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Editie: Uithoorn, De Kwakel

DEZE WEEK:
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In verband met KonIngInnedag:

verslagen en advertentie
eerder aanleveren

Activiteiten
Koninginnedag
Feest op de
Kwikstaart

Om te voorkomen dat advertenties en/of
nieuws volgende week niet in de krant
geplaatst worden: in verband met 30 april
(op dinsdag) wordt onze krant een dag nIeuws en foto’s naar:
redactieuithoorn@
eerder gemaakt. Al het redactienieuws
meerbode.nl
en de foto's voor editie 2 en 3 aanleveren
advertenties
naar:
vóór maandagochtend 11.00 uur
verkoopuithoorn@
meerbode.nl
Advertentie kan
tot (uiterlijk)
De krant verschijnt
maandagmiddag gewoon op woensdag
13.00 uur

Cultuur op basisschool
de Zwaluw
Mijmeringen
Weekafsluiting
‘t Startnest
Prachtige tuin de Tra

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstel werk

Tank voor de
mooiste films
Keuze uit 6 DVD’s

Uithoornse jongeren maken van
fietstunnel een waar kunstwerk
Uithoorn - Het fietstunneltje onder
de busbaan in Thamerdal is in dubbele zin een kunstwerk.
Door jongeren zijn met graffiti
prachtige beschilderingen aange-

bracht. Al jaren zag het tunneltje er
niet uit.
Door de fractie van DUS! was hier
aandacht voor gevraagd in de gemeenteraad, maar het ontbrak de

gemeente aan geld om dit tunneltje
op te knappen. Maar nu is het door
de graffiti-jongeren in samenwerking met Buurtbeheer gedaan. Het
ziet er werkelijk prachtig uit.

Slechts

1.99 *

Ook voor
zonnepanelen
moet u bij
Vosse zijn!
Kerklaan 9
Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

*Per stuk met volle spaarkaart, op=op

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2
NU:

NISSAN

QASHQAI Acenta

QASHQAI

met €2200,- voordeel!
Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53 1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
WWW.NISSAN-NIEUWENDIJK.NL

WIJ ZIJN 30 APRIL
KONINGINNEDAG OPEN
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
zie advertentie elders
in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

ADVERTEREN?
IN DE

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

Dankzij Groengroep een mooie
zwaluwentil voor de huiszwaluwen
De Kwakel - Achter het erf op het
land van boer Peter Bos (maatschap
P.P. Bos en C.J.C. Verleun) aan de
Drechtdijk 125 heeft de Groengroep
Uithoorn vrijdagmiddag 12 april een
mooie zwaluwentil geplaatst. De til
staat op een ijzeren paal en is 4 meter hoog.
De Groengroep Uithoorn, met secretariaat in De Kwakel, is een vereniging met ca. 200 milieubewuste
leden die zich sinds 1972 inzetten
voor het bevorderen van een verantwoord milieu- en natuurbeheer
in en om Uithoorn en De Kwakel.

De zwaluwentil is bedoeld voor
huiszwaluwen die daardoor de mogelijkheid krijgen er nesten in te
bouwen. Het idee is afkomstig van
Cock Lek van de Cactuskwekerij Klein Mexico aan de Drechtdijk
49. Hij wil de huiszwaluw ook in De
Kwakel de kans geven zich met een
kolonie te nestelen. Boerenzwaluwen zijn er genoeg, die maken hun
nest onder de daken in boerenschuren, loodsen en dergelijke. Huiszwaluwen zijn net als de boerenzwaluw
trekvogels. Ze zijn in Nederland van
half april tot oktober en overwinteren in Afrika. Ze leven in kolonies.

Huiszwaluwen moeten in de omgeving van hun nestplaats klei kunnen
vinden om hun nesten mee te kunnen metselen. Een huiszwaluwentil
is vaak voorzien van ‘kunstnesten’,
maar die zijn zodanig dat de huiszwaluwen die zelf nog wat verder
moeten ‘afbouwen’. Kant-en-klare
kunstnesten zijn niet goed omdat
uit onderzoek is gebleken dat huiszwaluwen anders het zelf metselen
van nesten verleren, waardoor ze
in de omgeving geen gebruik meer
maken van een natuurlijke broedgelegenheid.
(Vervolg elders in de krant)

K.N.V. EHBO afdeling Uithoorn
viert haar zestigjarig bestaan
Uithoorn - Naar eerst nu bij deze
krant bekend is gemaakt, vierde de
Koninklijke Nederlandse Vereniging
EHBO (Eerste Hulp bij Ongelukken) afdeling Uithoorn op 2 maart jl.
haar zestigjarig bestaan. Een en ander ging gepaard met een jubileumfeest in de Thamerkerk voor bestuur
en leden. Behalve veel leden waren
er ook afgevaardigden van andere
EHBO verenigingen. Tevens gaf het
districtsbestuur van Noord-Holland
blijk van haar aanwezigheid. Namens de gemeente Uithoorn sprak
wethouder Jeroen Verheijen ‘vanaf de kansel’ de aanwezigen toe en
kreeg de EHBO vereniging een cadeaucheque overhandigd.
Het was een uitermate geslaagd
feest. Gedurende de hele avond
was er een doorlopende diavoorstelling met foto’s en krantenknip-

sels van voorgaande jaren. Een DJ
verzorgde de muziek, er werd volop
gedanst en men kon volop gezellig
met elkaar praten. Al met al voor de
EHBO afdeling Uithoorn een geweldige avond om op terug te kijken.
Jeugd-EHBO
De EHBO afdeling Uithoorn zag
op 2 maart 1953 officieel het levenslicht. Twee werknemers van de
toenmalige ‘Teerunie van Uithoorn’,
wat later de Cindu is geworden willen in 1951-1952 wat aan EHBO
gaan doen. Daarbij voegt zich al
snel een derde. Ze leggen elk een
rijksdaalder (…) op tafel en gaan
reclame maken. In een café in het
dorp vinden ze een locatie en ook
een arts is bereid les te geven. Er
wordt een voorlopig bestuur gevormd en zij sluiten zich aan bij de
inmiddels ontdekte Koninklijke Ne-

derlandse Vereniging voor EHBO,
toen nog gevestigd aan de Vondelstraat in Amsterdam. In september
1953 komt er een andere arts. Hij
wil het wat gezelliger maken, geeft
theorie en laat onder zijn toezicht de
praktijk doen door reeds gevorderde EHBO-ers. Ook stelt hij voor een
kopje koffie in de pauze aan te bieden. Er wordt een klein bedrag door
de leden betaald voor de koffie. Van
dat bedrag wordt steeds wat overgehouden. Dit wordt bij elkaar gespaard waarvan een opblaasbare
beademingspop wordt aangeschaft.
Met deze pop worden door de leden
demonstraties gegeven op de toen
nog lagere scholen in Uithoorn. Dat
was het prille begin van de nu alom bekende Jeugd-EHBO. Maar
Uithoorn wordt groter en de vereniging groeit gestaag.
(Vervolg elders in deze krant)

MAGAZIJN

vERkOOp

dON 25, vRIJ 26, ZAt 27 EN ZONdAG 28 ApRIL

BEkENdE MERkEN kLEINE pRIJZEN!
JAck & JONES / G-StAR / cARS / pME LEGENd
ESpRIt / dIESEL / vERO MOdA / LEvI’S / LtB / ONLy
WRANGLER / pEtROL / NOIZE / pAStRy / OBJEct

5,- 10,15,-
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troy 51251

Uw schade,
onze zorg
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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CO L O F O N

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Gemeentehuis tijdelijk gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 29 en dinsdag 30 april in
verband met Koninginnedag/troonswisseling. Ook op donderdag 9
mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei is het gemeentehuis gesloten.

Naam bestaande N201 in Aalsmeer
en Uithoorn verandert in N196
De huidige N201, tussen Fokkerweg
(Schiphol-Rijk) en Amstel (Uithoorn)
heet sinds 18 april 2013 N196. Het
is belangrijk dat u deze nieuwe wegnummering gaat gebruiken, met name als u een locatieaanduiding moet
geven bij een calamiteit. Het gebruik

van het oude wegnummer kan verwarring geven bij de hulpdiensten.
In de toekomst krijgen respectievelijk
de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
deze weg in hun beheer en wordt het
een gemeentelijke weg. De hectometernummering blijft hetzelfde.

Tolhuissluizen in Amstel
beperkte bediening
Van 30 april t/m 1 mei 2013 blijven deze sluizen van 06.00 tot 09.00 uur
en van 19.00 tot 22.00 uur gesloten vanwege werkzaamheden. De sluizen worden dus wel bediend van 09.00 tot 19.00 uur. Opvarenden moeten dan aan boord blijven.

Register dankbetuigingen en
felicitaties vanwege troonswisseling
In de hal van het
gemeentehuis
kunt u iets schrijven in een boek/
register dat daar
ligt naar aanleiding van de troonsafstand van Koningin Beatrix en de troonopvolging door
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Grootschalig regionaal
woononderzoek op komst
Vanaf eind april beginnen gemeenten en woningcorporaties in de regio’s Amsterdam, Almere en Haarlem
voor het eerst met een gezamenlijk
grootschalig regionaal woononderzoek. Doel hiervan is om de woonsituatie, verhuiswensen en de verhuisbewegingen van de inwoners in
beeld te brengen. Deze informatie
willen gemeenten en woningcorporaties gebruiken om de situatie op de
woningmarkt te verbeteren.
De woningmarkt verkeert in een diepe crisis. Het aantal verhuizingen
is lager dan ooit en er worden nauwelijks nieuwe woningen gebouwd.
Daardoor is het des te belangrijker
om het aanbod van woningen goed
te laten aansluiten op de vraag en de
mogelijkheden van de markt. Om deze aansluiting te bevorderen is het
belangrijk te weten hoe huishoudens
nu wonen, welke verhuiswensen er
zijn, waar de knelpunten in de doorstroming zitten en hoe de werkelijke
verhuisstromen eruit zien. Het regionaal woononderzoek moet hierin inzicht geven. Het onderzoek is regionaal, omdat de woningmarkt regionaal is. Verhuizingen stoppen immers
niet bij de gemeentegrenzen. De resultaten worden gebruikt om mede te
bepalen wat er wáár in de regio gebouwd moet worden. Eind 2013 worden de uitkomsten verwacht.

de Prins van Oranje op 30 april 2013.
Wie Koningin Beatrix wil bedanken of
Prins Willem-Alexander en Prinses
Maxima wil feliciteren, kan een bericht achterlaten in dat register. Wie
liever digitaal reageert, kan terecht Regio Haarlem, Amsterdam
op http://www.koninklijkhuis.nl/regis- en Almere
ters/dankbetuigingen-en-felicitaties/
Het regionaal woononderzoek is

een initiatief van de Stadsregio Amsterdam en de regionaal opererende corporaties Ymere, Eigen Haard,
De Key en de Alliantie. Uniek aan dit
onderzoek is de grootschaligheid: alle gemeenten in de Stadsregio Amsterdam doen mee, evenals Almere, alle gemeenten in de regio Haarlem, vrijwel alle woningcorporaties
die in deze regio’s zijn gevestigd en
de provincie Noord-Holland als subsidieverstrekker. Per gemeente moet
zo een goed beeld ontstaan van de
woonsituatie en van verhuiswensen
en verhuisbewegingen.
Brief met enquête
De vorm van het onderzoek is een
enquête. Via een steekproef worden huishoudens in het onderzoeksgebied geselecteerd. Zij ontvangen
eind april of begin mei een brief van
hun gemeente met uitleg en een vragenlijst. De enquête kan ook op internet worden ingevuld. De vragen
hebben betrekking op onder meer de
woonwensen, de woongeschiedenis,
de huidige woning en buurt, het huishouden en de woonlasten. De enquête vindt plaats in de volgende gemeenten: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Diemen, EdamVolendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede,
Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn,
Velsen, Waterland, Wormerland,
Zaanstad, Zandvoort en Zeevang.

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland. Ter inzage van: 15 maart t/m 25 april
2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, Drechtdijk 113, De Kwakel. Ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2013. Info:
de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Zijdelwaard (Europarei)
- Staringlaan 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde en aan de achterzijde. Ontvangen 15 april 2013.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

WWW.UITHOORN.NL

Basisschool de Tra
heeft een prachtige
schooltuin
Uithoorn - Op loopafstand van basisschool de Tra ligt een stuk grond
waar een prachtige schooltuin ontstaat. De eigenaar heeft het stuk
grond met een kas en twee grote
kastanjebomen belangeloos ter beschikking gesteld aan de Tra. Kinderen en ouders zijn druk bezig om de
schooltuin op te bouwen. Zij werken met elkaar aan het zaaien en
planten van groenten, gewassen en
vruchten. Zij werken met een schep,
ploeg of hark in plaats van met een
potlood, pen of muis. Ook verzorgen en onderhouden de kinderen
de schooltuin: water geven, afdekken en volgen hoe alles groeit en

bloeit. Zo krijgen zij van de Tra het
hele proces mee: van de grond tot
in de mond.
Afgelopen zondag was er weer een
gezamenlijke schooltuindag. De zon
scheen, het was droog en heerlijk
weer om de handen uit de mouwen
te steken. Ouders en kinderen trokken samen op om te doen wat nodig
was. Sommigen legden een looppad
aan, anderen verzorgden het eerste
groen dat al voorzichtig opkomt.
Met deze prachtige schooltuin wil
basisschool de Tra kinderen stimuleren om het natuurlijke proces als
geheel te ervaren, ervan te leren en
vooral om er van te genieten.

De Kwakel
- Noorddammerweg 30, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van
een sportieve buitenschoolse opvang. Bezwaar t/m 27 mei 2013.
- Kerklaan, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van
een Koninginnedagviering op 30 april 2013 van 10.00 tot 19.00 uur. Bezwaar
t/m 31 mei 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grebbe 9 en 11, omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van
de bestaande bergingen, het wijzigen van de woningentrees en het wijzigen
van de voorgevel. Bezwaar: t/m 29 mei 2013.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk Noord 1, onthefﬁng later sluitingsuur aan Stichting Cultuurhart Uithoorn voor de Dance Classic Party op 28 april 2013 tot 02.00 uur.
- Onthefﬁng artikel 35 aan Stichting Cultuurhart Uithoorn voor het schenken van
zwakalcoholhoudende drank tijdens de Dance Classic Party op 28 april 2013.
Bezwaar t/m 27 mei 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan Dance 4 Schools voor het organiseren van het evenement Dance4Schools op 28 april 2013 van 13.00 tot
17.00 uur. Bezwaar t/m 3 juni 2013.
- Randhoornweg 100, vergunning aan buurtbeheer Legmeer voor het organiseren van een Koninginnedagviering op 30 april 2013 van 08.00 tot 23.00 uur.
Bezwaar t/m 31 mei 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Avondvierdaagse Uithoorn/De Kwakel voor
het organiseren van de avondvierdaagse van 3 t/m 6 juni 2013.
VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING OP DE VERORDENING
LIG- EN KADEGELDEN 2013 VASTGESTELD

B&W van Uithoorn maken, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 2013 heeft
besloten tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging op de verordening Lig- en Kadegelden 2013. De datum van ingang van de hefﬁng is de eerste
dag na die van deze bekendmaking. Dus op 25 april 2013. De verordeningen zijn
digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

volg de raad op Twitter,
via @Raaduithoorn

‘Project Waterlijn belangrijke stap richting gezellig Uithoorn’
Daar waar de Amstel door
het dorpscentrum stroomt,
daar moet het project Water
lijn met wandelpromenades,
terrasjes, kades, aanlegstei
gers en haventjes Uithoorn
mooier en levendiger maken.

Fractievoorzitter Peter Timmer van DUS!

In deze aflevering van de Raadspagina gaat
raadslid Peter Timmer van DUS! in op het
onderwerp citymarketing, en dan met name
het project Waterlijn. “Ik hoop dat inwoners
met meer trots over Uithoorn gaan spreken.”
Promotie van Uithoorn als
aantrekkelijke plaats om te
wonen, werken, winkelen of
bezoeken is belangrijk. Peter
Timmer, fractievoorzitter
van DUS! in de gemeenteraad
van Uithoorn, is dan ook blij
dat er de komende periode
werk wordt gemaakt van
het project Waterlijn, en
daarmee van de aantrek
kingskracht van het dorp
Uithoorn. Maar het woord
dat erbij hoort, daar wil
hij eerst iets over zeggen.

