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Stop maar met zoeken,
bij onS ligt € 1.000,- extra 

voordeel voor het oprapen.

Actie heeft uitsluitend betrekking op voorgeregistreerde auto van het type Agila, Corsa en Meriva, zolang de voorraad strekt. Actie is niet geldig i.c.m. andere kortingen of aanbiedingen. Genoemde prijzen 
zijn incl. metallic lak en afleveringskosten. Zet- en drukfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoeringen. Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

2e paasdag geopend.

aalsmeer: Oosteinderweg 110 T. 0297-32 99 11 
amstelveen: Vlielandstraat 1, T. 020-643 26 80
mijdrecht: Communicatieweg 26, T. 0297-272 272
hoofddorp: Sonderholm 164, T. 023-55 42 920

w w w . v a n k o u w e n . n l

a-Label   l   Geen wegenbelasting   l   Geen BPM   l   14% bijtelling

Opel agila 1.0i Edition 
(incl. style pakket)
Normaal: € 13.277,-

Nu rijklaar: € 10.950,-

Opel Corsa 1.2i Edition 
(incl. Edition plus pakket)

Normaal: € 16.852,-

Nu rijklaar: € 13.995,-

Opel Meriva 1.4 Turbo 120pk 
Edition (incl. Edition plus pakket)

Normaal: € 22.957,-

Nu rijklaar: € 19.750,-
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EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES
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officiële

gemeentenieuws 
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WIJ ZIJN KONINGINNEDAG
MAANDAG 30 APRIL

GEOPEND
zie advertentie elders

in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

Wiegerbruinlaan 4B • Uithoorn • 0297-569846 
info@homedecor.nl • www.homedecor.nl

Wij zijn maandag
30 april Koninginne-

dag geopend
zie advertentie elders in dit blad

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

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

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

zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m zaterdaG | tel: 0297 321177

biG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.biGl.Nl

t
r

o
y

 5
0

8
4

7

jeaNsactie
vrijdaG 27, zaterdaG 28 eN zONdaG 29 april

jack & jONes/ONly
eN aNdere merkeN

G-star/ltb/cars

kOrtiNG
40-50%

Op dames- eN hereNjeaNs

vaN 12.00 tOt 17.00 uur

zONdaG
GeOpeNd

Uithoorn - Het raadsdebat over de 
Europarei dat aanstaande donder-
dag 26 april op de agenda stond 
gaat niet door. Het debat is ver-
plaatst naar de raadsvergadering 
van donderdagavond 10 mei aan-
staande. Het zat er wel een beetje in 
dat de termijn van veertien dagen te 
weinig zou zijn om zich op het on-
derwerp voor te bereiden, gelet op 
het grote aantal vragen dat raads-
leden tijdens het informerend de-
bat op 12 april jl. aan wethouder Je-
roen Verheijen afvuurden. Veel van 
die vragen moesten schriftelijk in-
gediend worden waarop dan ant-
woord zou komen. Het complexe 
en emotionele onderwerp Europa-
rei kan niet zomaar ‘even’ worden 

afgedaan. Daar is gedegen voor-
bereiding van zowel de raad als het 
college (lees: Verheijen) voor no-
dig. Daarbij gaat het voorname-
lijk om het onderwerp ‘Wonen en 
woonvoorzieningen’ waaraan slo-
pen van drie fl ats in het hart van 
Europarei ten grondslag ligt. De be-
woners hopen op een ‘niet’ van de 
gemeenteraadsfracties. Als dat ge-
beurt, is het de vraag hoe het verder 
gaat want Eigen Haard is de eige-
naar van de fl ats en die mag formeel 
gezien ermee doen wat zij wil. Als 
die in 2015 gaat slopen treedt la-
ter het traject van wijziging van het 
bestemmingsplan in werking, waar 
de raad dan haar goedkeuring aan 
moet geven. Daar tegen te stemmen 

zou geen optie zijn want dan blijft 
het terrein braak liggen en wordt 
er geen geplande nieuwbouw ge-
pleegd. Dit staat overigens los van 
de vraag of het in deze tijd wel zin-
vol is om bestaande en nog in re-
delijk goede staat zijnde fl atwonin-
gen in de sociale sector te gaan slo-
pen omdat er geen defi nitieve plan-
nen zijn om die op termijn te reno-
veren. Met hoogstnoodzakelijk on-
derhoud kunnen ze volgens de be-
woners nog wel even mee totdat er 
betere tijden aanbreken om nieuw-
bouw te plegen. Komt tijd komt 
raad, met slopen is niemand straks 
gebaat. Het is afwachten hoe de ge-
meenteraad en het college hiermee 
zullen omgaan.

Raadsdebat Europarei uitgesteld

Uithoorn - De horeca  van ‘Langs 
de Amstel’ heeft weer de koppen bij 
elkaar gestoken en zal op Koningin-
nedag vanaf 15.00 uur gezamenlijk 

zorgen  voor een groot podium aan 
de Wilhelminakade met diverse ar-
tiesten. 
Vanaf  15.00 uur zal aan de Wilhel-

Cafés Drinken & Zo, De Gevel en Herbergh 1883 
blijven voor gezelligheid zorgen!

Horeca langs de Amstel 
pakt uit op Koninginnedag

minakade op ’n groot podium vier 
uur lang levende muziek zijn.  
De band ‘Da Groove’ zal voor de 
echte Koninginnedagsfeer zor-
gen.  Da Groove is een stomende 
en groovende band! Zij spelen een 
mix van dance classics, funk, soul 
en nog veel meer.  Daarnaast zal 
de in Uithoorn alombekende zan-
ger ‘Harm’ zijn uiterste best doen 
om het grote feest compleet te ma-
ken! Al op zeer jonge leeftijd, zit het 
zingen en entertainen in zijn bloed. 
Wat begon als een optreden bij fa-
milie, is inmiddels uitgegroeid tot 
vele optredens! Harm heeft een zeer 
gevarieerd repertoire, voor jong, 
oud en alles er tussenin. Van Wolter 
Kroes tot Kool and the Gang, en van 
Jan Smit tot Michael Bublè  
Kortom: dit belooft in Uithoorn weer 
een oergezellige Koninginnedag te 
worden.

KDO handbalmeiden C1 kampioen
De Kwakel – Afgelopen zaterdag 
21 april stond voor de dames van 

KDO C1 de derby tegen Legmeer-
vogels C3 op het programma.

Spannend, want als KDO deze 
handbalwedstrijd wist te winnen 

dan zouden de meiden kampioen 
worden. Ondanks het regenachti-
ge weer waren er veel toeschou-
wers op de wedstrijd afgekomen. 
Voor de wedstrijd begon kwam de 
regen met bakken uit de lucht, maar 
toen de wedstrijd om 13.35 uur be-
gon was het droog en kwam de zon 
af en toe door. De wedstrijd begon 
goed. Binnen 1 minuut wist KDO 
een doelpunt te maken. Helaas was 
dit maar voor korte duur want het 
team van de Legmeervogels maakte 
vrijwel meteen een tegendoelpunt. 
Het was nu 1-1.
Maar toen was de beer los. Met de 
rust stond het 8-1 voor KDO, een 
goede voorsprong, waardoor het 
kampioenschap wel heel dichtbij 
kwam. Ook na de rust gingen de 
meiden er voor en werd de wed-
strijd uiteindelijk met 16-1 gewon-
nen. Het kampioensfeest kon be-
ginnen. En dat werd goed gevierd! 
Iedereen kreeg een roos, een me-
daille en er werd luid gejuicht, ge-
zongen en gedanst. Een mooiere af-
sluiting van het seizoen konden de 
meiden niet wensen. Echt top! De 
meiden van de C1 Michelle, Tessa, 
Anouk, Amber, Demi, Renee, Syl-
ke, Priscilla, Susan, Sanne en Liset-
te bedanken hun trainer Henk v.d. 
Greft en coaches Gerard v.d. Kuilen 
en Jacco Lauwers voor het leuke 
handbalseizoen en kijken uit naar 
het volgende seizoen!

Het comité 4 meiherdenking Uithoorn nodigt u uit om op vrijdag 4 mei 
mee te lopen in de Stille Tocht die om 19.30 uur begint in het Oran-
jepark. Trommelaars van KNA gaan voorop en tegen 20.00 uur komt 
de stoet aan bij het Stiltemonument tegenover de Thamerkerk. Na 
de Last Post is het twee minuten stil en aansluitend wordt het Wilhel-
mus gezongen. Dan volgt er een kort programma m.m.v. leerlingen 
van De Kajuit, zangeres Marije Voskamp en bewoners van Europa-
rei. Burgemeester Oudshoorn staat stil bij het jaarthema van 4 mei. 

Na het leggen van een krans door burgemeester en wethouders 
krijgt iedereen gelegenheid bloemen te leggen en vertelt Mar-

griet Slurink een verhaal over de jaren ’40-’45. Tenslot-
te is in The Mix gelegenheid nog even na te praten. 

4 mei herdenking in Uithoorn
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Eredivisiewedstrijden 
zondag live in The Mix
Uithoorn - Het is superspannend 
in de Eredivisie dit seizoen. Koplo-
per Ajax staat met nog drie wed-
strijden te gaan 6 punten voor op de 
nummer twee (AZ)  en drie (Feijen-
oord) en 7 punten op de nummer 
vier (Twente) en vijf (PSV). Net als 
vorig jaar zal de beslissing voor het 
landskampioenschap dus gaan val-
len in de laatste wedstrijden. Vorig 
seizoen was het ook zo spannend 
en was de liveuitzending binnen The 
Mix een groot succes. Daarom zal 
het team van The Mix ook dit jaar 
weer een spannende wedstrijd uit-
zenden op het grootste scherm in 
Uithoorn. Dit zal komende zondag-
middag 29 april zijn, namelijk de 
wedstrijd FC Twente-AFC Ajax. Te-
vens zal op een andere TV de wed-
strijd tussen Feijenoord en AZ te 
zien zijn zodat iedereen de tussen-
standen kan blijven volgen. 
Een geweldige zondagmiddag dus 
en de medewerkers en vrijwilligers 
nodigen dan ook weer iedereen uit 

om LIVE de voetbaluitzending te be-
kijken in The Mix. De deur zal om 
13.00 uur open gaan waar dan eerst 
de voorbeschouwing te zien zal zijn. 
De wedstrijd begint om 14.30 uur en 
na de wedstrijd zal er nog een na-
beschouwing zijn. De deuren slui-
ten om uiterlijk  18.00 uur.  De toe-
gang is geheel GRATIS, maar kom 
wel op tijd want vol = vol. 
Jongerencentrum The Mix kun 
je vinden in de J.A. van Seume-
renlaan 1. Meer info op de site 
www.the-mix.nl.



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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 

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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15, Uithoorn, 
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer: 0297 513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

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

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 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  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

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

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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Activiteit Buurt Datum Plaats tijd

Inloopspreekuur  Zijdelwaard 1 mei Kate & Go op Zijdelwaardplein 9.30-11.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20.00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei Nog niet bekend  19.30 uur

Gemeentehuis gesloten 
met feestdagen
Op maandag 30 april (Koninginnedag) is het gemeentehuis gesloten. 
Dat is ook het geval op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 
18 mei en maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag). Op genoemde data 
is ook gesloten het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15. 

“Eelco en ik willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties en andere 
blijken van hartelijkheid ter gelegenheid van ons huwelijk op 20 april jl. Mede 
dankzij uw inbreng kijken wij terug op een onvergetelijke dag.” 

Vriendelijke groet,
Dagmar Oudshoorn-Tinga

Vrijdag 20 april is Burgemeester Dagmar Oudshoorn-tinga getrouwd 
met de heer eelco tinga. met de huwelijksvoltrekking is de naam van de 
burgemeester uitgebreid met de naam van haar partner.

Afgelopen week is Burgernet ook in 
Uithoorn van start gegaan. U hebt 
daarover thuis een brief ontvangen. 
Burgernet wordt voor de zomer in de 
hele regio ingevoerd. Iedereen in Uit-
hoorn kan gratis lid worden en een-
voudig helpen om de eigen buurt nog 
veiliger te maken. Gewoon, via de te-
lefoon of via sms.
Burgernet is een samenwerking tus-
sen burgers, gemeente en politie. 
Wie eraan meedoet, kan in noodge-
vallen helpen uitkijken naar bijvoor-
beeld vermiste kinderen in de buurt, 
of naar de dader van een zojuist ge-
pleegd misdrijf. Veiligheid is heel be-
langrijk voor iedereen in Uithoorn 
en De Kwakel. Door te investeren in 
Burgernet, maken we het samen nog 
veiliger. Het werkt heel eenvoudig: u 
wordt gebeld of krijgt een sms’je, kijkt 
om u heen en belt terug als u de ge-
zochte persoon ziet. De politie doet 
de rest.

Positief
Sinds december 2011 draait Burger-
net in een steeds groter deel van de 
regio. Vanwege goede ervaringen in 
Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost 
hebben burgemeester en wethou-
ders van Uithoorn besloten om ook 
mee te doen. Landelijk heeft de helft 
van alle Burgernet-acties een posi-
tief resultaat. In één op de tien zaken 

komt via Burgernet zelfs de door-
slaggevende tip binnen! Regionaal 
manager Roeland van Zeijst: “Na-
dat je door Burgernet gebeld of ge-
sms’t bent, krijg je binnen een uurtje 
te horen wat het resultaat van de ac-
tie was. Ook als we nog verder moe-
ten zoeken, levert Burgernet vaak al 
goede informatie op voor de recher-
che.”

Veiligheid
Als lid van Burgernet kunt u – als u 
dat wilt – ook andere veiligheidsbe-
richten ontvangen. Zoals een sms-
je met tips wanneer er inbraken zijn 
geweest, of een opsporingsbericht 
per e-mail. “Het mooie is dat je alleen 
informatie krijgt die voor jouw buurt 
geldt,” zegt Van Zeijst. “Je kunt pre-
cies opgeven hoe Burgernet contact 
mag opnemen, en wanneer. Sommi-
ge mensen ontvangen liever geen e-
mails. Anderen willen niet ’s nachts 
gebeld worden. Dan gebeurt dat ook 
niet.”

Doe mee!
Burgernet heeft inmiddels extra men-
sen ingeschakeld om de hopelijk vele 
aanmeldingen ook uit Uithoorn en De 
Kwakel te kunnen verwerken. 
Doet u al mee? Aanmelden is gra-
tis: ga naar www.burgernet.nl of bel 
(020) 559.6084.

Burgernet nu ook in uithoorn

Vervangende inzameldagen 
rond Koninginnedag 
- Restafval van wijk 1 van maandag 30 april, naar zaterdag 28 april 2012
- Papier van wijk 3b van maandag 30 april, naar zaterdag 28 april 2012
- Plastic van wijk 2 van maandag 30 april, naar zaterdag 28 april 2012
- Plastic van de hoogbouw van maandag 30 april, naar dinsdag 1 mei 2012

De gemeente heeft de taak om de 
kwaliteit van de openbare ruimte re-
gelmatig te toetsen. U kunt de ge-
meente daarbij helpen door uw buurt 
te beoordelen. U gaat dan samen 
met andere bewoners van de wijk op 
pad om in kaart te brengen hoe de 
openbare ruimte van uw buurt erbij 
ligt. 
Inmiddels heeft u of hebben buurt-
bewoners uit uw buurt de openbare 
ruimte beoordeeld. Wij hebben de in-
gevulde kwaliteitsbeoordelingen ver-
werkt en willen u graag laten weten 

welke kwaliteit er uit Buurt in Beeld 
komt.
De resultaten zullen tijdens een “te-
rugkomavond” worden toegelicht. 
Deze avond vindt plaats op 8 mei 
2012. Het programma voor de avond 
is als volgt:

19.00  Inloop met koffie/thee 
 in de raadzaal van het 
 gemeentehuis
19.30  Toelichting resultaten
20.15  Nabespreking/vragen
20.30 Einde

terugkomavond Buurt in beeld 
op 8 mei

Debat europarei verplaatst 
naar 10 mei
Het presidium van de gemeenteraad 
van Uithoorn heeft besloten het de-
bat over de Europarei uit te stellen tot 
10 mei 2012.
De beantwoording van de door de 
raadsleden gestelde vragen is nog 

niet helemaal rond. De gemeente-
raad heeft alle antwoorden nodig om 
tot een zorgvuldig besluit te komen.
Op 10 mei 2012 staat de Europarei 
opnieuw op de vergaderagenda van 
de gemeenteraad.

Onkruidbestrijding met 
DOB-methode
Het onkruid tussen de tegels van stoepen en paden en in de goten 
wordt de komende weken in de hele gemeente verwijderd volgens de 
DOB methode. DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer van bestra-
ting. Het is een landelijke methode die is ontstaan in overleg met de 
drinkwaterbedrijven. 
Volgens de DOB methode is gebruik van het chemische middel glyfo-
saat toegestaan. Hoe lang de onkruidbestrijdingronde duurt, is niet ze-
ker. Als het regent of gaat regenen, kan er niet gewerkt worden. Het 
middel zou dan te snel wegspoelen. Gemiddeld neemt de onkruidbe-
strijding vier tot zes weken in beslag.

De Wmo-raad heeft dit jaar al weer 
vier maal vergaderd. Voor de-
ze vergaderingen nodigt de Wmo-
raad mensen van buiten af uit om 
iets te vertellen over hun organisa-
tie en werkzaamheden. We vragen 
de gastspreker specifiek iets te ver-
tellen over de aankomende veran-
deringen in de wetgeving die van in-
vloed kunnen zijn op de zorg of be-
geleiding voor mensen met een be-
perking. Met deze informatie kan de 
Wmo-raad nog beter advies uitbren-
gen aan B&W en de maatschappelij-
ke blik verbreden. De vergaderingen 
van de Wmo-raad zijn openbaar en u 

Bijpraten met wmo-raad
bent welkom op de publieke tribune 
van de raadzaal in het gemeentehuis. 

Voorzitter gezocht
De oproep eind vorig jaar voor nieu-
we leden heeft een nieuw lid opgele-
verd. Sinds maart telt de Wmo-raad 
dus negen leden. We zoeken ech-
ter nog een nieuwe voorzitter. Bent u 
maatschappelijk betrokken en heeft u 
bestuurlijke ervaring en ruimte in de 
agenda dan willen wij graag met u in 
contact komen. Ook andere belang-
stellenden kunnen contact opnemen 
met wmo-raad.uithoorn@telfort.nl

Jaarverslag 2011
Bent u nieuwsgierig naar de werk-
zaamheden en resultaten van 2011 
van de Wmo-raad dan kunt u die le-
zen in het jaarverslag. Dit is te vinden 
op de website van de gemeente Uit-
hoorn: http://www.uithoorn.nl/Wel-
zijn_zorg_en_jeugd/Wmo_raad

Gemeentegids 2012 
In deze weken wordt de nieuwe gemeentegids huis aan huis verspreid. 
Indien u 7 mei de gemeentegids 2012 nog niet heeft ontvangen, kunt u 
deze opvragen bij de receptie van het gemeentehuis: telefoon 513111. 
U kunt de gids ook per e-mail aanvragen: gemeente@uithoorn.nl Ver-
geet dan niet uw adres met postcode te vermelden. 
De gemeentegids 2012 is ook digitaal beschikbaar. Kijk hiervoor op 
www.uithoorn.nl

Met dagtekening 29 februari 2012 zijn de aanslagbiljetten gemeentelij-
ke belastingen 2012 verzonden. De eerste betaaltermijn is op 31 maart 
2012 vervallen. Vóór deze datum had de helft van de verschuldigde be-
lasting betaald moeten zijn. Op 30 april 2012 vervalt de laatste termijn 
van deze aanslagen. Spoedig daarna gaan de aanmanin gen de deur 
uit en daarbij worden aanmaningskosten in rekening gebracht. 

Automatische incasso
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.

 
meer info

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Can-
nock Chase, telefoonnummer 0487-518517

uw aanslag gemeentelijke 
belastingen 2012 al betaald? 



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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, 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.
Kijk voor meer informatie over de komende activi-
teiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer in-
formatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op  
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

tot 3 mei Expositie Fotokring in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1. 

tot 26 mei Atelier de Rode Draad start met serie van 5 lessen Spelend 
Schilderen op zaterdag vanaf 13.30 uur. Pr. Margrietlaan 86, 
lokaal 6. Kosten: €21,- per les. Info Joke Zonneveld: 020-
6418680.

tot 21 mei Atelier de Rode Draad start met serie van 5 lessen Spelend 
Schilderen op maandag van 9.00-12.00 uur. Kosten: €21,- per 
les. 

26 apr.  Algemene Leden- en vrijwilligersvergadering van de afdeling 
Uithoorn/De Kwakel van het Nederlandse Rode Kruis. Locatie 
De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open 
19.30 uur.

26 apr. Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

26 apr. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50. 

27 apr. Klaverjassen bij Legmeervogels. Sportpark de Randhoorn, 
Randhoornweg 1. 20.00- 23.30 uur. Deelname: €3,-. 

