzicht over het platteland. Met mooi weer is het heerlijk
vertoeven op het terras. De route gaat vervolgens naar het
plaatsje Wagenberg, waar u een heerlijk diner geserveerd
krijgt. In de middaguren maakt u vanaf Drimmelen een
interessante vaartocht door de Biesbosch met een salonschip van rederij “Zilvermeeuw”. Deelnemerskaarten: 51
euro Inclusief: 2x Koffie met gebak in Leerbroek, 3 gangendiner met schnitzel in Wagenberg en een 2 uur durende bootvaart door de Biesbosch met rederij “Zilvermeeuw”
te Drimmelen. Vertrek Uithoorn: 8.30 uur. Thuiskomst: ca.
18.45 uur
DONDERDAG 21 JULI: OVER DE POSBANK
Via een mooie route, met een stop in Voorthuizen voor
koffie en gebak, rijdt u naar restaurant “De Wissel”. Daar
kunt u genieten van een heerlijk pannenkoekenmenu. Vervolgens rijdt u samen met een gids de “Posbankroute” in
het nationaal Park Veluwezoom. De Posbank is een zeer
bekend hoogtepunt van de Veluwezoom met een indrukwekkende uitkijk over de IJsselvallei. Deelnemerskaarten:
45 euro. Inclusief: 2 kopjes koffie met gebak in Restaurant
Buitenlust in Voorthuizen, lunch met soep en pannenkoek
en ijsje toe bij Restaurant de Wissel bij Epe en een 2 uur
durende rondrit met gids over de Posbank. Na de rondrit
is er een stop bij het Posbankrestaurant voor een drankje
(voor eigen rekening). Vertrek Uithoorn: 8.30 uur. Thuiskomst: ca. 19.00 uur
WOENSDAG 27 JULI: MIDDAG MET DE STRANDTREIN
Maak een bijzondere rit met de strandtrein over de Hondsbossche Zeewering en het Noord-Hollandse strand. Geniet van het schitterende uitzicht over de bruisende zee.
De strandtrein is overdekt en aan boord krijgt u een consumptie geserveerd. Deelnemerskaarten: 40 euro. Inclusief: één kopje koffie/ thee met cake, entree strandtrein en
na afloop een Strand Trein drankje. Vertrek Uithoorn: 12.30
uur. Thuiskomst: ca. 18.00 uur.
DINSDAG 2 AUGUSTUS: VAREN IN GIETHOORN
De bus brengt u via een mooie route naar het waterdorp
Giethoorn. Onderweg stopt u voor koffie met gebak. Tussen de middag wordt er een heerlijk menu geserveerd,
waarna de punters al voor u klaarliggen. De schipper
maakt met u een prachtige rondvaart door de wateren
van pittoresk Giethoorn, onder de karakteristieke hoge
bruggetjes door. Daarbij zal hij over de geheimen van het
“Venetië van het noorden” vertellen. Deelnemerskaarten:
49 euro. Inclusief: 2x koffie met gebak bij Restaurant Bremerbergse Hoek in Biddinghuizen, een 3-gangenmenu
met kipfilet bij Restaurant Het Centrum in Giethoorn, 1½
uur durende bootvaart per overdekte punter door en langs
Giethoorn. Hierna gelegenheid om Giethoorn te bekijken

Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532 327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur Legmeer
Bernadette Verhaar op maandag na telefonische
afspraak. Tel: 0297-567 209
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Op deze dagen telefonische spreekuur van
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Yvonne de Ruiter op dinsdag. Voor vragen en
afspraken te bereiken tussen 9.00-10.00 uur.
Overige dagen 0297 344 094. Tel: 0297-532 334
E-mail: y.de.ruiter@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag,
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

DIENSTVERLENING VOOR 65+
De volgende dienstverlening is aanwezig
in wijksteunpunt Bilderdijkhof:

ZOMERPROGRAMMA 2011 VITA
Net als vorig jaar is er opnieuw gekozen voor een mix van
enkele busreizen en een ruim aanbod van extra activiteiten in het wijksteunpunt.
KAARTEN BESTELLEN VOOR BUSTOCHTEN,
WIJKWANDELING, FITTEST EN ZOMERFEEST
Via het aanmeldings-/machtigingsformulier kunt u zich
aanmelden voor de Bustochten, de Wijkwandelingen en
het Zomerfeest. Hoe dit in zijn werk gaat leest u op het
aanmeldformulier, dat tevens een eenmalige machtiging
is. Leest u goed de voorwaarden door. Daarin staat precies hoe het in zijn werk gaat. Het formulier dient u uiterlijk
31 mei aan Vita Welzijn en advies, Dr. Willem Dreesweg 2,
1185 VB Amstelveen terug te sturen! Een uitgebreider zomerprogramma met inschrijfformulier kunt u ophalen bij
wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn.

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES

of bij het restaurant nog iets te drinken (voor eigen rekening). Vertrek Uithoorn: 8.30 uur. Thuiskomst: ca. 19.00 uur
DONDERDAG 11 AUGUSTUS:
’T GOOI EN MUSEUM BEELD EN GELUID
Een groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed
ligt opgeslagen in de kelders van het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid. In de depots ligt meer dan 700.000
uur radio, televisie, film en muziek. En nog dagelijks groeit
het archief met collecties van particulieren en instellingen.
’s Middags brengen we een bezoek aan dit interessante
museum vol van herkenning. In de ochtend kunt u genieten van een mooie rondrit door het Gooi, Laren, Oud Valkeveen met een koffiestop bij Vliegveld Hilversum. In Ankeveen gebruiken we een koffietafel, waarna de reis naar
het Mediapark in Hilversum gaat. Deelnemerskaarten: 55
euro. Inclusief: 2x koffie met gebak bij restaurant vliegveld
Hilversum, een koffietafel bij restaurant De Drie Dorpen in
Ankeveen, entree Beeld en Geluidmuseum met rondleiding. Vertrek Uithoorn: 8.30 uur. Thuiskomst: ca. 19.00 uur.

ZOMERPROGRAMMA ACTIVITEITEN
WIJKWANDELING MET IVN-GIDS
Maandag 4 juli
De Westwijk; locatie Dignahof te Amstelveen
Maandag 11 juli
Groenhof; locatie De Bolder te Amstelveen
Maandag 25 juli
Omgeving Bilderdijkhof; locatie Bilderdijkhof te Uithoorn
Maandag 1 augustus
Keizer Karelpark; locatie MOC te Amstelveen
Maandag 15 augustus
Omgeving Parklaan; locatie Seringenhorst te Aalsmeer
Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer hebben prachtige parken waar maandelijks door het IVN rondleidingen worden
gegeven. Deze zomer organiseert Vita opnieuw enkele
wijkwandelingen bij u in de buurt. In de wijk staat vaak
heel veel bijzonder groen. Door uitleg van een gids van het
IVN komt u hier meer over te weten tijdens de wijkwandeling. Niet alleen hoe de planten heten, waarom ze het juist
hier zo goed doen, hoe ze aan hun Nederlandse naam
gekomen zijn, maar ook of ze eetbaar zijn. Sommige
planten zijn erg lekker maar zeldzaam en beschermd en
mogen dus niet geplukt worden. Ook wordt er gekeken
naar details van planten zoals haren, doornen en stekels,
vruchten en zaden. Ook zullen we kijken naar alles wat er
zoal rondvliegt en rondkruipt. De wandelingen starten om
10.00 uur bij de wijksteunpunten met een kop koffie/thee
en ze duren ongeveer anderhalf uur. Bij regen iets korter
en bij mooi weer iets langer. De wandeling wordt afgesloten met een lunch in het wijksteunpunt. Kosten: 6,75 euro
inclusief koffie/thee en lunch. Let op: Voor deze wandelingen dient u goed ter been te zijn!

ZOMERFEEST MET BARBECUE
VRIJDAG 19 AUGUSTUS IN PLUSPUNT
VAN 16.00-19.30 UUR
“GAAT U MEE NAAR DE MEDITERRANEE?”
Dit zomerse feest is de afsluiting van het Vita Zomerprogramma. Na een welkomstdrankje kunt u genieten van
een muzikaal optreden, waarbij natuurlijk ook de voetjes
van de vloer mogen. Daarna serveren we een heerlijke
barbecue met frisse salades, sauzen en brood (ook geschikt voor vegetariërs). Tot slot een ijzig nagerecht en koffie toe. Het feest staat in het teken van vakantielanden en
u zult u ver weg wanen in warme oorden. Kosten: 26 euro.
De zaal is vanaf 15.30 uur geopend. Aanmelden voor dit
feest gaat ook via het aanmeldings-/machtigingsformulier. Mochten er ná deze voorinschrijving nog kaarten over
zijn, kunt u deze vanaf 12 juli alleen bij Pluspunt kopen.
Adres Pluspunt: Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.

• Kapster op maandag:
Francisca 0297-262307
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
Charity 06-10053199
• Pedicure op woensdag:
Aljo 06-10088612
• Pedicure op donderdag:
Arnold 0297-531897 of 06-41578193
U kunt hen ook bereiken op de
werkdagen in wijksteunpunt
Bilderdijkhof op tel. 0297-532325.