“Citymarketing noemen ze
het. Dat is in dit geval natuur
lijk een vreemde term. Uithoorn
is geen stad en dat moet
het ook zeker niet worden.”
Mooi en levendig
Het woord ‘citymarketing’
mag dan niet helemaal naar
de smaak van Timmer zijn,
het beschrijft wel exact waar
het project Waterlijn om
draait: Uithoorn op de kaart
zetten als aantrekkelijke
plaats om naartoe te gaan.

Opkikker
“De Amstel is een voorname
pijler van Uithoorn”, vertelt
Timmer. “Het water biedt
mogelijkheden waarmee we
onszelf kunnen onderschei
den.” Het project Waterlijn
begint ter hoogte van de
Thamerkerk en loopt tot het
Rechthuis, iets voorbij de
Irenebrug. Timmer: “Dat is bij
na een kilometer. Het project
is dan ook een flinke opkikker

voor Uithoorn, zowel voor
ondernemers als inwoners.”
Trots
Timmer vervolgt: “Gezellig
winkelen, een terrasje
pakken. Dat moet allemaal
vanzelfsprekend worden in
Uithoorn. Nu is dat nog niet
echt het geval. Ik hoop dat
het project ertoe bijdraagt dat
inwoners met meer trots
over Uithoorn gaan spreken.”
Autoluw
Om het project te realiseren,
hoeft er niet eens zo gek veel
te gebeuren. Grootste in
greep is misschien nog wel
het autoluw maken van het
gebied. Er hoeven geen pan

den te verdwijnen en er hoeft
ook niet te worden gebouwd.
Het gaat vooral om het
inrichten van het gebied:

‘Als dorp moeten we het juist hebben
van dit soort kleine stapjes’
steigers aanleggen, de kade
opknappen, dat soort zaken.
“Alles zo duurzaam mogelijk,
want de deelnemende
ondernemers hebben daar
oog voor, ook uit kosten
overwegingen.”

Timmer. “Persoonlijk heb ik
ook het volste vertrouwen
in de potentie van het gebied.
Maar dit is nu eenmaal niet
de tijd dat de gemeente het
zich kan veroorloven om
zomaar ergens in te springen.”

Kansen
Voorjaar 2014, dan moet
de Waterlijn gereed zijn. De
gemeente heeft het voortouw
bij de werkzaamheden, maar

gezellig
Zelfs niet bij zo’n relatief
eenvoudig project? “Nee”,
antwoordt Timmer. “Dat laat
de financiële situatie van de
gemeente nu eenmaal niet
toe. Maar dat maakt dit
project niet minder waarde
vol, hoor. Als dorp moeten
we het juist hebben van
dit soort kleine stapjes.
We richten ons ook niet op
drommen bezoekers. Een
beetje reuring in het dorp.
Een gezellig dagje Uithoorn.
Dat willen we stimuleren.”
En dan wordt het vanzelf
gezellig aan de Amstel.

Toekomstvisie in de maak
De toekomst bepalen we nu!
Onder dit motto vroeg de
gemeenteraad aan inwoners
naar hun visie op de toekomst.
Doel: een strategische visie
voor Uithoorn in 2030.
Toekomstbeelden hielpen
de inwoners: vier scenario’s
werden aan hen voorgelegd.
In winkelcentra en via de

online enquête hebben zo’n
230 inwoners gereageerd.
Daarmee was een dinerbon te
winnen, de heer M. Veenhof
is daarvan de gelukkige
winnaar. Op dit moment
werkt de gemeenteraad
aan de conceptvisie van de
Strategische Visie. Begin
juni is die klaar. U krijgt dan

kan niet zonder de inbreng
van ondernemers. “Gelukkig
zijn er genoeg ondernemers
die kansen zien”, vertelt

tijdens een inloopbijeen
komst nog de gelegenheid
hierover met de raadsleden
in gesprek te gaan. De datum
van die bijeenkomst wordt
later bekend gemaakt. Het
rapport over de uitkomsten
van de Dag van de Toekomst
sta at op www.uithoorn.nl/
ris/strategischevisie.

RAAdsAgendA
Datum: 25 april 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, vragen
raadsleden, antwoorden
college van b en w

2

Overeenkomst winkelcentrum Zijdelwaardplein
19.40 uur

3

Wensen en bedenkingen
oprichting Stichting
Citymarketing
20.15 uur

4

Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013
20.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 16 mei 2013.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

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

Zijdelwaardplein 75 Uithoorn • Dorpsstraat 35 Mijdrecht

Audiciens

Testpersonen gezocht
voor nieuwste hooroplossing
van Siemens
Oorwerk Audiciens is exclusief geselecteerd om het nieuwste hoortoestel van
Siemens uit te testen. Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen met ervaring in het
dragen van hoortoestellen maar ook naar mensen die merken dat hun gehoor
tekort schiet en daar iets aan willen veranderen.
Wilt u als eerste kennis maken met de nieuwste hoortechnologie?
De nog op de markt te verschijnen hoortoestellen worden nu al door onafhankelijke medici en testbureaus bestempeld als de beste hoortoestellen ter wereld.
Met een uniek design en een zeer geavanceerde techniek zorgt dit allround
toestel voor 30% verbeterd spraakverstaan.
Uw medewerking is belangrijk
Nieuwe technologieën zo goed mogelijk aan laten sluiten op ieders wensen en
behoeften; dat is waar Oorwerk naar streeft. En daar kunt u een bijdrage aan
leveren! Neem direct contact op met onze gecertificeerde audiciens voor meer
informatie.
Amsterdamseweg 166, 1182 HK Amstelveen

Schans 2, 1421 BB Uithoorn

T: 020 345 89 99

T: 0297 520 100

E: amstelveen@oorwerk.nl

Openingstijden
Ma t/m vrij 10:00 - 18:00 uur, za 10:00 - 15:00 uur

Openingstijden
Ma t/m vrij 09:30 - 17:30 uur

www.oorwerk.nl

E: uithoorn@oorwerk.nl

%
0
2
K(r)oningskorting
op al uw aankopen!*
* Geldig t/m maandag aanstaande. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

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

Is uw huisdier zoek?
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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Jade: Zwart-witte gecastreerde kater. Rambo heeft een
zwart vlekje op zijn neus en is gechipt.
- Mijdrecht, Raadhuislaan: Rood-witte kater van 17 jaar oud. De kat
heet Willie.
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-grijze cyperse poes.
Zij heeft 2 zwarte vlekjes op haar voorvoetjes. Haar naam is LoeLoe.
- Vinkeveen, Aertsveld: 13-Jarige zwarte gecastreerde, kalige kater.
Zijn naam is Toelie.
- Abcoude, Landzicht: Cypers bruin-witte gecastreerde kater. Hij
heet Mailo.
- Waverveen, Proosdijdwarsweg: Grijs-zwart-witte kat. Hij is 1 jaar
oud en kan geweldig mauwen.

Huishoudneutraal
Het huishouden is een onderwerp dat de gemoederen bij tijd en wijle bezig kan houden. Tenminste als ik in mijn eigen kennissenkring
rondkijk en die verhalen vergelijk met mijn eigen ervaringen. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar veel vaker een muffe geur, bergen vuile kleding in het washok en vlekken en vlokken
(chocolade en stof) op de vloer. Toch moet het werk gedaan worden,
want we willen allemaal in een opgeruimd en net huis wonen, schone kleding aan en niet misgrijpen als je tegen vijf uur ‘s avonds een
gezonde maaltijd wilt gaan koken. Aan de slag dus, iedere dag weer
en als het even kan verdeeld over de aanwezigen in het huishouden.
Ja, dat betekent ook dat kinderen best hun steentje mogen bijdragen, naar vermogen uiteraard.
Soms kan ik het niet laten en moet ik even een steek onder water
geven en dus knipte ik een artikeltje uit de krant. Dat artikel hangt al
weken pontificaal op de koelkast met als titel ‘Werkende vrouw runt
huishouden’. Het onderzoek heeft als conclusie dat werkende, Nederlandse vrouwen nog steeds veel actiever zijn in het huishouden
dan mannen. Ze steken meer tijd in de zorg van hun kinderen en ouders en ze koken en soppen vaker dan mannen. Erger nog, de Nederlandse vrouw blijkt geen uitzondering te zijn. Ook in andere Europese landen nemen vrouwen meer zorgtaken op zich dan mannen. En als klapstuk op de vuurpijl, ondanks dat Nederlandse vrouwen relatief meer zorgen, zou dit leiden tot relatief weinig ruzies of
problemen op het werk of thuis.
Ik vind het zo jammer dat er zulke armzalige onderzoeken worden
gedaan (die mensen worden daarvoor betaald, door wie ?) met nog
armzaligere conclusies. Echt elke idioot kan een onderzoek doen.
Je bepaalt van te voren wat de uitkomst ongeveer moet zijn, bakent
het onderwerp heel goed af en als je dan nog een los eindje neemt,
dan is dat toch gewoon een vraag voor een volgend nutteloos onderzoek? De conclusie van dit onderzoek dat de ongelijke verdeling
relatief tot weinig ruzies of problemen leidt, hoe durf je dat in godsnaam te beweren? Die onderzoekers hebben duidelijk niet met de
gemiddelde Nederlandse vrouw gepraat. Ik zou een aantal ijkpunten kunnen noemen die je naast de lat kan leggen, alleen dan wordt
zo’n onderzoek natuurlijk veel ingewikkelder.
Nee, dan gewoon terug naar de realiteit van alle dag en naar de term
huishoudneutraal. Simpel gezegd is dat gewoon, alles wat je gebruikt, ruim je zelf weer op. Als je niet vervuilt, hoef je het ook niet te
poetsen, wassen en op te ruimen. Dus in mijn ideale huishouden laten de huisgenoten geen sporen na. Dus geen open potten gel, geen
gebruikte ontbijtbordjes op tafel en hagels op de grond, geen vuile was in de slaapkamer, op de kruk of op de grond, of in de wasmand, geen tassen in de gang, geen jassen op de grond, geen vuile
keuken met spetters tot het plafond na het koken, geen tubes tandpasta zonder dopje en geen lego ergens anders dan in een bouwwerk of in een krat in plaats van verdeeld over het gehele woonoppervlak. Moet ik nog even doorgaan? Vast niet, het kan niet anders
dan dat dit herkenbaar moet zijn voor een grote groep mensen. Diegenen die zich aangesproken zullen voelen op de troep die ze achterlaten, kunnen opmerken dat ik kennelijk in een steriel en kil huis
wil wonen. Nee, dat wil ik niet en zal ook nooit gebeuren. Net zoals 100% huishoudneutraal nooit zal gebeuren, maar ernaar streven
vind ik geen verkeerde intentie.
En in de tussentijd blijft mijn huis, gewoon een huis als alle andere.
De ene keer neutraal netjes, de andere keer een zooitje. Maar wel
dat huis waar iedereen welkom is en langs mag waaien voor een
kletspraatje, een bakkie thee of koffie. En als je dan daarna je vuile kopje in de vaatwasser zet, dan is het plaatje helemaal perfect!

Gevonden:
- Mijdrecht, Molenland: Zwart-witte poes van 2 jaar oud.
- Wilnis, Ringdijk: Zwart-witte kater, groot postuur.
- Vinkeveen, N201: Rood-witte kater, groot postuur.
- Vinkeveen, Demmerik: Grote grijze kater.
- Baambrugge, Prinses Beatrixstraat: Schildpadpoes, klein postuur.
- Mijdrecht, camping Mijdrecht: Grote rood-witte poes.
- Uithoorn, busstation: Rood-witte kat met stukje uit oor. De kat
heet Timmy. Timmy heeft chipnr. 528210002413097.
- Vinkeveen, Proosdij: Zwarte niet gecastreerde kater.
- Mijdrecht, Industrieweg: Vaalrode poes.

Laatste winnaar van
enveloppenactie Amstelplein

Genesius nogmaals met ‘De
Spooktrein’ op de planken
De Kwakel - Na een zeer succesvolle première afgelopen zaterdag speelt de Kwakelse toneelvereniging Genesius op vrijdag 26
en zaterdag 27 april a.s. nogmaals
de spannende thriller ‘De Spooktrein’. Na maanden van voorbereiden zijn de spelers er klaar voor om
u een leuke avond te bezorgen. ‘De
Spooktrein’ werd in 1923 geschreven door Arnold Ridley en wordt
sindsdien wereldwijd gespeeld.
Ook in Nederland was het stuk in
de loop der jaren vele malen in het
theater te zien en werd het in 1939
verfilmd met o.a. Fien de la Mar.
‘De Spooktrein’ vertelt over zes gestrande reizigers die noodgedwongen de nacht moeten doorbrengen
op een verlaten station. Daar worden ze door de stationschef geconfronteerd met de macabere legen-

de van een spooktrein. Zal deze dodelijke trein inderdaad om middernacht arriveren? En zullen de reizigers dit overleven? De angst neemt
toe en stelt de onderlinge verhoudingen ernstig op de proef. En dan
is het twaalf uur...
Er zijn nog plaatsen beschikbaar
voor deze uitvoeringen. Kaarten
kosten 7.50 euro en zijn verkrijgbaar bij T. Voorn, Ringdijk 8, tel.
(0297)560448 of bij M. Westerbos,
Cyclamenlaan 48, tel. (0297)532970
in De Kwakel. Ook zijn kaarten bestelbaar via de website www.genesius-dekwakel.nl of af te halen bij
supermarkt Schalkwijk. Er wordt
als vanouds gespeeld in dorpshuis
De Quakel en de zaal gaat open
om 19.30 uur. Aanvang is 20.15 uur.
Graag tot ziens op een van de toneelavonden van Genesius.

EDITIE
april

Mijmeringen

Uithoorn - Vorige week was het de
beurt aan mevrouw Sanders uit Uithoorn, om haar cheque voor ‘een
minuut gratis winkelen’ te komen
verzilveren. Zij was de laatste van
de drie winnaars die onlangs had
deelgenomen aan de enveloppen
actie van de winkeliers van het Amstelplein.
Uiterst zorgvuldig voorbereid, met
hulp van echtgenoot en dochter,
maar ook enigzins nerveus kwam
zij even voor 20.00 uur naar de supermarkt van Jos van den Berg. Na

een kopje koffie, waarbij nog enkele
spelregels werden uitgelegd, maakte zij nog een laatste inspectie om er
zeker van te zijn een optimale route
te gaan afleggen. Nadat het startsein werd gegeven bleek de goede voorbereiding zijn vruchten af te
werpen. Na 1 minuut werd de balans opgemaakt en bleek namelijk
dat ze voor een bedrag van 323.15
euro aan goederen bijeen had vergaard. Een volle winkelwagen met
heerlijke en praktisch producten.
Kortom: een fantastisch resultaat.