28 apr. Cultuur Hart Uithoorn organiseert Dance Classics Party in 
Thamerkerk. dansen op Soul, Disco, R&B en Funk uit jaren 70, 
80 en 90. Aanvang: 20 uur. Entree: €10,- . 

30 apr. Buurtbeheer Legmeer organiseert Koninginnedagfestiviteiten 
op Evenemententerrein in Legmeer West. 

30 apr. Feestcomité De Kwakel organiseert Koninginnedagviering in 
dorpscentrum De Kwakel.

30 apr. Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert in Dorps-
centrum Koninginnedagfestiviteiten. 

2 mei  Cursus Edelsmeden met Marleen van der Kraats in een intro-
ductie- cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Gre-
velingen 56. 

2 mei  Op 5 woensdagmiddagen in mei organiseert De Rijk Trai-
ningen de cursus Vriendschap. Bestemd voor 55-plussers. 
Kosten €125,-. Trainers : Esther de Rijk en Fimke Haars-
ma. Plaats wordt nog bekend gemaakt. Info: 06-53505222 en  
www.derijktrainingen.nl

3 mei Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. The-
ma: Ergotherapie bij geheugenproblemen, Gasten: ergothera-

peuten Eva Gosman en Nienke Polman. Aanvang: 19.30 uur. 
Einde: 21.30 uur. Toegang gratis

5 mei  Kaarten à Klaverjassen & Pandoeren. Kosten 2,50 euro. In-
schrijven vanaf 13.00 uur en om 13.30 uur begint het kaarten. 
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.

5 mei  Postzegelruilbeurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00 
tot 15.00 uur. Inlichtingen 0297-525556.

8 mei  Cursus Edelsmeden met Jeroen van Pesch in een introductie-
cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelin-
gen 56.

9 mei Schapen scheren, 13.30-15.30 uur. Kinderboerderij De Olie-
vaar, A. Philipsweg 10.

10 mei  Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

11 mei Braderie, Amstelplein, 12.00-21.00 uur.

11 mei Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal 
open: 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deel-
name: €2,- (incl. 1x koffie of thee).

12 mei  Skelterbaan op Amstelplein

12 mei Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61. 12.00-17.00 uur. 
Toegang gratis. Info: www.helpdezwerfkat.nl

15 mei  Beeldhouwen en boetseren met Ella de Nijs in een introductie-
cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelin-
gen 56.

16 mei The Good Men Live. Spetterende feestavond in jongerencen-
trum The Mix. 21.00-02.00 uur. Entree: €15,-. Info: www.the-
goodmen.nl

17 mei Elisabeth fietstocht. Starten tussen 10.00-12.00 uur bij Dorps-
huis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijfkos-
ten € 3,50. Afstand ± 40 km. Na afloop ontvangt u een con-
sumptie en een leuke attentie.

17 mei Atelier de Rode Draad.1 les Spelend schilderen. Pr. Margriet-
laan 86. 9-30-12.30. Kosten: €27,50.

19 mei Stichting Marsiurupan organiseert Indonesische bazaar in De 
Scheg, A. van Schendellaan 100A. Tijd: 10.00-17.00 uur. Toe-
gang gratis. Info: 0297-52 64 09. www.marsiurupan.nl

23 t/m  Kermis dagelijks van 13.00-23.00 uur, evenemententerrein
28 mei Legmeer West

23 mei Bingo in ‘t Buurtnest,13.15-16.00 uur

24 mei Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

24 mei Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50. 

24/27 mei Hockeytoernooi Qui Vive, B-jeugd. Vuurlijn 30.

25 mei Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal 
open: 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deel-
name: €2,- (incl. 1x koffie of thee).

 Evenementen vanaf juni 2012 staan op 
 www.uithoorn.nl
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G  E  M  E  E  n  t  E  n  i  E  U  w  s
AlGEMEnE inFOrMAtiE

krUisinG JOhAn 
EnschEdEwEG/OndEr-
nEMinGswEG tiJdEliJk 
AFGEslOtEn

Ongeacht hoe de Amsterdamseweg 
er straks bovengronds komt uit te 
zien, moet ook ondergronds iets ge-
beuren: het omleggen van kabels en 
leidingen. De nutsbedrijven zijn hier-
mee op 23 april begonnen. Naar ver-
wachting duurt deze ondergrondse 
klus tot eind juni 2012. Om het werk 
goed te kunnen doen, moet de krui-
sing Johan Enschedeweg/Onderne-
mingsweg tijdelijk worden afgeslo-
ten. De omleidingsroute is met bor-
den aangegeven. Op www.uithoorn.
nl vindt u onder de projectpagina Am-
sterdamseweg de actuele stand van 
zaken. U kunt ons ook volgen via 
Twitter: https://twitter.com/#!/Gem_
Uithoorn 

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de ge-
meentelijke projectleider voor de uit-
voering van de herinrichting, de heer 
J. de Jong. Dit kan telefonisch via 
(0297) 51 31 11 of per e-mail via ge-
meente@uithoorn.nl

wErk in 
UitvOErinG

hErinrichtinG 
nOOrsE liJstEr

De werkzaamheden gaan begin mei 
2012 van start en duren afhankelijk 
van het weer tot eind juni 2012.

tijdelijk parkeren
In het plantsoen ter hoogte van de 
Polderweg wordt een tijdelijke par-
keerplaats aangelegd. Deze is niet 
groot genoeg voor alle auto’s uit de 
buurt, sommige bewoners moeten 
hun auto dus elders in de wijk parke-
ren.

Beplanting
De nieuwe beplanting gaat medio no-
vember 2012 de grond in. Beplanting 
die niet aanslaat wordt in het najaar 
van 2013 vervangen.

Meer informatie
Met vragen of opmerkingen kunt u te-
recht bij de heer E. Wanningen van 

de afdeling Leefomgeving. Hij is 
tel. bereikbaar (0297-513111) 

van maandag t/m donderdag 
van 8.00 uur tot 16.30 uur 

en op vrijdag van 8.00 
uur tot 11.30 uur.

Op woensdag 25 april organiseren de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen en Uithoorn een bewonersbijeenkomst over Schiphol en het 
Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS). Daarbij zal de voor-
zitter van de Alderstafel, Hans Alders, tekst en uitleg geven over het 
nieuwe stelsel. U krijgt ook gelegenheid vragen te stellen en bent van 
harte welkom om de avond bij te wonen.

Datum:  woensdag 25 april 2012 
Tijd:  19.00-22.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur
Locatie:  Crown Business Studio’s Aalsmeer
 Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer

Meer weten?
Wilt u meer weten over de activiteiten van de Alderstafel en CROS*) 
? Op www.alderstafel.nl en www.crosnet.nl vindt u allerlei informatie 
over vertegenwoordigers, afspraken en geboekte resultaten. Ook op 
www.bezoekbas.nl en www.amstelveen.nl/schiphol, www.aalsmeer.
nl/schiphol en www.uithoorn.nl /wonen, wijken/milieu is informatie te 
lezen die voor u als bewoner van belang kan zijn.

*) CROS is de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol waarin be-
stuurders, bewonersvertegenwoordigers en luchtvaartsector zitting hebben.

praat met voorzitter 
hans Alders over schipholVanaf 26 juni moeten kinderen een 

eigen paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om naar het 
buitenland en weer terug naar Neder-
land te kunnen reizen. 

Aanvragen voor 1 mei 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een ei-
gen document nodig? Vraag dat 
dan aan voor 1 mei 2012. Alle ou-
ders en voogden die kinderen jon-
ger dan 16 jaar in hun paspoort bijge-
schreven hebben staan, hebben een 
brief van de minister van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties ge-
kregen. In deze brief staat of uw (nu 
nog) bijgeschreven kind voor 1 sep-
tember 2012 een eigen document 
nodig heeft. Is dat het geval, vraag 

dan zo snel mogelijk, maar in ieder 
geval vóór 1 mei 2012 een paspoort 
of identiteitskaart voor uw bijgeschre-
ven kind aan bij Burgerzaken. 
 wat heb je nodig bij het aanvragen 
van een eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft 
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een identiteitskaart te krij-
gen. Bij de aanvraag moeten over-
legd worden: een schriftelijke toe-
stemmingsverklaring, ondertekend 
door de ouder(s) die het gezag heb-
ben en ook een kopie van het iden-
titeitsbewijs. Neem ook een recen-
te pasfoto mee. Deze moet voldoen 
aan wettelijke eisen en schoolpasfo-
to’s zijn vaak niet goed. Neem bij de 
aanvraag het paspoort van ouders en 

Bijschrijving kinderen in paspoort vervalt per 26 juni 2012
eventuele identiteitskaart mee. Een 
kind ouder dan 12 jaar heeft geen 
toestemmingsverklaring nodig bij het 
aanvragen van een identiteitskaart.

wat heb je nodig bij het aanvragen 
van een eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft 
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen. 
Deze toestemmingsverklaring moet 
door ouder(s)/ voogd die het gezag 
hebben, zijn ondertekend en daarbij 
moet ook een kopie legitimatiebewijs 
zijn gevoegd. Neem ook een recen-
te pasfoto mee. Deze moet voldoen 
aan wettelijke eisen en schoolpasfo-
to’s zijn vaak niet goed. Neem bij de 
aanvraag het paspoort van ouders en 
eventuele identiteitskaart mee.

levertijd 
Vanwege de grote toeloop kunnen 
de levertijden dagelijks veranderen. 
U kunt op www.uithoorn.nl zien of de 
reisdocumenten met de bij uw aan-

vraag behorende datum al zijn ge-
maakt door de producent. Wij advi-
seren u om twee weken na de aan-
vraagdatum telefonisch contact op 
te nemen met Burgerzaken 0297-
513111 om te vragen of uw paspoort/ 
Nederlandse identiteitskaart is gele-
verd.

Maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen 
is het verstandig om een afspraak te 
maken.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak 
maken, neem dan contact op met 
Burgerzaken 0297-513111.

Meer info?
U kunt meer lezen over het verval-
len van de geldigheid van de kinder-
bijschrijving op www.uithoorn.nl en  
www.paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bij-
geschreven staan maar geen brief 
ontvangen, dan kunt u de brief lezen 
op www.paspoortinformatie.nl
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de ge-
meente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 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 be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taal-
gebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Pu-
bliekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt 
de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken lig-
gen 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 wor-
den gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) ten-
zij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar in-
dienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend 
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders ver-
meld. 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 voor-
ziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-
genrechter) 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een der-
gelijk 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 be-
handeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk:   
- Verkeersbesluit Funmarkt-braderie 7 april 2012. Ter inzage van 21 maart t/m 

2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2012 in het Oude Dorp en Thamerdal. 

Ter inzage van 21 maart t/m 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats tegenover Nij-
hoffl aan 36 en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de trottoirzijde 
van Nijhoffl aan 36. Ter inzage van 28 maart t/m 9 mei 2012. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit vrijmarkt Koninginnedag 2012 in dorpscentrum Uithoorn. Ter 
inzage van 15 april t/m 23 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 
0297-513111.

- Verkeersbesluit Koninginnedag 2012 in dorpscentrum De Kwakel. Ter inzage 
van 18 april t/m 30 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111. 

- Verkeersbesluiten opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen. Al 
deze besluiten liggen ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Coudenhovenfl at 9.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Straatsburgfl at 80.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Fokkemast 64.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Karveel 53.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Roodhalsgans 37.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Roodhalsgans 223.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Nicolaas Beetslaan 140.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Coudenhovenfl at 2.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Churchillfl at 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Jan Luikenlaan 25.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning P.C. Hooftlaan 52.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Karel van Manderhof 41.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning De Gasperifl at 20.
- Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats nabij woning prinses 

Christinalaan 114. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit afsluiten aantal wegen in dorpscentrum vanwege braderie. Op 
14 juli 2012. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. 
van der Waals, 0297-513111

 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof) Randhoornweg
- Vergunning aan Buurtbeheer Legmeer voor het organiseren van een Koningin-

nedagviering op 30 april 2012 van 08.00 tot 24.00 uur op het Evenemententer-
rein Legmeer-West.

 Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Van Setten voor het 
schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Koninginnedagviering van 
Buurtbeheer Legmeer op 30 april 2012.

Bezwaar t/m 29 mei 2012
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 47, vergunning aan de exploitant van V.O.F. Hans Snacks Cafe-

taria Uithoorn voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 15 april 2015;
- een drank- en horeca vergunning;

Bezwaar t/m 28 mei 2012
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Roei- en 

Kanovereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van het Internationaal 
Kanopolo toernooi op 2 en 3 juni 2012.

- Eendracht 8, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van diverse 
activiteiten in verband met het 25 jarig jubileum van Basisschool De Spring-
schans van 2 t/m 6 juli 2012.

 REGELING FUNCTIEWAARDERING GRIFFIE GEMEENTE UITHOORN
Alle regelingen die de gemeente vaststelt, moeten formeel bekend worden ge-
maakt. Dit schrijft de Algemene wet bestuursrecht voor. 
De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Uithoorn heeft op 19 maart 
2012 de volgende regeling vastgesteld: ‘Regeling functiewaardering griffi e ge-
meente Uithoorn’. Het betreft een regeling voor de wijze waarop de functies van 
het personeel van de griffi e worden beschreven en gewaardeerd. 

 VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben de volgende verkeersbesluiten genomen. 
Deze liggen alle tot en met woensdag 6 juni 2012 ter inzage in het gemeentehuis. 
Tegen elk besluit kan tot genoemde datum een bezwaarschrift worden ingediend. 
Zijdelwaard
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 

gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Coudenhovefl at 9 
op te heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Straatsburgfl at 80 
op te heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Nicolaas Beetslaan 
140 op te heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Coudenhovefl at 2 
op te heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Churchillfl at 111 
op te heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Jan Luikenlaan 25 
op te heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning P.C. Hooftlaan 52 
op te heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Karel van Mander-
hof 41 op te heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning De Gasperifl at 20 
op te heffen.

Meerwijk
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 

gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Fokkemast 64 op 
te heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Karveel 53 op te 
heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Roodhalsgans 223 
op te heffen.

- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Roodhalsgans 37 
op te heffen.

De Kwakel
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 

gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang tot de woning Mgr. Noordman-
laan 54 op te heffen. 

 VERKEERSBESLUIT
Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
woning Prinses Christinalaan 114 aan te wijzen als gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats. 
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 6 juni 2012 ter inzage. Daartegen kan 
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 VERKEERSBESLUIT BRADERIE
Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde een braderie op za-
terdag 14 juli 2012 mogelijk te maken, de wegen waarop de braderie plaatsvindt 
af te sluiten voor alle verkeer, waarbij op de betreffende wegen tevens niet mag 
worden geparkeerd. 
Dit wordt bereikt door de Schans vanaf nummer 1 tot aan Amstelplein 99b op za-
terdag 14 juli 2012 van 07.00 tot 19.00 uur gesloten te verklaren in beide rich-
tingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het 
plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990. 
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 6 juni 2012 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

SLIM VOORDEEL BIJ
IN UITHOORN

A. Fokkerweg 26 • Tel. 0297-564644 • openingstijden shop/wasstraat: ma. t/m vr. 7.00 - 21.00 uur • za. en zo. 9.00 - 18.00 uur

Inruilgarantie en 
fi nanciering mogelijk

Minimaal 60 auto's op voorraad
www.autoservicestation.nl

Volkswagen UP 1.0 wit Take up, Airco, Belast. vrij 2012 Nieuw 13 km  van 11.499,- voor 10.699,-
Volkswagen UP 1.0 zwart Take up, Airco, Belast. vrij 2012 Nieuw 13 km  van 11.899,- voor 10.999,-
Audi A4 1.6 74KW, Grijs, Lm velgen 1997 179.590 km  van 3.449,- voor 2.999,-
Audi A3 1.6 75KW 3D Blauw, climatronic   2005 96.195 km  van 11.999,- voor 10.999,-
Audi A6 3.2 FSI 188KW, Grijs, Avant AUT   2006 70.381 km  van 24.999,- voor 22.650,-

VAN DONDERDAG 26 T/M MAANDAG 30 APRIL 2012
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Uithoorn -    Fotokring  Uithoorn  is 
een  fotoclub  waarvan  de  leden  ie-
dere  twee  weken  bij  elkaar  ko-
men  om  foto’s  te  bespreken.  Iede-
re  maand  wordt  een  of  meerdere 
winnende foto’s uitgekozen tot  ‘Fo-
to van de Maand’. In de maand april 
was  het  thema  van  de  competitie 
‘Natuur  Fotografie’.  Iedere  maand, 
tot mei  van dit  jaar,    laat Fotokring 
Uithoorn de winnende foto’s van de 
maand zien. Ditmaal  is de winnen-
de foto ‘Blauwvoet Jan van Genten’ 
gemaakt door Emmy van Maasdam.

Exposities
In het kader van het veertigjarig be-
staan  organiseert  Fotokring  Uit-
hoorn  meerdere  exposities.  Tot  en 
met  donderdag  3  mei  is  er  in  het 
Dienstencentrum  Bilderdijkhof  1 
nog een mooie expositie te zien. De 
fotografen  tonen  daar  hun  beste 
werk. Gratis toegang tijdens de kan-
tooruren. 

Hebt u/heb jij belangstelling voor de 
fotokring en haar  jubileum, bezoek 
dan: www.fotokringuithoorn.nl.

DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden 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 ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl, 
nEs A/D AmsTEl

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

Aanleveren van 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

125e jaargang

oPlAgE: 14.300

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 toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErBoDE.nl

sinds 1888

EDITIE APRIL

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

Hierbij wederom mijn maandcolumn, een initiatief van de 
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van 
de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Ondernemersver-
enigingen, waarvoor ik de p.r. voor mijn rekening heb ge-
nomen.
Deze column is niet alleen voor de overige (nog niet aange-
sloten) ondernemers, maar voor alle inwoners van Uithoorn 
en De Kwakel.

Eind maart was er een door de SBBU (Stichting Beveiliging 
Bedrijven Uithoorn) georganiseerd Event waaraan diverse 
ondernemers deelnamen, maar waar ook mensen aanwezig 
waren vanuit de diverse politieke partijen en zelfs onze bur-
gemeester mevrouw Oudshoorn en wethouder Jeroen Ver-
heijen aanwezig waren.
Er waren diverse gastsprekers.
Zo was er een uitgebreide presentatie over de vorderingen 
van de aanleg van de nieuwe 
omgelegde N-201, verzorgd door Ramon Kuipers van Pro-
jectbureau N-201.
Aan de hand van diverse foto’s van de huidige situatie en 
vorderingen, maar ook door middel van animatiefoto’s heeft 
hij ons een beeld kunnen schetsen hoe de nieuwe N-201 er 
uit komt te zien, maar ook in welk tempo de opleveringen 
zullen plaatsvinden.
Reeds in september al wordt verwacht dat het eerste ge-
deelte opengaat en wel het stuk vanaf de nieuwe toerit naar 
de nieuwe N-201 aan het einde van de Amsterdamseweg tot 
aan de Legmeerdijk.
De werkzaamheden aan de 1e rotonde, gelegen onderaan 
de nieuwe aansluiting Amsterdamseweg met de kruising 
met de Johan Enschedeweg en Ondernemingsweg, zijn de-
ze week van start gegaan om deze openstelling mogelijk te 
maken.
Het gedeelte door Aalsmeer, met het aquaduct onder de 
Ringvaart door, zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2013 
open worden gesteld.
Dit hangt af van beveiligingen en keuringen die nu eenmaal 
nodig zijn in tunnels en aquaducten, de tunnel zelf is bouw-
kundig wel al klaar voor gebruik.
Zodra de tunnel aan alle veiligheidsaspecten voldoet, zal 
ook dit gedeelte worden opengesteld.
Het laatste deel bij Schiphol Rijk geeft nog problemen om-
dat hier nog grondaankopen en onteigeningen dienen 
plaats te vinden.
Om geen vertraging op te lopen zal bij Aalsmeer een tijdelijk 
bypass worden gecreëerd om toch al eind 2013 aan te kun-
nen sluiten op de A-4.
Inmiddels moet tegen die tijd ook de tunnel onder de Am-
stel zijn gerealiseerd.
De verwachting is dat alle onteigeningen en grondaan-
kopen, en daarmee de aanleg van het laatste stuk van de 
N-201, uiterlijk in 2015 volledig zullen zijn gerealiseerd.
Wilt u volledig op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen 
rond de N-201, dan kunt u inloggen via www.n201.info 

Na de uitleg over de nieuwe N-201 kwam Marnix Zwart aan 
het woord.
Marnix en zijn partner in business Rob van Hulsen zijn in eer-
ste instantie door de SBBU ingehuurd om een brede visie te 
geven op onze plannen om Parkmanagement op te zetten.
Marnix heeft een presentatie gegeven over het opzetten 
van Parkmanagement op ons bedrijventerrein, met hieraan 
gekoppeld de oprichting van een Ondernemersfonds naar 
zogenaamd “Leids model”, gefinancierd uit een kleine ver-
hoging van de OZB.
Ook Marnix had zijn presentatie doorspekt met foto’s en ani-
maties, waardoor een duidelijk beeld kon worden geschetst 
van de mogelijkheden die er ontstaan bij een goed opgezet 
Parkmanagement.
Na zijn presentatie werd de mogelijkheid gecreëerd om via 
een forum vragen hierover te stellen.
In dit forum nam niet alleen Marnix Zwart zelf plaats, maar 
ook onze burgemeester mevrouw Dagmar Oudshoorn, ter-
wijl wethouder Jeroen Verheijen extra informatie en toelich-
ting gaf.
Zo bleek uit zijn woorden, dat een effectieve start van een 
op te zetten Ondernemersfonds al gerealiseerd zou kunnen 
worden vanaf 1 januari 2013!
Voorwaarde is dan wel dat er genoeg draagvlak onder de 
(aangesloten) ondernemers dient te zijn, aldus de wethou-
der.
Een zeer positieve ontwikkeling voor ons ondernemers der-
halve.