WAAR VINDT U DE LOCATIES
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn
Wijksteunpunt ‘t Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59, ingang achterzijde (pleinkant).
Wijksteunpunt Ponderosa
Plesmanlaan 27, 1421 XM te Uithoorn
Legmeer KNA gebouw
Legmeerplein 49, 1422 RG Uithoorn (ingang Melde)
Dorpshuis “De Quakel”
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
Meer informatie of opgave cursussen?
Bel dan naar Bernadette Verhaar/Monique Sintenie
op 0297-567209/-532327/06-11919198

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513131
Internet: www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513111
Internet: www.uithoorn.nl
Vita Welzijn en Advies,
Algemeen maatschappelijk werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955
Buurtbemiddeling
Telefoon 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland & Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl
Regiotaxi
Telefoon 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TELEFOON 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - telefoon 020-5430430
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op wordt losgelaten. Dat is inclusief
het verkeer dat gebruik maakt van
de extra linksaf stroken die aan de
kruisingen worden toegevoegd.
Dit jaar wordt het jaar van de onderzoeken, in 2012 moeten het ontwerp
en de aanleg van start gaan om op
tijd klaar te zijn als de N201 open
gaat. Al met al heeft de omgelegde
N201 dus een grote impact op het
verkeers- en vervoersplan van Uithoorn en zelfs op dat van de hele
regio.

inforMAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPlAgE: 14.200
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 zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.mEErBODE.nl

ALArMnUMMer 112

DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

sticHting weLzijn
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn,
tel. 0297-523726

vvv/AnwB
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

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

www.112.nl

Als de ondergrondse parkeergarage onder het Amstelplein er komt wordt dit de toerit

“Wij gaan nog steeds voor
‘de knip’ in de Irenebrug”
(Vervolg van voorpagina)
“Een tweede punt van discussie is
het landbouwverkeer,” vervolgt wethouder Levenbach. “Op een 80 km
weg mag volgens ons en de provincie in principe geen landbouwverkeer rijden. Wat is daarvan de
consequentie voor landbouwers die
voor of achter het aquaduct land
hebben en daarvoor onder de Amstel door moeten? Over de busbaan
is geen optie. Daar staan wij als gemeente maar ook de provincie afwijzend tegenover. Het is niet voor
niets een vrije busbaan. Dat wordt
dan omrijden via Vrouwenakker
(…). Maar over hoeveel landbouwers hebben we het dan? Om die
reden hebben we voorgesteld daar
een onderzoek naar te laten verrichten. Stel dat daar uit komt dat
er een of twee keer per week een
tractor door het aquaduct rijdt hoe
gaan we daar dan mee om? Dat is
dan een volgende fase om te zien
wat voor oplossingen je daarvoor
moet bedenken. Een derde punt is
dat er extra ‘linksaf stroken’ moeten komen bij de kruising Tienboerenweg en bij de kruising met de
Amsterdamse weg zodat het doorgaande verkeer zo weinig mogelijk
last heeft van bestemmingsverkeer.
Overigens is het zo dat ook al zouden wij besloten hebben geen knip
in de brug aan te brengen, er op
termijn eveneens geen auto over de
Irenebrug kan rijden omdat er sowieso een parkeergarage onder het
Amstelplein gaat komen. Dat vergt
een grote bouwput en zal iedereen
moeten omrijden om bij het Amstelplein te komen. Dat zal zo’n anderhalf jaar in beslag nemen. Dat gebeurt echter niet eerder dan dat de
omgelegde N201 volledig in gebruik
is genomen. Dat betekent dat wij op
z’n vroegst op 1 januari 2014 pas de
schop in de grond gaan steken. In
die tussentijd kan er nog van alles
gebeuren en veranderen.” Aldus het
relaas van wethouder Levenbach
die omstreeks die tijd het stokje van
zijn wethouderschap aan een opvolger zal doorgeven. Dit is naar eigen
zeggen zijn laatste termijn.

derd auto’s per dag meer, zo laat
hij weten. Er zijn metingen naar gedaan en de resultaten zijn doorgerekend. Omdat de metingen gedateerd zijn wordt daar nu voor alle zekerheid een nieuw onderzoek

voor ingesteld. De doorstroming bij
het aquaduct met slechts 2 x 1 rijstrook blijkt nog steeds voldoende te zijn, zo tonen de laatste berekeningen aan. Zelfs als daar een
‘plus’ van 20 procent meer verkeer

Busbaan als calamiteitenweg?
Wat nog wel vragen zal oproepen
is of de mogelijkheid om de busbaan als ‘calamiteitenweg’ te gaan
gebruiken wel zo’n goed idee is als
er een ongeluk in of bij het aquaduct is. Niets op tegen om die route zelf te gebruiken, maar wel de
tijd die ermee gemoeid is. Namelijk
vanaf het busstation in Uithoorn via
de busbrug naar het kruispunt bij
de Tienboerenweg te rijden en dan
naar het aquaduct als men noodzakelijkerwijs de rivier moet oversteken, vergt hoe dan ook de nodige
kostbare minuten.
Maar in de meeste gevallen kunnen hulpdiensten aan de Uithoornse kant toch vanaf de Amsterdamse
weg en het kruispunt met de N201
meteen bij het tunnelstuk komen?
Aan de Rondeveense kant zou men
op dezelfde manier vanaf de kruising met de Tienboerenweg snel die
kant van de tunnelbuis kunnen bereiken. Immers, als het verkeer in de
tunnel zelf ‘gesperd’ is leidt dat tot
twee ‘lege’ rijbanen aan beide kanten. Of is deze optie in de discussie
tussen provincie en gemeente(n) al
meegenomen?
Het zal ongetwijfeld wel weer ter
sprake komen zodra de werkzaamheden aan het aquaduct een aanvang gaan nemen.

Het reeds lang geleden gebouwde viaduct onder de busbaan verbindt straks de Amsterdamse weg met het centrum
van Uithoorn

De busbaan wordt bestempeld als calamiteitenweg

Metingen en onderzoeken
Volgens de wethouder zullen de
verkeerstromen vanuit en naar het
centrum van Uithoorn (via de Bernhardlaan, respectievelijk de Thamerlaan of Tromplaan, dat is nog
onderdeel van een studie) via de
Amsterdamse weg van/naar de omgelegde N201 niet intensiever worden dan nu. Hooguit een paar honDe nu nog doodlopende Amsterdamse weg wordt aangesloten op de N201.
De Hollandse dijk wordt dan ter plaatse afgesloten

Dodenherdenking 4 mei
De Kwakel - Het 4 mei comité De
Kwakel (scoutinggroep St. Joannes)
organiseert dit jaar voor de derde
keer een 4 mei herdenking. Dit jaar
zal de herdenking plaatsvinden in
het Egeltjesbos in De Kwakel en niet
bij het grasveld van basisschool de
Zon in De Kwakel, zoals u gewend
bent.
Het thema dit jaar is “Vrijheid ligt
niet op Straat”, vanuit dit thema
wordt er deze avond gewerkt. Om
19.15 uur zal er verzameld wordenop het grasveld bij het Egeltjesbos,
waarna de herdenking voor half
acht zal aanvangen.
Er zullen op deze avond een aantal gedichten worden voorgedra-

gen. Tevens zal er een kleine voordracht plaatsvinden, welke betrekking heeft op het landelijke thema
“Vrijheid ligt niet op Straat”.
Even voor 20.00 uur blaast een
trompettist de Last Post. Om 20.00
uur volgen er 2 minuten stilte. Na de
2 minuten stilte zal het Wilhelmus
ingezet worden, waarna er kransen gelegd zullen worden door de
scoutinggroep. Als de kransen gelegd zijn is er voor de aanwezigen
een mogelijkheid om rozen (die ter
plaatse aanwezig zijn) neer te leggen bij het tijdelijke stiltemonument.
Hierna zal de herdenking ten einde zijn.

Bernhardlaan (li) en Thamerlaan worden in beginsel de toe- en afvoerwegen
naar de omgelegde N201
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Achtste Nationale Sportweek
in gemeente Uithoorn, groot succes

Uithoorn - Van 16 tot en met 23 april vond de achtste Nationale Sport
Week plaats. Ook Gemeente Uithoorn was in deze week actief. Kinderen konden op woensdag 20 april op Sportpark Randhoorn ontdekken hoe leuk, gezond en vooral gezellig het is om te sporten. Combinatiefunctionarissen sport Stefan Vrolijk (SKO de Kwakel) en Hester van
der Putten (Brede school Legmeer) organiseerde in samenwerking met
Saskia v.d. Meer van Sportbedrijf Amstelveen en Martin de Vries (Schiedon) een Sportmarkt en een Sponsorloop 2011 voor alle Uithoornse basisschoolkinderen van de groepen 3 t/m 8. Door samenwerking van een
aantal partijen, Uithoornse basisscholen, het hardloopmerk Saucony en
het Amstelveense Ortopedisch schoenbedrijf Schiedon werden er vanaf 21 maart al lesprogramma`s en hardloop clinics voor de groepen acht
aangeboden. De deelnemers waren dus goed voorbereid op deze dag.
Startschot
Met het startschot van de Uithoornse wethouders Verheijen en Zijlstra begon de Sponsorloop 2011 op het zonnige Randhoornterrein.
De Uithoornse basisschoolleerlingen liepen voor het goede doel ‘Run4Schools’, een project dat kinderen in een township nabij Kaapstad ondersteunt met dagelijkse sportactiviteiten. Aan de Sponsorloop 2011

deden in totaal ruim 140 kinderen mee, waaronder een zeer grote groep
kinderen van de Uithoornse Kinderopvang. Deze sportieve opvang, onderleiding van aandachtsfunctionaris Sport Marcella v.d. Broek, liepen
zeer veel rondjes in hun oranje ‘deze opvang is cool’ t-shirts. Het enthousiasme was groot, omdat de deelnemers beseften dat ze rende
voor het goede doel. Iedereen had dan ook vele sponsors die achter
hun stonden en mee waren gekomen om de deelnemers aan te moedigen. Elke deelnemer kreeg een stempelkaart en die werd na elk rondje
afgestempeld door een van de studenten van de opleiding ROC Sport
& Gezondheid. Zo konden de deelnemers zien hoeveel rondjes ze hadden gerend. Nadat de drie groepen ieder 20min. gerend hadden werd
de Sponsorloop 2011 beëindigd. Iedereen had heel veel rondjes gerend, meestal meer dan dat ze verwacht hadden. De deelnemers haalde moe maar voldaan hun oorkonde af bij de infostand en liepen nog
even over de sportmarkt, waarbij dertien Uithoornse sportaanbieders
zich presenteerde. In totaal hebben de deelnemers voor ruim 2300 euro gerend, waarvan maar liefst 700 euro werd gesponsord door de Uithoornse Kinderopvang. Al met al was dit een zeer geslaagde Sponsorloop 2011 met alleen maar tevreden deelnemers. Uithoorn was zeer actief tijdens de Nationale Sportweek! Volgend jaar weer?
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PROGRAMMA
Koninginnedag
De Kwakel

Zaterdag 30 april wordt een dag vol spel, muziek en
plezier op het dorpsplein in De Kwakel. Het Oranjecomité heeft samen met een aantal middenstanders
een gevarieerd programma voor jong en oud samengesteld onder andere met de vrijmarkt en het pannavoetbal. Nieuw dit jaar is het handboogschieten
en een optreden van De Teisterband.
Taart winnen
Wie op Koninginnedag de Nederlandse vlag heeft uithangen maakt kans om een taart te winnen. Er worden vijftig
adressen uit De Kwakel getrokken, waarna het Oranjecomité controleert of daar een vlag met minimale afmeting
van 1 meter bij 75 centimeter hangt. De winnaars krijgen
op zaterdag 7 mei een heerlijke taart thuisbezorgd door
bakker Westerbos.