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van Uithoorn en De Kwakel,
Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting
Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Ondernemersverenigingen. Bestemd voor alle, ook nog niet aangesloten ondernemers, maar ook voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Omlegging N201 en vernieuwde Amsterdamseweg
In het laatste overleg met wethouder Levenbach zijn de laatste vorderingen besproken t.a.v. de omlegging van de N201
en de herinrichting van de Amsterdamseweg.
Op 22 april is de Waterwolftunnel in Aalsmeer voor het verkeer geopend en is de nieuwe N201 vanaf de Fokkerweg
(Schiphol-Rijk) tot aan de Amsterdamseweg (Uithoorn) gerealiseerd, wederom een belangrijke stap richting totale omlegging. Na alle veiligheidstesten van de Waterwolftunnel,
zo’n 60 in getal, is het eindelijk zover, de tunnel is open! De
wethouder is nog steeds overtuigd van een volledige omlegging van de N201 aan het eind van dit jaar, dus inclusief
de tunnel onder de Amstel, maar ook de volledige ontsluiting van Uithoorn via de vernieuwde Amsterdamseweg. Het
enige voorbehoud zijn de op- en afritten bij de Zijdelweg,
die zouden misschien nog vertraging kunnen geven tot uiterlijk het eerste kwartaal 2014. De definitieve omlegging
houdt tevens in dat alle rotondes op de Amsterdamseweg
een feit zullen zijn, met daarnaast ook de aansluiting van de
Chemieweg op de Hollandse Dijk, dit in opdracht en voor
kosten van de provincie. Zelfs het viaduct in het verlengde
van de Amsterdamseweg zal dan volledig klaar zijn om de
aansluiting met het oude dorp te maken via Thamerlaan en
Bernhardlaan. Zoals reeds eerder gemeld zal er een hoogtebegrenzer in deze onderdoorgang komen, die op 350 cm is
bepaald. Hiermee zal zwaar verkeer worden geweerd. Deze hoogtebegrenzer is bij calamiteiten door de hulpdiensten op verzoek tijdelijk verwijderbaar, waardoor bij noodgevallen ook hoog transport tot 420 cm van deze passage
gebruik kan maken. Vooral de brandweer heeft hierop gehamerd in verband met de veiligheid. De reeds veel besproken middenberm van de Amsterdamseweg zal over de gehele lengte worden aangelegd op een totale hoogte van
circa 8 cm., aldus de toezegging van de wethouder. Gebleken is, dat bij het eerste stuk middenberm, deze gestelde
norm niet is aangehouden en daardoor een gevaarlijk obstakel vormt bij het overrijden hiervan. Juist de overrijdbaarheid met bijbehorende hoogte van 8 cm. was voor de ondernemers een belangrijke eis in de onderhandelingen met
de gemeente. Tevens dient er nog te worden gewezen op
de nieuwe bepaling voor de Amsterdamseweg, dat linksaf
slaan vanuit en naar in- en uitritten ten strengste verboden
wordt. Men dient rechtsaf te slaan en bij de rotonde de draai
terug naar links te maken, dit ook weer in verband met de
veiligheid. Het verdient dan ook de speciale aandacht van
de aanliggende bedrijven met een in-/uitrit aan de Amsterdamseweg, om hiervoor een nieuw uitrijdprotocol te schrijven, niet alleen voor eigen personeel, maar ook voor transporteurs die in hun opdracht werken en voor bezoekers. Of
dit nu moet gebeuren d.m.v. borden bij de uitrit of d.m.v.
hand-outs aan bezoekers en transporteurs bij het wegrijden,
hierover zullen we nog nader onderzoek doen en een gezamenlijk advies uitbrengen.
Vanaf nu zal de huidige N-201 een (tijdelijke) andere nummering krijgen, namelijk de N-196. Als straks de volledig
omlegging een feit is zal de weg officieel door de provincie
worden overgedragen aan de gemeentes Aalsmeer en Uithoorn. Dan zal door de gemeente een definitieve naam voor
de oude provinciale weg worden bepaald, hiervoor is door
de gemeente reeds een voorstel ingediend. Aansluitend zal
ook op dat moment de Irenebrug worden geblokkeerd voor
doorgaand verkeer. De brug zal dan voor groot onderhoud
gesloten zijn voor alle verkeer. Deze zomer dienen we ook
rekening te houden met totale vervanging van het wegdek
tussen de Tienboerenweg (Amstelhoek) en de afrit Herenweg bij Vinkeveen centrum. Niet alleen het wegdek zal worden vervangen, maar de totale wegopbouw zal worden vernieuwd, inclusief de infrastructuur. Verkeer zal worden omgeleid en zowel op de A-4 en A-2 zullen alternatieve routes
worden aangekondigd. Zoals u ziet nogal ingrijpende feiten, de meeste zullen als prettig worden ervaren, de tijdelijke omleiding van de N-201 op Utrechts grondgebied zal
echter voor grote vertragingen zorgen en de bereikbaarheid
van alle aanliggende gemeentes uitermate beperken. Uiteraard zullen we u hierover op de hoogte houden.
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland. Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van
alle kennis en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliersverenigingen is. Gebruik deze kennis en
gebruik ook het netwerk van alle aangesloten ondernemers!
Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU
Spreuk van de maand:
“‘t Zal wel waar zijn dat welvaart een eerste stap
is op weg naar welzijn.
Maar ‘t is anders wèl een eind om!”

Trudy van den Bergh
gehuldigd bij Rode Kruis
Uithoorn/De Kwakel - Vorige
week donderdag werd de algemene ledenvergadering gehouden
van Het Rode Kruis afdeling Uithoorn/De Kwakel.
Na de officiële agendapunten over

de afgelopen jaar en plannen voor
dit jaar, de vijfenzestigste jubileum
van afd Uithoorn/De Kwakel, ontving Trudy van den Bergh de Oorkonde en medaille voor haar 20 jarig jubileum als vrijwilligster.
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Veenmollen IVN vlechten op
Hunnie-middag een echt bootje
Regio - In het broedseizoen zijn
de Bovenlanden in Wilnis verboden
terrein. De ontwerpers van Hunnieavonturen kozen daarom voor het
terrein van minicamping Amstelkade. Daar werden de Veenmollen
en hun ouders ontvangen voor een
belevenis met wilgentenen, koeienhuid en oormerken.
Wilgentakken en koeienhuid
Veenmollen, de jeugdleden van
IVN De Ronde Venen en Uithoorn,
leerden wilgentakken vlechten en
hun ouders kregen uitleg over het
boerenbedrijf met verhalen van
vroeger over ronde koeienstallen
en varen met koeien in een
praam. De ouders beleefden de
naamgeving en het oormerken van
een Lakenvelder koe en kregen
voor die bijzondere gelegenheid en
als aandenken hetzelfde oormerk
als Bea Marrigje, de Lakenvelder.

VeenLanden College:

Met oormerk 3358 kwamen ze
laat in de middag bij hun kinderen
terug. De Veenmollen leerden
intussen van de wilgenvlechter hoe
je moet vlechten en werkten aan
een hut, een boot en een mand. Ze
werkten hard, genoten zichtbaar
en kregen zoals altijd na een
Hunnie-middag in de natuur een
traktatie. Dat was deze keer een
stuk van de speciaal ontworpen
grote kleiputtentaart en thee van
wilgenbast volgens een oud recept.
De taart op een veldtafel werd bewonderd tot de ouders terug waren.
Omdat dat best lang duurde, gingen
sommige jongens en meisjes die het
vlechtritme te pakken hadden, gewoon verder vlechten. Intussen
werd een voorbeeldboot, een Coracle, gedemonstreerd en te water
gelaten. Zo kon je zien dat je echt
met een boot van wilgentakken en
koeienhuid kunt varen, dat je er al-

leen of met z’n tweeën in kunt en
dat zo’n boot een lichtgewicht en
gemakkelijk te dragen is.
Het wilgentakkenvlechten is leuk,
maar gaat vooral in het begin langzamer dan je denkt. Na een middag
vlechten zijn de hut, het bootje en
de mand dan ook nog niet af. De
hut moet nog een dak krijgen en ingangen en het bootje nog een huid
en ook de mand moet nog worden
afgevlochten. De ontwerpers van
Hunnie, Henriëtte Waal en Sophie
Krier, zullen er daarom samen met
de wilgenvlechter voor zorgen dat
de hut wordt afgebouwd en dat het
bootje wordt bespannen met geimpregneerde koeienhuid. Ook de
mand wordt afgemaakt. Zo komen
er bij minicamping Amstelkade een
paar leuke attracties bij met dank
aan de ontwerpers van de Hunnieavonturen.

‘Accepting the challenge!’
De Ronde Venen - Sinds twee jaar
biedt het VeenLanden College aan
atheneum leerlingen Anglia aan.
Anglia is internationaal en richt zich
op vaardigheden als lezen, luisteren
en schrijven van de Engelse taal. In
de brugklas is het verplicht, daarna
kiest de leerling voor deze verdieping, ze gaan de uitdaging aan: ‘accepting the challenge’.
Deze week bogen in totaal 8000
kandidaten over de hele wereld zich
over de Anglia examens, zo ook op
het VeenLanden College. De toetsen worden in Engeland nagekeken, dus het is nog even wachten
tot de resultaten bekend zijn. Het
einddoel is het Master Certificate Anglia, waarmee je zonder meer
toegang krijgt tot Engelstalige universiteiten. Dit niveau wordt veelal

pas in de eindexamenklas gehaald,
maar sommige leerlingen slagen erin het certificaat eerder te bemachtigen. Ter voorbereiding op de examens (in verschillende niveaus)
ging de Anglia groep van 64 leerlingen en hun begeleiders onlangs
op hun jaarlijkse reis naar Engeland. Gedurende het verblijf wordt
er door de leerlingen en door de begeleiders uitsluitend Engels gesproken. Dit jaar ging de trip naar Grittleton House, Chippenham, Wiltshire. In dit -volgens henzelf- enorme ‘spookhuis’ verbleven de leerlingen van het VeenLanden College niet alleen, maar volgden ze ook
Engelse lessen bij de hoog gekwalificeerde Engelse docenten. Daarnaast stonden excursies op het programma naar Castle Combe, Ro-

man Baths, Royal Crescent en Stone Henge. Op het enorme terrein
rondom de school konden de leerlingen kennis maken met sporten
als wakeboarden, boogschieten en
cricket. De leerlingen en begeleiders kunnen terugkijken op een geslaagde Anglia reis. De docenten
Caroline Hendriks en Rob Vreeken
zijn enthousiast en blijven op zoek
naar alle denkbare mogelijkheden
om hun leerlingen optimaal voor
te bereiden op de Anglia examens.
De jaarlijkse reis naar een bestemming in Engeland is in ieder geval
een goed middel gebleken. Stiekem wordt nu gedacht aan Oxford
Cambridge voor het derde leerjaar.
De leerlingen gaan het beleven en
daar hebben ze niets op tegen, dat
staat vast!

Winkeliers Zijdelwaard organiseren kroningsactiviteit

Aanstaande zaterdag gratis op de foto
met Willem-Alexander en Máxima

Uithoorn – Dinsdag 30 april,
de dag dat Willem-Alexander en
Máxima koning en koningin van
Nederland worden komt steeds
dichterbij!
Daarom organiseren de winkeliers
van Zijdelwaard een speciale kroningsactiviteit op zaterdag 27 april:

bezoekers kunnen gratis op de foto met Willem-Alexander en Máxima! Op een speciaal scherm wordt
een foto van het toekomstige koningspaar geprojecteerd. Er zijn
verschillende foto’s waar uit gekozen kan worden. Bezoekers gaan
voor het scherm staan en worden
zodanig gefotografeerd dat het net

lijkt alsof ze onderdeel van de foto zijn! De foto wordt meteen afgedrukt en kan gratis worden meegenomen. Een leuk aandenken
aan de speciale Kroningsdag!
Op dinsdag 30 april zijn de winkels
in winkelcentrum Zijdelwaard gesloten. Supermarkt C1000 is wel
geopend van 8.00 tot 13.00 uur.

Eenzijdig ongeval op de
Zijdelweg
Uithoorn - Zondagmiddag rond de
klok van half een vond er een eenzijdig ongeval plaats op de Zijdelweg in Uithoorn. Wat de oorzaak

is geweest is bij het ter perse gaan
van deze krant nog niet openbaar
gemaakt door de politie.
Foto: Yvonne van Doorn.

Belangrijke vereniging
Met die Jeugd-EHBO wordt in 1978
officieel op een van de scholen gestart. Al spoedig volgen meer aanvragen en rond 1980-1981 geeft de
vereniging in samenwerking met
een aantal leden van de EHBOvereniging St.Camillus in Uithoorn
op zo’n veertien scholen les. Ook
EHBO-hulp bij sportmanifestaties
en dergelijke wordt steeds meer gevraagd. Kortom, de EHBO afdeling
Uithoorn is een belangrijke vereniging geworden voor de gemeente.
Het gemeentebestuur ziet dat ook in
en verleent subsidie, afgestemd op
het aantal leden.
Ook ‘Lotus’ doet zijn intrede. De
EHBO-lessen worden nu een stuk
levendiger. Geen slachtoffers meer
met een briefje erop ‘gebroken
been’ of ‘bewusteloos’. Nee, echt

acterende slachtoffers in een opgebouwde ongevalsituatie. Nieuwe
kaderinstructeurs worden opgeleid
en de reanimatie wordt ingevoerd.
Het aantal poppen wordt weer vernieuwd en uitgebreid.
Welkom bij EHBO-Uithoorn
De vereniging blijft groeien. Maar
helaas, de gemeente moet gaan bezuinigen en de subsidie komt te vervallen. De vereniging moet zelf voor
meer inkomsten gaan zorgen. Aan
sportverenigingen wordt verzocht
een bijdrage te leveren als er om
EHBO-inzet wordt gevraagd. Verder
dienen de contributie en het lesgeld
regelmatig naar boven toe te worden bijgesteld. Ook moet de EHBO
verhuizen naar een door de gemeente aangewezen verenigingsgebouw. Dat is gebouw De Scheg
aan de Arthur van Schendellaan. De
Lotusafdeling zit eveneens in hetzelfde gebouw zodat ‘even optre-

den’ geen bezwaar is. Eerder dan
het zoeken van een geschikte ruimte doet het probleem zich nu voor
van voldoende EHBO-ers die een
cursus willen volgen waarna zij pas
inzetbaar zijn. De vraag naar EHBOers bij evenementen is namelijk
groot. Gelukkig volgen jaarlijks zo’n
20 à 25 personen een cursus en is
er een vast ledental van rond de 120
personen.
De EHBO afdeling Uithoorn is vandaag de dag niet alleen een uiterst nuttige, maar ook een gezellige vereniging. Nieuwe leden zijn altijd welkom. U kunt zich voor een
EHBO-cursus en als lid aanmelden
via de website www.ehbo-uithoorn.
nl door middel van het digitale inschrijfformulier. Op de website vindt
u bovendien meer interessante informatie. Gewoon een keer inloggen en u inschrijven voor een cursus. Met uw kennis en ervaring kunt
u anderen het leven redden!

sinds 1888
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Op 4 mei een bijzondere
film bij AnnexCinema
Regio - Rond de Nationale Herdenking op 4 mei vertoont AnnexCinema eenmalig de nieuwste film van
filmmaker Bob Entrop: ‘Verbroken
Stilte’. Het is de eerste film over de
verzwegen Holocaust door de ogen
van een Rom (zigeunerman) gezien.
Op 4 mei zullen zowel de regisseur
als de hoofdrolspeler (Orhan Galjus) aanwezig zijn. De film begint
na een inleiding van de regisseur
om 19.00 uur met een onderbreking
rond 20.00 uur zodat er gelegenheid
is voor 2 minuten stilte. Na afloop is
er ruim de tijd om vragen te stellen
aan regisseur en Orhan Galjus. Zoals elk jaar zullen de TV beelden van
de herdenking om 20.00 uur op de
muren in de hal van AnnexCinema
worden geprojecteerd.
De film: In deze fraai vertelde en
stijlvolle roadmovie reist Roma radioverslaggever Orhan Galjus, geboren in Kosovo, samen met filmmaker Bob Entrop door Duitsland,
Polen en Kosovo. Op hun ontdekkingstocht proberen zij er achter te
komen waarom de Sinti en Roma zo
lang gezwegen hebben over de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog op bijna een half miljoen
van hen is gepleegd. In sfeervol-

le beelden beleven we hun unieke
ontmoetingen met Roma uit Frankrijk en Duitsland mee. We zijn getuige van gesprekken met overlevenden van de verschrikkingen
van Auschwitz. Terwijl we bezoeken brengen aan verschillende onbekende herdenkingsplekken in
Polen, ontwikkelt zich het innerlijke drama van de protagonist Orhan,
een innemende persoonlijkheid en
meeslepende verteller, die in staat is
de kijker te blijven boeien. Gaandeweg constateert Orhan dat de geschiedenis van de Sinti en Roma als
een soort schat van stilte is verborgen en dat komende generaties vervreemd raken van hun ‘roots’. Wat
moet dit volk - dat al eeuwenlang
in Europa woont - doen om serieus
genomen te worden? Wat weet de
huidige generatie? Zien zij de paralellen tussen de vervolgingen destijds en de uitsluiting en discriminatie van nu? Zal de geschiedenis
van toen zich in het heden herhalen? Deze film had vorige maand
haar wereldpremière op het Movies
that Matter festival 2013. Reserveren is mogelijk op www.annexcinema.nl of via telefoonnummer 0348
436510. AnnexCinema Rosmolenlaan 1 3447GL Woerden.