Aansluitend dan nog even de laatste stand van zaken rond 
de Amsterdamseweg.
Inmiddels heeft wethouder Maarten Levenbach het College, 
de Raad en ook de ondernemers officieel op de hoogte ge-
bracht van zijn besluit om de verhoogde middenberm, zo-
als eerder vastgesteld door het College, niet uit te voeren.
Voorgesteld wordt nu, na overleg met en op advies van 
Transport en Logistiek Nederland, om deze verhoogde mid-
denberm te vervangen door een zogenaamde ‘rammel-
strook’, een overrijdbare middenberm van maximaal 10 cm. 
hoog en circa 1 meter breed, met afgeschuinde zijkanten, 
om bij calamiteiten en/of blokkades van de rijweg, toch in te 
kunnen halen via deze ‘rammelstrook’.
Ook geeft dit de mogelijkheid om zware transporten voor 
aanliggende bedrijven gemakkelijker in te kunnen laten 
draaien op de bedrijfsterreinen, waarbij de overlast voor het 
overige verkeer tot een minimum kan worden beperkt.
Nogmaals dank aan onze wethouder om dit probleem in 
goed overleg met de ondernemers op te willen lossen!

Tot zover dan weer de laatste nieuwtjes uit Uithoorns onder-
nemersland.

Ik hoop dat deze column bij zal kunnen dragen tot een bete-
re informatiestroom van de aangesloten ondernemers naar 
alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft 
dan ook onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle 
kennis en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- 
en Winkeliersvereningen is, u hoeft het wiel niet nogmaals 
uit te vinden. Gebruik deze kennis en gebruik ook het net-
werk van al deze aangesloten ondernemers!

Graag stel ik u wederom in de gelegenheid op deze co-
lumn te reageren.
U kunt hiervoor rechtstreeks contact met mij opnemen via 
mijn mailadres: michel@ovu.biz
Met heel veel belangstelling zie ik uw reacties weer tege-
moet!

Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

Foto van de maand: april

Mijmeringen

Mobiel
Door Flavoring

Regelmatig rijd ik op de N201 en ik zie daar dan toch hele bijzonde-
re types voorbij komen. Nu zal dit het geval zijn op elke willekeurige 
weg, maar toevallig is de N201 wel de drukste provinciale weg van 
het land. De kans is dus groot dat je veel verkeer, files en gevaarlij-
ke situaties tegenkomt. 
Laatst stond ik zowel in de ochtend als in de middag in de file. Tijd 
te over om eens rustig om me heen te kijken. Een extra blik achter 
me op de aardige zakenmeneer die me netjes liet invoegen met een 
vriendelijk handgebaar, even kijken naar rechts naar de aso die niet 
zo netjes invoegde en in het algemeen om me heen, om te zien hoe 
alle mensen erbij zitten achter het stuur.
De een kijkt chagrijnig, de ander zie ik meebewegen op een of ander 
deuntje. Er is echter één ding wat mij het meest opviel en dat is hoe-
veel mensen wel niet mobiel bellen in hun auto. Maar niet handsfree 
mobiel bellen zoals het hoort. Nee, ontzettend veel mensen zie ik met 
hun telefoon in de hand en met een beetje geluk dan nog de andere 
hand aan het stuur en soms dat zelfs niet eens. 
‘s Middags had ik zo’n blonde mevrouw in een zilverkleurige auto (uit 
het dure segment) achter me hangen. Ik moest afremmen voor de fi-
le en kijk dan altijd even automatisch of diegene achter me dat ook 
doet. Dat deed deze mevrouw wel, maar vraag niet hoe.
Er zat niet veel ruimte tussen mijn bumper en haar voorkant en me-
vrouw was vrolijk aan het babbelen met de mobiel in haar hand! Mijn 
irritatielevel  stijgt dan van 0 naar 100  in welgeteld 1  seconde. Wat 
blonde mevrouw?Jij  blonde,  eencellige,  leeghoofdige …. Wie denk 
je wel niet wie je bent om mij en andere weggebruikers in gevaar te 
brengen? Het is niet dat je geen bluetooth oortje of zelfs een systeem 
in je auto niet zou kunnen veroorloven.
Sorry, maar zo zien jij en je auto er niet uit. Ik snap het echt niet, waar-
om dit soort mensen niet handsfree bellen? Hoe moeilijk is het nou? 
Ik kan me zo goed als geen situatie voorstellen waarin het geoorloofd 
is om te bellen met mobiel in de hand, wellicht om 112 te bellen als je 
een ongeluk ziet gebeuren? Een ongeluk dat dan waarschijnlijk weer 
veroorzaakt wordt door zo’n gek die niet handsfree belt.
Een paar dagen later werd ik flink gesneden door een zwarte volks-
wagen Golf GTI. Ter plekke borrelden de vooroordelen bij me naar bo-
ven, ik zie een patserbakkie en dat staat voor mij gelijk aan een aso-
ciale jongen. Vooroordelen zijn natuurlijk gemakkelijk en ook niet al-
tijd waar, maar in dit geval had ik gelijk.
Het was een jongeman en hij was asociaal. Niet alleen doordat hij me 
sneed, maar vooral omdat hij dit deed terwijl hij aan het bellen was 
met zijn mobiel in zijn hand! En dan heb je ook nog het verkeer op de 
snelweg en ook het sneller rijdende verkeer kan kennelijk de handen 
niet van de telefoon houden.
Gisteren nog reed ik achter een slingerende vrachtwagen die het niet 
lukte om zijn grote wagen in de rijbaan te houden.
Oorzaak was al snel te zien, meneer zat een smsje te tikken op zijn 
telefoon.
Iedereen die drukker is met zijn telefoon dan met het verkeer en zo de 
veiligheid voor  zichzelf maar vooral andere weggebruikers  riskeert, 
die is niet goed bij zijn hoofd. Mocht iemand om deze reden een on-
geluk veroorzaken dan moet daar een passende straf bij horen.
Levenslang werken  in een revalidatiecentrum, waar ook regelmatig 
verkeers-slachtoffers moeten bivakkeren lijkt mij heel passend.
Wellicht dat dan de ogen worden geopenend en ziet men dan in wat 
een ontzettend asociaal, risicovol gedrag het is om niet handsfree te 
bellen in de auto. 

  Is uw huisdier zoek?

Vermist:
-  Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met lange 

haren en pluimstaart met ringen; hij heeft een gekleurd bandje om.
-  Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
-  Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor 

en  witte  kniekousjes  achter,  klein  wit  streepje  op  buik;  Timmy  is 
lang en slank.

-  Zie  ook  op  http://amstelveen.dierenbescherming.nl  onder  gevon-
den dieren als u uw huisdier vermist.

Gevonden:
-  Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en witte 

bef.
-  Vinkeveen, Demmerik: beige konijn. 
-  De Kwakel, Drechtdijk: Twee zwart-witte katten. Eén poes heeft wit 

om haar neus en 2 witte kousjes achter en voor witte voetjes; zij 
draagt een bandje van de Dierenbescherming. Het katertje heeft 4 
witte voetjes een wit befje en een wit vlekje onder zijn kin.

-  Zevenhoven, Manege Wild-Rose: magere witte hond.
-  Waverveen, Eerste Velddwarsweg: klein bruin konijntje
-  Uithoorn, Willem Alexanderpoort: zwart-bruine kat met witte sokjes.
-  Uithoorn, Romeflat:  zwarte- witte kat;  linkervoorpootje half  zwart, 

witte kraag, witte buik en vier witte sokjes.

Goed tehuis gezocht voor:
-  Bij  de  Dierenbescherming  in  de  opvang,  diverse  konijntjes  met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

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

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
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De KwaKel
Op maandag 30 april zal het voor ie-
dereen feest zijn in De Kwakel, als 
het startsein voor de Koninginne-
dagactiviteiten op het Dorpsplein 
wordt gegeven. 
Het Oranjecomité heeft samen met 
een aantal Kwakelse middenstan-
ders een gevarieerd programma sa-
mengesteld, waarbij de kinderspe-
len en de vrijmarkt uiteraard niet 
ontbreken. 

Taart winnen
Wat is Koninginnedag zonder vlag 
en de traditionele taartenactie? Wie 
op Koninginnedag de Nederlandse 
vlag uithangt maakt kans om een 
taart te winnen. Het Oranjecomi-
té trekt vijftig adressen uit De Kwa-
kel en controleert of daar een vlag 
hangt met een minimale afmeting 
van 1 meter bij 75 centimeter. De 
winnaars krijgen op zaterdag 5 mei 
een heerlijke taart thuisbezorgd. 

OchtenDprOgramma

Fietsen versieren
Vanaf 09.30 uur kunnen alle kinde-
ren van groep 1en 2 hun fiets, step 
of skelter komen versieren bij het 
Dorpshuis. Het Oranjecomité zorgt 
voor vrolijk gekleurde spulletjes om 
de fiets te versieren, zodat het er 
alvast gezellig uit gaat zien op het 
Dorpsplein.
Om 10.15 uur wordt er een rondje 
door het dorp gemaakt met alle ver-
sierde fietsen, voorafgegaan door 
Tavenu. 

Opening 
Burgemeester Oudshoorn zal om 
10.45 uur de officiële openingshan-
deling verrichten met muzikale om-
lijsting van Tavenu. Daarna worden 
de ballonnen opgelaten, waarbij alle 
kinderen een lootje krijgen. Hiermee 
maken ze kans op een geldprijsje. 
De winnende lotnummers worden 
gelijk met de prijsuitreiking van de 
kinderspelen bekendgemaakt.

Spelletjeskermis en kinderspelen
Om 11.00 uur start voor de kinde-
ren van groep 1 en 2 de gezelli-
ge spelletjeskermis in het Dorps-
huis. Ieder kind krijgt hiervoor een 
strippenkaart, zodat ze elk spelle-
tje een keer kunnen doen, zoals een 
chipsketting maken, sjoelen of je la-
ten schminken. Om 12.00 uur kun-
nen de kinderen weer worden op-
gehaald.
Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 
beginnen om 11.00 uur de kinder-
spelen met onder andere midget-
golf en het flipperspel. Kinderen die 
niet in De Kwakel naar de basis-
school gaan, kunnen zich voor aan-

vang van de kinderspelen aanmel-
den bij de groepsleider van het des-
betreffende spel. Zit je in groep drie, 
dan begin je bij spel drie enz. Om 
12.00 uur zijn de spelen afgelopen 
en zullen de leiders samen met de 
kinderen naar Cafetaria ’t Trefpunt 
gaan, waar zij door het Trefpunt op 
een ijsje worden getrakteerd. Om 
12.30 uur volgt de prijsuitreiking, 
waarbij alle kinderen die mee heb-
ben gedaan een traktatie krijgen 
van het Oranjecomité.

miDDagprOgramma

Vrijmarkt
Nog spullen op zolder waar je toch 
niets meer mee doet? Dan is de vrij-
markt in De Kwakel een mooie ge-
legenheid voor kinderen om spulle-
tjes te verkopen. Van 13.00 uur tot 
15.00 uur kun je vanachter je kraam 
of vanaf een kleed proberen een 
zakcentje bij te verdienen. Inschrij-
ven is verplicht en kan bij Joke Me-
ijer, Rozenlaan 84, tussen 18.00 uur 
en 19.00 uur tot en met donderdag 
26 april.
Voordat je de spulletjes gaat uit-
stallen, moet je eerst even langs bij 
marktmeester Theo Röling of Joke 
Meijer, die een plaats zullen toewij-
zen. Als je na afloop je spullen net-
jes hebt opgeruimd, krijg je van hun 
het inleggeld van vijf euro terug. 

Klaverjassen
Klaverjasclub ‘Gezelligheid is Troef’ 
organiseert wederom haar traditio-
nele Koninginnedag-klaverjaswed-
strijd in het Dorpshuis. U kunt van-
af 13.00 uur inschrijven, de kosten 
bedragen 3.50 euro per persoon en 
om 13.30 uur start de wedstrijd.

Inloop knutselactiviteit
Tussen 14.30 uur en 17.00 uur kan er 
in de witte tent naar hartenlust wor-
den geknutseld. 
Deze Oranjemiddag kan er gekozen 
worden voor het beschilderen of be-
drukken van een T-shirt of het knut-
selen met pijpenragers. De T-shirts 
kan je zelf meenemen of tegen een 
kleine vergoeding in de tent kopen. 
Voor de allerkleinsten liggen er leu-
ke kleurplaten klaar. 

Handboogschieten
Wie zal er vanaf 30 april 2012 door 
het leven gaan als De Kwakelse Ro-
bin Hood? Na het succes van vo-
rig jaar kan er ook nu weer met 
een eenvoudige, maar professio-
nele boog geschoten gaan worden. 
Er wordt pas gestart, nadat een be-
voegd handbooginstructeur tekst 
en uitleg heeft gegeven over de 
handboog en veiligheid. Inschrijven 
kan vanaf 14.30 uur in de categorie 
12 t/m 14 jaar of 15 jaar en ouder. 
Het toernooi begint om 15.00 uur. 

Pannavoetbal 
Vanaf 15.30 uur is het genieten ge-
blazen bij de panna-velden, waar 
jongens en meiden van 10 t/m 16 
jaar hun kunsten zullen vertonen in 
de panna-arena. Tweetallen kunnen 
zich tot 28 april inschrijven bij Paul 
ten Brink, tel. 0297-786001 of via 
brinklek@tiscali.nl. Geef door met 
wie je speelt, jongens of meisjes en 
de shirtkleur. Er wordt gespeeld in 
verschillende leeftijdscategorieën: 
10 t/m 12 jaar, 13 t/m 14 jaar en 15 
t/m 16 jaar. 

Attracties buiten
Voor de kinderen staan er buiten 
twee gratis attracties. Voor de klein-
sten een kindvriendelijke draaimo-
len en voor de iets oudere kinderen 
staat er een luchtkussen. 

Slecht weer programma
Mochten de weergoden ons niet 
goed gezind zijn en de omstandig-
heden zijn zo slecht dat het buiten-
programma in het water valt, dan zal 
het programma in aangepaste vorm 
in het Dorpshuis worden afgewerkt. 

Muziek en sluiting
De hele dag draait DJ Dennis gezel-
lige muziek op het dorpsplein en zal 
hij de diverse onderdelen van com-
mentaar voorzien.
Om 17.30 uur sluiten de attracties en 
om 19.00 uur eindigt het buitenpro-
gramma.
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IN UITHOORN EN DE KWAKEL



UITHOORN
Koninginnedag evenemententerrein 
Legmeer West, wordt ook dit jaar 
weer georganiseerd door het Buurt-
beheer de Legmeer op het evene-
mententerrein in de Legmeer West.
Vanaf 07.00 uur is het halve terrein 
afgezet voor de traditionele vrij-
markt. In tegenstelling met de voor-
gaande jaren zal deze langer duren 
tot ca 18.00 uur. Er is een grote vuil-
container aanwezig waar alle niet 
verkochte spullen en afval kan wor-
den 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 drie mooiste is er 

een prijs beschikbaar. Op het feest-
terrein zal KNA nog een show ge-
ven en vertrekt dan weer door de 
wijk naar de thuisbasis.
De kinderen kunnen vanaf 14.00 
uur meedoen met het oud-Holland-
se spelletjes circuit.
Nadat men alle 10 onderdelen heeft 
volbracht krijgt men een klein ca-
deautje tegen inlevering van de 
spelkaart.
Aansluitend is er een kinderdisco in 
de grote tent waarbij de entertainer 
Marco Slinger de kinderen (en ou-
ders) een prachtig dansfeest zal be-
zorgen.
Hierna om ca. 17.30 uur begint weer 
de Hollandse avond met leuke Hol-
landse meezingers en kan er volop 
gedanst worden.
Vrijwilligers van de Legmeervogels  
verzorgen wederom de drankjes.

Op het terrein zijn een snack en een 
ijscokar aanwezig en daar kan men 
de inwendige mens versterken.
‘s Morgens vanaf 11.00 uur is er een 
springkussen aanwezig. De bal-
lonnenclown (9.00-13.00 uur) en 2 
schminkdames (10.00–12.00 uur) 
zullen ook aanwezig zijn op het ter-
rein.
Ook het inmiddels traditonele raad-
spel van Ria zal wederom een span-
nende attractie zijn.
Er zijn weer een grotere feesttent op 
het terrein en een toiletgroep.

.OUde dORp
Natuurlijk zal er de gehele dag in 
het oude dorp in Uithoorn weer de 
bekende vrijmarkt worden gehou-
den.
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Vrijdag Hardcore in The Mix
Uithoorn - Komende vrijdag 27 
april spelen er twee hardcore me-
talbands in jongerencentrum The 
Mix. Better Left Burried is de band 
van Dion, lichttechnicus in The Mix 

en tevens bassist van deze vooraan-
staande band. Ze spelen samen met 
hun Belgische collega’s van In Clear 
Sight, welke band momenteel een 
Europese tour doet. Liefhebbers van 

stevige klanken kunnen vrijdag hun 
hart ophalen in jongerencentrum 
The Mix aan de J.A. van Seumeren-
laan. Aanvang is 21.00 uur en de en-
tree is geheel gratis!

Uitreiking prijzen TOPModel 
tekenwedstrijd bij Bruna
Uithoorn - Afgelopen week zijn de 
prijzen uitgereikt van deTOPModel 
tekenwedstrijd bij Bruna Mijnders 
op het Amstelplein.
Op de foto staan drie van de vele 
gelukkige winnaars.  
De medewerkers van de Bruna von-
den het een feest om de winkel te 
versieren met alle mooie, creatieve 
en fantasierijke TOPModel tekenin-
gen. Alle inzendingen zijn beloond 
met een prijs variërend van een 
hoofdprijs tot een troostprijs. Van al-
le inzendingen zijn er drie tekenin-
gen doorgezonden naar het hoofd-
kantoor van Bruna waar een lande-
lijke winnaar/winnares gekozen zal 
worden voor de superhoofdprijs: 
een Nintendo 3DS of een TOPMo-
delpakket ter waarde van 150 euro.
Binnenkort wordt de uitslag hiervan 
verwacht en mocht er een Uithoorn-
se winnaar uitrollen dan zal dit zeker 
groots vermeld worden.

Middag OranjePret 
van Speeltuinvereniging 

Thamerdal zonnig verlopen
Uithoorn – Afgelopen zondag 22 
april was het tijd voor het derde 
evenement van Speeltuinvereni-
ging Thamerdal. Na de geslaagde 
zeskamp in de zomer en een Hal-
loweenmiddag in oktober was er 
nu gekozen voor OranjePret. Voor 
één euro konden de kinderen mee-
doen aan de verschillende onder-
delen. Zo konden ze onder andere 
koekhappen, spijkerpoepen, zaklo-

pen, sjoelen, kroontje maken, een 
Oranje-Quiz en aardappellopen. 
Ook kregen de kinderen een ijsje 
en limonade en als beloning voor 
hun goede inzet kregen ze bij een 
volle kaart nog een cadeautje mee 
naar huis.
Er was ontzettend veel animo, er 
hebben ruim 60 kinderen meege-
daan. Het weer werkte goed mee, 
het is de hele middag droog geble-

ven waardoor het letterlijk en fi -
guurlijk een zonnige middag was. 
Speeltuinvereniging Thamerdal 
kan terugkijken op een erg ge-
slaagde middag die mede te dan-
ken is aan de vrijwilligers die heb-
ben geholpen, Basisschool de Re-
genboog voor het beschikbaar 
stellen van de school en het plein 
en Buurtbeheer Thamerdal voor de 
fi nanciële bijdrage.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Uithoorn - Danny Panadero zal zijn 
nieuwe Oranjehit ‘Nederland wordt 
Kampioen’ voor de eerste keer voor-
dragen op de avond voor Hemel-
vaartsdag in The Mix. Met deze pre-
mière zal de aftrap worden gege-
ven voor de nationale campagne ter 
ondersteuning van het Nederlands 
voetbalelftal.
Danny, die eerdere Oranjehits had 
met ‘Goal’ en ‘Oranje Olé’, kiest 
voor Uithoorn vanwege de culturele 
banden tussen Torremolinos en de 
Stichting The Good Men: “Natuur-
lijk is het een gewoonte geworden 
om mijn Oranjehits bij Giel Beelen 
(3FM) ten gehore te brengen, maar 
dit Festival brengt ook flink wat 
handjes omhoog! Mijn Oranje Cam-
ping is er niets bij!” Aldus Danny.
De stichting organiseert op woens-
dag 16 mei aanstaande – de avond 
voor Hemelvaartsdag - een festival 
in The Mix, waar naast Danny Pana-
dero ook Robert Leroy en Dj Maar-
ten Verhoef optreden. 
Kaarten van 15,- euro zijn te koop 

in Uithoorn bij Stoop aan het Zij-
delwaardplein, bij Trendclub in het 
Oude Dorp en in Mijdrecht bij Smit 

Schoenen aan Lindeboom 6. Je kunt 
ze ook online bestellen via de site: 
www.thegoodmen.nl.