OCHTENDPROGRAMMA

Fiets versieren
Vanaf 09.30 uur kunnen alle kinderen van groep 1 en
twee hun fiets, step of skelter komen versieren bij het
Dorpshuis. Het Oranjecomité zorgt voor vrolijk gekleurde spulletjes om je fiets te versieren, zodat het dorpsplein
er alvast gezellig uit gaat zien. Om 10.15 uur wordt er een
rondje door het dorp gemaakt met alle versierde fietsen,
voorafgegaan door Tavenu.
Burgemeester Oudshoorn
Dit jaar zal onze nieuwe burgemeester Oudshoorn voor
het eerst de Koninginnedag officieel openen in De Kwakel, waarna de kinderen hun ballonnen kunnen oplaten.
Daarbij krijgen zij een lootje, waarmee zij een geldprijsje
kunnen winnen. De uitslag wordt gelijk met de prijsuitreiking van de kinderspelen bekendgemaakt.
Spelletjeskermis en kinderspelen
Om 11.00 uur start voor alle kinderen van groep 1, 2 en de
instromers de gezellige spelletjeskermis in het Dorpshuis.

Ieder kind krijgt hiervoor een strippenkaart, zodat ze elk
spelletje een keer kunnen doen, zoals bijvoorbeeld sjoelen, schminken of een chipsketting maken. Om 12.00 uur
kunnen de kinderen weer worden opgehaald.
Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 beginnen om 11.00 uur
de kinderspelen met onder andere het ballondarten en de
balance bike. Kinderen die niet in De Kwakel naar de basisschool gaan, kunnen zich voor aanvang van de kinderspelen aanmelden bij de groepsleider van het desbetreffende spel. Zit je in groep vijf, dan begin je bij spel vijf enz.
De spelen zijn om 12.00 uur afgelopen, waarna de leiders
met de kinderen naar Cafetaria ’t Trefpunt gaan en daar
getrakteerd worden op een ijsje door ’t Trefpunt.
Om ongeveer 12.30 uur is de prijsuitreiking van de kinderspelen, waarbij de kinderen die mee hebben gedaan een
traktatie krijgen van het Oranjecomité.

MIDDAGPROGRAMMA

Vrijmarkt
Niet meer weg te denken op Koninginnedag is de vrijmarkt, die van 13.00 uur tot 15.00 uur wordt gehouden
en waarbij inschrijving verplicht is. Dit kan bij Joke Meijer, Rozenlaan 84 tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Voordat
je de spulletjes gaat uitstallen moet je eerst even langs bij
marktmeester Theo Roling of Joke Meijer, die een plaats
zullen toewijzen. Als na afloop alle spullen netjes zijn opgeruimd, krijg je van hun het inleggeld van vijf euro terug.

pier en verf kan je de leukste poppetjes of dieren gaan
maken.
Handboogschieten
Wie heeft er in De Kwakel een vaste hand en beschikt
over veel concentratievermogen? Nieuw dit jaar is het
handboogschieten met een professionele boog. Er zal
echter pas gestart worden nadat er door een bevoegde
handbooginstructeur tekst en uitleg is gegeven over de
handboog en veiligheid. Iedereen vanaf 14 jaar en ouder
kan zich vanaf 14.30 uur inschrijven voor dit spannende
toernooi. Om 15.00 uur start de afvalrace, die aan het einde De Kwakelse Robin Hood zal opleveren.
Pannavoetbal
Ook dit jaar weer het onder de jeugd zeer populaire pannavoetbal. Alle sportieve jongens en meiden van 10 t/m
16 jaar kunnen zich per tweetal inschrijven bij Paul ten
Brink, tel. 0297-786001 of brinklek@tiscali.nl. Geef door
met wie je speelt, jongens of meisjes en shirtkleur. Er
wordt gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën; 10
t/m 12 jaar, 13 t/m 14 jaar en 15 t/m 16 jaar. Het altijd zeer
spannende toernooi begint om 15.30 uur.
Attracties buiten
Ook dit jaar staan er buiten twee gratis attracties voor de
kinderen. Voor de kleinsten een kindvriendelijke draaimolen en voor de iets oudere kinderen is er een luchtkussen.

Klaverjassen
Klaverjasclub “Gezelligheid is Troef” organiseert wederom
haar traditionele Koninginnedag-klaverjaswedstrijd, echter ditmaal niet bij Leenders maar in het Dorpshuis. Inschrijven kan vanaf 13.00 uur en kost 3.50 euro. Om 13.30
uur begint de wedstrijd.

Muziek
De gehele dag zal dj Dennis gezellige muziek draaien
en de diverse onderdelen van commentaar voorzien. Van
15.00 uur tot 16.30 uur speelt herenorkest De Teisterband
met Quakels Talent Wim Bartels. Dit veelzijdige orkest
speelt niet alleen jazz en latin ook voor een folk of dixieland nummer draaien zij de hand niet om.

Inloop knutselactiviteit
Tussen 14.30 uur en 17.30 uur kan er in de witte knutseltent op het dorp geknutseld worden met natuurlijke materialen. Met gewone riviersteentjes, kraaltjes, oogjes, pa-

Om 18.00 uur sluit het buitenprogramma en gaat het binnen verder bij café Bolle Pouw en het Dorpshuis, waar
vanaf 18.00 uur discotheek Dance Night draait.

www.polderfeest.nl
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Koninginnedag 2011 in
Uithoorn - Koninginnedag 2011
wordt ook dit jaar weer georganiseerd door het Buurtbeheer de Legmeer op het evenemententerrein in
de Legmeer West en bij ’t Buurtnest
aan de Europarei. Bij ‘t Buurtnest begint het feest om 9.00 uur en duurt
tot 13.00 uur.
Er is een vrijmarkt, er zijn spelletjes,
zoals bananen vangen, eendjes vangen, blik gooien, koek happen enz.
Alle kinderen krijgen 1 kaartje gratis.
Daarvoor krijgen ze gratis een spelletjeskaart, een suikerspin en een
glaasje frisdrank. Een tweede kaartje kost 1 euro. Bij slecht weer is het
in ‘t Buurtnest

Oudhollandse
spelletjescircuit.
Nadat men alle 10 onderdelen heeft
volbracht krijgt men een klein cadeautje tegen inlevering van de spelkaart.
Aansluitend is er een kinderdisco in
de grote tent waarbij de entertainer
Marco Slinger de kinderen (en ouders)
een prachtig dansfeest zal bezorgen.
Hierna om ca 17.30 begint weer
de Hollandse avond met leuke
Hollandse
meezingers
en
kan er volop gedanst worden.
Vrijwilligers van de Legmeervogels
verzorgen wederom de drankjes.
Op het terrein is een snack en een
ijscokar aanwezig en daar kan men
de inwendige mens versterken.

Vrijmarkt evenemententerrein
Vanaf 08.00 uur is het halve terrein
afgezet voor de traditionele vrijmarkt.
Dit zal om ca 12.00 uur afgelopen zijn.
Er is een grote vuilcontainer aanwezig waar alle niet verkochte spullen
en afval kan worden gedeponeerd. De fanfare van KnA marcheert met de majorettes vanaf 12.00 uur door de wijk vanaf het
KnA gebouw naar het feestterrein.
De bedoeling is dat kinderen aansluiten met versierde fietsjes. Voor
de 3 mooiste is er een prijs beschikbaar. Op het feestterrein zal KnA
nog een show geven en vertrekt dan
weer door de wijk naar de thuisbasis.

Vrijwilligers
‘s Morgens vanaf 11.00 is er een
springkussen aanwezig. De ballonnenclown (10.00-13.00 uur) en 2
schminkdames (10.00–12.00 uur) zullen ook aanwezig zijn op het terrein.
Ook het inmiddels traditionele raadspel van Ria zal wederom een spannende attractie zijn.
Er is weer een grotere feesttent op het
terrein en een toiletgroep. Een oproep
aan alle ouders van de Legmeer om
een en ander in goede banen te leiden: de vrijwilligers hebben hen nodig voor begeleiding van de spellen,
voor het springkussen, tot aan een
toiletdame toe. Melden bij Norbert:
0297-521997. Laten we hopen dat
de weergoden hen goedgezind zijn
en dat iedereen er weer een groot
feest van maakt in de Legmeer.

Oudhollandse spelletjes
De
kinderen
kunnen
vanaf 13.30 uur meedoen met het

UITHOORN
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Bouw van de Vinckebuurt
weer een stap dichterbij
Uithoorn - Met de ondertekening
van de exploitatieovereenkomst tussen Bouwfonds Ontwikkeling, Zeeman Vastgoed enerzijds en de gemeente Uithoorn anderzijds is de
bouw van de Vinckebuurt op de
voormalige terreinen van de voormalige Vleesfabriek en Campina in
een volgende – nu definitieve - fase terechtgekomen. Tijdens een
feestelijk bijeenkomst op woensdagmiddag 20 april in de Thamerkerk, waar ook veel buurtbewoners
uit de omgeving blijk gaven van hun
belangstelling, tekenden de heren Rein Willems (Bouwfonds), Peter Langenberg (Zeeman) en wethouder Jeroen Verheijen (gemeente Uithoorn) in dit kader op ludieke
en symbolische wijze de overeenkomst. Op een eerder tijdstip was
dit al op een officiële wijze gebeurd.
Tevens werd tijdens deze gebeurtenis de website
www.vinckebuurt.nl nieuw leven
in geblazen, omdat daarop nu heel
veel informatie staat die regelmatig wordt aangevuld. Voorts kondigde wethouder Verheijen aan dat het
voorontwerp bestemmingsplan ter
inzage ligt op het gemeentehuis. Tot
en met 5 mei kan er een inspraak-

reactie worden ingediend. Voor de
hele procedure staat een half jaar.
Als er geen bezwaarschriften op dit
plan binnenkomen kan in februari 2012 met de bouw van de eerste woningen worden begonnen.
Het gaat daarbij om een contigent
van 289 woningen, waarvan 142 appartementen en 147 grondgebonden woningen die gefaseerd door
beide projectontwikkelaars worden
gerealiseerd. Daaronder zijn koopen huurwoningen. Daarbij zal met
de bouw worden begonnen aan de
kant van de Burgemeester van Metelenstraat en aan de rand van de
Thamerweg plus een deel van de
Petrus Steenkampweg (naast de
busbaan).
In de loop van 2012 en 2013 worden de dan nog open gebieden volgebouwd. Er wordt op dit moment
door het bureau Vollmer & Partners uit Utrecht een stedebouwkundig plan uitgewerkt dat als naam
heeft gekregen ‘Allure aan de Amstel’. De verkoop van de woningen
zal in september van start gaan
waarvoor Koop Lenstra Makelaars
en EKZ Makelaars uit Uithoorn het
voortouw nemen. Belangstellenden
kunnen tegen die tijd bij hen vol-