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
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl
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Op de foto met Raaf van Spangas?

Koop een danskaartje
voor Dance4Schools!
Uithoorn – Komende zondag 28
april vindt in De Scheg de grote finale van Dance4Schools plaats!
Tussen 13.00 en 17.00 uur opent de
sporthal haar deuren voor iedereen
die in Uithoorn woont. De Dance4Schools Dance Happening vindt
binnen plaats. Buiten is iedereen
welkom op de KunsMark. Kinderen
kunnen daar hun eigen sieraad maken, een tattoo laten zetten, samen
schilderkunst maken, op het springkussen en meer. Zo kan iedereen
die een danskaartje heeft gekocht
ook een handtekening van gymleraar Kars van Spangas bemachtigen! Binnen leert Raquel van So You
Think You Can Dance alle dansliefhebbers de Dance4Schools Dans!
En alsof dat nog niet genoeg is, ook
Raaf uit Spangas zal alle kinderen
en jongeren komen aanmoedigen.
En... iedereen die een danskaartje koopt, maakt kans om op de foto
te mogen met Raquel, Kars én Raaf!
Mét handtekeningen! En dat alles
voor slechts vijf euro. Dit omdat het

Dance4Schools Team dit sportieve
en culturele evenement voor iedereen toegankelijk hoopt te maken.
We gaan namelijk met zoveel mogelijk mensen tegelijk dansen met kinderen in Kaapstad. Voor niet-dansers is er ook voldoende om van te
genieten. Naast de KunsMark zijn er
optredens, waarvan het samen dansen met kinderen in Kaapstad natuurlijk de grote klapper is. De opbrengst van de kaartverkoop gaat
rechtstreeks naar het goede doel
Run4Schools. Kars, Raaf & Raquel
zijn erbij.
En jij, ben jij erbij? Zie voor meer informatie graag www.run4schools.nl
of zoekopdracht ‘dance4schools’ op
twitter en facebook. Locaties verkoop danskaarten: *Woensdag 24
april van 12.30-14.30 uur Zijdelwaardplein; *Vrijdag 26 april van
13.00 -14.00 uur Legmeervogels
(Afsluiting Koningsspelen); *Zaterdag 27 april van 13.00 tot 16.00 uur
Amstelplein.

Speciale weekafsluiting bij ‘t Startnest
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 19
april was op Jenaplan basisschool
’t Startnest een speciale weeksluiting.
Deze weeksluiting was georganiseerd door de kleuters voor hun
eigen ouders, peuters van de peuterspeelzalen en geïnteresseerde
buurtbewoners. De afgelopen weken hebben de kinderen hard ge-

werkt aan het thema ‘familie’. Op
het podium lieten ze een liedje
over samenspelen horen en werden er gedichten voorgedragen
over familieleden. Niet alleen hun
eigen familie is ter sprake gekomen, maar ook die van de toekomstige koning en koningin. Hier waren een toneelstukje en een dans
over te zien. De aula van ’t Start-

nest zat vol met een paar honderd
enthousiaste volwassenen en kinderen. De grote opkomst weerhield de kleuters er niet van om
te schitteren tijdens hun optreden.
De ochtend werd in de klassen afgesloten met een drankje en hapje waar vele ouders voor gezorgd
hadden. Het was een geslaagde
ochtend!

Uitstapje naar de Keukenhof
Uithoorn - Vrijdag 19 april was het
zover. De Ontmoetingsgroep en
de Ontmoetingsgroep Plus van Vita welzijn & advies vertrok met 52
deelnemers en mantelzorgers naar
de Keukenhof.
Na eerst een kopje koffie te hebben
gedronken in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, vertrok het gezelschap. Na
een uitgebreide lunch op de plaats
van bestemming ging eenieder zijn
eigen gang. Ondanks dat de natuur 2 à 3 weken achterliep, waren
er toch nog veel bloemen te bewonderen. Helaas werkte het weer erg
mee, af en toe viel er een regenbuitje. Maar gelukkig bood toen een
van de paviljoens uitkomst. Daar
stonden heel veel bloemen in allerlei kleuren. Al met al was het een
geslaagde dag, waarop met ple-

zier op teruggekeken kan worden.
De Ontmoetingsgroep en de Ontmoetingsgroep Plus zijn een dagbesteding bedoeld voor mensen met
wie meer aan de hand is dan gewone vergeetachtigheid. De Ontmoetingsgroep Plus is voor vergeetachtigen met een lichamelijke beperking of die wat verder zijn
in hun dementie. Het helpt deelnemers om te gaan met deze geheugenproblematiek en biedt mantelzorgers informatie en steun in het
omgaan met de vergeetachtige persoon. Wilt u graag iets meer weten
over de ontmoetingsgroepen, neem
dan gerust contact op met Caroline Vrijbergen–coördinator. Zij is
bereikbaar onder telefoonnummer
(0297)533540 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

KnA organiseert open podium voor muzikanten en twirlers
Regio - Aanstaande zaterdag organiseert Muziekvereniging KnA een
open podium voor alle muzikanten
van Uithoorn en omstreken. Meer
dan 20 optredens hebben zich ingeschreven om hun muzikale talent
te laten horen aan het publiek. Het
open podium is bedoeld voor beginnende en gevorderde muzikanten
op blaasinstrumenten en slagwerk.
Ook de twirl-dames van Twirlteam
Starlight laten zien wat ze de afgelopen maanden hebben ingestudeerd.
Zelf Instrument leren spelen?
Veel van de optredens worden ook

verzorgd door de leerlingen van
KnA. Sommigen hebben pas enkele maanden les op trompet, blokfluit of saxofoon en laten horen wat
de docenten van KnA in deze korte
tijd al voor elkaar krijgen bij beginnende muzikanten die gemotiveerd
oefenen. Een instrument spelen is
leuk en gaat een heel leven mee.
In je eentje spelen is erg leuk om te
doen, maar met 2, 3 of nog meer is
nog veel leuker. Na ongeveer een
jaar oefenen kunnen de leerlingen
meedoen met het Klein Orkest van
KnA dat afgelopen zondag nog een
prachtig optreden verzorgde op de

Elf Fantasy Fair op kasteel Haarzuilens. Mocht je interesse hebben om
een instrument te leren spelen, loop
dan aanstaande zaterdag even binnen tijdens de open podium middag
in het KnA gebouw op het Legmeerplein, tegenover de praktijkschool.
De entree is gratis en de middag
start om 13.00 uur.
De hele middag zullen de optredens elkaar afwisselen en zijn mensen van KnA aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden over de
mogelijkheden om zelf les te nemen
of mee te spelen in de drumfanfare,

Klein Orkest of Harmonie Orkest indien je al een instrument kunt bespelen.
Twirlteam Starlight zoekt
nieuwe meisjes
Ben je een meisje vanaf 4 jaar? Kom
dan kijken of Twirling iets voor jou is.
Verschillende meiden van Twirlteam
Starlight laten zien wat Twirling is en
hoeveel plezier je aan deze sportieve en muzikale hobby kunt beleven.
Meer informatie over de open podium middag, muziekles of Twirling
kunt u krijgen via een e-mail aan
kna.secretariaat@gmail.com.

Binnenkort nieuwe lessen
Mindfulness
Regio - Binnenkort starten er weer
nieuwe Mindfulness trainingen in
Amstelveen. Trainsters Marjanne
Kruyswijk en Renée Cooken geven
deze trainingen al zes jaar met veel
plezier samen. Mindfulness betekent: je bewust zijn van de je ervaringen zonder dat je daar een oordeel over hebt. Mindfulness is het
makkelijkst te begrijpen vanuit zijn
tegendeel: leven op de automatische piloot. Bij het opstaan, in de
keuken, tijdens het autorijden - let
maar eens op hoe vaak je op routine
draait terwijl je denkt aan zaken uit
verleden of toekomst en dat maakt
je heel moe.
Hoe kun je het leren?
Een eerste vereiste om mindfulness te leren, is jezelf te concentreren op het heden. Ben je met de
kinderen aan het spelen? Schakel
je telefoon eens uit en geniet volledig bewust van je kinderen. Hierdoor zul je je meer ontspannen voelen. De boodschap is dus het geluk
niet in de toekomst te zoeken, maar
in het nu. Om je goed op het nu te
leren concentreren kun je de mindfulnesstraining doen, onder begeleiding van ervaren trainers. Mar-

janne: Mindfulness leert je dat pijn,
verdriet en geluk bij het leven horen en dat je emoties niet uit de weg
moet gaan, want juist het vechten
kost zoveel energie. Renée: Mindfulness brengt je in contact met jezelf, je piekert minder, leeft bewuster, ziet de kleine dingetjes weer.
En dat geeft veel rust! Bij negatieve gedachten, zoals ‘ik doe het niet
goed’, of ‘ik maak vast een slechte
indruk’, kun je je hersenen vriendelijk bedanken voor de analyse, zonder de conclusie voor waar aan te
nemen. Voor veel mensen blijkt dit
een van de meest bevrijdende inzichten te zijn van Mindfulness: dat
onze gedachten niet ‘de werkelijkheid’ zijn, en dat we ons er niet mee
hoeven te identificeren. Het zijn
maar gedachten. In de training leer
je hoe je je eigen geluk kunt creëren. Je leert omgaan met wat er is
en met wie je bent. Na de training
hebben de cursisten een soort gereedschapskist die ze thuis kunnen gebruiken, die hen helpt om te
gaan met allerlei ‘weersomstandigheden’ in het leven. Voor meer informatie kijk op www.leveninhetnu.
com of bel met de trainsters op 0641887715 of 06-1353600.

Laatste bingo seizoen bij KDO
De Kwakel - Komende vrijdag 26 april wordt er bij KDO aan de Vuurlijn voor de laatste keer dit seizoen weer een bingoavond georganiseerd. De aanvang is 20.00 uur. Natuurlijk zijn er weer volop mooie prijzen. Dit is de laatste bingo voor de vakantie. Het rad van avontuur is
ook weer aanwezig en wel in een KDO nieuwe stijl.

In de ban van hebzucht, corruptie, liefde en revolutie

Alkwin Theater Kollektief speelde
Musical Urinetown voor laatste keer
Uithoorn - Na maandenlange voorbereidingen was het vorige week
maandag 15 april eindelijk zover: de
musical Urinetown ging in première.
De leerlingen van het Alkwin Kollege lieten zich van hun beste kant
zien: zingen, spelen, dansen, musi-

ceren, grimeren of decorbouwen.
Dit alles samen resulteerde in een
originele en vrolijke musical waarbij
zelfs de grootste zeikerds en fanatiekste wildplassers het niet drooghielden. Urinetown vertelt het absurde verhaal van een grauw stadje
waar tekort aan water is. Privé-toi-

letten zijn daarom verboden en het
bedrijf Stille Wateren BV verdient
bergen geld met zijn openbare toiletten. De mensen in Urinetown zijn
arm omdat al hun geld opgaat aan
toiletbezoek. In deze komische satire is te zien hoe Bobbie Goud de inwoners van het stadje aanspoort om

in opstand te komen. Met alle gevolgen van dien.
Na deze intensieve week met 5
voorstellingen gaat het doek voorlopig weer dicht voor het Alkwin Theater Kollektief. Na de zomervakantie
wordt er een nieuw stuk uitgekozen
voor het volgende schooljaar.
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Koninginnedag
De Kwakel en Uithoorn

Dit jaar op dinsdag 30 april zal het voor de laatste keer zijn dat
er “Koninginnedag” in Nederland gevierd wordt. Het Oranje
Comité De Kwakel heeft samen met een aantal Kwakelse middenstanders een gevarieerd programma voor jong en oud samengesteld en hoopt dat er zoveel mogelijk mensen naar het
dorp komen om samen de troonswisseling te vieren. Buiten
komt een groot scherm, zodat de feestvierders van de gebeurtenissen in Amsterdam niets hoeven te missen.

Voor de allerkleinsten zijn er zoals elk jaar weer mooi kleurplaten.
Attracties buiten
Voor de kinderen staan er buiten twee gratis attracties. Voor de
kleinsten een kindvriendelijke draaimolen en voor de iets oudere
kinderen staat er een luchtkussen.
Kroningsschilderij
Bram Bam heeft voor het Oranje Comité zes doeken voorbereid
waarop jong en oud onder begeleiding mogen schilderen. Deze
doeken met de thema’s Koningshuis / Nederland worden aan het
eind van de dag aan het publiek geveild. De opbrengst wordt besteed aan de kinderactiviteiten van het Oranje Comité. De aanvang
van het schilderen is vanaf 13.30 uur. Bram Bam zal de doeken een
nabehandeling geven.

haald. Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 beginnen om 11.15 uur
de kinderspelen. Dit jaar zijn er een aantal spellen die vooral in het
teken staan van de troonswisseling o.a., Willem en Maxima-race,
ringwerpen met kroontjes en grabbelton met ‘kroonjuwelen’. Kinderen die niet in De Kwakel naar de basisschool gaan, kunnen zich
voor aanvang van de kinderspelen aanmelden bij de groepsleider
van het desbetreffende spel. Zit je in groep drie, dan begin je bij
spel drie enz. Om 12.15 uur zijn de spelen afgelopen. Cafetaria ’t
Trefpunt biedt alle kinderen die met de spelletjes hebben meegedaan een speciaal Koningsijsje aan. Alle kinderen die met de kinderspelen meedoen, ontvangen van hun begeleider een bonnetje, waarmee zij op deze dag een heerlijk oranje ijsje kunnen halen.
De winnaars van de look-a-like verkiezing uit groep 3 t/m groep 8
worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking van de kinderspelen.
Taart winnen
Op de laatste Koninginnedag horen er in De Kwakel zo veel mogelijk vlaggen uit te hangen. Wie op Koninginnedag de Nederlandse vlag uithangt maakt kans om een taart te winnen. Het Oranje
Comité trekt vijftig adressen uit De Kwakel en controleert of daar
een vlag hangt met een minimale afmeting van 1 meter bij 75 centimeter. De vlag moet om 10 uur uithangen en vanaf de openbare weg goed zichtbaar zijn. De winnaars krijgen op zaterdag 4 mei
een heerlijke taart thuisbezorgd door bakker Westerbos.

Kratjes stapelen
Degene die geen hoogtevrees hebben en beschikken over behendigheid, evenwicht en lef, bouwen de hoogste toren. Om 14.30 uur
start de inschrijving en om 15.00 uur begint de strijd. Deelname is
vanaf 14 jaar.
Pannavoetbal
Vanaf 15.30 uur is het genieten geblazen 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 27 april zich aanmelden via onze website www.polderfeest .nl Er wordt gespeeld
in verschillende leeftijdscategorieën: 10 t/m 12 jaar, 13 t/m 14 jaar
en 15 t/m 16 jaar.
Slecht weer programma
Mochten de weergoden ons niet goed gezind zijn en de omstandigheden zijn zo slecht dat het buitenprogramma 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 gezellige muziek op het dorpsplein
en zal hij de diverse onderdelen van commentaar voorzien. Om
17.30 uur sluiten de attracties en om 18.00 uur eindigt het buitenprogramma. Voor meer info: www.polderfeest.nl.

Middagprogramma

De Kwakel

Ochtendprogramma

Staatsieportret
Kinderen mogen als Koning Willem Alexander of Koningin Maxima
op de foto. Er komt een hoffotograaf naar De Kwakel toe, die met
behulp van Koninklijke attributen een echte staatsieportret maakt.
De hoffotograaf is van 12.30 uur tot 13.30 uur aanwezig.
Vrijmarkt
Dan is de vrijmarkt in De Kwakel een mooie gelegenheid voor kinderen om spulletjes 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. Inschrijven is verplicht en kan bij Joke Meijer, Rozenlaan 84, tussen 18.00 uur en 19.00 uur tot en met 28 april.
Voordat je de spulletjes gaat uitstallen, moet je eerst even langs bij
marktmeester Theo, Bart of Joke die je je plaats zullen toewijzen.
Als je na afloop je spullen netjes hebt opgeruimd, krijg je van hun
het inleggeld van vijf euro terug.
Klaverjassen
Klaverjasclub “Gezelligheid is Troef” organiseert wederom hun traditionele Koninginnedag-klaverjaswedstrijd in het Dorpshuis. U
kunt vanaf 13.00 uur inschrijven, de kosten bedragen 3.50 euro per
persoon en om 13.30 uur start de wedstrijd.