Uithoorn - De twirl/majorette-in-
structrice van KnA had zich dit jaar 
gekwalificeerd voor de wereldkam-
pioenschappen. Deze werden ge-
houden van 4 tot 8 april in Neuchâ-
tel in Zwitserland. Dinsdagochtend 
om 04.30 vertrok de eerste bus van-
uit Leiden waar Sandra Verseput, de 
instructrice, zelf actief is bij the Ko-
pergirls. Vanuit daar gingen ze naar 
Zwitserland. Om 20.15 uur aange-
komen in het prachtige Movenpick 
hotel konden zij gelijk aanschuiven 
bij het buffet. Het eten in het hotel is 
zeer goed bevallen net als het hotel 
zelf. “Ook al heb je weinig slaapuur-
tjes, het is toch fijn om in een lekker 
bed te liggen”, zegt Sandra. Woens-
dag was er de muziektest. San-
dra vertelde dat dit niet helemaal 
goed ging. Maar een slechte gene-
rale is een goede wedstrijd. Woens-
dagavond was de opening met al-
le landen. “Wat indrukwekkend om 
zoveel kampioenen op één plek te 
zien. Vooral de Amerikanen die met 
zoveel waren”, aldus Sandra.

Getraind
Donderdag en vrijdagochtend is er 

nog flink getraind om alle puntjes 
op de i te zetten. Vrijdagavond om 
18.00 uur was het dan zover. “De ze-
nuwen gierden door mijn lijf”, ver-
telde Sandra. “Normaal heb ik daar 
niet zoveel last van maar alles was 
aan het shaken. Echte knikkende 
knieën dus, maar het optreden ging 
goed. Dansseries waren erg strak.
De effecten stonden, alleen niet al-
le ripples lukten.” Maar Sandra was 
zeer tevreden over wat ze gepres-
teerd had op de vloer. Daarna be-
gon het lange wachten want zon-
dag werd de uitslag pas bekendge-
maakt. Van de 15 deelnemende lan-
den heeft de instructrice van KnA 
een tweede plek behaald. Net ach-
ter de Amerikanen. “Niet alle landen 
waren het ermee eens dat Amerika 
won maar het blijft een jurysport”, 
zegt Sandra en ze is heel tevreden 
met de behaalde plaats. Moe maar 
voldaan keerde zij maandag terug 
naar Nederland. Bij KnA Uithoorn is 
Sandra sinds kort gestart met twirl-
lessen geven. Leerlingen zijn van 
harte welkom. De meiden maar ook 
jongens zijn al welkom vanaf 4 jaar. 
Hier leren zij kennis te maken met 

de sport en vooral beweging en ple-
zier op muziek. Iedere week kun je 
een kijkje komen nemen. Hiervoor 
kun je contact opnemen met Ani-
ta Lesmeister via: kna.twirl@gmail.
com. Hou jij van dansen op muziek? 
Kom dan eens een kijkje nemen!
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Gasten genieten van 
vaartrip De Zonnebloem
Regio – Vorige week donderdag 19 
april werd de boottocht van De Zon-
nebloem afdeling Uithoorn/Amstel-
hoek gehouden. Door de chauffeurs 
werden de gasten om ± 08.30 uur 
van huis opgehaald en naar de boot 
gebracht die aan de Amsteldijk bij 
de Cindu lag afgemeerd. 
Nadat alle passagiers en vrijwilligers 
waren ingescheept werden zij gelijk 
al verwend met een lekker kopje 
koffie met gebak. Nadat de trossen 
waren losgegooid vertrok de boot 
richting Amsterdam. De boot voer 
uiteraard via Ouderkerk aan de Am-
stel langs het aloud bekende restau-
rant Paardenburg. Het was voor alle 
gasten echt genieten van de mooie 
natuur en de prachtige oude huizen 

langs de oevers van de Amstel. De 
gasten hoefden niet op een hout-
je te bijten, want ze werden door de 
vrijwilligers voorzien van een drank-
je en een lekker hapje. Je kon zien 
dat zij het werk van de altijd aardi-
ge vrijwilligers zeer waardeerden. In 
Amsterdam moesten alle bruggen 
open voor het mooie schip wat op 
zich al een heel mooi gezicht was. 
De boot voer langs het Amstel hotel, 
de Hermitage zo de Nieuwe Heren-
gracht op. Verder ging de reis nog 
langs het Muziektheater, het Nemo 
gebouw en het prachtige Scheep-
vaartmuseum.
Om 12.00 uur begon het diner met 
een lekker soepje. Maar niet alleen 
het soepje was lekker, want dit kon 

van het hele diner gezegd worden. 
Op de terugweg was er weer de 
grote loterij met heel, ja, echt heel 
veel mooie prijzen. Na nog weer een 
keer verwend te zijn met een lek-
ker drankje en een hapje meerde de 
boot rond 17.00 uur weer aan in Uit-
hoorn.
Het is zeker dat alle gasten weer 
hebben genoten van deze prachtige 
boottrip die hen langs de oevers van 
de Amstel weer eens naar Amster-
dam bracht. Juist voor mensen die 
vaak zelf niet meer in staat zijn der-
gelijke tripjes te ondernemen is het 
een uitgelezen gelegenheid gezellig 
een dagje weg te zijn. Aan de reac-
ties bij het vertrek van de boot was 
dit duidelijk te merken. 

’Silkcolors’ van Will Kellermann 
in showroom De Inlijsteraar
De Kwakel - In de maanden mei 
en juni kunt u in de showroom van 
lijstenmakerij ‘De Inlijsteraar’ in De 
Kwakel kennismaken met de schil-
derijen op zijde (internationaal be-
kend als Silkcolors©) van beeldend 
kunstenaar Will Kellermann uit Kor-
tenhoef.
Zijde beschilderen is een heel bij-
zondere en moeilijk te beheersen 
techniek die kunstenares Will Kel-
lermann tot in de kleurrijke punt-
jes beheerst. Met haar Silkcolors© 
heeft zij een internationale reputa-
tie opgebouwd. De in Vught gebo-
ren Kellermann heeft opleidingen 
gevolgd aan de kunstacademies 
in Tilburg, Den Haag en Zürich en 
haar werk hangt op vele plaatsen 
ter wereld, van Londen tot Amman 
en New York. Volgens lijstenmaker 

Hoogebeen is het dan ook uniek om 
dit werk in De Kwakel te kunnen be-
kijken. Het werk kenmerkt zich door 
een overweldigende kleurenpracht 
in combinatie met een verfijnde 
penseelvoering, waarbij laag over 
laag prachtig vervloeiende effecten 
ontstaan. Zijde en verf hebben een 
soort haat-liefde verhouding met el-
kaar en om die twee in te tomen is 
vakmanschap nodig. Door jaren-
lang experimenteren en vernieuwen 
heeft Will Kellermann beheerstech-
nieken ontwikkeld die als uniek ge-
typeerd kunnen worden.

Vanaf volgende week dinsdag 1 mei 
kunt u het werk van Will Kellermann 
bezichtigen in de showroom van 
lijstenmakerij ‘De Inlijsteraar’ aan 
Stelling 30 in De Kwakel. Voor nade-

re informatie kunt u bellen met Ger-
rit Hoogebeen van De Inlijsteraar: 
tel. 06-81053830.

IVN organiseert op Koninginnedag:

Nachtegalenexcursie in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen
Regio - Op Koninginnedag, maan-
dag 30 april, organiseert het IVN de 
jaarlijkse nachtegalenexcursie. Op-
vallend in het voorjaar is de zang 
van de Nachtegaal in de duinen. 
De mannetjes zijn als eerste terug 
uit Afrika. Heel vaak komen ze terug 
op dezelfde plek waar ze het jaar 
daarvoor als paartje met succes een 
broedsel hebben grootgebracht.
De mannetjes zingen dag en nacht 
om aan te geven, dat ze op zoek zijn 
naar een vrouwtje of een territorium 
bezet willen houden. Mooi gekleurd 
zijn ze niet, maar de zang compen-
seert alles. Ook andere zangvogels 
worden door ervaren gidsen op ge-
luid en uiterlijk gevonden. De Ge-
kraagde Roodstaart bijvoorbeeld, 
die wel mooi gekleurd is, omdat hij 
als holenbroeder geen schutkleur 

nodig heeft, komt juist in de duinen 
veel voor. Andere te verwachten vo-
gels zijn: Boomleeuwerik, Tuinfluiter, 
Braamsluiper, Grote Bonte Specht, 
en niet te vergeten de Sprinkhaan-
zanger. Deze laatste vogel, met zijn 
mysterieuze krekelachtige zang, 
wordt jaarlijks gehoord. 
De balts van de Boompieper, die als 
een parapluutje uit een hoge boom-
top naar beneden zeilt is ieder jaar 
een belevenis. In de waterzuive-
ringskanalen zijn allerlei watervo-
gels aanwezig, waaronder veel een-
densoorten. Ook de kleinste futen-
soort, de Dodaars, komt er voor. 
Tijdens de wandeling zal wellicht 
ook de zandhagedis zich laten zien. 
Natuurlijk nemen de natuurliefheb-
bers damherten, reeën of misschien 
wel een vos in de kijker mee.

Met eigen auto’s vertrekken de 
deelnemers gezamenlijk om 06.30 
uur vanaf de parkeerplaats bij 
de Nieuwe Begraafplaats aan de 
Ir. Enschedeweg in Wilnis. Meerij-
ders zijn welkom. Rond 14.00 uur is 
men weer terug.
De excursie start om 07.15 uur bij 
de ingang van de Waterleidingdui-
nen (Restaurant Panneland in Vo-
gelenzang). De entree bedraagt 
1,50 euro per persoon. Neem kij-
ker, brood en koffie mee. Kleed je zo 
nodig warm aan. Autokosten wor-
den hoofdelijk omgeslagen. Als bij 
erg slecht weer de excursie wordt 
afgelast staat dat op de avond er-
voor op de site van IVN: www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.
Aanmelden bij Ad van Uchelen op 
tel. 0297-250163.

Twirl instructrice KnA behaald 
tweede plaats op het WK Zwitserland

Bijpraten tijdens uniek 
ontbijt in De Kwakel
De Kwakel  – Vorige week vrijdag 
20 april hebben de makelaars uit 
Uithoorn en omgeving tijdens een 
uniek ontbijt bijgepraat over de hui-
dige woningmarkt . Alle makelaars 
uit Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen 
en Mijdrecht kregen daarvoor per-
soonlijk een honingpotje overhan-
digd met de uitnodiging. Een goe-
de gelegenheid om weer eens per-
soonlijk contact te onderhouden 
met de collega’s en om over alle 
ontwikkelingen bij te praten. De ge-
sprekken waren dan ook zeer ge-
animeerd. Het gesprek ging natuur-
lijk over het wel of niet verhogen van 
de overdrachtsbelasting per 1 ju-
li a.s., de algehele economische si-
tuatie , de vastzittende woningmarkt 
en natuurlijk volgde er wat uitwisse-
ling van ideeën, meningen over hoe 
deze vlot te trekken. Tijdens het ont-
bijt, waarvoor zij uitgenodigd waren 
door de eigenaren van de Boterdijk 

205-207 in De Kwakel, was er gele-
genheid ook een kijkje in deze bij-
zondere woning te nemen. De wo-
ning is namelijk voor een bijzonde-
re doelgroep geschikt en dat ver-
dient meer dan een plaatsing op 
een website. 

Plezier
De bewoners van de Boterdijk 205-
207 in De Kwakel wonen met veel 
plezier in hun met liefde en kun-
digheid verbouwde vrijstaande ja-
ren ’30 huis . Toch staat dit huis te 
koop, de eigenaren zijn toe aan een 
ander huis. De woning is bijzonder 
omdat deze bestaat uit twee apar-
te gedeelten. De woning is dus bij-
zonder geschikt in een mantelzorg-
situatie, kangoeroewoning of apar-
te werk-/kantoorruimte. De bewo-
ners, dat zijn Hans en Tineke en hun 
twee inmiddels grote kinderen. Zij 
hebben met zijn vieren heerlijk veel 

leefruimte in onder andere de grote 
keuken, de woonkamer, de badka-
mers en de vier grote slaapkamers. 
Hans die schildert en daar heeft hij 
hier meer dan voldoende daglicht 
voor. Ook voor het werk van Hans is 
voldoende ruimte, een royale werk-
ruimte op de begane grond. In de 
tuin wordt door het gezin gebar-
becued en genoten van de zon net 
als op het dakterras. Tineke’ s vader 
woonde aan de voorkant, een heer-
lijk appartement met een woonkeu-
ken, een woonkamer, een hal, een 
slaapkamer, badkamer en toilet.

Ook de bewoner van het appar-
tement kan genieten van de tuin. 
Naar behoefte bij het gezin of in 
de tuin die grenst aan het appar-
tement. Bent ook u nieuwsgierig of 
bent u op zoek naar een dergelij-
ke woning? Bezoek dan de website: 
www.makelaarsuithoorn.nl

Toermalijn luncht gezond!
Uithoorn - De leerlingen van groep 
8 van Obs Toermalijn namen op 
donderdag 19 april deel aan de 
KlasseLunch van het: Ik eet het be-
ter project.
Gedurende het hele schooljaar 
wordt er in alle groepen aandacht 

besteedt aan gezonde voeding en 
gezond bewegen. Ook deze activi-
teit past hier natuurlijk prima bij.
De leerlingen genoten samen met 
hun juf van een heerlijke en vooral 
gezonde lunch tijdens de middag-
pauze. Er was keuze genoeg: brood, 

crackers, sla, tomaat, komkommer, 
kaas, stroop, pindakaas, melk, yog-
hurtdrink en sinaasappelsap. 
Er werden met deze producten ge-
zonde sandwiches samengesteld en 
het duurde dan ook niet lang voor-
dat iedereen smakelijk zat te eten!

Danny Panadero’s EK-
koorts begint in Uithoorn



Uithoorn - Onlangs heeft u kun-
nen lezen dat er een 3+ lokaal is 
geopend binnen de Borus Kinder-
opvang. De opening werd verricht 
door Koninklijke Hoogheid Prinses 
Hannah Hooghaar.
In dit 3 + lokaal ondernemen de 
peuterleidsters activiteiten met al-
le 3+ kinderen van Borus, voorbe-
reidend op de basisschool. Zij wer-
ken met thema’s, waarin verschil-
lende activiteiten aangeboden wor-
den. De afgelopen week hebben de 
kinderen samen een mooi mozaïek 
gemaakt. Op deze manier bieden de 
leidsters de kinderen meer uitda-
ging. Tijdens het EK voetbal zal ge-
start worden met het thema sport/
bewegen en voetbal. Hierbij zul-
len veel buitenactiviteiten georga-
niseerd worden. Met het enthousi-
asme van de kinderen en de leid-
sters zit het wel goed. Kortom: de 3+ 
groep draait op volle toeren!

Groep 7 van Toermalijn naar melkveehouderij
Uithoorn - Op donderdag 19 april hebben de kinderen van groep 7 van basisschool Toermalijn een bezoek gebracht aan 
melkveehouderij Jonge Linde in Ouderkerk a/d Amstel. Na een hartelijke ontvangst kregen de kinderen veel informatie over 
het werken op de boerderij. Zo werd hen het traject van kalf tot koe uitgelegd, konden ze zien hoe de koeien werden gemol-
ken met de melkrobot, mochten ze zelf met de hand melken en werd er natuurlijk geknuffeld met de jonge dieren. Hierna 

ging de groep het weiland in om nesten van de grutto en kievit te zoeken. Dit is gelukt, zij 
hebben twee nesten met eieren gevonden. De reacties van de kinderen waren zeer 

positief. ‘Zulke dingen leer je niet uit een boek’ was een veelgehoorde uitspraak. 
Het in contact komen van de kinderen met de dieren was een geweldige er-

varing en toen op school bleek dat de kinderen alle vragen van de quiz wis-
ten te beantwoorden, bleek dat zij nog veel meer hadden geleerd dan zij 

dachten! De leerlingen van Toermalijn zijn Boerderij Jonge Linde dan 
ook zeer dankbaar voor deze leuke en leerzame dag.

Massief oud eiken troef bij 
Gerard Keune

Uithoorn - Liefhebbers van bij-
zondere en vaak eenmalige woon-
decoraties weten de weg naar Ge-
rard Keune in de Schans zeker te 
vinden. De winkel staat al meer dan 
45 jaar bekend om een schitteren-
de mixture van voorwerpen en meu-
bels, waaronder eveneens een col-
lectie prachtige interieurstukken die 
in de loop van de decennia is opge-
bouwd. Maar meer nog wordt van-
daag de dag de aandacht gevestigd 
op een nieuwe inbreng met op maat 
gemaakte lifestyle meubelen en bij-
behorende accessoires. Daartoe 
heeft men bij Keune in een van de 
oorspronkelijke woningen die nu tot 
de winkel behoren, een ruimte inge-
richt waar meubels, kasten en toe-
behoren van massief oud eiken in 
een passende ambiance te bewon-
deren zijn.
“Voor liefhebbers van bijzonde-
re meubelen kunnen wij die van 
massief oud eiken op maat maken. 
Met de nadruk op ‘oud’, want daar-
bij praat je over eikenhout afkom-
stig van balken die tussen de hon-
derd en tweehonderd jaar oud zijn. 
Gerecycled hout, afkomstig uit ou-
de historische panden. Voor het ge-
bruik van dit eiken worden geen bo-
men gekapt. Het komt uit de Bal-
kan, want hier in Nederland hebben 
we dat niet”, laat Gerard weten. “Wij 
kunnen er bij een Oost-Europese le-
verancier alles van laten maken. Zo-

als tafels en kasten op maat. Met 
opzet daar, want hier zou dat onbe-
taalbaar zijn. Bovendien heeft men 
er ter plaatse de machinerie en het 
gereedschap voor. Wij zijn exclusief 
importeur van deze meubelen en 
toebehoren die wij onder de naam 
Argentum Sylvelin voeren en aan-
bieden. Hoewel bijzonder zwaar uit-
gevoerd en bepaald niet goedkoop 
blijkt er veel belangstelling voor de-
ze meubels te bestaan. Ze worden 
met certificaat van natuurlijke echt-
heid geleverd en hebben een eigen-
tijdse landelijke uitstraling.” Gerard 
wijst op de combinatie met (oud) 

ijzer en staal wat staat voor een 
bijzondere beleving en uitstraling. 
Lifestyle op en top. Het toont, het 
is exclusief en past eigenlijk in alle 
woontypen, met inachtneming van 
de maat waarvoor je kiest. “En alles 
is ook werkelijk op maat gemaakt; 
niets is seriematig”, benadrukt Ge-
rard. Hij wijst op de fraaie massief 
eikenhouten tafel met een bladdik-
te van 8 cm. Maar dat kan op ver-
zoek ook zes of vijf cm zijn, wat men 
wil. Bij een dergelijk interieur past 
ook een mooie verouderde houten 
vloer. Ook die kan Keune in diverse 
soorten en uitvoeringen aanbieden. 
Net zoals het bijbehorende patch-
work kleed van verschillende stuk-
ken oud maar origineel Perzisch ta-
pijt, vastgezet op een onderliggende 
tijk. Boven de tafel hangen voorma-
lige industrielampen uit het Oost-
blok. Die zijn voorzien van een fit-
ting waardoor er nu spaarlampen 
in passen; ze zijn onverwoestbaar. 
Hoewel de accessoires en toebeho-
ren minstens zo belangrijk zijn bij de 
aankleding van een totaal concept 
aan lifestyle, blijft het maatwerk in 
meubels tot de kernactiviteiten van 
Gerard Keune behoren.

Meer zien wat Keune aan prach-
tig oud eiken heeft staan? Gewoon 
naar binnen lopen en u (vrijblijvend) 
op de hoogte stellen!

3+ Groep bij kinderopvang
Borus draait op volle toeren

Uithoorn - Steeds meer consumen-
ten weten het internet te vinden voor 
het doen van aankopen. Levensmid-
delen, meubels, accessoires, kle-
ding en schoenen worden aange-
kocht vanuit de luie stoel.  Aanko-
pen worden veelvuldig gedaan via 
webwinkels.

Ook in Uithoorn is een webshop van 
schoenen en accessoires gestart. 
Het eerste zomerseizoen is met veel 
succes doorlopen. De kick-off was 
de verkoopdag op Koninginnedag 
2011. “Wat een goede opkomst en 
leuke reacties hebben we ontvan-
gen op de schoenen”, aldus eige-
naresse Riekie van den Hoek. “Toen 
we op vakantie schoenen van dit 
merk tegenkwamen, waren we met-
een verkocht.