op informatie krijgen. Dat kan ook
al via de website van de Vinckebuurt waarvoor men zich voor de
regelmatige verschijnende (digitale)
nieuwsbrief kan aanmelden.
Wethouder Verheijen noemde het
opmerkelijk dat in weerwil van een
toch nog niet zo florissante woningmarkt, er twee projectontwikkelaars
zijn die samen met de gemeente dit
project willen gaan opstarten. De
partijen hebben er alle vertrouwen
in dat ‘Allure aan de Amstel’ veel
belangstelling zal trekken van zowel
kopers als huurders uit de regio. Het
is tenslotte een schitterende locatie.
Aantrekkelijk woongebied
Het stedenbouwkundig plan toont
en geeft aan hoe van de locatie Vinckebuurt een voor veel doelgroepen
aantrekkelijk woongebied langs de
Amstel kan worden gemaakt. In het
plan worden ruim 289 eengezinswoningen en appartementen gerealiseerd. Langs de Amstel komt een
gevarieerd lint van appartementen
te liggen met gebouwen in verschillende woonlagen. Ongeveer 50 procent van de Vinckebuurt-woningen
behoort tot het zogenoemde duurdere segment. Daarnaast worden er

Artistieke impressie woningbouw aan de Petrus Steenkampweg, tegenover het Oude Spoorhuis (Ref. Vollmer & Partners)

Team Wittebol proost op 50-jarig jubileum!

Thema proeverij: ‘Klaar voor de zomer’
Regio - De zomerse temperatuur
was afgelopen maandag een voorbode voor het thema van de voorjaarsproeverij ‘’Klaar voor de zomer’’. De ruim 100 gasten van Wittebol Wijn waren, door het zonnetje, dan ook goed in de stemming.
Alle gasten werden bij binnenkomst
getrakteerd op een glaasje Giol Prosecco om te toasten op het 50-jarige jubileum. Na dit opwarmertje
ging iedereen op zoek, in de showroom van Bruinsma Hydrocultuur,
naar één van de 96 wijnen die op
de 11 tafels te proeven stonden. Er
was weer een grote variëteit aan

wijnen te proeven, uit verschillende landen waaronder Italië, Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Argentinië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Op de eerste
tafel waren de biologische Prosecco van Giol te proeven. Van frizzante tot aan spumante. Tafel twee was
voorzien van Eigen Import wijnen uit
de Loire, van het wijnhuis Domaine
des Caillots, een mooie Sauvignon
Blanc, een hele verfijnde Vieille Vignes (oude wijnstokken), en een superlekkere witte Sancerre en Sancerre Rosé. Ook Hongarije had dit
keer weer een aantal nieuwe wij-

nen openstaan, waaronder een frisse Támas Gunzer Kékfrankos Rosé. Op de tafel van Oostenrijk waren de wijnen van Setzer te vinden
evenals de nieuwe wijnen van Weingut Gesellmann. Dit wijnhuis produceert één van de beste rode wijnen
van Oostenrijk. Tafel 5 was voorzien van een mooi Spaans duo, super Argentijns, en een nieuwe witte
en rode Saronsberg Art Space. Op
tafel 6 stond een aantal nieuwe Eigen Import wijnen, waaronder: Foral de Lisboa uit Portugal, Domaine
la Bastide uit Zuid-Frankrijk, en de
Ventoux wijnen uit de Rhône!

Artistieke impressie van het bebouwde Campinaterrein met op de voorgrond de Thamerkerk aan de Amstel (Ref. Vollmer & Partners)
tussen 25 en 30 procent van de woningen in de sociale sector gerealiseerd. Met name de bouw van starterswoningen geeft een positieve
impuls aan de voorraad goedkopere woningen in Uithoorn. De overige
woningen zijn van het kaliber ‘middensegment’. Direct aan de Amstel
zijn appartementen voorzien in gebouwen die ogen als grachtenpanden, met variatie in hoogte, kleur en
detaillering van de gevels. Hier kan
men kiezen uit verschillende woningen tot penthouses. Vanaf het balkon of dakterras kijkt men uit over
de Amstel. Zoals het er nu naar uitziet komt midden in de Vinckebuurt
een plantsoen met daaromheen
verschillende woningtypen.
Hier komen twee-onder-een-kapwoningen en eengezinswoningen
met een tuin, maar ook betaalbare
woningen voor starters. In de wijk
neemt het woongenot de eerste
plaats in evenals de realisatie van
groen en speelmogelijkheden voor
kinderen.
De auto staat op de laatste plaats
en dient voornamelijk op eigen terrein geparkeerd te worden en voor
zover mogelijk niet in de openbare
ruimte. Woningen die op het voormalige Campinaterrein worden gebouwd, krijgen een groene bufferzone in de overgang naar het omringende industriegebied. De architectuur sluit aan bij de jaren dertig stijl van het Thamerdal. Veel
aandacht zal worden gegeven aan

De exploitatieovereenkomst wordt door de partijen ondertekend. V.l.n.r.: Peter
Langenberg, wethouder Jeroen Verheijen, Rein Willems en achter het bord ladyspeaker Margreet Kokshoorn
kleurstelling en detail. Het uiterlijk
van de woningen is zeer gevarieerd
en bestaat uit verspringende bouwlagen. De artistieke impressies zoals
die in de verschillende presentaties
worden getoond, kunnen in werkelijkheid nog iets veranderen zodat

daaraan qua uiterlijk geen rechten
mogen worden ontleend.
De bedoeling is ook dat de bestaande bebouwing rond het terrein in de
plannen zal worden geïntegreerd,
waarbij de Thamerkerk als een ‘stiltemonument’ wordt ingebracht.

Fernand Engel, Alsace
Als speciale gast was deze avond
Xavier Baril aanwezig, van het Alsace-huis Fernand Engel. Hij liet wat
mooie nieuwe jaargangen proeven
met als toppers de Grand Cru wijnen van Alteberg en Gloeckelberg.
Het wijnhuis Pico Maccario uit Italië was op tafel 8 aanwezig met een
aantal nieuwe wijnen. Ook op deze tafel, uit Nieuw-Zeeland, de Wine Of The Year , The Saint Clair Family Estate.
Top Sauvignon’s!!
Een speciale jubileumwijn was te
vinden op tafel 9, Héritage in rood,
wit en rosé. Wittebol heeft dit jaar
elke maand een speciale jubileumactie met een wijnhuis, met als
actie, 12 flessen 50,-!! Op de biologische tafel stonden wijnen uit
Frankrijk, Spanje en Portugal in het
middelpunt van de belangstelling.
Het wijnhuis Domaine Begude had
een tweetal mooie Chardonnay’s.
Uit Portugal een verfrissende Vinho Verde. Op de 50-jarige jubileumtafel stond een aantal mooie aanbiedingen. De echte zomerwijnen
van Kiwi Cuvée, een mooi drietal
van Terre del Noce, en een heerlijke Argentijn, Aberdeen Angus! Allemaal wijnen die nu extra voordelig waren i.v.m. het jubileum. Tussen
het proeven door werd er ook gezorgd voor wat lekkere hapjes. Een
aantal heerlijke salades en vers fruit
vond na al het proeven gretig aftrek.
Voldaan gingen de gasten van Wittebol na afloop huiswaarts na nog
bij de uitgang een piccolootje Prosecco cadeau te hebben gekregen. Wittebol is zoals het thema van
de proeverij al aankondigde ‘’Klaar
voor de zomer’’. Heeft u de proeverij gemist, maar wilt u toch weten welke wijnen er te proeven waren? Kijk dan op www.wittebolwijn.
nl. Heeft u alsnog interesse in één
van deze wijnen, neem dan gerust
contact met Wittebol op via e-mail
info@wittebolwijn.nl of kom naar de
winkel aan de Ophelialaan 116. Dirk
& Linda van Zoolingen kijken terug
op een zeer geslaagde avond en
bedanken eenieder die weer mee
heeft geholpen deze avond tot een
succes te maken.
Hou de krant en website in de gaten voor de komende 50-jarige jubileumacties.

Paasbrunchgeluk voor
buurtbewoners ‘t Buurtnest
Uithoorn - Op Goede Vrijdag 22
april jl. werd er van 11.00 tot 13.00
uur in wijkcentrum ’t Buurtnest een
luxe Paasbrunch georganiseerd
voor buurtbewoners door Buurtnest-beheerder Edwin Konijn en zes
vrijwilligers. Doel van de brunch was
de gasten in het centrum een vrolijk samenzijn te bezorgen. Tot ieders blijde verrassing was er een
goede opkomst. Een hele vriendelijke dame heette de gasten met een
glaasje Prosecco welkom. De vrijwilligers hadden eer van hun werk en
konden zelf zien, hoe iedereen zat

te genieten van een paasbroodje in
de vorm van een haantje, de paasstol, het croissantje, diverse soorten kaas, en hartig beleg, salade,
broodjes en natuurlijk van de eieren, heel veel eieren. Dat hoort allemaal bij Pasen! Iedereen zat rond
gezellig versierde paastafels aan het
praten met de persoon naast zich.
Je voelde de vrolijke saamhorigheid,
de aandacht voor elkaar.
De paasbrunch was een liefdevol en
positief samenzijn en iedereen ging
op deze met zon overgoten dag met
hartelijke herinneringen naar huis.