Fietsen versieren / Look-a-like wedstrijd
Vanaf 09.30 uur zijn alle kinderen uit groep 1 en 2 welkom om met
hun fiets, step of skelter mee te doen met de fietstoer door het
dorp. Het is nog leuker wanneer alle kinderen die mee willen doen,
verkleed als Willem Alexander of Maxima naar het dorp komen. Het
Oranjecomité zorgt voor vrolijk gekleurde spulletjes om de fiets te
versieren. Om 10 uur rijdt de stoet een rondje door het dorp onder
muzikale begeleiding van Tavenu. De winnaars van de look-a-like
wedstrijd voor de kleuters worden direct na afloop van de fietsronde bekend gemaakt.
Ballonnen oplaten
Direct na de prijsuitreiking is het ballonnen oplaten, waarbij alle
kinderen een lootje krijgen. Hiermee maken ze kans op het winnen
van een geldprijsje. De winnende nummers worden direct na het
oplaten van de ballonnen bekend gemaakt.
Opening
Om 10.45 uur wordt de officiële openingshandeling verricht met
muzikale omlijsting van Tavenu.
Spelletjeskermis en kinderspelen
Om 11.15 uur start voor de kinderen van groep 1 en 2 én de instromers de gezellige spelletjeskermis in het Dorpshuis. Ieder kind
krijgt hiervoor een strippenkaart, zodat ze elk spelletje een keer
kunnen doen, zoals een chipsketting maken, sjoelen of je laten
schminken. Om 12.15 uur kunnen de kinderen weer worden opge-

Inloop knutselactiviteit
Op deze laatste speciale Koninginnedag kan er van 14.30 tot 17.00
uur geknutseld worden in de (witte) knutseltent welke naast het
Dorpshuis staat.
Op deze bijzondere dag mogen kinderen een papieren bouwpakket van o.a. een gouden koets in elkaar zetten. Met eigen creativiteit en fantasie kunnen deze bouwpakketten gekleurd en gepimpt
worden

Uithoorn
Vanaf rond 9.00 uur is er in Uithoorn in zoals men het in Uithoorn
nog steeds noemt, in Het Oude dorp natuurlijk weer de bekende
vrijmarkt, waar honderden kinderen en hun ouders hun tweedehands spulletjes te koop aan zullen bieden.

Legmeer
Als gevolg van het halveren van het budget voor Buurtbeheer en
de troonwisseling op 30 april is ervoor gekozen de festiviteiten
rond Koninginnedag in de Legmeer te verplaatsen naar het terrein
van de Legmeervogels.
Vanaf 07.00 uur zal op het terrein van de Legmeervogels de vrijmarkt beginnen. Kinderen kunnen de gehele dag hier terecht om
hun spulletjes te verkopen. Er is wederom een ijscokar aanwezig
en een loempiakraam.
Van 09.30 tot 11.30 uur is Clown Dingo aanwezig om voor de
kinderen mooie figuren te maken van ballonnen.
Tussen 10 en 12 uur zijn er schminkdames.
Vanaf 9.00 uur is er een springkussen voor de hele kleintjes
en voor de grotere jongens en meisjes een heuse opblaasbare
stormbaan.
Om 14.30 uur opent de wethouder het oud Hollandse spellencircuit, wat gespeeld kan worden tot 16.00 uur. Alle kinderen die
meedoen kunnen een prijsje of een ijsje winnen!! Hierna is het
aansluitend discotime voor de kids van 16.00-17.00 uur!!
Tussen 17.00 - 20.00 uur is het feesten geblazen met gezellige
muziek om te vieren dat we een nieuwe Koning hebben.
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Dankzij Groengroep mooie
zwaluwentil voor huiszwaluwen
Vervolg van de voorpagina
Vrij in de wind
“Voor de plaatsing van de zwaluwentil is juist voor die locatie gekozen, omdat pal aan de overkant bij
de buren al huiszwaluwen nestelden. De zwaluwentil moet namelijk
daar geplaatst worden waar een begin is van een nieuwe kolonie. Anders heb je weinig kans dat het wat
wordt,” vertelt Cock Lek. “De bewoners van het boerenbedrijf vonden
het zelf ook leuk en stelden achter op hun erf graag een plekje ter
beschikking. Huiszwaluwen hebben trouwens nogal wat noten op
hun zang. Zo moet de onderkant
van hun ‘behuizing’ wit geschilderd
zijn en niet crème of grijs. Het hout
moet ook wat ruw zijn. Tevens moet
er een oude elektriciteitsdraad van
de til naar een paal verderop, een
muur of schuur gespannen worden
waarop de vogels kunnen zitten.
Deze vogels willen vrij in de wind

zitten en houden niet van bomen
omdat ze die te ‘dicht’ vinden. Als
ze jongen hebben zitten die op een
rijtje op de draad. Dan kunnen de
ouders gemakkelijk af en aan vliegen met voedsel om ze te voeren.
Maar dat draadje moeten we daar
nog spannen. Dat kregen we op die
vrijdag niet meer voor elkaar. In de
zwaluwentil is plaats voor maximaal
dertig nesten. De (basis) kunstnesten zijn open aan de onderkant, dan
kunnen ze daardoor hun afval naar
beneden laten vallen. Ze krijgen anders vuile nesten en dat willen die
slimmerikjes echt niet.” Aldus Cock.
Sponsors bedankt!
De kennis om een dergelijke huiszwaluwentil te maken die voldoet
aan de voorwaarden en de specifieke plaats van de locatie, deed
Cock op via internet. De constructie
van de zwaluwentil is geheel in eigen beheer uitgevoerd met behulp
van talrijke lokale sponsors die voor

materiaal zorgden. Ook zijn sommige werkzaamheden gratis uitgevoerd. Cock heeft ter plaatse een
bord geplaatst waar alle namen van
de sponsors op vermeld staan. Verder moest er geld op tafel komen
voor de bouwvergunning die voor
een dergelijk object bij de gemeente Uithoorn moest worden aangevraagd. Al met al kon voor relatief
weinig geld de zwaluwentil worden
gemaakt en geplaatst. Voordeel van
de locatie is dat het een actief boerenbedrijf is waar altijd gaten van
koeienpoten in de modder staan
en kleiig land en water voorhanden
zijn. Daar heb je doorgaans ook veel
insecten die op het menu staan van
de zwaluw. Cock Lek wil bij dezen
iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de constructie en plaatsing van de zwaluwentil. Het is nu
afwachten of zich een kolonie huiszwaluwen gaat nestelen in de nieuwe zwaluwentil. Ze zijn van harte
welkom in De Kwakel!

Hoog bezoek voor Provinciewinnaar
ZO2Z Award 2013 /2014
Uithoorn - Vorige week was er onverwachts ‘hoog’ bezoek bij AH Jos
van den Berg aan het Amstelplein in
Uithoorn.
In het kader van het feit dat AH Jos
van den Berg voor de tweede maal
op rij is uitgeroepen tot de beste
zelfstandig supermarktondernemer

van de provincie Noord-Holland en
nu in de race is om voor de tweede
maal op rij (misschien) de beste van
Nederland te worden, kreeg AH Jos
van den Berg vorige week bezoek
van de commissaris van de Koningin van Noord-Holland en kwamen
ook de burgemeester en de wethouder even op de koffie.

Het zijn spannende dagen voor Jos
van den Berg en zijn team. Rond 1
mei wordt bekendgemaakt of zij
zich bij de laatste drie van Nederlands beste ondernemers bevinden.
Of het hem en zijn team gelukt is
om twee keer op rij eerste te worden, dat weten zij eind mei. De tijd
zal het leren.

Morgenavond wordt het besproken in de raad:

Betaald parkeren bij Zijdelwaard?
Winkeliers zeggen ‘nee’!
Uithoorn – Winkeliers op het Winkelcentrum Zijdelwaard zijn faliekant tegen de introductie van betaald parkeren. Dat blijkt uit een onderzoek van lokale politieke partij
Ons Uithoorn, die hiervoor afgelopen weekend onder twaalf winkeliers een interview hield. Aanstaande donderdag staat de modernisering van Winkelcentrum Zijdelwaard
weer op de agenda van de gemeenteraad. Dit keer wordt aan de raad
gevraagd akkoord te gaan met een
overeenkomst tussen de gemeente en eigenaar Delta Lloyd om de
modernisering uit te voeren. Fractievoorzitter Benno van Dam : “Wij
zijn voor de modernisering, want
dat is hard nodig. Maar in de overeenkomst staat ook dat de gemeente de mogelijkheid wil openlaten om
betaald parkeren te introduceren.
Dat onderdeel willen we schrappen.
De uitkomsten van dit onderzoek
zullen we donderdag gebruiken”.
Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat elf van
de twaalf winkeliers tegen de in-

troductie van betaald parkeren zijn.
Daarvoor dragen de winkeliers diverse argumenten aan:
- Het verzwakt de concurrentiekracht van Winkelcentrum Zijdelwaard. Zo zal winkelend publiek uit Amstelveen wegblijven, terwijl klanten uit Uithoorn
uitwijken naar bijvoorbeeld
Mijdrecht;
- Uit onderzoek van brancheverenigingen HBD en MKB blijkt
dat de introductie van betaald
parkeren leidt tot omzetdaling;
- Parkeren is altijd gratis geweest
op Zijdelwaard, dat hoort ook bij
een dorp;
- Er is genoeg plek om te parkeren, ook op zaterdagen;
- Winkelpersoneel zal moeten
uitwijken naar de omliggende
woonstraten, met parkeeroverlast in die wijken als gevolg;
- Winkeliers zullen hun personeel
financieel moeten compenseren
voor de parkeerkosten;
- Bij het winkelend publiek ontstaat druk om snel te winke-

Noah Suliman voorleeskampioen van Noord-Holland
Uithoorn – Ssssttt… Het was helemaal stil in de zaal. Noah Suliman van basisschool de Vuurvogel
las voor en betoverde de mensen
in de zaal met zijn verhaal uit ‘Heksen’ van Roald Dahl. Het publiek
hing aan zijn lippen en was geboeid
door de manier waarop hij voorlas.
Het was best spannend voor Noah,
hij moest immers een nieuw verhaal
uitzoeken voor deze halve finale.
De jury bestond uit drie mensen:
een schrijver, de oprichter van de
Nationale Voorleeswedstrijd en de
directeur van de grote Bibliotheek
van Amsterdam. Nadat Noah opge-

treden had en andere deelnemers
hun verhaal voorgelezen hadden,
ging de jury in beraad.
De jury was unaniem in hun beslissing en maakte bekend dat Noah de winnaar was geworden omdat hij het verhaal spannend bracht,
zijn intonatie (de manier waarop
hij voorlas) uitstekend was en zijn
manier van voorlezen sprak enorm
aan. Noah is van 3655 deelnemende scholen in Nederland één van de
twaalf finalisten!
De finale is op woensdag 29 mei
aanstaande in Utrecht. Groep 7 van
de Vuurvogel gaat mee, in een speciale bus voor hen, als supporters.

len. Dat kan voordelig uitpakken
voor een supermarkt, maar werkt
nadelig voor een speciaalzaak;
- Zijdelwaard hoeft toch niet over
te gaan op betaald parkeren,
omdat in het Oude Dorp een ondergrondse parkeergarage met
betaald parkeren wordt aangelegd ?
Ons Uithoorn maakt zich al geruime tijd sterk tegen de mogelijke introductie van betaald parkeren. “Alhoewel tijdens de lokale verkiezingscampagne in 2010 bijna alle
partijen zich uitspraken tegen betaald parkeren, gingen deze toch
akkoord met een onderzoek naar
de effecten van invoering van betaald parkeren. Maar als je niet van
plan bent op vakantie te gaan naar
Amerika, vraag je toch geen reisgids
naar dat land aan? Wij hopen dat dit
een eenmalige vergissing was van
onze collega-raadsleden en hopen
op hun steun voor ons voorstel duidelijkheid te scheppen over parkeren bij Winkelcentrum ZIjdelwaard”,
aldus Benno van Dam.

Publiek onder indruk van
jong Uithoorns musicaltalent
Uithoorn - Eén van de bekendste
boeken van de Engelse schrijver
Roald Dahl is ‘Matilda’. Het verhaal
van Matilda, haar asociale ouders
Harry en Zinnia, vervelend broertje
Mickey, vriendinnetjes Sam, Lavendel en Hortensia, de lieve juffrouw
Engel en de angstaanjagende juffrouw Bulstronk, is al jarenlang favoriet bij jonge lezers van alle leeftijden. Sinds kort is er een fantastische musical over ‘Matilda’ te zien
in het Londense West End en na
het zien van deze voorstelling vond
het creatieve team van Dancestudio
Shanna Elleswijk het hoog tijd om
‘Matilda’ ook in Nederland op de
planken te brengen met een talentvolle, jonge cast!
Na maanden hard repeteren: zingen, dansen en acteren stonden
ruim 30 castleden zaterdag 13 april
te popelen om hun kostuums aan te
trekken en een heel weekend lang
te stralen op het toneel van Theater
de Griffioen in Amstelveen.
Voor de 12-jarige Marlotte Roldaan was ‘Matilda’ haar eerste echte hoofdrol in een musical en de
verwachtingen waren daarom ook
hoog gespannen. Met haar indrukwekkende vertolkingen van de solo-nummers ‘Stout’ en ‘Stilte’ blies
Marlotte iedereen omver met haar
prachtige stem en het enthousiasme waarmee ze haar rol vertolkte.
Voor het asociale, zeer komische
echtpaar Harry en Zinnia Wormhout, gespeeld door Rob van Westerop en José Schotanus, was ‘Matilda’ niet hun debuut, maar beiden
lieten zich wel van een hele ande-

re kant zien. Rob die voorheen te
zien was in ‘Oliver!’ en ‘The Magical Nanny’ als aristocraat en deftige
heer, speelde nu een heerlijke komische rol als de vader van Matilda.
Zinnia Wormhout, een hysterische,
maar vooral hilarische vertolking
van José Schotanus had vanaf haar
eerste scène de lachers al op haar
hand. Eén van de hoogtepunten in
de musical was haar nummer ‘luid’
waarin zij bezingt dat uiterlijk toch
een stuk belangrijker is in ’t leven
dan een goed stel hersenen...
Het gezin Wormhout zou niet compleet zijn zonder zoon Mickey, een
prachtige rol van Mark van Dam.
Mark die het vervelende broertje
van ‘Matilda’ met verve neerzette
speelde in de voorstelling een dubbelrol en was ook op het toneel te
zien als ‘Rudolpho’, de danspartner
van moeder Zinnia.
Wanneer Matilda eindelijk naar
school mag van haar ouders komt
het meisje in de klas van juffrouw
Engel terecht, een prachtig rol van
Maartje Sparnaaij. Tijdens haar
nummer ‘Mijn Huis’ werd menig traantje weggepinkt in de zaal.
Maartje was naast haar rol als juffrouw Engel ook verantwoordelijk
voor alle zang in de musical. De muziek uit de musical is niet gemakkelijk, maar Maartje heeft met veel geduld en enthousiasme de nummers
met de cast ingestudeerd.
Misschien wel de grootste verrassing van deze musicalproductie
was Natascha v.d. Galiën. Natascha
speelde net als Marlotte haar eerste hoofdrol in ‘Matilda’ en wist het

publiek volledig in te pakken als
het angstaanjagende, maar ook komische schoolhoofd juffrouw Bulstronk. Zelfs de cast had moeite om
serieus te blijven tijdens het nummer ‘De Kogel’ over haar carrière als
kogelstootster.
Naast de vele hoofdrollen mogen
wij ook het fantastische ensemble
niet vergeten. Mariska Groeneveld
(vertelster), Linda Renaud (dokter) en Joëlle Elleswijk waren als
FBI-agenten, obers, moeders, achtergrondzangeressen en klassenoudsten te zien. Donna v.d. Galien (Sam), Chris van Dijk (Hortensia), en Moeïsha Emmenes (Lavendel) speelden de beste vriendinnetjes van Matilda. Maar laten we
ook niet de klasgenoten van Matilda vergeten: Nienke Volkers, Neal Jansen, Biba van Volen,, Estelle
Gaulthier, Tamara Balvers, Suus de
Best, Lisa Zurcher, Rosalie v.d Meulen, Eline Pomstra, Aimée Veenhof,
Alina Huisman, Isa Wessels, Thiska
Nijkes, Demi Boer, Lieke Fieggen,
Bridget Hendriks, Elin Vergeer, Laudine Spaargaren, Janey Jansen en
Tim van Drie maakten het plaatje af.
‘Matilda’ was de vierde musicalproductie van Dancestudio Shanna Elleswijk en zeker niet de laatste! In augustus starten zij met audities voor hun nieuwe productie. Welke productie dat gaat worden wordt nog even geheim.gehouden. Wil jij volgend jaar ook schitteren op het toneel? Hou de website
www.dancestudioshannaelleswijk.
nl in de gaten voor meer informatie
over de productieklassen.