Helaas was mijn maat niet te vinden. 
Terug in Nederland zijn we meteen 
op Google gaan zoeken en toen 
bleek dat het schoenenmerk niet in 
Nederland verkocht werd! Na con-
tact gezocht te hebben met de le-
verancier, hebben we het merk naar 
Nederland gebracht met grote ver-
wachtingen. Wij wisten al dat de 
schoenen leuk waren en veel men-
sen delen die mening!” Klanten we-
ten de webshop van Belles Choses 
al gauw te vinden. Voor diegene die 

de schoenen graag wil zien en vast-
houden, heeft Belles Choses de mo-
gelijkheid geboden om langs te ko-
men. Ook dit jaar zullen zij de zo-
mercollectie weer presenteren op 
Koninginnedag. Iedereen die de zo-
merschoenen wil zien is van 09.00 

tot – 17.00 uur van harte welkom aan 
de binnentuin van de Wiegerbruin-
laan 8a. Je zult zien dat er weer ori-
ginele, vrolijke, stijlvolle dames-
schoenen zijn, die je niet kunt laten 
staan! Laat die zomer maar begin-
nen...

Uithoorn volgt landelijke trend

2e katern
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WHAT’S UPWHAT’S UPWHAT’S UP IN UITHOORN?!Ontdek ‘t op de fi ets!
Uithoorn - Wat maakte het weer het zaterdag 
21 april weer spannend! ‘What’s Up?!!’, de Open 
Dag van sport- & cultuuraanbieders in Uithoorn 
begon met een donkere lucht waar geregeld bo-
ze buien uit vielen. Maar het What’s Up-team 
had voor een mooi Kick-off programma ge-
zorgd, dus de zon kon niet achterblijven! 

Vanaf 12.15 uur begon de Kick-Off zeer muzikaal 
met de hoopvolle en aanstekelijke klanken van het 
Jeugddweilorkest van KnA. Eerst schuilden de mu-
zikanten nog onder een afdakje, maar al snel liet het 
weer het toe zich richting het gemeentehuis te be-
geven. Daar stonden wethouder Jeroen Verheijen en 
Saskia van der Meer van het JAP (JeugdActiviteiten-
Pas) op de fi ets startklaar. Met het Jeugddweilorkest 
achter hen aan fi etsten zij de symbolische weg van 
het gemeentehuis naar het podium op het Amstel-
plein, om aldaar de open dag offi cieel te openen. Na 
een welkomstwoord van Saskia van der Meer enwet-
houder Verheijen, startte Verheijen, inmiddels bijge-
staan door wethouder Ria Zijlstra, ‘What’s Up in Uit-
hoorn?! - Ontdek ‘t op de Fiets!’ feestelijk door op de 
gong te slaan! 

Het middagprogramma kon beginnen! Voor deze 
open dag riep Het What’s Up-Team de Uithoornse 
jeugd op om sportief & cultureel Uithoorn op de fi ets 
te ontdekken. Om in het thema te blijven waren deel-
nemende verenigingen en organisaties zaterdagmid-
dag te herkennen aan door kinderen tot kunstfi et-
sen gepimpte fi etswrakken, die voor hun deur ston-
den. Wat er aan de andere kant van al die deuren 
te beleven was, dat werd wisselend bezocht. En dat 
was jammer, want op alle locaties hadden deelne-
mers hard hun best gedaan om de open dag een ge-
zellig tintje mee te geven. De vlaggen van de Natio-
nale Sportweek, de kunstfi etsen en ballonnen maak-
ten er een sfeervol geheel van. Het programma van 
de organisaties was zeer gevarieerd. Bij de ene orga-
nisatie kon je lekker knutselen, bij de andere kreeg je 

een uitgebreide rondleiding en bij weer een volgen-
de stonden de OudHollandse spellen klaar en kon 
je genieten van demonstraties en workshops. Voor-
al het ‘doen’ stond bij iedereen hoog in het vaandel. 
De opkomst verschilde per locatie, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Zoals Eric Schouten van Tha-
men heel mooi zei: “Liever 5 kinderen die enthousi-
ast zijn, dan 20 kinderen die het weinig interesseert”. 

En de interesse was er. Dat was op het Amstelplein 
ook te merken, alwaar voor een kleurrijk buitenpro-
gramma gezorgd was. Marktkramen van deelne-
mende organisaties, een springkussen en weder-
om mooie kunstfi etsen sierden het plein. Bovendien 
was er een waar podium gecreëerd waarop diver-
se optredens te zien waren. Er waren demonstraties 
van Dance Centre Jolanda van Beek, Saxo Calypti-
ca & Dance Studio Shanna Elleswijk. Omdat de mid-
dag zo nat begon, waren Tai Otoshi en Capoeira Uit-
hoorn naar het binnenplein van het Amstelplein ver-
huisd. Maar met de komst van de zon, kon Capoeira 
Uithoorn buiten een workshop geven. Dance Centre 
Jolanda van Beek gaf daar een workshop Streetdan-
ce en Yogapret verzorgde een workshop Lachyoga. 

De middag werd besloten met een loterij. Kinderen 
die veel stempels hadden verzameld, door bij net zo-
veel deelnemende sport- en/of cultuuraanbieders 
langs te gaan, maakten de meeste kans op een leuke 
prijs. Wethouder Ria Zijlstra kwam speciaal voor de 
loterij naar het Amstelplein terugfi etsen. Ze maak-
te de jonge winnaars bekend en feliciteerde hen met 
hun zeer verdiende prijs!
What’s Up in Uithoorn? Blijkbaar veel moois op 
sport- & cultuurgebied! Ondanks de regenachti-
ge start waardoor Uithoorn doorfi etsen minder aan-
trekkelijk werd, was het een geslaagde, sportieve en 
culturele middag! Een mooie samenwerking van de 
combinatiefunctionarissen Uithoorn en het JAP, met 
dank aan alle deelnemende sport-& cultuuraanbie-
ders!
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TOERMALIJN’S

Uithoorn - Op donderdag 19 april organiseerde obs Toerma-
lijn voor de tweede keer dit schooljaar een podiumavond. De 
avond stond in het teken van het talent van de leerlingen van 
Toermalijn. Deze avond konden ze hun sterren laten stralen 
voor ouders en andere genodigden. Rond kwart voor zeven 
openden de deuren van ‘theater’ Toermalijn. De artiesten 
werden in de klassen opgewacht door hun juf of meester en 
het publiek kon vast een plaats zoeken in de zaal. Om vijf voor 
zeven werden de leerlingen naar hun plaatsen gebracht. De 
kleuters openden de avond met enkele liederen. De leerlin-
gen van juf Claudia zongen over dieren in de tuin en brach-
ten het liedje ‘Ik heb een hondje’ ten gehore. Luna, Merlijn, 
Fleur en Bram traden op met het liedje ‘Ik ben een teenager’. 
De kleuters van juf Sandra zongen een lenteliedje en een lied 
over fruit. Hierna gaf groep 3 acte de présence met ‘Het the-
ater van koning Krullebol’. De stal van groep 4 bleek ook veel 
talent onder de leerlingen te hebben. Op het nummer ‘Dicht 
bij jou’ werd gedanst door zeven meisjes uit deze groep, 
waarna enkele jongens een moppentap act verzorgden. Hier-
na traden drie hiphoppers op, waarna Geerthe en Shmuli te-
gelijk het lied ‘Old MacDonald speelde op een keyboard’. Met 

een dans op het lied ‘Yeah Yeah’ sloot de hele groep 4 haar 
optreden af. Nu waren de leerlingen van de bovenbouw aan 
de beurt. Groep 5 danst op de liedjes ‘Ai se en te pego’ en ‘Hot 
’n gold’. Een rap performence werd verzorgd door Gabriël, 
Kevin, Boris, Mika en Sky. De laatste act van deze groep was 
het lied ‘Zijn vader woont in China’. Groep 6 overdonderde 
het publiek met een fl ashmob op het nummer ‘Do you love 
me’. Er bleek ook klassiek talent aan boord van Toermalijn te 
zijn: Bobbie, Shandra en Donna verzorgden een sierlijk bal-
let. Enkele leerlingen sloten de optredens van deze groep af 
met een dans op een nummer van Alex Jordan. Groep 7 start-
te met iets totaal anders. Janine droeg haar zelfgeschreven 
gedicht ‘Een mooie podiumavond’ voor. Vervolgens werd er 
gedanst op de nummers ‘Schat wat is je ping’, ‘Move like Jag-
ger’ en ‘The sweet escape’. Groep 8 zorgde voor een schitte-
rende afsluiting van deze avond met twee dansacts. Diego, 
Lukas en Khemkla dansten op ‘Champaigne shower’ en op de 
klanken van het nummer ‘Turn up the Music’, bewogen Elisa, 
Jodie, Sophia en Noah zich professioneel naar het einde van 
deze avond. De presentatie van deze avond was in handen 
van Daphne en Deyan. 
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Meiden groep 6 De Kwikstaart 
kampioen schoolvoetbal
Uithoorn - Afgelopen vrijdagavond 
was de strijd om het schoolvoetbal-
kampioenschap van Uithoorn. De 
grote fi nalewedstrijden werden ge-
speeld tussen De Zon, De Kajuit, De 
Springschans en De Kwikstaart. De 
meiden van De Kwikstaart begon-
nen een beetje nerveus aan de eer-
ste wedstrijd en Toen ze de zenu-
wen de baas waren vloog het eerste 
doelpunt erin en konden ze de wed-
strijd uitspelen naar 2-0. De twee-

de wedstrijd was op papier een heel 
lastige tegenstander en de meiden 
waren gebrand om te winnen en ja 
hoor, met geweldig overspelen en 
goed vrijlopen hebben de meiden 
deze wedstrijd met 4-0 gewonnen. 

De titel was in zicht maar de volgen-
de tegenstander bleek toch lastiger 
dan gedacht. Beide teams gingen 
gelijk op maar uiteindelijk heeft de 
Kwikstaart ook deze wedstrijd kun-

nen winnen met 1-0. Na het fl uitsig-
naal begonnen de meiden te zingen 
en te rennen want nu zijn ze een 
jaar lang kampioen van Uithoorn. 
Amy, Beaudine, Biba, Cleo, Deni-
se, Floor, Loes, Lorijn, Lotte, Nora 
en Tess: jullie hebben geweldig als 
team gevoetbald, zonder 1 tegen-
doelpunt alles winnen is echt heel 
knap. Iedereen is trots op jullie en 
nu op naar het Kampioenschap van 
de Regio!!

Zegereeks KDO 1 krijgt 
gestalte na winst op Diemen
De Kwakel - Na drie overwinnin-
gen op rij voor KDO (tegen Anka-
raspor, P en T en CTO’70) stond af-
gelopen zondag voor het eerste de 
thuiswedstrijd tegen de nummer 
twee van de ranglijst, Diemen, op 
het programma. Diemen, volop strij-
dend voor de derde periode, deed 
tot twee weken geleden volop mee 
voor de titel. Echter verloor Diemen 
de allesbeslissende topper thuis te-
gen Geinburgia in de slotfase met 
3-4, waardoor de kans op het kam-
pioenschap nihil werd. KDO-trai-
ner Raymond de Jong wil zo hoog 
mogelijk eindigen op de ranglijst en 
daarvoor was Diemen de ideale te-
genstander om de aansluiting te 
maken met de top 3.
Echter De Jong kon deze middag 
niet beschikken over de geblesseer-
de basisspelers Sven Vlasman en 
Bart-Jan van der Jagt.
KDO kwam deze middag goed uit 
de startblokken en was van meet af 
aan de bovenliggende voetballen-
de ploeg. Na tien minuten spelen 
kwam KDO verdiend op voorsprong 
door de laatste weken veelscorende 
Rick Kruit. Na een vloeiende aanval 
wist rechtsback Doron Borger Rick 
Kruit in het vijfmetergebied te be-
reiken, Kruit schoot vervolgens on-
berispelijk de 1-0 tegen de touwen. 

Voor Rick betekende dit zijn achtste 
doelpunt in vier wedstrijden tijd.
Diemen is een fysiek sterke ploeg 
die het duel absoluut niet schuwt. 
Enkele forse overtredingen op spe-
lers van KDO werden gepleegd, 
zonder dat er daarvoor kaarten wer-
den getrokken. In de 25e minuut 
kwam Diemen echter wel op gelij-
ke hoogte toen een vrije trap in één 
keer achter doelman Peter Onder-
water ging, 1-1. Vijf minuten later 
kreeg de wedstrijd een heel ande-
re wending toen Joeri Stange door-
gebroken was en in het zestienme-
tergebied van Diemen ten val werd 
gebracht. Direct rood voor Diemen-
speler en een penalty waren het ge-
volg. Joeri Stange ging zelf achter 
de bal staan en schoot koelbloe-
dig de 2-1 binnen. KDO had er dui-
delijk zin in, want na het doelpunt 
van Stange, gingen de Kwakelaars 
op zoek naar meer. Zo was het Ron-
nie Oltshoorn die in de 40e minuut 
de bal vanaf de rand van het zes-
tienmetergebied netjes achter de 
Diemen doelman deponeerde, 3-1. 
Hoogtepunt van de eerste helft was 
de prachtige 4-1 van Jochem Kok 
vlak voor het rustsignaal. Kok ont-
ving de bal vlak voor het zestien-
metergebied, lobde de bal over de 
uitkomende doelman van Diemen, 

nam de bal weer aan en bracht ver-
volgens met zijn binnenkant van z’n 
voet de 4-1 op het scorebord. Met 
een beter gevoel kon KDO de rust 
niet ingaan!

Bedenkelijk
In de tweede helft zakte het spel bij 
KDO weg naar een bedenkelijk ni-
veau. De tien man van Diemen na-
men het heft over van de Kwake-
laars en kregen zelfs mogelijkheden 
om de stand voor hun acceptabel te 
houden. In de 70e minuut werd ma-
tig verdedigen van KDO afgestraft 
en werd het 4-2. Een kwartier later 
kreeg Diemen een penalty die ook 
zou benutten, 4-3. Slotakkoord was 
bovendien voor Diemen toen een 
speler zijn tweede gele kaart kreeg, 
waardoor de ploeg met negen man 
de wedstrijd eindigde. KDO kan te-
rugkijken op een uitstekende eerste 
helft, waarin de wedstrijd uiteinde-
lijk beslist werd.
De tweede helft moet de ploeg snel 
vergeten, want dat was KDO-on-
waardig. Gelukkig zijn de drie pun-
ten wel binnen en is de vierde over-
winning op rij een feit. 
Aankomende zondag is het eerste 
vrij, de week erop speelt KDO de 
uitwedstrijd tegen Portugal Amster-
dam.

Eredivisiewedstrijden zondag 
live in jongerencentrum The Mix
Uithoorn - Het is superspannend in 
de Eredivisie dit seizoen. Koploper 
Ajax staat met nog drie wedstrijden 
te gaan 6 punten voor op de num-
mer twee (AZ) en drie (Feijenoord) 
en 7 punten op de nummer 4 (Twen-
te) en 5 (PSV). 
Net als vorig jaar zal de beslissing 
voor het landskampioenschap dus 
gaan vallen in de laatste wedstrij-
den. Vorig seizoen was het ook zo 
spannend en was de live uitzending 
binnen The Mix een groot succes. 
Daarom zal het team van The Mix 

ook dit jaar weer een spannende 
wedstrijd uitzenden op het groot-
ste scherm in Uithoorn. Dit zal zon-
dagmiddag 29 april zijn, namelijk de 
wedstrijd FC Twente-AFC Ajax. Te-
vens zal op een andere TV de wed-
strijd tussen Feijenoord en AZ te 
zien zijn zodat iedereen de tussen-
standen kan blijven volgen. Een ge-
weldige zondagmiddag dus en de 
medewerkers en vrijwilligers van 
The Mix nodigen dan ook weer ie-
dereen uit om LIVE de voetbaluit-
zending te bekijken in The Mix. De 

deur zal om 13.00 uur opengaan 
waar dan eerst de voorbeschouwing 
te zien zal zijn. 
De wedstrijd begint om 14.30 uur en 
na de wedstrijd zal er nog een na-
beschouwing zijn. De deuren sluiten 
om uiterlijk 18.00 uur. De toegang is 
geheel GRATIS, maar kom wel op 
tijd want vol = vol. 

Jongerencentrum The Mix kun je vin-
den aan de J.A. van Seumerenlaan 
1 in Uithoorn. Meer info op de site 
www.the-mix.nl

Foto’s Bart van der Elsken

Uithoorn – Aanstaande zaterdag 28 april presenteert ’Bloemsierkunst 
Zijdel� eur’ een orchideeënshow in winkelcentrum Zijdelwaard. Eige-
naren Rinus en Coby Verheggen van Zijdel� eur hebben hun bevriende 
arrangeur Bart van der Elsken uitgenodigd om een spectaculaire pre-
sentatie op te bouwen in het centrum. De vele verschillende soorten 
zijn allemaal te koop en de meeste worden zelfs inclusief een mooie 
pot aangeboden... en dit alles voor een heel leuk prijsje. Heeft u vragen 
over orchideeën, zij geven u vakkundig advies. Bij aankoop van een or-
chidee krijgt iedere klant een kortingsbon van 10% korting op een vol-
gende aankoop in de winkel van Zijdel� eur in de maand mei. Let op: dit 
is de moederdagmaand!
Dus... als u al langer van plan was die duurdere pot, vaas of plant te ko-
pen dan wordt dat nu extra voordelig. Het team van Bloemsierkunst 
Zijdel� eur heet u zaterdag hartelijk welkom. 
Daarnaast hebben ook de supermarkten Albert Heijn en C1000 aan-
biedingen op het gebied van planten en orchideeën. Kortom: houdt u 
van bloemen en planten en dan vooral van orchideeën, dan mag u de-
ze dag niet missen. 

Zoveel soorten orchideeën zag u nog nooit in Uithoorn!
Zaterdag in en rond winkelcentrum Zijdelwaard:

Scoor dit weekend een jeans 
met veel korting bij Big L!
Regio - Big L jeans in Aalsmeer 
gaat weer ruimte maken voor de 
nieuwste modellen jeans van de be-
kende merken van o.a. G-star, Pall 
Mall, LTB, Levi’s en ga zo maar door. 

Om de jeans een mooie plek te ge-
ven in de winkel, haalt Big L eerst de 
bezem door de jeanswand. De ‘ou-
de jeans’ gaan dit weekend met fi k-
se korting weg. Bespaar dit week-
end tot en met 50% korting op een 
nieuwe jeans. Voor iedereen zit er 
wel een broek bij, want Big L is be-
kend geworden om zijn grote aan-
bod in jeans. 
In 1984 begon Big L als parallel im-
porteur van de toen mateloos popu-

laire 501 jeans van Levi’s. Contai-
ners vol werden vanuit Amerika ver-
scheept en op de Albert Cuyp markt 
in Amsterdam verkocht. Levi’s Be-
nelux bood aan om te gaan samen-
werken. Dit resulteerde in een ex-
clusief contract voor de verkoop van 
de collectie Levi’s B-keus en de ver-
koop van de Levi’s monstercollectie. 
Al 27 jaar jeansaanbieder dus.

Tegenwoordig is Big L al jaren toon-
aangevend in de nieuwste mode-
trends. Een afdeling voor de heren 
met o.a. Jack & Jones, Esprit, G-Star 
en Levi’s. Op de damesafdeling vind 
je o.a. Edc, Only, G-Star, DEPT en 
leuke shirts van het merk Catwalk 

Junkie. Ook aan de kinderen is ge-
dacht, zowel jongens als meisjes. 
Op dit moment helemaal hot voor de 
kids zijn de merken G-sus en Outfi t-
ters Nation.

Dit weekend volop actie dus in de 
winkel. Big L heeft service hoog in 
het vaandel staan. Door het indruk-
wekkende aantal modellen in jeans 
moet jij een broek kunnen scoren en 
dat tegen kortingen tot en met 50%. 
Wat wil je nog meer!