Gratis autobus naar
Dodenherdenking Uithoorn
Uithoorn - Op woensdagavond 4
mei zal er gratis busvervoer zijn naar
het Stiltemonument bij de Thamerkerk heen en weer. Voor mensen die
slecht ter been zijn, zal deze autobus rijden langs verschillende opstapplekken. Neem hiervoor contact
op met Conchita Willems, tel. 0613550099 of e-mail:
think2global@yahoo.co.uk. Geeft u
zich vóór 2 mei a.s. op om van een
zitplaats verzekerd te zijn? Komt u
ook zondag 1 mei naar de Themadag ‘één vrijheid, vele gezichten’ in
’t Buurtnest? De dag is een initiatief van bewoners Buurtbeheer Europarei en de SMGU voor de woonplaats om samen stil te staan bij de-

ze herdenking en vrijheidsbesef.
Tentoonstelling met oorlogsdocumentatie over de Tweede Wereldoorlog, met schilderijen over ‘oorlog
en vrede’ van kinderen en een fototentoonstelling van kinderen. 5 themakamers: Mensenrechten, Vluchtelingen,
Noord-Afrika/MiddenOosten, Jonge veteranen en Tweede Wereldoorlog. In deze themakamers presentatie+dialoog begeleid door ervaringsdeskundigen. In
de pauze de Jiddische zangeres/gitarist Natascha Wallig. De middag
wordt cultureel afgesloten met Arabische muziek.
Iedereen is van harte welkom. Toegang gratis. Tijdstip: 14.00–17.00 uur.
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Kinderen en paashazen vermaakten zich
geweldig in winkelcentrum Zijdelwaard
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden
gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n
bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Open brief aan gemeentebestuur Uithoorn

Betreft eenzijdig succesverhaal
“Uithoorn timmert enorm aan de weg”
Uithoorn - In de Nieuwe Meerbode van 20 april 2011 is onder
bovenstaande kop het Uithoorns
bestuur ruim een pagina lang
aan het woord.
Een overzicht wordt gegeven
van de voortvarendheid waarmee de gemeente de wegen
aanpakt. Maar ik mis belangrijke informatie. Namelijk het antwoord op de vragen waarom al
dit werk nodig moet gebeuren
en wat het kost.
Het Uithoorns wegennet is prima. Als het doorgaande verkeer
straks over de omgelegde N201
kan, dan zou Uithoorn weer jaren vooruit kunnen. Werkelijk,
het enige wat nodig zou zijn
is de Zijdelweg bij de kruising
goed verbinden met de nieuwe N201. Doe daar ook nog wat
verkeersontmoediging bij op de
oude N201.
Nu onze leiders echter besloten
om de bestaande N201 oostwest verbinding te sluiten middels een ‘kruisje’ door of bij de
bestaande Irenebrug over de
Amstel ontstond er een ‘probleempje’. Nieuwe en verbrede
noord-zuid wegen dwars door
het dorp moeten nu gaan zorgen dat de Uithoornaar straks bij
de weg komt die voor het doorgaande verkeer was bedoeld.
Het probleem van de oude en
tweebaans N201 die ons dorp
in tweeën splitst, wordt aangevuld met onder meer een drukke vierbaans Zijdelweg en een
uitgebouwde Amsterdamseweg.
Tegelijk wordt richting Aalsmeer
een volkomen overbodige busbaan aangelegd, immers de bus
zou na de omlegging van de

N201 prima uit de voeten kunnen op het oude N201 tracé.
Het ‘kruisje’ van onze bestuurders door de brug zal in het oude dorp één (straks rustige)
kruising laten verdwijnen. Gevolg van dit lumineuze wegenplan, de rest van Uithoorn wordt
eerst jaren getrakteerd op wegenbouwers en blijft achter als
een lappendeken van wijken die
van elkaar zijn gescheiden door
onneembare vierbaanswegen
en busbanen.
Voeg daar bij de gekapte bomen
en andere milieueffecten door
verkeer dat straks zo’n vijf kilometer nodeloos moet omrijden
van Uithoorn en De Kwakel naar
provincie Utrecht en andersom. Over de jaren zijn dat miljoenen autobewegingen met alle energieverspilling en uitstoot
van dien.
Het succesverhaal in de Nieuwe
Meerbode gaat niet over kosten.
In de toelichting op de programmarekening 2010 in hetzelfde
weekblad zijn de wegenbouwkosten niet terug te vinden. Ze
lijken verstopt in een nietszeggend en misleidend kopje ‘Goed
beheer van de woon- en leefomgeving’. Beste bestuurders,
waarom legt u niet gewoon eerlijk verantwoording af over alle kosten die de gemeenschap
moet maken als direct of indirect gevolg van uw knip in de
perfecte oude verbindingsweg?
Geld kunt u maar éénmaal uitgeven. Zolang we kampen met
schrijnende
omstandigheden
in bijvoorbeeld de ouderenzorg
zou u toch moeten beseffen dat
uw keus van groteske kapitaalvernietiging en nieuw asfalt niet

te verantwoorden is. Alles hangt
toch samen met al het andere.
Als Uithoorn solliciteert om de
landelijke benchmark te worden
in overheidsland met: ‘Hoe zet
ik een kruisje op de kaart, waar
heel ondernemend Nederland
zijn vingers bij aflikt’, zet er dan
tenminste bij wat de kosten zijn
voor de gemeenschap en wat de
opbrengsten zijn voor de ondernemers en andere ‘belanghebbenden’.
Ik doe nogmaals een appèl op
wijsheid op gemeentelijk-, provinciaal- en landelijk niveau om
met kracht de Uithoornse collectieve dorpsgekte te stoppen.
Uithoorn heeft gevraagd om vier
i.p.v. twee rijstroken in de N201
tunnel onder de Amstel.

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

Kleindochter Ivy over uit Amerika

Uithoorn - Kleindochter Ivy uit Amerika is met vakantie
in Uithoorn. Met dit mooie weer trokken we erop uit! Hollandser kan het bijna niet, jong leven tussen de kleurrijke
bollenvelden!
Oma Liesbeth van Adrichem uit Uithoorn

Echtpaar specht

Dit voorstel zou nog meer knipverspilling betekenen en verdient géén enkele steun.
In het krantartikel staat het nog
bol van de dure wegenprojecten
die er nog aan staan te komen.
Die kunnen dus ook nog geschrapt worden.
Gemeente Uithoorn, het doel
halen om 2,3 miljoen euro op de
begroting te bezuinigen is een
peulenschil. Prioriteiten kunnen
makkelijk worden verlegd.
Mag ik u nogmaals wijsheid toewensen, en de moed om op een
fout besluit terug te komen.
Aan iedere lezer wil ik nog zeggen: u weet het, u krijgt de leiders die u verdient! Ik houd me
aanbevolen voor reacties.
Ad de Kort,
e-mail a.d.kort@hccnet.nl

Stretchwalker de meest
comfortabele schoen

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Vermist
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd.
Haar naam is Kikky.
- Vuurlijn in De Kwakel, zwart katje, 9 maanden oud, opvallend ronde ogen.
- Achterbos, in Vinkeveen. Peuk is een beige/witte kater met een
rood bandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn, zalmkleurige kat van 19 jaar oud.
- De Duiker in Wilnis, stevige, schuwe, grijs met witte, gecastreerde kater. Hij heet Gijs en heeft een wit oor en een klein wit puntje aan de staart. Gijs is 3 jaar oud.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Staartmolen in Mijdrecht, zwart/witte kater. Zwart vlekje op neus
in de vorm van een hartje.
Gevonden
- Roerdomp in Mijdrecht, middelgrote zwart/grijze hond. Kaal achterlijf, onregelmatig gebit en vlooienbandje.
- Kruispunt N201/Amstelplein in Uithoorn, zwart/witte kat.
- Hoofdweg thv Argon in Mijdrecht, wit/zwarte kater.
Zwarte strepen aan het eind van de staart, een paar witte vlekjes op het lichaam en zwart tussen oren tot op zijn schouders. Hij
draagt een gekleurd bandje.
- AC Verhoefweg in Mijdrecht, rood/witte kat met wit/rode ringen
in zijn staart.
- ‘t Fort in De Kwakel, grote zwarte kater.
- Hoofdweg in Mijdrecht, zwarte kat.
- Herenweg in Vinkenveen, grijs gemêleerde kat met witte buik.
Goed tehuis gezocht voor
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.
- Een gecastreerde kater van bijna 3 jaar. “Luna” is muis- grijs met
een wit kraagje. Hij houdt niet zo van vreemden maar als hij je
kent is het een lieve knuffelkat. Liefst bij wat ouder mensen.
- Verschillende konijnen.

Uithoorn - Echtpaar specht komt regelmatig
langs, soms mevrouw Specht en een andere
keer meneer Specht. Afzonderlijk kreeg ik ze
eerst moeilijk op de foto, ze schrokken erg
snel.
Nu zijn ze gewend aan mensen en komen ze
zelfs in de pruimenboom als ik in de tuin zit.
Als ze dan moe en hongerig geweest zijn van
het nestje bouwen, komen ze naar onze tuin
om van de nog aanwezige vetbollen te eten.
Pardoes zag ik ze eens samen romantisch ‘uit
eten gaan’ en omdat mijn fotocamera al klaar
ligt, kon ik ze van de week snel op de kiek zetten.
Marijke Braam uit Uithoorn

Is uw huisdier zoek?

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

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

Keus genoeg voor VLCleerlingen derde klassen
Mijdrecht - Alle leerlingen van de
derde klassen van zowel locatie Vinkeveen als Mijdrecht hebben onlangs een keuze sportdag gehad.
Deze sportdag duurde de hele dag
en het mooie was de samenwerking
tussen school en allerlei sportinstellingen en sportverenigingen. De
leerlingen hebben van te voren uit
een lijst van meer dan 20 onderdelen mogen kiezen welke onderdelen
ze het liefst zouden willen doen. De
leerlingen konden kiezen uit voetbal, basketbal, uni-hockey, volleybal, jazzdance, tafeltennis, taekwando, paardrijden, zumba, badminton,
squash, cardio-fitness, waterpolo,
line-dance, hockey, BMX, fitness,
aquapower, rugby en spinnen.
Tennis bij “De Ronde Vener”
Voor Taekwondo was Bas Bokkes
ingehuurd, hij gaf op inspirerende
les in zijn favoriete sport, plaats van
handeling was “De Meijert”. Onder
leiding van Ineke Hoogendijk konden flink wat leerlingen terecht bij
tennis vereniging ”De Ronde Vener”. Onder leiding van Ruud v.d.
Helm kregen de leerlingen les in de
grondbeginselen van tennis. Ook de
Vinkeveense lawn tennis vereniging
bood plaats aan een aantal leerlingen uit klas 3.
Bij PK sport konden leerlingen
squash spelen of fitness beoefenen.
Het nieuwe Veenweide zwembad
was de plaats om aquapower te
proberen maar ook werd er fitness,
waterpolo en spinning aangeboden.