Het VerkeersCollege: “Wist u dat?”
Regio - Vanaf 19 januari is de
nieuwe Europese rijbewijsrichtlijn
ingegaan. Dit houdt concreet in
dat er voor de motor nu 3 rijbewijs
categorieën zijn. Voor de lichtste
categorie (A1) heeft Het VerkeersCollege nu ook een nieuwe motorfiets (125 cc) aan het voertuigpark toegevoegd. Op deze motorfiets mag je vanaf je 17e gaan lessen (18 jaar examen). Op de midden categorie (A2) mag je vanaf 1
januari 2014 gaan lessen als je 20
jaar bent en op de zware categorie (A) mag je lessen vanaf je 24e.
Voor de auto geldt nog steeds dat
je vanaf 16,5 jaar mag gaan lessen
en met 17 jaar mag afrijden.
En voor de bromfiets mag je op je
15e beginnen met de theorie en
met 16 jaar afrijden. Zie voor meer
specifieke informatie de website van Het VerkeersCollege. Door
de nieuwe wetgeving is er voor de

vrachtauto ook een nieuwe categorie bij gekomen waar u met 18
jaar op mag gaan lessen. (C1) Dit
rijbewijs is een beperkt vrachtautorijbewijs en hiermee mag u bijvoorbeeld een camper of vrachtauto tot 7.500 kg (tmm) besturen.
De lessen vinden niet plaats op de
grote vrachtauto met 16 versnellingen maar op een kleiner model met 6 versnellingen. Deze rijlessen zijn vanaf heden ook te volgen vanuit Mijdrecht en Aalsmeer.
Voor het normale vrachtauto rijbewijs (C) moet u tegenwoordig 21
jaar zijn.
Het vrachtauto- en busrijbewijs is
nog maar 5 jaar geldig (de overige 10 jaar) en voor deze categorieen zult u eerst een medische keuring moeten ondergaan voordat u
het rijbewijs kunt verlengen. Deze keuring is ook verplicht voor alle rijbewijsbezitters van 70 jaar of

ouder.
Vanaf 1 januari 2014 zal deze leeftijdgrens verhoogd worden naar
75 jaar. Het VerkeersCollege verzorgt elke eerste woensdag van de
maand Rijbewijskeuringen vanuit
de locatie in Mijdrecht.
Voor iedereen die een motorboot
wil gaan besturen, die harder kan
dan 20 km per uur, is Vaarbewijs 1
verplicht (vanaf 18 jaar). De bootjes gaan momenteel weer het water in, dus zorg voor de juiste papieren. Dit voorjaar (start 14 mei)
verzorgt Het VerkeersCollege ook
weer de cursus vaarbewijs in 6
avonden.
Meer informatie over de nieuwe rijbewijzen en het vaarbewijs
zijn terug te vinden op de website van Het VerkeersCollege: www.
verkeerscollege.com of bezoek de
open dag op 25 mei van 10.00 tot
15.00 uur.

Duokoop maakt een huis kopen betaalbaar:

Wel het huis kopen, (nog) niet de grond
Regio - Het valt anno 2013 niet mee
om een huis te kopen. De huizenprijzen zijn gedaald, maar dat geldt
ook voor het bedrag dat banken als
hypotheek willen lenen.
Door de aangescherpte hypotheekregels is de koop van een huis voor
sommige mensen niet meer haalbaar. Duokoop, een nieuwe vorm
van kopen en verkopen, biedt daarvoor een oplossing: het huis kopen
en de grond ‘huren’. Met de Duokoop-regeling word je eigenaar van
het huis, maar niet van de grond.
De Nationale Grondbank koopt de
grond en geeft die aan de nieuwe
eigenaar van het huis uit in erfpacht.

Deze nieuwe vorm van erfpacht is
niet te vergelijken met erfpachtconstructies uit het verleden. De voorwaarden zijn transparant en goedgekeurd door banken en NHG (Nationale Hypotheekgarantie). Je weet
van tevoren waar je aan toe bent en
de erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar. De eigenaar van het huis kan
op elk gewenst moment de grond
alsnog kopen, bijvoorbeeld na een
salarisverhoging. “Duokoop kan bijdragen aan het weer in beweging
krijgen van de woningmarkt”, zegt
Nanneke Koopman van Koop Lenstra Makelaars. “Ik zag direct de mogelijkheden voor starters en alleenstaanden. Vaak is hun inkomen niet

voldoende om het huis dat zij willen kopen te financieren.” Ook voor
mensen die gaan scheiden, waarbij
de een de ander wil uitkopen, kan
Duokoop een uitkomst zijn. Duokoop is in feite mogelijk voor ieder
huis of appartement.
Nanneke Koopman en Roel Wieringa van Koop Lenstra Makelaars in
Uithoorn en Breukelen zijn erkend
Duokoop adviseur. Zij adviseren kopers en verkopers die willen weten
of Duokoop een optie is en begeleiden het proces van verkoop van de
grond. Voor meer informatie, neem
contact op met Koop Lenstra Makelaars 0346-262 552 of 0297-524 124.

14 Nieuwe Meerbode

• 24 april 2013

K(r)oningsfeest
op De Kwikstaart
Uithoorn - De kleuters van De
Kwikstaart beleefden op 22 april
een primeur: het eerste K(r)oningsfeest! Het jaarlijkse kleuterfeest was dit jaar geheel oranje
gekleurd vanwege de komende
troonswisseling in ons land.
De kleuterleerkrachten en enkele leden van de Oudervereniging
hadden, geheel in de stijl van het
thema, een geweldige ochtend
georganiseerd.
Tijdens het kleuterfeest hadden
de kleuters het ‘school-rijk’ alleen, want de groepen 3 tot en
met 7 waren op schoolreis.
In een mooi versierde school konden de ruim 160 kleuters genie-

ten van een k(r)oningsverhaal
tijdens een poppenkastvoorstelling, springen in een luchtkasteel, vorstelijk geschminkt worden en eenkoninklijk cakeje versieren.
In verschillende lokalen en in
het atrium konden de kinderen kroontjewerpen, prinsje- of
prinsesje prikken, kasteel bouwen, koninklijke kauwgomballen schieten, vissen in de kasteelvijver en naar goudstukken zoeken in de zandtafel. Natuurlijk
mochten een koets- en koninklijke paardenrace op skippyballen ook niet ontbreken. Poppenkastspeler Fritsy Duikelaar was

present om een spannend verhaal voor de kinderen te spelen.
Snackbar ‘The Family’ sponsorde
voor iedereen een heerlijk oranje
raketje zodat de verhitte gemoederen weer enigszins tot bedaren kwamen. De kleuters konden
zich zelf ook verkleden als koning of koningin om vervolgens
in vol ornaat een heus staatsieportret van zich te laten maken
en daarna op het koningsbal
mooi te dansen. In het speelbos
naast de school hebben de kinderen gezellig op de picknickkleden hun lunch opgegeten.
Wat een leuke dag!!!!
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Uithoorn - Donderdag18 April was de grote dag voor de leerlingen van obs Toermalijn.
Weken van voorbereiding waren vooraf gegaan aan de jaarlijkse podiumavond met dit keer
als thema: ‘Toermalijn over de wereld in 80 minuten’. De avond werd geopend met het lied
‘Hallo wereld’, dat door alle kinderen werd meegezongen. Meester Jan had het filmpje met
de tekst van het lied op een scherm geprojecteerd zodat ook de ouders mee konden zingen.
Na het openingslied trapte groep 7 af met het lied ‘Pizza delen’, zodat iedereen meteen in een
mediterrane stemming kwam. Hierna was groep 5 aan de beurt met een dans op het nummer
‘Everybody was kung-fu fighting. Egypte werd vertegenwoordigd door leerlingen van groep 8,
die een authentieke Egyptische dans lieten zien.

Groep ½ B danste en zong op een medley van Oud Hollandse liedjes. De wereldreis ging verder
de oceaan over naar Amerika. Over dit werelddeel had groep 4 een ritmische indianendans
ingestudeerd. De vlaggendans op het nummer ‘Running the world’ werd uitgevoerd door
leerlingen van groep 6. De leerlingen van groep 3 maakten al dansend en zingend een reis
over de wereld. Hierna deed groep ½ A Spanje aan met een Spaanse dans en het lied ‘un, dos,
tres. Joy en Janine uit groep 8 droegen een zelfgemaakt gedicht voor over de aarde.
Na nog enkele acts waarbij onder andere groep 7 een slim idee had, enkele leerlingen van
groep 4 op een onbewoond eiland zaten, sloot groep 7 de avond toepasselijk af met de
wegweescalypso.
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Cultuur
op basisschool

De Zwaluw

Nes aan de Amstel - De maand april is een hele leuke maand op basisschool De Zwaluw in Nes
aan de Amstel, want dan vindt het cultuurproject
plaats! Met creatieve en informatieve workshops,
boeiend lesmateriaal gericht op de meervoudige
intelligentie, een museumbezoek en als afsluiting
een cultuurtour voor de ouders door de school! De
onderbouw richt zich helemaal op de stijl van Cobra met als hoogtepunt het bezoek aan het Cobra Museum dat afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden. Ter voorbereiding op hun bezoek hadden
de kinderen al een workshop op school gevolgd,
waarin ze op een speelse manier te weten kwamen wat Cobra nu eigenlijk is. Tijdens de rondleiding door het museum met uitleg over de diverse
schilderijen en kunstobjecten bleek dat de kinde-

ren al best veel hadden opgepikt tijdens de workshop! Momenteel zijn ze druk bezig met verschillende creatieve projecten op school in het teken
van Cobra, zoals het maken van fantasiedieren en
als hoogtepunt het schilderen van een eigen schilderij op echt schildersdoek.
Bovenbouw
De bovenbouw heeft met de museumbus een bezoek gebracht aan het Stedelijk Museum te Amsterdam. Tijdens de interactieve rondleiding met
workshop hebben zij kennisgemaakt met het
mooie historische gebouw en de vele kunstwerken. Er was met name aandacht voor de kunstenaars van De Stijl. Waarom gebruikten zij zo vaak
rechte lijnen en de kleuren rood, geel en blauw?

En wat wilden zij veranderen aan de wereld? Alle
vragen zijn beantwoord en ook de beroemde schilderijen van Piet Mondriaan en zelfs een complete slaapkamer van Rietveld zijn uitgebreid bekeken en besproken. Op school worden tijdens de
cultuurmaand creatieve opdrachten uitgevoerd op
basis van de meervoudige intelligentie. Uitgangspunt daarbij is de vraag: hoe ben je knap? In plaats
van: hoe knap ben jij? Alle kinderen kunnen zo op
hun eigen manier uiting geven aan de kennis die
zij opgedaan hebben in het kader van het cultuurproject. Zoals een zelfgemaakte presentatie of
quiz op de computer, een zelfverzonnen lied of verhaal, een expositie samenstellen van kunstwerken,
het knutselen van een kunstwerk en natuurlijk het
schilderen van je eigen schilderij.

20 Nieuwe Meerbode

• 24 april 2013

Argon scoort Houdini
punt
Mijdrecht - Dat Argon aan de uitwedstrijd bij UVV een punt heeft
overgehouden, kan zonder twijfel
genoteerd worden als een regelrechte Houdini act. Waar thuisploeg
UVV in minuut 88 op een (zeker
zwaar geflatteerde) 3-0 voorsprong
leek te komen, noteerde de arbiter
van dienst enkele minuten later een
2-2 eindstand op het formulier.

Mentaal sterk Argon A1
verslaat Fortuna Sittard A1
Mijdrecht - Na vorige week thuis
tegen Fortuna Sittard met 2-1 gewonnen te hebben, stond vandaag
de return op het programma. De
overwinning van vorige week was
een belangrijke om ons veilig te
spelen, vandaag hadden we aan 1
puntje genoeg om ons definitief te
handhaven en ons verblijf in de 1e
divisie met een jaar te verlengen.
We hadden wel wat personele problemen, door blessures misten
we 5 spelers, waarmee de noodzaak van het hebben van een brede
en kwalitatief sterke selectie maar
weer eens is aangetoond. Vol vertrouwen gingen we dan ook richting
Sittard, om Fortuna te bestrijden.
Onder een heerlijk zonnetje wordt
er om 14.30 uur afgetrapt, Fortuna vechtend voor zijn laatste kans
begint agressief aan de wedstrijd
en Argon moet terug. De vervanger van de zieke Axel Weitz, Donny Koolen, blijkt vandaag een uitstekende vervanger en weet reddend
op te treden bij het eerste gevaar
van Fortuna. Even later hebben we
geluk als de bal tussen Sefa Izmir
en Donny Koolen valt en de spits
de bal langs de verkeerde kant van
de paal plaatst. Even later is het wel
raak, als de linkerspits de achterlijn
haalt, voorzet en vervolgens de bal
bij de 2e paal simpel binnengetikt
kan worden. Het is tevens de ommekeer van de wedstrijd, aangezien
Argon vanaf dat moment wakker
geschud is en het initiatief neemt.
Duels worden gewonnen, spitsen
aangespeeld en de 1-1 valt dan
ook snel, als een voorzet niet goed
wordt weggewerkt door de verdediging van Fortuna en Sefa Izmir half
liggend op de grond de 1-1 binnentikt. Even later lijkt de 2-1 van Argon
te vallen, maar de scheidsrechter
ziet buitenspel in de mooie aanval.
Aan de andere kant moeten we blijven opletten, maar Argon verzaakt

niet. In de rust wordt er door Patrick
Loenen op gehamerd om agressief te beginnen en ons zelf te belonen. Riad Lilipaly vervangt Richie
van Hamelen en gaat vanaf de linkerkant starten, Jesse Stange gaat
naar de rechterzijde. Met de woorden van Patrick Loenen in het achterhoofd, beginnen de jongens aan
de 2e helft
Nieuwe kans
Riad Lilipaly heeft er zin in en draait
de rechtsback dol, legt de bal terug
op Guido Pauw, die vervolgens over
mikt. Even later een nieuwe kans,
als dezelfde Riad Lilipaly opnieuw
zijn tegenstander de hielen licht ,
maar opnieuw lukt het niet de bal
binnen te krijgen. Argon gaat door
en krijgt een vrije trap op 25 meter van de goal. Floris Mulder ontfermt zich over de bal en haalt verwoestend uit, de bal slaat als een
granaat achter de keeper en de 1-2
staat op het scorebord. Even later
valt de 1-3, als Riad Lilipaly zijn tegenstander passeert, terug legt en
Guido Pauw knap de 1-3 binnenschiet. Fortuna Sittard is aangeslagen, gaat wisselen, en Argon krijgt
de kansen om het af te maken. De
keeper brengt redding op een inzet van Jesse Stange, aan de andere kant wordt er niets weggeven.
Zo gaat de wedstrijd naar het einde
toe en kunnen de handen omhoog,
als de scheidsrechter voor het einde
fluit. Wederom een prima wedstrijd
van onze mannen, vol met passie en
karakter. Argon A1 staat inmiddels
op een mooie 7e plaats en doet nog
volop mee voor een plaats in de
nacompetitie richting de eredivisie.
Dan zullen de laatste 2 wedstrijden
wel gewonnen dienen te worden,
beginnende komende zaterdag, als
we op bezoek gaan bij Excelsior in
Rotterdam. Succes mannen !
Foto: sportinbeeld.com