Het enthousiaste team begroet u 
graag dit weekend. Vrijdag is de 
winkel geopend van 10.00 uur tot 
21.00 uur. De volgende ochtend 
gaan de deuren weer open om 10.00 
uur en sluit de winkel om 17.00 uur. 
Ook komende zondag 29 april is de 
winkel geopend van 12.00 tot 17.00 
uur. Big L is gevestigd aan Zijdstraat 
61 in Aalsmeer.
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Regio - Afgelopen weekend was het zover; na veel vergaderen, organi-
seren en improviseren had de jubileumcommissie het draaiboek rond, 
de uitnodigingen waren de deur uit, het feest kon beginnen: Het jubi-
leumweekend voor het 50-jarig bestaan van Zwem- en Polovereniging 
De Amstel.
Op vrijdagmiddag worden de legertenten opgebouwd voor de over-
nachters bij het Veenweidebad, het zwembad waar alle festiviteiten 
plaats gaan vinden. Langzaam maar zeker komt een grote groep vrij-
willigers in de stemming. Iedereen is er klaar voor, de DJ, de begelei-
ding, het barpersoneel. Om 19.00 uur start de kinderdisco met de Ma-
carena en de Vogeltjesdans. In de loop van de avond worden de muziek 
en bezoekers wat volwassener en gaan de eerste mini’s zich terugtrek-
ken in de tenten. Na een spetterende discoavond vertrekken de eerste 
afhakers rond een uur of twee richting tentenkamp. Maar de echte rust 
heerst pas rond vijf uur op zaterdagmorgen, het tijdstip waarop de eer-
sten alweer verkleumd de tent verlaten richting clubhuis waar -na wat 
opwarmen- het ontbijt zo rond half negen geserveerd wordt.
Dit ontbijt is de start van een overvol programma op de zaterdag. Ge-
start wordt met vrijzwemmen in het recreatiebad: dan kunnen die wed-
strijdzwemmers en waterpoloërs ook ‘ns gebruikmaken van de glijbaan 
en het bubbelbad! In het clubhuis boven het wedstrijdbad start inmid-
dels een workshop cupcakes versieren en een workshop ‘Lotus’, waarbij 
geprobeerd wordt om met brooddeeg en kleursto� en een zo goed mo-
gelijke wond na te bootsen.
Na de uitgebreide lunch volgt de instructie voor de veertig deelnemers 
voor de duikworkshop. Daarna worden de deelnemers in groepjes van 
tien begeleid met � essen en brillen over de bodem van het wedstrijd-
bad door een groot aantal instructeurs van duikschool Elite uit Amster-
dam. Aan de andere kant van het wedstrijdbad geeft Hilde Aquajog-
ging, terwijl Carmen een groep begeleidt met waterspelletjes in het re-
creatiebad. In het middelste -het doelgroepenbad- worden alle kano’s 
naar binnen gebracht voor de workshop ‘kanoën in het algemeen en 
eskimoteren in het bijzonder’.
Rond half vier heeft de organisatie alles weer in gereedheid gebracht 
voor de o�  ciële receptie. Nadat de eerste gasten voorzien zijn van een 
hapje en drankje neemt de voorzitter (een rol, die Paul Lamers al twin-
tig jaar vervult) het woord. Hij bedankt de jubileumcommissie voor de 
prima organisatie van dit weekend, het voltallige bestuur voor de � j-
ne samenwerking de afgelopen jaren. Vervolgens geeft hij wethouder 
van sport Moolenburgh het woord, die zijn felicitaties overbrengt en 
de Amstel bedankt voor de � jne samenwerking met zowel de gemeen-
te als met Optisport. Namens Optisport wordt vervolgens een kunst-
werk cadeau gedaan. Dan wordt door een vertegenwoordigster van de 
KNZB de Zilveren Bondspenning overhandigd. Tot slot bedankt Paul La-
mers nog een aantal vrijwilligers van het eerste uur inclusief één van 
de oprichters.
Met dit afscheid kan de Amstel terugkijken op een feestweekend, dat 
dankzij de onderstaande vrijwilligers en sponsors een onvergetelijk 
succes is geworden en waar nog lang over nagepraat zal worden. 
Dank aan de vrijwilligers: Annelies, Carmen, Cees, Elly, Erik, Gerard, Ger-
da, Hanneke, Helen, Hilde, Ineke, Ingeborg, Iris, Jan, José, Karin, Klazien, 
Marco, Marella, Marina, Marja, Marja, Michel, Minke, Nicole, Paul, Pim, 
René, Robert, Rosanne, Susanne, Ted, Theo, Toni, Veronique, Wil en Wil-
ma.
Dank aan sponsors: RABO Dichtbijfonds, Johnson Wax, 1op1 marketing, 
Modehuis van Yperen, Bonne Nuit, Decibel, Klaas Kleijn, Ronday Advo-
caten, Hogendoorn Bandencentrum, Geostick, van der Zwaard Optiek, 
kanovereniging De Ronde Venen en Duikschool Elite.

Voor meer informatie en de foto’s: www.zpv-de-amstel.nl

De Amstel 50 jaar
jong en sprankelend



De Kwakel - Afgelopen zondag 
was het zover QUI VIVE Dames 3 
kon kampioen worden door te win-
nen uit tegen de dames van het al-
tijd moeilijke Hoorn.

Na een zwaar seizoen met veel trai-
nen, veel blessures en problemen 
om toch 11 dames op het veld te 
krijgen was de wedstrijd uit tegen 
hoorn een zware opgave.
om 12.45 begon de lastige wedstrijd 
onder het toeziend oog van vele 
supporters(ouders en vriendjes). de 
eerste helft was zeer nerveus want 
kampioen worden dat gebeurt niet 
elk jaar . Maar door inzet en de wil 
om te winnen en een super keepster 
sophie werd de rust bereikt.
Bij een ruststand van 0-0 werd on-
derling het plan doorgenomen om 
de wedstrijd toch winnend af te 
sluiten en jawel na ongeveer 5 mi-
nuten was de 1-0 voorsprong een 
feit. Toen waren de dames hele-
maal los en met goed hockey vloog 
het ene doelpunt na het andere  er-
in ,bij de 4-0 voorsprong stond de 
champagne al koud maar moesten 
de dames toch nog een tegendoel-
punt incasseren, maar na een mooie 
aanval werd de 5-1 CQ  het kampi-
oenschap een feit en kon het feest 
beginnen.
Alle invallers/assistent coaches en 
vaste speelsters bedankt voor een 
mooi seizoen van Dames 3 en ge-
feliciteerd met het kampioenschap.
Jullie vaste supporters groep.
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Regio - De jeugdrenners zijn bezig 
met een serie plaatsingswedstrijden 
voor het NK. Zondag 15 april waren 
zij bij DOK in den Helder. Britt Buijs 
bij categorie 1: 7e, Tristan Geleijn bij 
categorie 3: 4e, Owen Geleijn bij ca-
tegorie 4: 3e en Eric Looij 5e en Le-
on Buijs bij categorie 6: 27e .
Zaterdag 21 april bij Wheelerplanet 
in Spaarndam. Britt Buijs 7e, Tristan 
Geleijn 4e, Owen Geleijn 2e en Eric 

Looij 6e. Na 4 plaatsingswedstrij-
den staat vooral Owen er goed voor 
om zich te plaatsen, maar ook Britt, 
Tristan en Eric maken nog veel kans 
om door de selectie te komen. De 
laatste kans om plaatsingspun-
ten te rijden zijn op 13 mei bij DTS 
in Zaandam en op 27 mei op onze 
thuisbaan op sportpark Randhoorn.
Zondag 22 april hebben Owen en 
Tristan Geleijn de jeugdronde van 

de Bult in Leiden gereden. Een 
zwaar parcours omdat deze is aan-
gelegd op een oude vuilnisbelt en 
dus nogal wat hoogteverschil heeft. 
Veel nationale toppers aan de start. 
Bij categorie 3 reed Tristan naar een 
mooie 11e plaats van de 31 deelne-
mers. Broer Owen reed in catego-
rie 4 naar de 10e plaats van de 46 
deelnemers.

Omloop door het land 
van Kleine Hein
Zaterdag 21 april een klassieker 
rondom Emmen. Om 10.00 uur was 
eerst de start van 160 amateurs. 
Henk de Jong kon goed meekomen 
met de koplopers. Hij kreeg in de 
race een kapot voorwiel, maar kon 
na geholpen te zijn door een mate-
riaalwagen, met de nodige inspan-
ning toch weer aansluiting krijgen 
met de koplopers. Henk eindigde op 
een mooie 14e plaats.

Om 12.45 uur de start van 130 eer-
stejaars nieuwelingen. Voor Bart de 
Veer en Jeroen van Goor hun de-
buut bij een klassieker. Net als de 
amateurs ook een race over 70 km. 
Voor de start een heel hectisch ge-
beuren. Bart kon in de neutralisatie 
door het gras mooi naar voren rijden 
en ook Jeroen kon goed naar voren 
komen. Toen de koers echt begon, 
gingen de mannen ook echt los. 

Jeugdwielrenners UWTC op weg 
naar plaatsing voor het NK

Bart had topsnelheid van 57 km/u 
op de teller staan. Helaas kon hij 
deze snelheid nog niet lang genoeg 
volhouden en werd hij door de ju-
ry uit de koers gehaald. Jeroen kon 
goed meekomen in de kopgroep. 
Jeroen finishte uiteindelijk iets meer 
dan een minuut achter de winnaar 
op een 47e plaats. Maar 62 nieuwe-
lingen reden deze klassieker uit, de 
overige rijders werden door de jury 
uit de koers gehaald. 

Nieuwelingen
In de Ronde van Waterland op 22 
april in Amsterdam Noord stonden 
drie nieuwelingen van UWTC aan 
de start; Rick van Wieringen, Koen 
de Best en Niels Ruijter.
Door vele uitlooppogingen en een 
lastige brug in het parcours was het 
een zware race. Halverwege moest 
Koen de Best lossen uit het peloton 
en kon niet meer aanhaken. Rick 
van Wieringen en Niels Ruijter kon-
den zich met een uiterste krachtsin-
spanning handhaven in het peloton. 

De wedstrijd werd gewonnen door 
Jouke Schelling (ex-UWTC) uit de 
Kwakel nadat hij met nog een ren-
ner ontsnapt was uit het peloton. 
Niels werd in de sprint fraai 10e en 
Rick liet de eindsprint van het pelo-
ton aan zich voorbij gaan en eindig-
de rond de 20e plaats.

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Ron den Boer pakt de 
bloemen
Regio - Zaterdag jl. werd de der-
de vitesse vlucht, dit zijn de kor-
te vluchten tot max. 300 km, ge-
vlogen door de duiven van de 
duivenliefhebbers uit onze regio.

De duiven werden 9:30 uur gelost in 
het Belgische Nijvel met een gemid-
delde afstand van 187 km.
Ron den Boer uit Uithoorn klokte de 
eerste duif, deze landde om 11:16 
uur op zijn hok. De duif van Ron 
vloog 1763 mtr. p/min., dit beteken-
de ruim 105 km. per uur! Ze hadden 
deze keer dan ook de wind op de 
staart.

Bijnaam
Op de tweede plaats eindigde Ton 
Duivenvoorde uit De Hoef, dat was 
voor de derde achtereenvolgende 
keer dat hij tweede werd. Dit levert 
Ton een nieuwe bijnaam op namelijk 
Poulidor. Op de derde plaats eindig-
de de Comb. Snoek / Govers.
Ron eindigde met dit resultaat als 

19e in Rayon F waar 3546 duiven in 
concours stonden. Over heel Noord 
Holland werd hij 75e van 19482 dui-
ven. Eerste in de B poule werd Leo 
v.d. Sluis uit Uithoorn.

De uitslagen:
1. Ron den Boer, Uithoorn
2.Ton Duivenvoorde, De Hoef
3. Comb. Snoek / Govers, De Kwakel
4. Hans Half, Amstelhoek
5. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
6. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
7. Wim Wijfje, De Kwakel
8. Paul Baas, Uithoorn
9. Richard v.d. Berg, De Kwakel
10. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
11. Peter Bosse, Uithoorn
12. Martin Bosse, Uithoorn
13. Comb. Verweij / Castricum, 
Mijdrecht
14. Cor van Bemmelen, De Hoef
15. Martin v.d. Hoort, Uithoorn
16. Rob v.d. Wal, Mijdrecht
17. Harry Hendriks, Vinkeveen
18. Theo Vlasman, Uithoorn

Uithoorn - Het duel was slechts 
2 minuten onderweg of een ver-
dwaald schot van een van de aan-
vallers van Nederhorst ging tot op-
luchting van heel Legmeervogels via 
de lat over het doel.
Deze actie blijkt later het enige het 
enige wapenfeit te zijn van Neder-
horst in de eerste 45 minuten. Hier-
na neemt Legmeervogels het initia-
tief en laat aan het weer talrijk op-
gekomen publiek zien dat er heel 
veel talent in deze ploeg zit. Met 
goed combinatie voetbal bepaald 
Legmeervogels het verloop van deze 
eerste 45 minuten. Als er dan kan-
sen worden gecreëerd maar men 
ook deze keer te lang blijft combine-
ren is er altijd wel een tegenstander 
waar tegen je aanloopt en de kans 
verloren gaat. Het kan niet anders of 
het grote overwicht dat Legmeervo-
gels heeft moet in doelpunten wor-
den uitgedrukt. Pas in de 24ste mi-
nuut komt de 1-0 op het scorebord 
te staan als Stefan van Pierre er uit-
eindelijk wel in slaagt om de doel-
man van Nederhorst met een droge 
knal weet te passeren. In de 28ste 
minuut is er binnen het strafschop-
gebied van Nederhorst een overtre-
ding. Mels Bos wordt met een flin-
ke duw in de rug van het score af-
gehouden. De scheidsrechter kan 
niet anders dan Legmeervogels een 
strafschop toekennen. Het is dan de 
eer aan Stefan van Pierre om het 
vonnis te voltrekken en de 2-0 op 
het score bord te laten zetten. Nog 
voor de rust wordt het 3-0 als Mels 
Bos, op aangeven van Rigi Graan-
oogst, de doelman van Nederhorst 
voor de derde keer het nakijken 
geeft. Met deze stand wordt de rust 
gehaald. Deze 3-0 is nog maar een 
magere afspiegeling van het grote 
overwicht en de vele doelrijpe kan-
sen die Legmeervogels heeft gehad.
De 2e helft begint met een kleine en 
korte opleving van de gasten. In de 
47ste minuut wordt Patrick Brouwer, 
de doelman van de thuisclub op de 
proef gesteld. Maar met een goede 
actie weet hij een tegen doelpunt te 
voorkomen. Het is eigenlijk gelijk de 
eerste 45 minuten; een korte ople-
ving van de gasten en vervolgens 
is het weer Legmeervogels dat de 
dienst uit maakt. In de 59ste minuut 
is er dan weer een treffer van de 
thuisclub te noteren. Een fraaie lob 

van Stefan van Pierre verdwijnt over 
de kansloze doelman tegen het ny-
lon en de 4-0 verschijnt op het sco-
re bord. Als in de 65ste minuut een 
voorzet van Guido Pauw door Stefan 
van Pierre op de juiste waarde in-
geschat komt de 5-0 op het score-
bord. 10 minuten voor het eindsig-
naal zag ook Guido Pauw zijn uitste-
kende spel beloond worden met een 
treffer; 6-0. Ook Jordy de Groot zag 
zijn harde werken beloond worden 
met een treffer in de 89ste minuut. 
Deze 7-0 werd dan ook de eind-
stand. Er is ook een compliment aan 
het adres van de verdediging van 
Legmeervogels dat onder leiding 
van Rigi Graanoogst een uitsteken-
de wedstrijd hebben gespeeld. 

Overwinning
Door deze duidelijke en verdien-
de overwinning blijft Legmeervo-
gels mee doen om de laatste prijs 
binnen te halen. Zelf de 3e periode 
winnen of eindigen op de 4e plaats 
in de competitie en dan de periode-
titel over te nemen van de kampioen 
Het zal zeker niet makkelijk worden 
om deze prijs ook daadwerkelijk 
binnen te halen. Op zondag 6 mei 
speelt Legmeervogels thuis tegen 
SMVC Fair Play dat samen met ’s 
Graveland en PVCV nog volop in de 
strijd is om rechtstreeks degrada-
tie te ontlopen. Uit is er dan wel met 
1-2 gewonnen in een zeer stevige 
wedstrijd maar dat geeft zeker niet 
de garantie dat er thuis ook maar 
even gewonnen kan worden. Zeker 
niet in deze fase waarin SMVC Fair 
Play thans vertoefd; proberen recht-
streekse degradatie te ontlopen.
Ook een wedstrijd waarbij Legmeer-
vogels belang heeft is het duel SDO 
– Waterwijk. SDO is bij winst thuis 
kampioen en indien Legmeervogels 
als overwinnaar van het veld stapt is 
Legmeervogels opgeklommen naar 
de zo belangrijke 4e plaats op de 
ranglijst.

Opstelling Legmeervogels:
Patrick Brouwer, Mitchell Verschut 
(76 Kenneth v.d. Nolk van Gogh), 
Stefan van Grieken, Mels Bos, Ste-
fan van Pierre (76 Dennis Weij), Ro-
wan Hogenboom, Sebastiaan van 
Dijke, Jordy de Groot, Rigi Graan-
oogst (72 Danny Versteeg), Guido 
Pauw, Bart v.d.Tol 

Sneldamtitel van K&G 
voor Haye Berger
De Kwakel - De Kwakelse damclub 
sloot afgelopen maandagavond in ’t 
Fort De Kwakel haar seizoen af. Dit 
deed de club met sneldammen, par-
tijtjes met maar tien minuten be-
denk tijd. Het werd een spannend 
gebeuren, dat resulteerde in extra 
vluggertjes tussen Haye Berger en 
Piet van der Poel. Zij eindigden bei-
de met de meeste punten boven-
aan. De eerste beslissing partij van 
tien minuten eindigde in remise, de 
klok werd vervolgens teruggedraaid 
tot maar vijf minuten bedenktijd. Dit 

werd Piet, de nestor van de club, iets 
te veel. Op het eind van deze hef-
tige avond ging Piet in de fout en 
kon Haye een eretitel op zijn lijst bij-
schrijven. Van de tweede groep wist 
Jan Bartels aan het langste eind te 
trekken en daarmee de laatste be-
ker te veroveren. 

De dammers gaan nu even rusten, 
pas na de Kwakelse kermis zal het 
damgeweld weer losbarsten. Alle 
damvrienden een fijne vakantie toe-
gewenst.

AKU lopers lopen Zorg en 
Zekerheidscircuit
Regio - Afgelopen zondag stond de 
8e en laatste loop uit het Z&Z circuit 
op het programma. Begin november 
was de eerste loop in Mijdrecht en 
laatste loop in Noordwijkerhout ver-
liep in ongeveer dezelfde weersom-
standigheid. Hollandse luchten met 
dreigende wolken en een af en toe 
een lekker zonnetje waren de ach-
tergrond van de loop. Totaal liepen 
er 22 lopers van AKU mee in deze 
laatste loop. De meeste van deze lo-
pers voldeden ook aan de eis van 5 
deelnames aan het parcours en gin-
gen met een leuke herinnering naar 

huis. De 5 kilometer lopers bleven in 
de beschutting van de huizen, maar 
hadden de laatste kilometer de wind 
ook stevig tegen. John Celie, Mario 
Willemse en Corrie van Dam moes-
ten het doen zonder de aanwezig-
heid van de stevig geblesseerde 
Marja Breedijk. De Aku lopers pres-
teerde naar behoren. John en Mario 
bleven in het eindklassement dicht 
bij elkaar. De afwezige Marja en Er-
win Koopstra werden in het eind-
klassement respectievelijk 3e en 2e. 
De lopers op de 10 kilometer wer-
den de laatste kilometers niet alleen 
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verrast door een heftige tegenwind 
langs de Leidsevaart, maar moes-
ten ook weer een extra lus van ruim 
500 meter maken, waardoor de af-
stand uiteindelijk op 10,5 kilometer 
uitkwamen. De meeste lopers had-
den het moeilijk met de omstandig-
heden. Karin Versteeg en Mandy 
Plasmeijer presteerde weer prima. 
Karin bleef met een 4e plaats over-
all net buiten het podium. Over het 
algemeen vielen de tijden van de lo-
pers op de ruim 10 kilometer wat te-
gen. De weeromstandigheden had-
den toch meer vat op de lopers ge-
kregen dan verwacht was. 
De lopers op de langste afstand 
hadden deze keer een halve mara-
thon voor de boeg. Na een stukje 
wind mee, liep men snel de Noord-
wijkse duinen in. Hier had men de 

wind in de rug en liep het als van-
zelf. Atie van Oostveen en John van 
Dijk verdedigde hun goed klasse-
ring met verve. Alhoewel ook hun 
tijd nadelig beïnvloedt werd door 
de sterke tegenwind in het laat-
ste stuk langs de Leidsevaart. Des-
ondanks handhaafde Atie haar 2e 
plek overall en werd John in zijn ca-
tegorie prima 3e. Zonder te star-
ten werd Jolanda ten Brinke eerste 
in haar klassement. Bij de categorie 
55 plus liep Paul Hoogers eenvou-
dig weer naar een goede prestatie. 
Hij behield simpel zijn eerste plaats 
in het klassement. Met deze loop 
komt weer een eind aan het gezel-
lige Zorg en Zekerheidscircuit van 
afgelopen seizoen. De organisatie 
hoopt in november weer te starten 
met de loop in Mijdrecht.

Agnes Hijman wint bij 
Marathon Rotterdam
Regio - Vorige week zondag heeft 
Veenloopster Agnes Hijman een uit-
stekende prestatie geleverd. Ze fi-
nishte namelijk als eerste in de ca-
tegorie 45-54 jaar bij de Marathon 
Rotterdam. Haar tijd was zeer goed 
te noemen.