Iets verder op het industrie terrein
konden leerlingen cardio fitness
proberen bij Beuving sport en werd
er jazzdance gedaan bij dansschool
Nicole.
In de eigen zalen konden leerlingen
basketbal spelen, zich meten in een
tafeltennis toernooi of line dance
beoefenen maar ook uni Hockey
(ijshockeyvorm) en volleybal was
mogelijk. Ook de dansvorm Zumba
was razend populair.
In sporthal “Phoenix” werd ook basketbal gespeeld, in de middag werd
het veld omgebouwd in een badmintonveld.
Rugby en voetbal
Op de Argon velden kon worden
gevoetbald maar werd ook behoorlijk ingeschreven op de rugby clinic. Bij HVM werd het edele hockeyspel beoefend. Aan het einde
van de Hoofdweg werden leerlingen
ingewijd in de prachtige paardensport. Stal “Lucky stable” was ook
dit jaar weer gastheer. In Uithoorn
tenslotte kon een selecte groep liefhebbers zich bekwamen in BMX. Dit
fietsonderdeel kon op de baan van
UWTC worden beoefend onder deskundige leiding. Een pracht sportdag waar alle ruim 300 leerlingen
zich naar hartenlust hebben kunnen
vermaken en een topkunstje van de
gymnastiekleraren van het VLC.
Veel dank is verschuldigd aan de
Ronde Veense sportverenigingen en
– instellingen. Het was een Topdag.

Mijdrecht - Afgelopen woensdag
20 april was er weer een stretchwalkerdag bij Smit Schoenen in
Mijdrecht. Onder leiding van Jeroen van Oirschot konden belangstellenden op een paar testschoenen een wandeling maken om en
rond winkelcentrum de Lindeboom.
Zo werden de mensen in de gelegenheid gesteld om verschillende
ondergronden te testen en te ervaren hoe de schoen je houding verandert. Tijdens het wandelen mochten de mensen bij de banketbakker iets lekkers halen op kosten van
Smit schoenen! Dit was de 4e keer
dat er een Stretchwalkerdag gehouden werd bij Smit schoenen en volgens eigenaresse Jacqueline Smit
zijn ze elke keer weer succesvoller.
“Wat bijvoorbeeld heel leuk is dat
ik steeds meer mensen van buiten
Mijdrecht in de winkel krijg en die
ook met veel plezier weer terug komen.
Wandelschoenen
Er zijn op het gebied van wandelschoenen natuurlijk een legio soorten te koop maar wat de Stretchwal-

ker onderscheidt van andere wandelschoenen is dat ze naadloos gevoerd zijn en een bovenwerk hebben van elastisch leer. Stretchwalkers combineren het beste van twee
werelden: Japanse zoolinnovatie en
Xsensible stretchtechnologie is samengesmolten in een revolutionaire wandelschoen. Lopen wordt gemakkelijker aangenamer en gezonder zonder dat er speciale training
vereist is. Een rockerbottem bestaande uit twee zachte EVA delen
en één verstevigd balanspunt zorgen voor een automatische afwikkeling. Lopen wordt vergemakkelijkt,
is minder vermoeiend, de lichaamshouding wordt verbeterd en de diagonaal geplaatste middenconsole zorgt voor een afdruk die overeenkomt met blootsvoets lopen.” Aldus Jacqueline van Smit schoenen.
Stretchwalkers zijn er in zowel dames- als herenschoenen en damesen herensandalen verkrijgbaar, bent
u nieuwsgierig geworden en wilt u
ook eens ervaren hoe Stretchwalker loopt en u houding veranderd
kom dan naar Smit schoenen in
Mijdrecht en test ze zelf is uit.
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Amstelhof steunt de
organisatie Alpe d’ HuZes
Uithoorn - Alpe d’HuZes is het wielerevenement waarbij de deelnemers individueel of in teamverband
minimaal zes maal op één dag de
Alpe d’Huez beklimmen. Niet zomaar, maar om geld op te halen voor
het Alpe d’HuZes onderzoeksfonds
bij KWF Kankerbestrijding.
In het kader van dit goede doel
heeft Amstelhof Sport & Health Club
250,00 gesponsord aan één van de
deelnemers, Frank van der Dussen.
Frank is leraar lichamelijke opvoeding en fysiotherapeut. De afgelopen paar jaar verloor hij enkele dierbare vrienden aan kanker. Om hem

Boule Union Thamen-petanque

Echtpaar Smit op kop in
Paastoernooi

heen ziet hij kennissen, collega’s,
een mentorleerling, vaak met succes, er alles aan doen om de kanker de baas te worden en te blijven. Voor hen gaat hij 9 juni 2011 de
berg op! Het streven van Frank is om
minimaal 6 maal de Alpe d’Huez te
beklimmen, onder het motto ‘opgeven is geen optie’!
Wil jij Frank ook steunen? Ga dan
naar: www.opgevenisgeenoptie.nl
en typ in het zoekveld ‘Frank van der
Dussen’ in. Op zijn persoonlijke site
kun je meer lezen over het evenement of een donatie doen.

Legmeervogels E9 winnen
Ben Mesman Bokaal
Uithoorn - Op zaterdag 23 april schitterde het pupillenteam E9 van de Legmeervogels op het jaarlijkse Ben Mesman Voetbaltoernooi georganiseerd
door SV Overbos in Hoofddorp. Als resultaat van hun speelkwaliteiten kwamen ze met een prachtige beker thuis!

Bridgevereniging
Hartenvrouw

BMX Noordhollandcup
Regio - In Bussum alweer de tweede Noord Holland cup van dit seizoen.Op die prachtige baan van de
Kombocht bij een temperatuur van
25 graden was het hard werken voor
alle rijders.
Om kwart over elf werd gestart met
de manches. Daar moet je uiteindelijk een plaats verdienen die recht
geeft om de finale te rijden.Daar
werd hard om gestreden.Uit heel
Noord holland waren rijders aanwezig en het was genieten om te zien
hoe ze met elkaar de strijd aangingen.Met 53 rijders was UWTC uit

Uithoorn weer zeer goed vertegenwoordigd en dat was in de einduitslag goed te merken. Er waren
mooie spannende finales waarin
UWTCers veel eerste plaatsen haalden.
De grote pechvogel van de dag was
Maarten van de Mast.In gewonnen
positie schoot hij 30 meter voor de
finisch van zijn pedaal en ging onderuit.
Met zes eerste plaatsen voor UWTCers werden er weer goede zaken
gedaan voor de bovenste plek in de
clubcompetitie.

Uithoorn - Dinsdag 19 april werd
de laatste ronde van de vierde competitie gespeeld dit betekent tegelijkertijd het einde van het seizoen. In
de A-lijn, met dertien paren, werden
Kitty van Beem en Agnes de Kuijer eerste met 60.42%. Geke Ludwig/
Margo Zuidema plaatsten zich als
tweede met 57.92%. An van Schaick
en Lea Wit eindigden als derde met
57.08%.Dan de competitie: Bovenaan staan Kitty van Beem en Agnes de Kuijer met 57.02% gemiddeld. Goede tweede zijn Trudy van
den Assem en Refina van Meijgaarden met 54.35%. Als derde noteren
wij Elly van Nieuwkoop en Jessie
Piekaar met 53.83%. Helaas moeten
de volgende dames afscheid nemen van de A-lijn: Tini Geling/Paula Kniep, Nel Bakker en An van der
Poel, Kokkie van den Kerkhoven/
Corry Smit en Ted Brand/Alice Oostendorp. Wij wensen u veel succes
en plezier in de B-lijn die ook heel
gezellig is.
In de B-lijn, met elf paren, plaatsten Ploon Roelofsma en Marja Slinger zich als eerste met 55.73%. Het

VLC hockey-ers doen het leuk
Regio - Vrijdag 15 april jongsteden
heeft het Veenlanden College, onder
een heerlijk voorjaarszonnetje, met
4 hockeyteams meegedaan aan het
jaarlijkse KNHB schoolhockeytoernooi. Op verschillende fraaie hockeycomplexen (Larensche Mixed
Hockey Club, MHC ‘t Spandersbos Hilversum, Huizer HC en MHC
Gooische Bussum) werd de sportieve strijd aangegaan met andere
scholen uit de regio Utrecht.

Helaas zijn de resultaten van onze hockeyteams niet goed genoeg
geweest om begin juni in het Amsterdamse Bos mee te doen om het
schoolkampioenschap van Nederland. Deze titel werd de laatste jaren opgeëist door scholen uit Amstelveen, ‘t Gooi en de Haagse regio met vrijwel volledige selecties
van landelijk spelende hockeyers.
Tegen zoveel hockeygeweld hebben onze spelers en speelsters wei-

Postduiven

Theo Kuijlenburg wint
vlucht vanuit Nivelle
Regio - Zaterdag 23 april was er
voor de duiven van Rond de Amstel een vlucht vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel. De gemiddelde afstand was 186 Km. Om 9.30
uur gingen de duiven los bij nagenoeg windstil weer, en gaandeweg
het traject huiswaarts begon de
wind wat aan te trekken vanuit het
Oosten, en waarschijnlijk zat er af
en toe ook een beetje Zuidoost bij.

De duiven werden rond twaalf uur
verwacht, en om 11.49.17 uur klokte
Theo Kuijlenburg de eerste duif van
de vereniging, en deze duif maakte een snelheid van 1342,563 meter
per minuut, dat is ruim 80½ Km per
uur. Cor van Bemmelen uit De Hoef
werd 2e en Ton Duivenvoorde uit
De Hoef werd 3e. Wim Wijfje uit De
Kwakel werd 5e en Ron den Boer uit
Uithoorn 8e. Paul Baas uit Uithoorn

nig in de melk te brokkelen helaas.
Maar.......als er een titel bestond
voor de meest sportieve en gezellige deelnemers dan wonnen we deze titel met glans! We hebben zeer
veel plezier gehad en kijken weer uit
naar volgend jaar.
Onze dank gaat uit naar de VLC begeleiding en ook alle ouders die ook
dit jaar weer onmisbaar waren om
alle spelers en speelsters te vervoeren.
werd eerste in de B-Groep. Theo
werd in rayon F van Noord Hollans
waar 4446 duiven in concours waren 17e, Cor werd 18e, Ton 22e, Wim
27e, Ron 33e en Ginkel & Berg uit
De Kwakel 48e. prima resultaten. De
uitslag is als volgt;
Nivelles/Nijvel 23-04-2011 776 duiven en 24 deelnemers.
Th. Kuijlenburg
C. van Bemmelen
A.M. Duivenvoorde
W. Wijfje
R. den Boer
Ginkel & Berg
C. Pothuizen
H. Half
P.J. van Schaik
H.P. Snoek

combipaar Kokkie van den Kerkhoven/Wil Voss deed het ook heel
goed met 54.90% als tweede. Gedeelde derde werden Froukje Kraaij/
Anneke van der Zeeuw en Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot met
54.17%. De competitie B ziet er uit
volgt uit: Eerste staan Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma met 57.42%
gemiddeld. Froukje Kraaij en Anneke van der Zeeuw zijn goede tweede
met 55.78%. Gertrude Doodkorte en
Floor Janssen eindigden als derde
met 55.41%. Deze drie paren, samen
met Ploon Roelofsma en Marja Slinger, verwelkomen wij in het nieuwe
seizoen graag in de A-lijn.Volgende
week vindt de einddrive van Hartenvrouw plaats, hiervan zal geen verslag worden gedaan.