Prijsklaverjassen
in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 26 april
2013 is er prijs-klaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Cafè de Merel Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen tel.0297-263562. Aanwezig zijn om,let op ja,20.00 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek.We spelen vier maal zestien giffies ,de punten worden bij elkaar opgeteld,en
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola. De uitslag van de laatst
gespeelde prijs-klaverjasavond,op
vrijdag was;

1 Annelies v.Scheppingen met
7906 punten
2 Ed Valk met 6873 punten
3 William Mayenburg met 6854
punten
4 Greet Koot met 6728 punten
5 Dirk Nieuwkerk met 6704 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Carla v.Nieuwkerk die duidelijk haar
avond niet had met 4975 punten .
Datums voor het prijs-klaverjassen
in de merel tot aan de vacantie in
2013 starten we in 2013 :26 april,10
en 24 mei,7 en 21 juni en 5 juli aanvang van alle avonden zijn 20.15 uur

De start van de wedstrijd was van
Argon zijde uitermate ongelukkig,
want toen de thuisploeg in de tweede minuut voor de eerste keer ten
aanval trok, werd de eigenlijk kansloze voorzet van spits Rooijakkers
door het lichaam van Rick Verweij dusdanig van richting veranderd,
dat de al uitvallende doelman Jordy Wens de bal tot zijn verbijstering
in het net zag belanden voor de 1-0.
Na deze treffer ontvouwde zich een
wedstrijd, waarin Argon de bovenliggende partij genoemd kon worden, al leverde het vele balbezit in
de eerste helft weinig echte kansen op. Ze waren er dus wel, zoals
na een kwartier spelen toen Lesley
Groenen over de linkervleugel ontsnapte, maar zijn voorzet bereikte
niet de voet van een ploeggenoot,
zodat de thuisploeg de bal toch nog
weg kon werken. Bij en schot van
Ali Eren toonde doelman Langeveld
zich betrouwbaar, terwijl even later een voorzet van Lesley Groenen
voor het doel langs ging, zonder dat
de bal door een inkomende aanvaller geraakt kon worden. Vlak voor
het rustsignaal wist de doelman de
bal net voor de instormende Vincent
van Hellemondt weg te boksen na
een voorzet van Lesley Groenen, in
de rebound schoot Roderick Röling
de bal net over de dwarsligger.
Strafschop
Na de thee leek Argon al snel op gelijke hoogte te kunnen komen, toen
scheidsrechter Jansen een strafschop zag in een botsing tussen
doelman Langeveld en Ali Eren. De
inzet van Vincent van Hellemondt
werd echter door de te vroeg bewegende doelman tot hoekschop ver-

werkt, maar daar wilde de leidsman
geen consequenties aan verbinden,
dus leverde het slechts een hoekschop op. Deze tegenvaller had duidelijk invloed op het spel van Argon,
dat de irritatie de boventoon liet vieren en in minuut 55 ook nog een
tweede tik opliep, toen een overtreding van Roderick Röling binnen de
beruchte lijnen ook een strafschop
opleverde, ditmaal voor de thuisploeg. Deze klus was aan Heldens
wel besteed en de 2-0 stond op de
borden.
In het verdere verloop van de tweede helft verdween het voetbal meer
en meer uit het team, de lange bal
leek heilig verklaard en veel behoorlijks leverde dat allemaal niet
meer op. Lesley Groenen kreeg
10 minuten voor tijd nog een mogelijkheid toen hij gebruik maakte van zijn snelheid, maar de inzet
die volgde kon doelman Langeveld
bepaald niet verontrusten. Toen de
thuisploeg twee minuten voor tijd
een uitval over de linkervleugel met
een treffer afrondde, leek alles duidelijk, maar scheidsrechter Jansen
had evenals het overgrote deel van
het publiek de kreet: “Laat lopen”
van de scorende speler gehoord en
annuleerde de treffer. Met een verre
trap naar voren werd de thuisploeg
verrast en toen Vincent van Hellemondt in het strafschopgebied ten
val kwam, ging de bal voor de derde maal in de wedstrijd op de stip.
Stefan Tichelaar zette zich achter
de bal en scoorde de eretreffer (21), zo was de algemene gedachte. Maar vanaf de aftrap verloor de
thuisploeg de bal alweer en met een
wanhoopspoging van ruim 25 meter nam Tichelaar de doelman nogmaals onder vuur. Mede door een
zwabberende baan werd de doelman door deze poging zo verrast,
dat de gelijkmaker zomaar een feit
was. Kort na deze treffer klonk het
eindsignaal en kon Argon toch nog
een punt bijschrijven. De teleurstelling bij de thuisploeg zal kort geduurd hebben, want mede vanwege
andere uitslagen haalden zij toch de
titel in periode 3 binnen.

De eerste meisjes melden
zich bij Argon
Mijdrecht - Zondag ochtend werd
er bij de mini’s van Argon aan de
Hoofdweg in Mijdrecht zoals gewoonlijk weer afgetrapt voor een
potje voetbal. Maar helemaal zoals gewoonlijk was het dit keer niet,
want de aller jongste spelers zagen
ineens maar liefst 7 meisjes naast
zich. Zij hebben zich deze week
naar aanleiding van Argon’s start
met meisjesvoetbal aangemeld voor
een paar proefwedstrijden.
Op 3 kleine veldjes wordt er tussen
10.00 en 11.00 uur onder aanmoedigingen van alle ouders, oma’s en
opa’s langs de kant, vijf tegen vijf
gespeeld. Van wennen was daarbij
overigens weinig sprake. Na uitleg
en toelichting aan de nieuwe speelsters en ouders door coördinatoren Tjerk Schuurman en Leon van
Dijk, werd er samen met de jongens enthousiast tegen een bal ge-

trapt. Doelpunten vielen er vol op
en Lyndsey Teelker wist zich zelfs
te onderscheiden door het winnende doelpunt te scoren. Na het laatste fluitsignaal werd er in de kantine door de voetballertjes een bekertje limonade gedronken en door
de ouders nog even nagepraat. De
meisjes hebben het naar hun zin
gehad,dat was wel duidelijk en zij
komen volgende week weer terug
voor hun 2e proefwedstrijd.
Voor wie het voetbal op zondagochtend bij de mini’s ook eens wil uitproberen; jongens en meisjes zijn
van harte welkom om zich bij Argon aan te melden. Voor informatie kunt u de website van Argon bezoeken www.svargon.nl en voor vragen over lidmaatschap kunt u bellen met Carla Visser (ledenadministratie) 0297-241383.
Foto: sportinbeeld.com

Tweede plaats voor
UWTC jeugdlid Eric Looij
Regio - Op zaterdag 20 april werd
de derde NK kwalificatie wedstrijd
gehouden bij Wheelerplanet in
Spaarnwoude. Op het parcours in
het bosrijke recreatiepark stond een
lekker zonnetje en niet te veel wind.
Daardoor was het lastig voor een
groepje om weg te rijden en bleef
het peloton steeds bij elkaar. Bij categorie 5 had Eric Looij een goede
stek gekozen en sprintte naar de 2e
plaats. Een heel goede prestatie! Bij
categorie 6 zat Stijn Ruijter halverwege het peloton en daardoor te
ver naar achter om voor de overwinning te sprinten. Wel gooide hij er
een enorme sprint uit waardoor hij
7e werd (5e van de jongens). Omdat er 7 prijzen waren te verdelen
viel hij toch in de ¨prijzen. Bij categorie 7 reden Menno van Capel en
Sven Nijhuis een prima race. Ook
hier een gesloten peloton met enkele uitloop pogingen die snel werden teruggehaald. Menno werd 10e
en Sven 14e. Daarmee hebben ze de
lijn naar boven ingezet en wie weet
wat er nog meer in het vat zit.
Veteranen 50+ en 60+
wedstrijd in Uithoorn
Zaterdag 20 april zijn er op het parcours van UWTC in Uithoorn wedstrijden verreden voor veteranen
50+ en 60+. Als eerste waren de
veteranen 60+ aan de beurt en hier
stonden de UWTC renners Leen
Blom, Nico Fokker en Guus Zantingh aan de start. Door de sterke
Noord-Oosten wind werd er binnen
5 ronden, na de start, al een kopgroep geformeerd van 6 renners en
deze namen een grote voorsprong.
Na ongeveer 15 ronden sprongen er
nog 2 renners uit het peloton weg.
Na deze 8 renners vormde zich een
groep van 13 renners met daarbij
Leen Blom en Guus Zantingh. Het
peloton volgde op een halve ronde
van deze groep. De wedstrijd werd

gewonnen door Gerrit Kleinveld uit
Lisse voor Aat Kool uit Loosdrecht,
Guus Zantingh finishte als 11e en
Leen Blom als 20e.
Daarna waren de 50+ veteranen
aan de beurt en hier stonden de
UWTC renners Ben de Bruin, Coen
de Groot, Rene Oudshoorn en Rene Wiebes aan de start. Op enkele kleine schermutselingen na wist
geen enkele renner het peloton te
ontvluchten. Uiteindelijk bleef er
een uitgedund peloton over waarin alleen Ben de Bruin zich wist te
handhaven. De wedstrijd werd gewonnen door Henk Jan Buis uit
Enkhuizen voor Jeroen Bosman uit
Amsterdam, Ben de Bruin finishte
als 15e.
Klassieker de ronde van Borselle
Niels Ruijter stond zondag 21 april
na een periode van ziekte voor het
eerst weer aan de start van een serieuze wedstrijd, de Ronde van Borselle. Niels kwam in de tweede omloop van 25 km in een kleine achtervolgende groep te zitten. In de
derde ronde kwamen ze bijna bij de
hoofdmacht maar net op het moment van aansluiten kreeg Niels
kramp in zijn kuit. Hij moest daarom
de groep laten gaan en voortijdig in
de remmen knijpen. Oud UWTC er
Andre Looij pakte, net als zijn broertje Eric een dag eerder, de tweede
plaats.
Jeugdronde Alpen aan de Rijn
Dit was de eerste KNWU wedstrijd
van Youri Janzing. Youri startte in
categorie 2 en moest al snel lossen
uit de eerste grote groep. Daarna
heeft hij keurig zijn eigen race gereden en goed tempo gehouden. Hij
bleef nog een aantal andere wielrenners voor, later nog meer door
een valpartij in de eerste groep in de
laatste ronde. Uiteindelijk is hij 13e
geworden van de 20 deelnemers.

Peter Bosse wint de
eerste duivenvlucht
Regio - De start van het nieuwe
seizoen was een verdrietige doordat
ons zeer gewaardeerde lid Cor van
Bemmelen uit De Hoef ons plotseling ontviel. Cor was een duivenliefhebber in hart en nieren. Wij zullen
zijn mooie verhalen en anekdotes
missen en zullen het werk wat Cor
en zijn vrouw Riet voor onze vereniging hebben gedaan nooit vergeten.
Door een zeer koude maand maart
waarin de duivenliefhebbers de gewoonte hebben hun duiven af te
richten voor het nieuwe seizoen
kwam daar weinig van terecht.
Nadat vorige week zaterdag begonnen werd met een trainingsvlucht
vanuit Zevenbergse hoek, die verassend gewonnen werd door Co Oussoren uit Vinkeveen, was het afgelopen zaterdag dan zover en gingen
de duiven voor hun eerste vlucht
naar het Belgische Meer.
Voor de meeste duiven uit onze omgeving een afstand van ong. 83 km.
Het weer was koud met een matige wind uit Noord-Noord-Oostelijke
richting waardoor de duiven pas om

kwart over elf werden gelost voor
een pittige vlucht welke met een
klein verschil gewonnen werd door
de “89” van Peter Bosse uit Uithoorn
die daarmee een mooie start van
een nieuw duivenseizoen beleefde.
Op de tweede plaats eindigde de
generaal kampioen van vorig jaar
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen.
Derde werd Hans Half uit Amstelhoek. Peter eindigde in Rayon F als
17e van 3075 duiven.
Volgende week worden de duiven in
het Belgische Duffel gelost.
De volledige uitslag
1. P. Bosse, Uithoorn
2. H. Pothuizen, Vinkeveen
3. H. Half, Amstelhoek
4. T. Duivenvoorde, De Hoef
5. L. v.d. Sluis, Uithoorn
6. P. van Schaik, Uithoorn
7. R. den Boer, Uithoorn
8. N. Oussoren, Vinkeveen
9. Th. Kuijlenburg, Amstelhoek
10. M. Bosse, Uithoorn
11. M. v.d. Hoort, Uithoorn
12. Th. Vlasman, Uithoorn

Het nieuwe seizoen is alweer
begonnen en Tino Winter

De aanhouder Bert van
Wermeskerken wint beker
Regio - De dammers van Kunst &
Genoegen sloten hun seizoen af met
sneldammen. Dat tachtig jarige nog
snel kunnen zijn bewees Piet van
der Poel. Piet wist in de laatste ronde zijn concurrenten Rene de Jong,
Wim Konst en Leo Hoogervorst net

voor te blijven. Als beste van de rest
toonde Bert van Wermeskerken zich
de sterkste en won verdiend zijn beker. De dammers leggen hun hoofd
even ten ruste en ontwaken na de
Kwakelse kermis als hun 86e seizoen van start zal gaan. Tot dams!

Regio - 13 jaar op een yamaha
gereden van 125cc tot 450cc en op
allerlei niveaus.
Tino is het afgelo pen jaar 3de geworden bij het Nederlands kampioenschap gaat het dit jaar proberen op een Kawasaki KX450F .Tino
heeft de afgelopen en moest daarom een inter licentie nemen en bij
de open Nederlands kampioenschap rijden met nummer 44 . De
eerste 2 wedstrijden heeft Tino nog
op de yamaha 450 gereden ,maar
de Yamaha ging helaas kapot en
wel zoveel dat het niet meer de

moeite was om te maken. Mede dankzij Tino zijn sponsors kon
hij deze Kawasaki kopen en 2 weken geleden heeft hij er voor het
eerst op getraind in Lelystad en
dat ging perfect. Vorige week zaterdag heeft Tino een wedstrijd
om de Betuwe cup in Geldermalsen verreden . Waar Tino allebei de
manches won bij de inters. Daarna
is het 28 april in Gemert de beurt
voor de derde open Nederlands
kampioenschap. En 9 mei in Rhenen de 4de voor het Open Nederlands Kampioenschap.
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Kidzz volleybaltoernooi bij KDO

Legmeervogels zaalvoetbal 1
heeft plaatsing in eigen hand
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 19
april vond de eerste wedstrijd plaats
van de tweestrijd tussen Legmeervogels en Architectenburo Nieuweboer voor de nacompetitie, om
promotie naar de Topklasse af te
dwingen. Met toch een aantal afwezigen werd er om 20.15 uur afgetrapt in Sporthal De Scheg. Legmeervogels begon voortvarend aan
dit duel. Men nam gelijk het initiatief en wist de tegenstander ver terug te dringen op eigen helft. Dit
werd al in de 1e min beloond. Vanaf
de rechterkant wist Sjors de Hollander, die de laatste tijd in zeer goede
vorm steekt, Stefan van Pierre te bedienen, die vervolgens op fraaie wijze de 1-0 op het scorebord bracht.
Legmeervogels ging door met haar
weergaloze spel. Vloeiende combinaties en aanvallen waren een lust
voor het oog voor alle aanwezige
toeschouwers. Het tempo lag ontzettend hoog en Legmeervogels liet
zien waarom zij op Hoofdklasse niveau spelen. Met één keer raken en
snel kaatsen werd de tegenstander van het kastje naar de muur gestuurd. Het was nu Robin Oussoren
die Dennis Rijnbeek in scoringspositie wist te brengen, waardoor in de
3e min de 2-0 op het scorebord verscheen.
Snoeihard
Daarna wist de tegenstander met
een snoeihard schot de onderkant
van de lat te raken, maar gelukkig
voor Legmeervogels kaatste de bal
terug het veld in. Wel moest Legmeervogels opletten met de razendsnelle aanvallers van Nieuweboer,
maar er werd uitstekend verdedigd
en invaller Bob van Weerdenburg
wist met uitstekend keeperswerk
zijn doel schoon te houden. Legmeervogels speelde als een hecht
collectief en gaf de tegenstander
geen enkele ruimte. Het sterke spel
van Legmeervogels werd wederom beloond in de 10e min. De sterk
en degelijk spelende Mark Rutgers
bracht de bal bij Sjors de Hollander,
die vervolgens met een fraai puntertje de bal achter de verbouwereerde keeper wist te knallen, 3-0.
Legmeervogels zat op rozen, maar
moest toch een tegentreffer incasseren. Vanuit een afstandsschot
wist Nieuweboer de 3-1 op het scorebord te brengen, waardoor zij
weer hoop kregen. Maar Legmeervogels drukte die hoop snel weer de
kop in, want het ging door met waar
het gebleven was. Door een goede
balverovering van Robin Oussoren
wist hij middels een prachtig ééntweetje met Dennis Rijnbeek de bal
weer terug te leggen op de inkomende Rijnbeek, wat op mooie wijze de 4-1 opleverde in de 21e min.