De editie 2012 van de Marathon 
Rotterdam zal voor het grote publiek 
de geschiedenis ingaan als de ma-
rathon van de gemiste Olympische 
limieten. Een aantal Veenlopers zal 
echter uiterst tevreden terugkijken 
op hun marathon. De harde wind 
kon dit niet verhinderen.
Agnes Hijman voegde weer een uit-
stekende marathon toe aan haar in-
middels uitdijende totaal. Ze liep 
in het internationale veld naar een 
overwinning in de categorie 45-

54 jaar. Agnes deed dat in een tijd 
binnen de 3 uur: een uitstekende 
2.58.25. Dit betekende uiteraard een 
nieuw clubrecord. Frans Woerden 
kende een tweede zware deel van 
de marathon. Dit zou wel eens te 
maken kunnen hebben gehad met 
de marathon van 6 dagen daarvoor 
in Utrecht. Hij finishte in z’n 191e 
marathon in 3.11.26.

Zorgvuldig
Henny Kooijman en Bas de Liefde 
konden beide heel erg tevreden zijn 
met hun prestatie op de klassieke 
afstand. Henny bereidde zich zorg-
vuldig voor. Dit resulteerde na een 
goed gelopen race in een prima tijd 
van 3.29.14. Bas deed het ook uit-
stekend. Hij liep naar een tijd van 
3.40.38. Bas verbeterde daarmee het 

clubrecord in de categorie 65 jaar 
en ouder met maar liefst 18 minu-
ten. Drie Veenloopster namen deel 
aan de 10 km in Rotterdam. Dani-
elle Hartog deed dat in 1.00.01, Ri-
anne de Bruin in 1.01.38 en Sandra 
Schwegler in 1.04.10.

Kers op de taart
De Omloop van Noordwijkerhout be-
tekende afgelopen zondag de afslui-
ting van het Zorg&Zekerheidcircuit. 
Het circuit startte dit jaar voor het 
eerst in Mijdrecht met de Zilveren 
Turfloop. Het aantal van 1600 deel-
nemers werd ook in Noordwijker-
hout niet verbeterd, maar er stonden 
toch weer zo’n 1200 lopers aan de 
start. Michael Woerden zorgde voor 
een kers op de taart van zijn circui-
toverwinning. Hij won namelijk ook 
de afsluitende halve marathon. Met 
een tijd van 1.13.59 op het parkoers 
door duinen en langs bollenvelden 
was hij ruimschoots de snelste. Ook 
Bertus Vrielink viel in de prijzen bij 
het Zorg&Zekerheidcircuit. Bertus 

behaalde een mooie 2e plek op de 
middenafstand (10 km). Hij deed 
dat in de categorie 65 jaar en ouder. 
In Noordwijkerhout volbracht hij de 
10,5 km in 45.08.
Op de halve marathon stonden nog 
vijf Veenlopers aan de start. Hans 
Massop liep een tijd van 1.30.54, de 
ziekige Frans Woerden finishte in 
1.30.59, Nol Kuijlenburg liep de af-
stand in 1.40.27, Herman van ’t Schip 
was uiterst tevreden met z’n 1.43.01 
en Henny Buijing verstapte zich al 
vroeg in de wedstrijd en moest ge-
noegen nemen met 1.47.55.
Ook op de 10,5 km stonden nog 
vijf Veenlopers aan de start. Eveli-
ne Zeldenthuis en Jos Snel ontlie-
pen elkaar niet veel: 52.08 om 52.11. 
Henny Kooijman mocht na z’n ma-
rathon van vorige week rustig aan 
doen: 52.37. Ellen van Gijsel liep 
een tijd van 56.41 en Yvonne Bui-
jing 1.12.57.
Anja Kuijlenburg was de enige 
Veenloopster op de 5 km. Zij liep 
een tijd van 33.24.

Kwartet voor Stefan van Pierre
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Uithoorn - Ook dit jaar werd in samenwerking met AH Jos van den 
Berg het KNVB straatvoetbaltoernooi op het Amstelplein gehouden. 
Op woensdag 18 april jl. was het zover en gingen de straatvoetbal-
teams van start om te strijden voor het kampioenschap van Uit-
hoorn. Het was een spannend toernooi waarbij alle teams goed te-
gen elkaar waren opgewassen. De Tijgers en de Ajaxieden kwamen 
tegen elkaar in de f inale. Het was een spannende en zenuwslopende 
f inale. Doelpunten werden over en weer gemaakt. Uiteindelijk wisten 
De Tijgers de Ajaxieden te verslaan en wonnen met de ‘golden coal’ 
de f inale! Daarna volgde de prijsuitreiking. Jos van den Berg sprak 
alle deelnemers toe en overhandigde iedere f inalist een oorkonde 
en een medaille. Van de medeorganisator, Calve pindakaas, kreeg 
elke deelnemer een pot pindakaas (wie is er niet groot mee gewor-
den). De Tijgers wonnen de 1e prijs en kregen een mooie, grote be-
ker. De Tijgers bestaan uit: Bodhi, Carlito, Mika, Mike en Merlijn. De 
Tijgers zijn nu geplaatst voor de regio inale die vandaag, woensdag 
25 april, in Rockanje wordt gespeeld en kunnen uiteindelijk kampi-
oen worden van Nederland! Gefeliciteerd Tijgers.
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Clubkampioenen bij 
bridgeclub ABC
Regio - Op donderdag 19 april was 
de dag van de waarheid aangebro-
ken. Op deze dag werd bepaald wie 
in de verschillende lijnen de peri-
odekampioen is, maar daarnaast 
werd bepaald wie er door de resul-
taten behaald over het gehele sei-
zoen de clubkampioen van het sei-
zoen 2011 / 2012 is. In de A lijn wa-
ren er nog meerdere kandidaten die 
het periodekampioenschap kon-
den behalen. Van deze kandidaten 
bleef de combinatie Siep Ligtenberg 
en Piet Hoogenboom met een twee-
de plaats in de daguitslag de laat-
ste ronde overeind. Zij werden door 
dit resultaat periodekampioen van 
de derde periode. De directe con-
currenten hadden wat meer last 
van combinaties die beslist nog een 
goede score nodig hadden om zich 
100 % veilig te voelen en kwamen in 
de daguitslag niet bij de eerste vijf. 
De daguitslag in de A lijn was als 
volgt: Op de eerste plaats het echt-
paar Henny en Lucas van der Meer 
met een percentage van 60%. Twee-
de de eerdergenoemde combina-
tie Siep Ligtenberg en Piet Hoogen-
boom met 58,83% en derde de com-
binatie Ada Groenewegen en Roelie 
v.d. Voorden met 57,67%.
In de B lijn was het al enige weken 

duidelijk wie er als periodekampi-
oen gekroond zou gaan worden. Dat 
is het echtpaar Coby en Joop Bus-
kermolen. Zij konden het de laatste 
competitiedag wat rustig aan doen 
en door op de vierde plaats te eindi-
gen kwam hun 1e plaats in het peri-
odekampioenschap niet meer in ge-
vaar. Corry Olijhoek en Nelly de Rui-
ter hadden nog wel aspiraties om de 
eerste plaats over te nemen. Ze ein-
digde vandaag op de eerste plaats 
met een scoringspercentage van 
niet minder dan 68,75 %.
Tweede werden Riet Bezuyen en 
Wim Egberts met 60,42% en der-
de werd het paar Corry Boomsma 
en Bibet Koch met 56,67%. Door de 
hoge score van paar nummer één 
kwam het paar Corry Olijhoek en 
Nelly de Ruiter toch nog dicht in de 
buurt van de uiteindelijke periode-
kampioenen. Algeheel clubkampi-
oen over het seizoen 2011/2012 is 
geworden het paar Greet van Die-
men en Roel Knaap. Deze combi-
natie is over het gehele seizoen de 
meest constante gebleken en hier-
door terecht winnaar van de “Jaap 
Zwetsloot” wisselbokaal.
Volgende week zullen de trofeeën 
aan de prijswinnaars worden uitge-
reikt. Nu alvast: Van harte proficiat!

Dagzege voor Jeanette en 
Map bij BVU
Uithoorn - Op maandag 16 april 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de 3e ronde in de laatste 
parencompetitie van dit seizoen. 
Met maar liefst bijna 70% zorgden 
Jeanette en Map voor een extreem 
hoge dagzege.

In alle lijnen wisselden heel ho-
ge scores elkaar af met uiterst la-
ge, waardoor de tussenstand in de 
competitie lekker door elkaar ge-
husseld is.
Resultaten behaalt in het verleden 
bieden blijkbaar geen garantie voor 
de toekomst.

De uitslagen: 
A-lijn: 
1. Bep &
John de Voijs
(van 11 naar 3) 66,96%
2. Marineke Lang & Martin Kok  
(van 9 naar 2) 65,77%
3. Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer
(van 3 naar 1) 59,82%
4. Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg en
Stenny & Herman Limburg 55,95%

6. An & Bert Pronk 52,38%
7. Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit 50,60%

B-lijn: 
1. Jeanette Das & Map Kleingeld 
(van 14 naar 6) 69,94%
2. Loes Kroon & Theo Vermeij
(van 5 naar 2) 64,29%
3. Cees Harte & Jan Visser
(rotsvast op 1) 63,39%
4. Greet & Henk Stolwijk
(van 10 naar 3) 60,71%
5. Riki Spook & Hans Geels 55,36%
6. Tiny & Bram van Klaveren 52,68%
7. Marja Calis & Corry Frank 51,79%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

TC Uithoorn organiseert
Zesde Open Jeugd-
kampioenschappen
Uithoorn - De Tennisclub Uithoorn 
(T.C.U.) organiseert dit jaar voor de 
zesde keer haar jeugdtoernooi, de 
“Open Rabobank Jeugdkampioen-
schappen”. Vorig jaar, in de mei va-
kantie, werden er door jeugdspe-
lers uit de gehele omgeving prach-
tige partijen gespeeld op ons gezel-
lige en mooi gelegen tennispark in 
Uithoorn. Onze Open Toernooi Com-
missie is ook dit jaar weer enthou-
siast bezig met de voorbereidin-
gen voor het toernooi. Ze willen ui-
teraard alles weer net zo soepel en 
leuk laten verlopen als vorig jaar. 
Door de geweldige hulp van onze 
sponsoren is het weer mogelijk om 
er van alles aan te doen om het de 
jeugd deze week naar de zin te ma-
ken. Zo zijn er naast de vertrouw-
de bekers nu ook mooie prijzen voor 
de winnaars. Verder staan er diverse 
computerspellen, een tafeltennista-
fel, een voetbalspel en zullen er nog 
diverse andere activiteiten worden 

georganiseerd. De jeugd hoeft zich 
dus voor, tussen en na de wedstrij-
den niet te vervelen. 
De jeugd die lid is van de KNLTB is 
van harte uitgenodigd om zich in te 
schrijven. Het toernooi wordt ook dit 
jaar weer gespeeld in de mei vakan-
tie en wel van 1 mei t/m 4 mei. 

Er kan ingeschreven worden in de 
categorieën t/m 10, t/m 12, t/m 14 
en t/m 17 jaar in de enkel en de 
dubbel. Inschrijven kan via inter-
net op de jeugdsite van onze club 
www.tcuithoorn.nl of via www.toer-
nooiklapper.nl Dit kan tot en met 
20 april a.s. Voor meer informatie 
kan er contact opgenomen worden 
met de wedstrijdleiding via e-mail 
adres openjeugd@tcuithoorn.nl of 
rechtstreeks met Bea Becht via 06-
15279504.
Het tennispark is gelegen in het Li-
bellebos aan de Hollandse Dijk 3 in 
Uithoorn/Amstelveen. 

Springschans 4 verrassende 
winnaar schoolvoetbal
Uithoorn - Wie had dat vooraf ver-
wacht: Dat Springschans 4 de win-
naar zou worden van het school-
voetbal toernooi in Uithoorn in de 
poule van de kinderen van groep 8. 
Men had tot aan de finale reeds 7 
wedstrijden achter elkaar gewon-

nen, dus voetballen kunnen de jon-
gens van de Springschans 4 wel! 
De eerste wedstrijd tegen het ster-
ke Springschans 3 was een gelijke 
strijd en werd na 20 minuten zonder 
veel kansen over en weer met 0-0 
afgefloten. Toen moesten zij aantre-

den tegen het show team van Uit-
hoorn “Kwikstraat 1”. Voor de wed-
strijd werd nog even aangegeven 
dat de Kwikstaart de Springschans 
4 zou inmaken. De hele wedstrijd 
leek dat er ook voortdurend op, 
maar de Kwikstaart vergat zeker 

10 grote kansen te benutten. Ook 
de keeper van Springschans 4 Rut-
ger P. was in supervorm. Vele bal-
len werden er door hem uitgehaald. 
En zo gaat het dan in het voetbal: 
als de kansen niet worden benut dat 
dan het andere team (Springschans 
4) er met de prijs vandoor gaat. Een 
uitval door Koen resulteerde in een 
strafschop, welke door onze Koen 
Kampioen werd benut. 

De emoties waren na deze wedstrijd 
enorm! Niemand had verwacht dat 
de Springschans 4 ineens de kan-
sen in eigen hand had om school-
voetbal kampioen van Uithoorn te 
worden. Maar dan moest nog wel 
gewonnen worden van de Zon 2 en 
mocht de Springschans 3 niet win-
nen van de Kwikstaart. 
Al snel bleek de Springschans 4 te 
sterk te zijn voor de Zon. Met drie 
mooie doelpunten werd de Zon ver-
slagen. Maar hoe stond het bij de 
Kwikstaart tegen Springschans 3? 
De spelers van Springschans 4 kon-
den de laatste minuten deze wed-
strijd langs de lijn volgen en za-
gen dat het sterke Kwikstaart team, 
Spingschans 3 met 2-1 versloeg. 
Juichend gingen de trotse mannen 
van Springschans 4 na de wedstrijd 
het veld op. We are the champions 
werd uit volle borst gezongen. Ge-
feliciteerd Springschans 4 met het 
kampioenschap! Totaal 10 wedstrij-
den: 9 gewonnen en 1 gelijk. De cij-
fers liegen er niet om!

Legmeervogels zaalvoetbal 1 
uitgeschakeld in kwartfinale beker
Uithoorn - Legmeervogels zaal-
voetbal 1 weet na zeer lange tijd 
weer eens wat verliezen is. Afge-
lopen vrijdag 20 april moest wor-
den aangetreden tegen de kampi-
oen uit de 2e klasse A, Texel 94. De 
aanvang van de wedstrijd was erg 
vroeg te noemen, namelijk 19.15uur. 
Een tijd die we niet gewend zijn. 
Om 17:15uur werd verzameld bij 
coach Guus Rutgers, om van daar 
uit af te reizen richting Schoorl. 
Daarbij kwam ook nog eens dat de 
coach zijn huissleutel en aansteker 
was vergeten. Wat moest dat wor-
den deze avond. Gelukkig werd met 
een voltallige selectie aangetreden, 
waardoor men toch met vertrouwen 
deze wedstrijd tegemoet ging. 

Ongezellig
Sporthal De Blinkerd, waar de wed-
strijd gespeeld werd, was spiksplin-
ternieuw. Het was een zeer grote en 
ongezellige hal met felle Tl-verlich-
ting, waar de verf bij wijze van spre-
ken nog moest opdrogen. In de war-
ming-up werd gauw duidelijk dat de 
vloer ontzettend stroef was. In de 
wedstrijd zou dat ook blijken, want 
de bal bleef continu plakken onder 
de voeten van de spelers. Uiteraard 
hebben beide ploegen daar hin-
der van, maar Legmeervogels leek 
er toch meer hinder van te onder-
vinden. De normaal zo gevaarlijke 
Mels Bos en Stefan van Pierre had-
den ontzettend veel moeite om zich 
op deze vloer te profileren. Daarbij 
moest ook gezegd worden dat Texel 
94 uitstekend stond te verdedigen. 
Zij spelen eigenlijk het spelletje zo-
als Legmeervogels dat altijd doet. 
Vanuit een gesloten verdediging 
spelen en van daaruit razendsnel 
omschakelen in de tegenaanval. 

Lokken
Legmeervogels liet zich eigenlijk 

uit de tent lokken en speelde daar-
door niet haar eigen spelletje. Geen 
moment heeft Legmeervogels deze 
avond in de wedstrijd gezeten. Het 
liep gewoon niet zoals het in de af-
gelopen wedstrijden verging. Er was 
veel balverlies, de passing was slor-
dig en men kwam gewoon niet door 
de verdediging van Texel 94 heen. 
Zij waren veel scherper en feller. Het 
was erg mat van de zijde van Leg-
meervogels, het leek bijna wel op 
onderschatting van de tegenstan-
der. Texel 94 verdedigede gewoon 
ontzettend sterk en was zeer snel in 
de omschakeling. Daar ontstonden 
ook al hun doelpunten uit. Geluk-
kig keepte Patrick Brouwer een zeer 
goede wedstrijd, want hij hield Leg-
meervogels in de 1e helft goed op 
de been.

Vroeg
Men keek in de 1e helft namelijk 
al vroeg tegen een 1-0 achterstand 
aan, al in de 4e min. Door deze vroe-
ge achterstand leek de verlamming 
toe te slaan bij de spelers van Leg-
meervogels. Tot overmaat van ramp 
werd het in de 7e min zelfs al 2-0. 
Legmeervogels speelde helemaal 
niet minder dan Texel 94, maar het 
lukte allemaal gewoon niet. Het was 
allemaal te slap. Het leek wel door 
het voedingssupplement van Jordi 
te komen die we in de flessen water 
hadden gedaan. Het leek averechts 
te werken, dit hadden we namelijk 
nooit eerder gebruikt dit seizoen. 
Legmeervogels probeerde het wel, 
maar telkens zat het niet mee. De 
keeper van Texel deed goed zijn 
werk, en de verdediger van Texel 
met schoenmaat 49 wist alle scho-
ten van Legmeervogels te blokken. 
Het leek een hels karwei te worden 
om tot een goed resultaat te komen. 
Toch kwam daar een minuut voor 
rust de aansluitingstreffer. Mels 

knalde de bal op de keeper, waar-
na Jordi van Gelderen in de rebound 
het net wist te vinden, 2-1. Dit werd 
dan ook de ruststand, waarbij de 
hoop op een goed resultaat weer 
terug kwam.

Rust
In de rust werd duidelijk gemaakt 
dat het allemaal wat feller moest en 
dat we zeker resultaat konden ha-
len. Legmeervogels deed helemaal 
niet onder voor Texel 94. Maar de 
hoop werd al snel de kop in gedrukt. 
Door wederom weinig concentratie 
en slap voetbal kon Texel 94 in de 
tegenaanval oprukken richting het 
doel van Patrick Brouwer. 

De speler van Texel rondde dit bui-
tenkansje zeer fraai af, 3-1 in de 1e 
min na rust. Deze goal kwam aan 
als een mokerslag bij de spelers van 
Legmeervogels. De koppies gingen 
steeds meer hangen. Daarna lukte 
het Legmeervogels, zoals de gehele 
wedstrijd het geval was, niet terug in 
de wedstrijd te komen.

Het wilde gewoon niet lukken en 
het spel werd alleen maar slordiger. 
Met nog ruim een kwartier te spelen 
werd zelfs de 4-1 op het scorebord 
gebracht. Texel 94 was gewoon een 
stuk feller en scherper deze avond.
Deze 4-1 bleek echt de genadeklap 
te zijn. Aan de kant werd er nog op 
gehamerd dat, met nog ruim een 
kwartier op de klok, Legmeervogels 
zeker nog kon terugkomen in de 
wedstrijd. In zaalvoetbal is dat ze-
ker mogelijk. Maar het geloof bij de 
spelers was er niet meer.

Wat men ook probeerde, het lukte 
allemaal niet. Uiteraard was dit ook 
de verdienste van de tegenstander. 
Zij hebben aangetoond over een 
zeer goede ploeg te beschikken, dat 

volgend seizoen zeker hoge ogen 
gaat gooien in de 1e klasse. Dat 
mag ook wel eens gezegd worden. 
Toch gooiden zij het vaak op fysiek 
spel, waarvoor de scheidsrechter 
best wat vaker had mogen fluiten. 
Met nog ongeveer 10 minuten op 
de klok werd Stefan van Pierre zelfs 
aan zijn shirt naar beneden getrok-
ken in het strafschopgebied, maar 
de scheidsrechter zag er geen over-
treding in. Op deze manier wordt 
het dan wel erg lastig om tot een 
goed resultaat te komen. Uiteinde-
lijk kreeg Legmeervogels een mi-
nuut voor tijd dan toch haar ver-
diende eretreffer. Door een overtre-
ding op Stefan werd een strafschop 
toegekend, ditmaal zag de scheids-
rechter er wel een overtreding in. 
Stefan ging zelf achter de bal staan 
en schoot de bal snoeihard en hoog 
in het dak van het doel, 4-2 in de 
25e min. Vlak daarna was Mels Bos 
zelfs nog vlakbij de 4-3, maar zijn 
inzet ging rakelings naast. Maar die 
treffer had niks meer geholpen, om-
dat de scheidsrechter direct daarna 
affloot voor het einde van de wed-
strijd. 