Uithoorn - Zeventien spelers en
speelsters trotseerden de zon en
namen op 2e Paasdag deel aan het
traditionele Paastoernooi van Boule
Union Thamen. Bij de clubtoernooien worden altijd drie partijen mêlee
gespeeld. Dat betekent dat de partner en tegenspelers voor elke partij geloot worden. Het mooie van
een mêleetoernooi is, dat het aantal
deelnemers niet echt belangrijk is.
In principe wordt er met doubletten
(paren) gespeeld, maar bij een oneven aantal wordt van één doublette een triplette (drietal) gemaakt en
die kan gewoon tegen een doublette spelen. Want bij doubletten heeft
elke speler drie boules om te spelen
en bij tripletten zijn dat twee boules. Na de drie partijen wordt een
eindstand opgemaakt op basis van
het aantal gewonnen partijen en het
puntensaldo.
In het plezierige zonnetje, maar
ook de mogelijkheid van de schaduw door de eikenbomen werden
in een gemoedelijke sfeer de partijen gespeeld. Naast het wedstrijdelement is de sfeer en gezelligheid
een vast onderdeel van het petanque. De deelnemers waren erg aan
elkaar gewaagd. Er waren slechts
twee deelnemers, die geen enkele
partij konden winnen. Zes deelnemers kwamen éénmaal tot winst en
acht deelnemers wonnen tweemaal.

Maar er stak deze dag één deelnemer met kop en schouders boven de
rest uit. Alex Smit uit Wilnis won alle drie de partijen en eindigde daarmee voor zijn vrouw Angèle, die op
saldo met tweemaal winst tweede
werd.
Tien deelnemers gingen met een
prijs in Paassfeer naar huis. Het volgende evenement is het Moederdagtoernooi, dat op zaterdag 7 mei
plaatsvindt. Maar mocht u eerder
kennis willen maken met het petanque (jeu de boules), kom dan
gerust een balletje gooien op onze
clubavonden (dinsdag en donderdag 19.30 u) of op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Henk van Rekum (0297565377) of kijk op www.buthamen.
nl.

De prijswinnaars:
Alex Smit
Angèle Smit
Tine Siegel
Loes v/d Ploeg
Ina Hoekstra
Joan v Rekum
Jeroen Stiekema
Ria v Beek
Hein Bloemers

3
2
2
2
2
2
2
2
2

De aanmoedigingsprijs ging naar
Bert Hoekstra.

U zult mij moeten missen tot 30
augustus 2011, het begin van het
nieuwe seizoen. Ik wens u allen een
mooie zomer en graag tot ziens op
30 augustus. Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris
Mieneke Jongsma, telefoonnummer
0297-565756.

Adopteer een

zeehond

voor jezelf of als cadeau
Ecomare vangt zieke en verdwaalde jonge zeehonden
op. Na herstel worden zij uitgezet in de Waddenzee.
Help je mee voor de zeehonden te zorgen? Adopteer een
zeehond of geef een adoptie cadeau, vanaf
€ 48,- per jaar.

Ruijslaan 92
1796 AZ De Koog, Texel
tel: 0222 317741
www.ecomare.nl

+21
+12
+8
+6
+6
+5
+4
+3
+0

kijk voor meer informatie op
www.adopteereenzeehond.nl

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 27 april 2011

Legmeervogels F13 eerste
geworden in Hoofddorp

Uithoorn – “Wij als ouders hebben al grapjes zitten maken over het
feit dat wij Jos van de Berg van Albert Heijn als shirtsponsor hebben.
Bijvoorbeeld wat zou het grappig
zijn dat onze jongens de beker van
C1000 gaan wegkapen en wat denk
je ze doen het.....”
De eerste wedstrijd tegen IVV verloopt stroefjes. Het lijkt wel of we
nog wat in het ritme moeten komen.
De jongens kijken wat om zich heen
en zijn nog niet met de wedstrijd
bezig.Uiteindelijk wordt er toch gescoord door ons en de ban is ge-

broken.Toch had de tegenstanders
een paar gevaarlijke tegenaanvallen die door onze verdediging goed
werd opgevangen. De ouders van
de tegenpartij vinden dat onze jongens goed spelen en zelfs de bal terugleggen. Toch weet IVV te scoren
maar zoals altijd laten onze jongens
zich daar niet van de wijs brengen
en scoren zelf nog tweemaal en beslissen de wedstrijd met een 3-1
winst.
Achter
De tweede wedstrijd tegen Hoofd-

dorp verloopt nog steeds niet zoals
de coach/trainer het zou willen. We
komen zelfs op een 1-0 achterstand
en we zullen dus vol in de aanval moeten. Langzamerhand begint
het steeds beter te lopen. De aanvallen worden ook beter doordat de
zijkanten steeds meer gebruikt worden. Hierdoor komt er meer gevaar
voor het doel van de tegenstander.
Door de aanvallen vanaf de zijkant
wordt er uiteindelijk gescoord en
winnen we de tweede wedstrijd ook
met 3-1.
De laatste wedstrijd tegen DIOS

Legmeervogels F1 speelt internationaal
pupillentoernooi op Texel

Uithoorn - Vrijdag vertrokken de
jongens van Legmeervogels F1 met
ouders, broertjes en vrienden richting Texel om te spelen op een internationaal pupillentoernooi. Met grote namen als Ajax, Feyenoord, Shalke 04 en Racing Genk op het wedstrijdschema beloofd het een flinke
uitdaging te worden!
Na een voedzame pastamaaltijd lagen de jongens vrijdagavond op tijd
in bed zodat er zaterdag goed uitgerust gevoetbald kon worden.
De eerste wedstrijd was tegen COZ
(E-team). Een lekker opwarmer

want deze wedstrijd werd met 7-0
gewonnen. Met prachtige doelpunten van Youri (2), Jaden, Ludnardo,
Salaxudin, Rick enSimon. Daarna
was De Koog (E/D-team) de tegenstander. Ook deze wedstrijd werd
makkelijk gewonnen. De eindstand
was uiteindelijk 6-0. De doelpunten
waren van Salaxudin (1), Jaden (2),
Dion (1), Youri (2).
Verloren
De wedstrijden tegen Racing Genk
en Feyenoord werden helaas verloren. Een paar kleine kansen voor

de Legmeervogels maar helaas kon
de F1 geen vuist maken. De laatste
wedstrijd van de zaterdag was tegen Zeeburgia F1. De jongens wilden in deze wedstrijd laten zien wat
ze waard. Helaas maakte Zeeburgia
het eerste doelpunt, maar er werd
hard gewerkt en dat resulteerde uiteindelijk in de 1-1, weliswaar een
frommeldoelpunt, maar dat mocht
de pret niet drukken.
De spanning liep hoog op en de vele
supporters van Genk zorgden voor
veel (aanmoedigend) lawaai langs
de lijn, onze jongens waren onder

uit Nieuw -Vennep. Dit team heeft
ook gele shirtjes en blauwe broekjes. We kunnen altijd onze shirtjes
omdraaien(binnenstebuiten) maar
gelukkig had DIOS uitshirtjes bij
zich. Als we deze wedstrijd weten
te winnen kunnen we de beker naar
Uithoorn meenemen. De wedstrijd
gaat beginnen en de jongens voetballen zoals ze horen te voetballen. Er wordt druk gezet op de tegenstander, er wordt goed overgespeeld, de zijkanten worden goed
gebruikt, er worden acties buitenom gemaakt hierdoor kun je de bal
beter voor het doel geven waardoor
je beter kunt scoren. Als de tegenstanders een uitbraak op ons doel
heeft dan word deze meteen in de
kiem gesmoord door onze verdediging. De jongens spelen heel goed
samen dat zelfs voor het doel van
DIOS nog wordt overgespeeld: GEWELDIG. Deze wedstrijd wordt gewonnen met 4-0.
De jongens gaan op een lijn staan
en bedanken de supporters zoals de
echte profs dit ook doen en krijgen
dan ook het welverdiende applaus.
Wat de ouders gehoopt hadden gebeurt dan ook. De jongens staan in
het gele shirt met sponsor Jos van
de Berg, AH voor een spandoek van
de C1000. Er wordt een foto van genomen en die zal op de website van
Hoofddorp te zien zijn. Jongens bedankt en zo doorgaan en dan worden we misschien in de competitie
ook nog kampioen.
de indruk. Helaas wist Zeeburgia
in de laatste minuut met een mooie
kopbal onze doelman te passeren.
Een wedstrijd om niet snel te vergeten.
Aanvallen
Voor de zondag stond de laatste
wedstrijd uit de poule gepland tegen Volendam, een voor onze jongens bekend team. Er waren direct goede kansen voor onze aanvallers, waarvan 2 voor open doel
maar Volendam kreeg de kans op
doel te schieten en maakte de 1-0.
Keeper Rens verrichtte daarna goed
werk. Met het puntje van zijn voet
haalde hij een bal van de lijn, kort
daarna redde hij met een zweefduik,
stond op en maakte nog een duik.
Legmeervogels kreeg weer hoop en
ging weer in de aanval. Vlak voor
tijd was het Simon die met een verrassend afstandsschot bijna een
gelijkspel kon binnenslepen maar
de Volendamse keeper reageerde
goed en kon de bal achter het doel
tikken. Helaas bleef het bij 1-0 voor
Volendam.
De laatste wedstrijd voor Legmeervogels was de kruisfinale tegen wederom De Koog (maar ditmaal het
talententeam D/E). Deze wedstrijd
werd met 4-1 verloren. Het was te
merken dat de jongens van de Koog
lekker in hun eigen bedjes hadden
geslapen en gemiddeld 3 jaar ouder waren. Bij onze jongens was te
zien dat de vermoeidheid ging overheersen. Salaxudin had nog wat reserve krachten en wist met een harde kopbal het enige doelpunt voor
Legmeervogels van deze wedstrijd
op zijn naam te zetten.
Uiteindelijk wist de F1 van de Legmeervogels van de 14 teams een
8e plek te veroveren. De jongens
zijn een fantastische ervaring rijker
en kunnen terugkijken op een geslaagd weekend.