Ten einde
Het bekertoernooi kwam hiermee 
voor Legmeervogels ten einde. Men 
had er alles aan gedaan, maar het 
zit niet altijd mee. Spelers en bege-
leiding waren het daar over eens. 
Deze avond zat het er gewoon niet 
in. Maar al met al is het een schit-
terend seizoen geweest, waarin 
men kampioen is geworden in de 
1e klasse met maar 4 verliespartij-
en, en waarin de kwartfinale van de 
beker is bereikt door twee keer een 
ploeg uit de 1e divisie te verslaan. 
Legmeervogels heeft aangetoond 
over veel klasse te beschikken en 
tot zeer veel in staat te zijn. Wellicht 
kan volgend seizoen in de Hoofd-
klasse wel weer voor een verrassing 
worden gezorgd. Met dit fantasti-
sche team is dat zeker niet onmoge-
lijk, mits het gehele team compleet 
blijft. Zoals het er nu naar uit ziet zal 
dat zeker wel het geval zijn, wellicht 
met nog enkele versterkingen.  

Legmeervogels 4 weer 
kampioen in de zaal!
Uithoorn - Het begint zo langza-
merhand een gewoonte te worden 
dat dit zaalvoetbalteam van de leg-
meervogels kampioen in de zaal 
wordt. Dit is namelijk al de 3e keer 
in de 4 jaar. De kampioensschaal 
werd binnengesleept na een zinde-
rende finale van de competitie te-
gen de nummer 2 van deze com-
petitie Maccabi. Maccabi zette alles 
op alles om deze wedstrijd niet te 
verliezen en begon zelfs met 4 wis-
sels aan de wedstrijd.

Het mocht alleen niet baten, want 
na nog geen kwartier spelen scoort 
Daniel Schoen het eerste doelpunt. 
Maccabi blijft drukken, maar 5 mi-
nuten later schiet dezelfde doel-
puntenmaker de 2-0 erin. De druk 
is voor legmeervogels van de ketel, 
maar blijft geconcentreerd spelen. 
Daarbij komen zij ook erg vaak goed 
weg door het fantastische keepers 
werk van Ramon Meijer. 6 minu-
ten na de rust schiet Dave van der 
Schinkel hard op doel, maar de kee-
per voorkomt een doelpunt. Hij laat 
echter de bal los waardoor Jordi van 

Zaal de 3-0 binnen kan tikken. Mac-
cabi blijft erin geloven en blijft druk 

zetten, maar Ramon Meijer keept 
zijn beste wedstrijd ooit en haalt de 

ene na andere bal uit het doel, tot 
de 17e minuut na rust. Na een ver-
dedigingsfout scoort Maccabi de 
3-1. Beide ploegen blijven aanval-
lend spelen en beide keepers zor-
gen voor mooie reddingen er wordt 
echter niet meer gescoord en zo is 
legmeervogels 4 wederom kampi-
oen in de zaal geworden en dat al-
lemaal onder leiding van Henny “De 
Snor” Meijer.

Op de foto staan de mannen van de Springschans 4: Jordi, Fabrice, Rutger P, Koen, Stan, Mervin, Axel, Elwin Florian, 
Julian, Luuk, Robert, Nils, Jammer dat Rutger H niet mee kom spelen in de finale, mede door zijn inzet hebben wij de 
finale bereikt. Niet op de foto staat de coach van het winnende team: Marco Sloothaak.
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Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Het uur der waarheid 
is gevallen voor de Hartenvrouwen, 
dinsdag 17 april werd de zesde en 
laatste zitting, van de vierde en laat-
ste competitieronde gespeeld, met 
zestien paren in de A- en 12 paren 
in de B-lijn.
A lijn: Met vlag en wimpel op de 
eerste plaats Reina Slijkoord en Ri-
ta Vromen met 63,69%; op twee 
het combipaar Guus Pielage en An 
van der Poel met 61,01%; de derde 
plaats was voor Ina Melkman en Jet-
ty Weening met 56,25%; op de vier-
de plaats Kitty van Beem en Agnes 
de Kuijer met 55,06%; vijf werden 
Elly vanBrakel en Vera van Wessem 
met 54,76%; zesde Thecla Maar-
schalk en Rees van der Post met 
52,68; en zevende Elly van Nieuw-
koop en Jessie Piekaar met 52,08%.
B lijn: Op de eerste plaats, een eer-
lijk verdiend “verjaardagcadeautje” 
voor Jany van der Ent en Ria Bul-
ters met maar liefst 62,08% pro-
ficiat!; de tweede plaats was voor 
Trees Ellerbroek en Mita Maas met 
60,00%; de derde plek was voor Co-
rinne van der Laan en Anne Tolsma 
met 53,33%; nummer vier werd Eu-
genie Rasquin en Riet Willemse met 
50,42%; en vijf werden met precies 
50% Inger Janssen en Yvonne Koe-
stal.
De competitiestand: A lijn: Ondanks 
dat ze drie keer niet gespeeld heb-
ben, op 1: Geke Ludwig & Margo 
Zuidema met een gemiddelde van 
56,34; 2: Reina Slijkoord & Rita Vro-

men met 54,78; 3: Trudy van den As-
sem & Refina van Meijgaarden met 
53,42; 4: Elly vanBrakel & Vera van 
Wessem met 52,65; 5: Nel Bakker & 
An van der Poel met 52,38; 6: The-
cla Maarschalk & Rees van der Post 
met 52,16. De volgende paren wor-
den in het nieuwe seizoen verwel-
komd in de B lijn: Ted Brand & Alice 
Oostendorp, Mieneke Jongsma & 
Hilly Cammelot, Annet Roosendaal 
& Rini Tromp en Gertrude Doodkor-
te & Floor Janssen. Competitiestand 
B lijn: 1: Trudy Fernhout & Ciska 
Goudsmit met het gemiddelde van 
55,26; 2: Ank Reems & José Möller 
met 53,76; 3: An van Schaick & Lea 
Wit met 51,89, 4: Trees Ellerbroek & 
Mita Maas met 51,35, deze vier pa-
ren worden de nieuw competitie-
ronde in de A lijn verwelkomd! Met 
maar een honderdste punt verschil 
lopen ze net de promotie mis, op 
5: Eugenie Rasquin & Riet Willem-
se met 51,34; 6: Tilly van Dijk & Ja-
ny van der Ent met 50,78 en met een 
minmaal verschil op 7: Inge Dyrbye 
& Thea Stahl met 50,78. Volgende 
wordt de einddrive topintegraal ge-
speeld met een gemengde A en B 
lijn, waarna we het speelseizoen af-
sluiten met een hapje en drankje.

Wilt u ook eens spelen bij Harten-
vrouw op dinsdagmiddag in De 
Scheg, dan bent u van harte wel-
kom. Info bij: Mieneke Jongsma, 
telefoon 0297-565756 of per mail: 
wjongsma1@ hotmail.com. 

Bridgevereniging De Legmeer
Nieuwe ronde, nieuwe kans
Uithoorn - Als troost voor de gede-
gradeerde paren, het kan allemaal 
nog goed komen in de laatste ronde 
voor het zomerreces.
Opperste vreugde en diepe wan-
hoop tekenden de gezichten in de 
laatste zitting van de derde ronde 
paren competitie.
Vreugde bij Cees Bergkamp & Ruud 
Lesmeister, die deze avond in de 
A- lijn met 60% de tweede plaats 
moesten delen met Wim Slijkoord & 
Francis Terra maar in de totaal stand 
als eerste eindigden. Jan Egbers & 
Ben Remmers bleven op plaats vijf 
steken met 54,17% met als gevolg 
een tweede plek totaal.
Het beste paar was in deze zitting 
Renske & Kees Visser, dat maarliefst 
66,25% scoorde, waar halen ze het 
vandaan?
Rita Vromen vormde deze maal een 
gelegenheidscombinatie met Lijnie 
Timmer en dat resulteerde in een 
prima vierdeplaats met 59,58%.
Onderin de wanhoop voor Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst, die doordat 
ze deze keer op het laagste percen-
tage van allen uitkwamen, het na 
jaren nu in de B- lijn moeten zien 
goed te maken.
Lotgenoten zijn hier Jan & An van 
Schaick, Wouda Roos & Gijs de Rui-
ter en Nel & Adriaan Koeleman.
In de B- lijn de champagne voor Co-
bie Bruine de Bruin & Trudi Zand-
bergen, die nu als vierde met 
56,25% genoeg verzamelden om als 
eerste bevorderd te worden.
De familie van de Roest gaat als 
tweede over gevolgd door Tom de 
Jonge & Herman Vermunicht en 
Sonja & Hans Selman.

Bizar
Bizar waren de twee paren die de-
ze keer het beste presteerden met 
58,33%. Voor Gerda Bosboom & An-
neke van der Zeeuw was dit net 
genoeg om te overleven, voor Lidy 
krug & Ada van Maarseveen net te 
weinig en volgt dus degradatie. Ze 
worden hier vergezeld door Floor 
Janssen & Tonny de Jonge, Elisa-
beth van den Berg & Maarten Breg-
geman en Lenie Pfeiffer & Ria van 
Geelkerken. Tonny & Otto Steegstra 
ontsprongen de dans door fraai der-
de te worden met 57,92%.
In de C- lijn was de koers reeds ge-
lopen wat weerspiegeld werd door 
de uitslag van deze zitting.
Op één Marianne & Huub Kamp 
met 65,42%, twee Froukje Kraaij & 
Rini Tromp met 65% precies en ook 
promotie in deze volgorde. Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers wer-
den derde met 60,42% en gaan als 
vierde paar naar hoger sferen. Ans 
de Koning & Wim Röling speelden 
niet maar hielden genoeg over om 
zich hierbij als derde aan te sluiten.
Klaas Verrips & Anneke de Weerdt 
eindigden nu als vierde met 53,33% 
en To van de Meer & Anne Tolsma 
kwamen op vijf uit met 51,67%.
Wilt u zich ook in de mêlee van een 
bridge competitie storten, kom dan 
spelen bij bridgevereniging De Leg-
meer. Het kan nu nog vijf keer en 
het nieuwe seizoen start in septem-
ber. De place to be is op de woens-
dagavond de barzaal van sporthal 
De Scheg, aanvang 19.45 uur. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl of per 
telefoon 0297 567458.

Zesde overwinning 
Legmeervogels F2
Uithoorn - Afgelopen zaterdag trad 
de F2 voor de tweede keer deze 
seizoenshelft aan tegen de F1 van 
Nieuw Sloten. De eerste confron-
tatie had een 2-3 overwinning op-
geleverd voor de F2, na een snelle 
2-0 achterstand. Bij het duel van za-
terdag stond de voorlopige tweede 
plaats in de poule op het spel.
De F2 startte met de (pittige) wind 
in de rug. Het spel speelde zich dan 
ook voornamelijk af op de helft van 
Nieuw Sloten. Er werden aanvallen 
opgebouwd vanaf links en rechts 
door de F2, maar het duurde ge-
ruime tijd voordat de 1-0 werd ge-
scoord middels een ‘kluts’. Later de-
ze helft volgden ook nog de 2 en 
3-0, na goed opgebouwde aanval-
len. 
Steeds vaker komen de verdedigers 
Robin en Tom op snelheid op via de 
zijkanten, waarna zij de aanvallers 
Bart en Younes inspelen. Deze op 
hun beurt maken hun actie en ge-
ven een voorzet, proberen te com-
bineren of ondernemen een doel-
poging.

Instructies
Na een kort verblijf in de kleedka-
mers voor nieuwe instructies van 
trainers Benno en Ricardo startte 

de tweede helft, nu met wind tegen. 
Dat dit een stuk lastiger is, bleek uit 
het verloop van deze helft. De druk 
op het doel van de F2 werd een stuk 
hoger en de verdediging en kee-
per Sem moesten een aantal keren 
flink aan de bak om tegentreffers 
te voorkomen. Toen de keeper dan 
toch gepasseerd werd, was daar als 
altijd laatste man Tobias die met een 
uiterste krachtsinspanning de bal 
voor de lijn wist weg te schieten. 
De kansen voor de F2 kwamen de-
ze helft voornamelijk door snelle 
uitbraken gevolgd door goed over-
spel. De 4-0 werd gemaakt door de 
veelscorende, razendsnelle spits 
Mathijs. Het spel was niet mooi en 
vloeiend meer, maar met man en 
macht werd gestreden. Met name 
Wouter was een grote plaaggeest 
voor de spelers van Nieuw Sloten 
door telkens en overal in de weg 
te staan en te liggen. De 5-0 volg-
de tenslotte na een mooie pass van 
Milan, die overal op het veld te vin-
den is en passt, kaatst en opbouwt.
Goede eerste helft, goed gestreden 
in de tweede helft en voorlopig een 
vaste tweede plek (met nog uizicht 
op de eerste!), dit tot volle tevreden-
heid van leider Gert-Jan. Ga zo door 
jongens, op naar de volgende. 

Open dag Michiel de Ruyter
Regio - Afgelopen zaterdag heeft 
de Uithoornse Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter haar jaarlijk-
se open dag gehouden. Aanvanke-
lijk leek het weer toch wat roet in 
het eten te gooien, maar naarma-
te de dag verstreek liet het zonne-
tje zich gelukkig steeds meer zien. 
Aan het eind van de dag kon er dan 
toch een flink aantal bezoekers ge-
noteerd worden.
Meerdere mensen deden hun eer-
ste ervaring op in een roeiboot. Al 
snel werd duidelijk dat roeien meer 
is dan alleen maar in een boot zit-
ten. Techniek en uithoudingsvermo-
gen spelen ook een belangrijke rol 
bij deze sport. Vele enthousiaste ge-
zichten was het resultaat en meer-
dere proeflessen werden afgespro-
ken.
Aan de andere kant van het vlot 
kon men kennismaken met de ka-
nosport. Ook hier werd gretig ge-

bruik van gemaakt. Leuk om te zien 
was dat de interesse uitging naar 
meerdere kanten van de sport. De 
een kwam voor het toeren, de ander 
weer voor de wildwatercursus.
In de middag speelde het Neder-
lands jeugdteam nog een demon-
stratiewedstrijd kanopolo. Na de 
wedstrijd konden een aantal en-
thousiastelingen zelf nog even proe-
ven aan deze spectaculaire sport. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
geweest om zaterdag even langs te 
komen maar toch willen kennisma-
ken met een van deze takken van 
sport kom dan gerust op zaterdag-
morgen even langs bij de vereni-
ging. Als u dat wilt kunt u gelijk een 
afspraak maken voor een proefles 
of inschrijven voor de nieuwe be-
ginnerscursussen die voor zowel het 
roeien als kanoën binnenkort star-
ten. U vindt ons op de Amsteldijk-
Zuid 253 in Uithoorn. 

BMX UWTC goede generale
Regio - UWTC maakt goede start 
op weg naar het NK volgende 
week in Klazienaveen.

Zondag 22 april is de 2e Top Com-
petitie verreden in Heiloo. UWTC 
was goed vertegenwoordigd met 22 
rijders in het eerste blok, dit is de 
leeftijd van 6 tot 14 jaar. de wed-
strijd verliep goed geen valpartij-
en in de manches. 6 rijders gingen 
door naar de ¼ finale: Jochem, Bri-
an, Izar, Bart, Kevin en Arjan . 3 rij-
ders plaatste zich gelijk voor de ½ 
finale Alec, Ferdi, Joey. één ging ge-
lijk door naar de finale Danny. Jo-
chem werd in de ¼ finale 5e dat 
was een plek tekort dus einde wed-
strijd.1/2 finale 9 rijders ze reden 
een goede wedstrijd maar 6 wisten 
de finale te halen .Danny de Jong 
werd 1e van achteren dus 8e en hier 
mee geplaatst voor het Nk. Brian 1e 
dus ook naar het Nk?. Izar die de 
hele wedstrijd al goed reed 1-1-1 in 
manches 1e ¼ 1 ½ en 5e finale pri-
ma gereden hoor. Bart was de pech 

vogel, in de finale werd hij van ach-
teren geraakt en viel, spaken stuk 
lekkenband en kon niet door rij-
den dit werd een teleurstellende 8e 
plek. Bart volgende week is er weer 
een kans. Joey had een prachtige 
start maar kon niet langs de ande-
re crossers komen dit leidde tot een 
8e plek maar je heb prima gereden.
UWTCers van dit blok die zich ge-
plaatst hebben voor het NK succes.
 Om 1uur was het de wedstrijd voor 
de ander 10 rijders van de club. Gro-
te afwezige Sven hij was donderdag 
gevallen in de training en heeft een 
haarscheurtje in zijn bot opgelopen 
dus moet rust houden. 

Zij deden goed hun best 4 wisten 
de ¼ finale te halen Arno, Michel, 
Wiljan en Tom. Hiervan ging alleen 
Michel door naar de ½ en wist zich 
ook te plaatsen voor de finale hier 
werd hij 8e. Ook in deze groep zijn 
er rijders die zich geplaatst hebben 
voor het NK ook jullie succes vol-
gende week.

Scoren voor Marokko door jeugd 
van Europarei
Uithoorn - Op vrijdag 20 april 
speelde de jeugd uit Europarei in 
sporthal De Scheg in verschillen-
de teams een voetbaltoernooi in het 
kader van een landelijk benefieteve-
nement. Het Marokko Fonds orga-
niseert dit evenement voor sport-
ontwikkelingsprojecten in Marokko. 
In het hele land spelen jongens en 
meisjes zo’n lokaal voetbaltoernooi, 
waarin zij strijden om een plaats in 
de finale. Op 27 april is in De Scheg 
de Uithoorn finale van 16.00 – 18.00 
uur en zal er een winnaar voor de 
landelijke finale worden bekend 
gemaakt. Ouders, buren, oma’s en 
opa’s worden massaal uitgenodigd 
om te komen kijken! De landelij-
ke finale vindt plaats op 3 juni 2012 
op het voorplein van het Olympisch 
Stadion te Amsterdam. Het sport-
fonds is gericht op jongeren in Ma-
rokko die leven in situaties van uit-
sluiting en armoede. Bovendien 
vergroot dit project de betrokken-
heid van jongeren in Nederland bij 
duurzame ontwikkeling in Marok-
ko. Sport is een katalysator en kan 
een bijdrage leveren aan dat kinde-
ren naar school gaan en dat meisjes 
zich bewust worden van hun rech-
ten. Ook zorgt sport voor een goede 
gezondheid en het aanleren van so-
ciale vaardigheden. Sport als effec-
tief middel tegen armoede dus. Zie 
website www.scorenvoormarokko.
nl, waar u meer informatie kunt le-
zen over Scoren voor Marokko, de 
lokale voorrondes, de opbrengsten 
van de teams, sponsormogelijkhe-
den en de finale. Ook kunt u via de-
ze site online een donatie doen. Ie-
dereen is welkom bij de activiteiten 

en op de finaledag zondag 3 juni te 
Amsterdam. Stichting Neviso orga-
niseert de lokale activiteiten. Neviso 
heeft in Uithoorn een goede naam 
verworven. Drie jaar geleden is de-
ze stichting in opdracht van de ge-
meente in het kader van overlas-
taanpak als straatadviseur gestart 
met contactlegging op straat met 
de jongeren. Resultaten: nieuw ge-
vormd jongerenbestuur in de wijk, 
dat sindsdien wekelijks zelf voet-
bal organiseert in De Scheg en par-
ticipeert in de buurt. Kinderen jon-
ger dan 16 wilden toen ook voetbal-
len. Resultaten: externe financiering 
werd geregeld door Neviso, 4 ou-
dere broers begeleiden wekelijks 
de jongere kinderen. Via Krajicek 
Foundation hebben 3 van hen cur-
sus Leider Sportieve Recreatie ge-
volgd. Het begeleiden is ook instru-
ment geweest voor individuele tra-
jectbegeleiding. Dit bleek bijzonder 
succesvol en zowel de kinderen, de 
jongeren en de ouders zijn echt heel 
blij. Jan Heunen van Neviso was 
ook op het toernooi vrijdag 20 april. 
“Ik ben heel blij dat de jongeren en 
de jeugd meemaken hoe goed het 
is om samen te werken met jonge-
ren en jeugd in Marokko. Dat doet 
dit project, wat goed past in Roots 
for Development. Neviso zet zich in 
voor Roots for Development, waarbij 
aan het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken wordt getoond hoe jongeren 
van niet-Nederlandse afkomst van 
alles kunnen betekenen voor inter-
nationale samenwerking en ontwik-
kelingssamenwerking. Bijvoorbeeld 
een jongere uit Europarei, die de 
opleiding Sportieve Recreatie heeft 

gedaan, vertelt mij hoe hij in Ma-
rokko als hij naar zijn geboortestad 
gaat, de jonge kinderen verzamelt 
en ze leert hoe te sporten. Hij huurt 
daar op eigen kosten dan een mooi 
voetbalveld voor ze. Ik heb hem ge-
zegd: Jij doet aan ontwikkelings-sa-
menwerking! Dat is een jongere uit 
de Europarei en onze regering zoekt 
naar oplossingen voor nieuwe vor-
men van internationale samenwer-
king. Hij dóét het.”
Op de Uithoorn finale vrijdag 27 
april zal blijken welk team er mee 
doet aan de landelijke finale in 
Amsterdam. Komt dat zien!