Paaslessen bij Judo
vereniging Tai-Otoshi!
Uithoorn - Maandag 18 en woensdag 20 april was het weer extra gezellig tijdens de judolessen.
Tijdens de lessen mochten de kinderen paaseieren zoeken. Dit werd
vol overgave gedaan. Er werden veel
eieren gevonden en aan het eind

Spelend schilderen en
kijk of je ook echt durft
Uithoorn - Net als je denkt dat het
helemaal niets wordt, dat schilderij van je, dan borrelt er een handeling in je op:“…” Durf je of niet? Drie
lessen neem ik je mee in oefeningen
die je leren een schilderij zo nodig
helemaal om te gooien. Je ontwikkelt durf en leert spelen en relativeren. Een uitdaging als je los wilt komen uit oude gewoontes. Na 3 lessen vol speelsheid ga je de vierde
keer op doek: Kijken of je echt durft!
Voor beginners en gevorderden.

Data: 21 en 28 mei, 18 en 25 juni
2011, van 13.30-16.30 uur, (deeltijd
in overleg) kosten 87,50 incl alle materiaal, koffie en thee. Atelier De Rode Draad aan de Prinses Margrietlaan 86, Uithoorn. Info en opgeven:
www.jokezonneveld.nl,
telefoon
020-6418680 en info@jokezonneveld.nl. Het atelier is te huur voor
workshops en dergelijke.
Nieuw in het atelier: workshops
taartdecoreren van Zoraida Room,
zie www.jummiecakes.nl

Legmeervogels speelt
weer eens gelijk
Uithoorn - Deze competitie is het al
de 6de keer dat Legmeervogels gelijk speelt. Gezien het spelbeeld over
de hele wedstrijd een juiste uitslag.
Maar gezien de twee riante mogelijkheden om, op het eind van de
wedstrijd, toch in het voordeel van
Legmeervogels te beslissen, geeft
toch weer dat onbehagelijke gevoel.
Met Jos van Duykeren, na een lange
periode door een blessure afwezig,
in de basis op doel begon Legmeervogels aan zijn laatste thuis wedstrijd van het seizoen.
Pupil
Na het doelpunt van de pupil van
de week begon de wedstrijd tegen Olympia op een warm windstil
veld. De eerste mogelijkheden zijn
voor Legmeervogels. Na acht minuten spelen rond Bas Righarts een
mooie aanval met een knap schot in
de beneden hoek af, 1-0. Dit doelpunt geeft Legmeervogels vleugels
en blijft fanatiek op de bal jagen.
Dit heeft in de 10 minuut resultaat.
Bas Righarts wordt aangespeeld
en gaat recht op de doelman van
Olympia af. In het strafschopgebied
wordt Bas Righarts op de hakken
getrapt en komt ten val. Een 100%
strafschop zeggen de kenners. De
enige kenner in het veld beslist anders en laat doorspelen. Pas na 20
minuten is er een eerste goedlopende Olympia aanval en is het direct
raak. Vanaf de rechter kant wordt
voorgezet. Twee aanvallers staan vrij
voor het doel van Jos van Duykeren.
De eerste neemt de bal aan en passeert Jos van Duykeren simpel met
een hard laag schot 1-1. Het duurt
tot aan de 44ste minuut voordat er

weer spannend wordt voor het doel
van Olympia. Bas Righarts kopt de
bal met zijn neus op de doelijn, Nick
Driehuis schiet, twee meter voor het
doel staande, hoog over. Nog even
door iedereen mopperen en dan is
het rust.
Gelijk
Zoals het bij een gelijkspel waarschijnlijk hoort speelt de wedstrijd
zich hoofdzakelijk op het middenveld met af en toe een uitval richting
beide doelen. De wedstrijd bleef wel
boeien door de fanatieke inzet van
beide teams om toch proberen de
winst te pakken. Op het eind van de
wedstrijd liet Jos van Duykeren zien
dat hij het kepen nog niet verleerd
was. Met een paar fantastische reddingen hield hij Legmeervogels in
de race om toch de winst te kunnen
pakken. In de 86ste en 88ste minuut
was het respectievelijk invaller Peter Lakerveld en Martijn Roos die de
winnende treffer op hun slof hadden. Maar door de inmiddels bekende reden dit niet lukte.
Junioren 2
Invaller Jeroen Kramer van de zaterdag A2 junioren mocht ook eens
proeven hoe het is om bij de senioren te voetballen. In de verdediging van de zaterdag Legmeervogels 1 liet hij geen steek vallen en
het was een prima en foutloze invalbeurt. Hij zal een goede aanvulling zijn voor de Zaterdag 1voor het
nieuwe seizoen. Overigens kan de
zaterdag 1 van de Legmeervogels
wel wat nieuwe mensen gebruiken
omdat er nogal wat selectie opzeggingen zijn.

Paasprijsbridge bij B.V.
De Legmeer

deelde de judoleraar ook nog chocolade lolly’s uit. Dubbel pret dus en
heerlijk smullen ! Leuke foto’s hiervan zijn te vinden op onze website www.Tai-Otoshi.com , ook voor
meer informatie over de vereniging
kun je op de website terecht!

Uithoorn - “Eindelijk hebben we
ze te pakken”, Andre van Herel was euforisch over zijn zege
op Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister samen met zijn bridge
maatje Cora de Vroom. Een astronomisch
percentage
van
69,44% bezegelde de overwinning op de vips van de A- lijn.

Dramatisch Paasweekend
voor KDO 1
De Kwakel - Voor het eerste van
KDO stonden erin het Paasweekeinde twee cruciale thuiswedstrijden
op het programma tegen respectievelijk Nederhorst en Nieuw West.
Nadat er op Paaszaterdag kansloos
werd met 1-4 verloren tegen Nederhorst, ging KDO met dezelfde cijfers
op Tweede Paasdag ook verdiend
ten onder tegen mededegradatiekandidaat Nieuw West.
Tegen beide ploegen waren de Kwakelaars duidelijk de mindere partij
en werd er twee keer terecht verloren. Voor KDO rest nu niks anders

dan de wonden linken en de drie
wedstrijden die nog gaan komen,
alles uit de kast te halen om te hopen op een stunt om zodoende de
alom gevreesde degradatieplaats
nummer 13 te ontlopen. Aanstaande zondag speelt het eerste opnieuw tegen Nieuw West, maar dan
om 14:00 uur in Amsterdam.
Laten we met z’n allen voor zorgen
dat KDO de weg omhoog kan vinden, zodat de terugkeer in de derde
klasse niet in mineur zal eindigen!
(foto Annemarieke Verheij)

Frans Kaandorp & Gerda Schavemaker, ook zeer gerenommeerd,
deelden de tweede prijs met Joop
van Delft & Toon Overwater met
60,07% voor beide paren.
Kind van de rekening werden hier
Wim Slijkoord & Lijnie Timmer die
met een keurige 55,90% dus naast
de derde prijs grepen. Ben ten Brink
& Jan Bronkhorst schaarden zich bij
de beste vijf met een resultaat van
53,82%.
In de B-lijn trok voorzitter Huub
Kamp met echtgenote Marianne de
eerst prijs naar zich toe met 56,67%.
Nel & Adriaan Koeleman legden beslag op prijs twee met 55% precies,
gevolgd door To van der Meer & Anne Tolsma die zo de derde prijs met
53,75 om 53,33% net voor de neuzen
van Tom de Jonge & Herman Vermunicht weg kaapten.
Elisabeth van den Berg en Maarten
Breggeman kwamen als vijfde op

51,67% uit en dat viel ze alles mee!
In de C- lijn was de eerste keus voor
Tini Geling & Jo Wevers met 58,33%.
Hetty Houtman & Anton Berkelaar
raken langzamerhand weer op dreef
en dit leverde de tweede prijs op
met 56,67%.
Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar lieten zich deze maal niet in de luren
leggen en pakten de derde prijs met
56,25%.
Tonny & Otto Steegstra grepen hier
met hun 53,33% net naast en Wouda Roos & Gijs de Ruiter smaakten de eer van plaats vijf met hun
50,83%.
Daar verder alle oneven geëindigde
paren tot slot nog een greep mochten doen uit de prijzen tafel, zorgde
ervoor dat de meerderheid er toch
nog iets aan over hield!
Volgende week de derde zitting van
de laatste ronde van dit seizoen. Wilt
u op de valreep nog even mee proeven van de hapjeskunst van unieke barman Kees, kom dan spelen bij
Bridge Vereniging De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.15 uur
in de barzaal van sporthal hal De
Scheg.
Voor inlichtingen: secretariaat Gerda Schavemaker, tel: 0297 567458 of
niekschavemaker@hetnet.nl
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W.A.Verlaantoernooi zonovergoten
De Kwakel - Traditiegetrouw vond in het paasweekend bij KDO het jaarlijkse
W.A. Verlaantoernooi plaats.
Zeker in dit jaargetijde is het
altijd maar afwachten wat de
weergoden in petto hebben,
maar deze keer kon het gewoon niet mooier.
Op het zonovergoten sportterrein hebben op zaterdag
en tweede paasdag in totaal
zo’n 800 kinderen deelgenomen aan de wedstrijden,
waarbij 4 afdelingen van
KDO actief waren: handbal,
voetbal, gym en volleybal.
Heel wat bidons water werden over elkaars hoofden
leeg geknepen om even af te
koelen en de toeschouwers
zaten her en der op het gras
te genieten van de partijen
en het zonnetje.
Mede dankzij de (sportieve)
inzet van de tientallen vrijwilligers kunnen vele kinderen
uit De Kwakel en omstreken
weer terugkijken op een gezellig toernooi.
Een sfeerimpressie en alle groepsfoto’s die zijn gemaakt (worden deze week
ook via hun coach uitgereikt)
zijn te bekijken op
www.verheijfotografie.nl