Hoog niveau
Op hoog niveau bleef Legmeervogels een razendsnelle balcirculatie tentoonspreiden, en werd vanuit een prachtige combinatie Robin
Oussoren vrij voor de keeper gezet
door Stefan van Pierre, die de bal alleen maar hoefde in te tikken, 5-1
in de 23e min. Daarna werd het in
de 25e min nog 5-2, wederom vanuit een afstandsschot. Het leek bijna rust te worden, maar Legmeervogels had er nog niet genoeg
van. De mooiste aanval van deze
avond werd vanaf rechts door Stefan van Pierre voorgezet op de inlopende Dennis Rijnbeek, die vervolgens zeer beheerst de bal met buitenkantje voet vanuit de lucht in het
doel wist te werken, 6-2 in de 25e
min. Daarna klonk het fluitsignaal
en kon Legmeervogels even gaan
rusten na deze fantastische 1e helft.
De 2e helft leverde ineens een heel
ander beeld op. Waar Legmeervogels wel vaker moeite heeft om
een goede 1e helft een goed vervolg te geven, was het nu niet anders. Architectenbureau Nieuweboer schroefde het tempo flink op
en wist Legmeervogels terug te
dringen op eigen helft. Ze moesten wel om er nog een goed resultaat uit te slepen. Legmeervogels
moest verdedigend flink aan de bak
en Bob van Weerdenburg werd flink
op de proef gesteld. Dit opportunistische spel leverde uiteindelijk de
6-3 op in de 5e min. Door het niet
meelopen met een inlopende speler
van de tegenstander kon deze vervolgens ongehinderd de 6-3 op het
scorebord noteren.
De rest van de 2e helft, tot aan vlak
voor tijd, heeft Legmeervogels uitstekend geknokt om de voorsprong
vast te houden. Door geconcentreerd te verdedigen en door goed
keeperswerk wist Legmeervogels
een tegentreffer te voorkomen. Een
speciaal dankwoord gaat uit naar
Bob van Weerdenburg, die doelman
Patrick Brouwer uitstekend heeft
vervangen.
Maar Legmeervogels had de wedstrijd allang kunnen beslissen als
het in de omschakeling wat scherper was geweest. Tot drie keer aan
toe wist Legmeervogels zich vrij te
spelen voor de keeper, maar leverde dit geen goal op, de scherpte
uit de 1e helft ontbrak. En wederom weergaloze acties van Tim Mollers hadden beter lot verdiend. Maar
eindelijk was het dan toch raak vlak
voor tijd. Door een snel uitgevoerde counter kwam de bal bij Stefan
van Pierre terecht, die vervolgens
dit buitenkansje wel wist te benutten, 7-3 in de 24e min.

KDO JG1 kampioen na
thriller in Almere
De Kwakel - Voor de laatste wedstrijden in de poule moest KDO naar
de Buitenboys. Door een communicatiefout waren de andere tegenstanders pas later op de dag aanwezig , dus werd besloten om een
langere wedstrijd tegen de Buitenboys te spelen. Met Joël in het hart
van de verdediging i.v.m een absentie en nieuweling Chris op het middenveld begon KDO voortvarend
aan de wedstrijd. Ondanks aandringen van de Buitenboys werden de
kansen door KDO benut in de eerste helft , 2x Stijn en 1x Lewis , 0-3
voorsprong.
Na de pauze drongen de Buitenboys nog meer aan en hanteerden
men het afstandsschot als wapen,
gekoppeld aan wat meer fysieker
voetbal. Dit had meteen succes , 1-3
, meteen gevolgd door de 2-3 en de
gelijkmaker 3-3. De twaalfde man
(het publiek) van de Buitenboys
roerde zich , men zag de wedstrijd
kantelen . Het zou toch niet, verlies
in de laatste wedstrijd ? KDO wan-

kelde en ja hoor , de 4-3 viel , weer
uit een hard schot van afstand .
Op dat moment kreeg KDO weer
op tijd de juiste instelling en werd
er gebikkeld voor elke bal. Aan de
rechterkant sleuren Daniël en Luca,
Chris als nieuweling weert zich in
het midden perfect. Lewis gaat nog
eens op avontuur aan de linkerkant
, omspeeld twee Buitenboys spelers
en legt de bal panklaar voor bij Stijn.
4-4. Beide ploegen hebben nog vertrouwen in een goede afloop maar
KDO heeft nu het beste van het
spel. Na de aftrap van de Buitenboys veroverd Lewis meteen de bal
en wordt Stijn weer in stelling gebracht, 4-5. Alle hens aan dek voor
de laatste minuten en zelfs diepe
spits Dylan staat in de verdediging.
Nog een laatste aanval op het doel
van KDO , een bal vlak voor het
doel , maar keeper Beau is het zat
en ramt de bal weg. Eindsignaal
en wat een ontlading. Schitterende
wedstrijd en een mooi einde van de
competitie. KDO JG1 wint uiteindelijk alles en is de terechte kampioen.

Uithoorn - Afgelopen woensdag
17april werd het Kidzz volleybaltoernooi gespeeld in de KDO-sporthal.
Ongeveer vijftig kinderen in de leeftijdsgroepen 5/6 en 7/8 van de basisschool vertoonden hun volleybalkunsten op de velden in de hal. Op
de uiterste opgavedatum 10 april
was er slechts één team dat zich
had aangemeld. Daarna in twee dagen tijd, blijkbaar wakker geworden, kwamen er acht teams bij er
was een volledig toernooi mogelijk. Vanaf 14.00 uur werden in twee
poules de wedstrijden gespeeld.
Om de krachten eerlijk te verdelen was er een poule voor de groep
5/6 en een poule voor de groep 7/8
van de basisschool. Het werd voornamelijk een strijd tussen de teams
van De ZON,. Van die school waren
acht teams aanwezig en één van De
SPRINGSCHANS. De wedstrijden
werden gespeeld in twee sets van
negen minuten en per set konden
twee punten behaald worden, op
dit door AH Zijdelwaard gesponsorde toernooi. Door AH Zijdelwaard
werden appels, koek en drinken beschikbaar gesteld voor de deelnemende kinderen. Menige wedstrijd
werd op het scherpst van de snede
gespeeld met nipte overwinningen
of verlies. Daarbij was te zien dat
er diverse talentjes rondlopen, die
de benodigde volleybaltechnische

kwalitieten bezitten. Voor groep 5/6
waren de regels iets soepeler dan
voor de groep 7/8, hetgeen duidelijk
ten goede kwam van de onderlinge
strijd. Rond half vijf was de strijd gestreden en was er in de KDO-kantine de prijsuitreiking.
De einduitslag
GROEP 5/6 : 1 De Zon 3 (Isabelle,

Michiel de Ruyter wint
ook in Wetter
Uithoorn - Na de toernooiwinst
van vorige week in Helmond,
hebben de kanopoloërs Michiel
de Ruyter ook in het Duitse Wetter de overwinning opgeëist. In
een zinderende finale werd het
opvallend sterke Duitsland U21
verslagen (4-3).
MdR begon niet lekker aan het
toernooi. Van het Deense nationale team werd met 4-6 verloren. Gelukkig herstelden de Uithoornaars zich goed en werden
er een paar goede partijen gespeeld. Onder meer Liblar (spannende 4-2) en Hannover (waartegen MdR in Helmond nog de finale speelde) werden opzij gezet.
In een tussenpoule nam MdR het
eerst op tegen de junioren van
Duitsland. Een volwassen team.
Niet alleen qua spel maar ook lichamelijk. MdR had het behoorlijk lastig tegen de snel uitgegroeide reuzen van het jeugdteam. Eindstand 5-6.
Dankzij een nieuwe winstpartij tegen Liblar plaatste MdR zich
toch voor de halve finale tegen
thuisclub Wetter. Een week eer-

der troffen beide teams elkaar in
Brabant ook al in de halve eindstrijd. Na de reguliere speeltijd
stond het 5-5. In de eerste verlenging verzuimde MdR drie keer om
een honderd procent kans te verzilveren maar kwam het ook een
keer goed weg. Pas in de tweede
verlenging (29e minuut!) scoorden de Nederlanders de bevrijdende golden goal uit een counter van uitgerekend keeper/middenman Sjoerd van den Helder!
Omdat jong Duitsland in hun halve finale werkelijk geen spaan
heel liet van de Deense heren (61!!), kreeg MdR kans op revanche.
Het publiek kreeg een spannende pot voorgeschoteld. Bij rust
stonden de Duitsers met 2-1 voor,
maar MdR wist na de pauze twee
keer te scoren. De buit leek binnen maar een halve minuut voor
tijd - het blijven Duitsers - viel de
gelijkmaker. In de verlenging gaf
de fitheid van MdR de doorslag
en scoorde de ervaren en sluwe
Maurice Bos het toernooiwinnende doelpunt. Dit weekend speelt
de ploeg in Göttingen.

Legmeervogels F1 wint
met duidelijke cijfers
Uithoorn - Het was een mooie zonnige dag, met veel wind maar heerlijk om te spelen.
Zouden onze mannen dat ook vinden? Onze aanvaller Nassim begon
deze keer als rechtsachter (waar
heeft hij dit jaar niet gespeeld?) bij
afwezigheid van Raoul. Ook onze
linksback Nicolai had het vizier op
de aanval gericht. Kortom, we hadden een heel aanvallend team staan
en dat ging wervelend van start. Na
een paar minuten was het Teun die
al de 1-0 maakte, en na een mooie
voorzet van Derk kon Alex ons zelfs
op 2-0 brengen. Nicolai probeerde
het met twee goede schoten van afstand maar die gingen net naast en
net over het doel van SWIFT. Na een
voorzet van Alex schoot ook Nassim net naast de goal. Hierna kwam
SWIFT wat meer in het spel. Ze kregen wat kansen en dat kwam mede
door de vele verse wisselspelers die
veelvuldig werden ingezet. Na een
mooi schot van Nassim die langs
de verkeerde kant van de paal ging,
was het tijd voor de rust. Coach Roger zette de puntjes op de spreek-

woordelijke ‘i’ en dat werd direct en
goed opgepakt door Nassim. Na zijn
mooie solo kwam de bal bij Jesse
die hem strak in de kruising schoot
(3-0). De 4e goal maakte Nassim
zelf na het subtiel uitspelen van de
keeper. Nicolai nam een mooie corner maar die kon Teun net niet in
een doelpunt omzetten. Toch werd
het 5-0 doordat een hard schot van
Teun terugkwam van de keeper,
waarna Nassim hem er alsnog in
kon koppen. Ook onze keeper Caden moest hierna weer aan de bak.
Hij wist een mooi schot van SWIFT
knap te stoppen. Na schoten van
Nicolai en Alex die geen doelpunten
opleverden moest Caden weer handelend optreden, en door snel uit te
lopen en voor de bal te duiken wist
hij een tegendoelpunt te voorkomen
(klasse). Hierna ging het spel op en
neer waarbij Nassim de 6-0 maakte
en Caden weer tweemaal een redding moest brengen. De verdediging van LMV, onder leiding van de
degelijk spelende Robin, hield vandaag echter de ´nul´. Vlak voor tijd
werd het zelfs nog 7-0 door een eigen goal van SWIFT.

Famke, Melissa, Lindsay). 2 De Zon
1 (Niek w, Rick vd R, Jonne C, Sander S, Roger B). 3 De Zon 2 (Stijn
b, Stan vd L, Florian K, Guido S). 4
De Zon 4 (Charlotte, Fleur, Minke,
Senza)
GROEP 7/8 : 1 De Springschans
(Lars H, Stijn vd W, Philip M, Mathijs
K, Quinten v S, Joey V,Daan B). 2 De
Zon 3 (Brain P, Greg v L, Kaj V, Mike

v W). 3 De Zon 4 (Flinn B, Jette B,
Demi K, Anouk L, Sylke v K). 4 De
Zon 2 (Josephine B, Anouk v L, Rosalie E v M, Charlotte K, Yvonne W)
Met dank aan de vrijwilligers voor
hun inzet, de combinatiefunctionarissen voor de bemiddeling en AH
Zijdelwaard voor de sponsoring. Op
bijgaande foto alle deelnemende
kinderen.

Ajax verwelkomt Legmeervogels
als Ajax Camps & Clinics locatie
Uithoorn - De jeugdopleiding van
AFC Ajax is wereldberoemd. Voor
velen is het een droom om te trainen als een echte Ajax-speler. Legmeervogels is door Ajax geselecteerd als een Ajax Camps & Clinics
locatie voor aankomende meivakantie.
Op 1 mei komt Ajax naar Uithoorn
voor het geven van een clinic aan
jeugdspelers en -speelsters. Ajax
verzorgt dan samen met haar gecertificeerde Ajax Clinics trainers de
ultieme Ajax-beleving voor jongens
en meiden tussen de 6 en 16 jaar. Zij
kunnen zich hiervoor aanmelden via
ajaxclinics.nl.

le trainingen gelijk, maar wel altijd
gebaseerd op de unieke Ajax-trainingsmethodiek en –stijl.
Behalve deze unieke Ajax-ervaring krijgen alle deelnemers ook
een origineel adidas Ajax trainingsshirt, een Ajax Camps & Clinics bal,
een kortingsvoucher voor de Ajaxfanshop, eenmalig gratis toegang
tot de Ajax Experience en een certificaat van deelname mee naar huis.

Ajax-spelers staan bekend om hun
uitstekende techniek. Trainingen
hebben een grote bijdrage geleverd aan het ontwikkelen hiervan.
Tijdens de Ajax Clinics in de meivakantie staat de techniektraining dan
ook centraal. De oefenstof wordt
aangepast op basis van leeftijd en
niveau, zodat iedereen zoveel mogelijk leert. Zodoende zijn niet al-

Thamen honkballers winnen
van Amsterdam Pirates 3
Uithoorn - Zondag 21 april was
“openings day” voor de Thamen
honkballers op het complex aan
de Vuurlijn. Veel publiek was
aanwezig om oud-coach/speler
van Thamen de heer Jelle Postma de eerste bal als opening van
het nieuwe speelseizoen te zien
gooien.
Voor Thamen op de heuvel stond
pitcher Pascal Schotman. Pirates
kwam meteen op de honken door
een honkslag in het binnenveld.
De tweede slagman gaat uit door
een vangbal van Ingmar van Kesteren. Na een vrije loop slaat de
vierde slagman de bal op pitcher
Pascal die de nul maakt door de
slagman uit te gooien op het eerste honk. Pirates weet daarna 2
keer te scoren omdat de aangooi
op thuis net te laat is en in de
vervolgactie om de nul op drie te
maken de bal het buitenveld bereikt. Na nog een vrije loop kan
de volgende slagman met drie
slag gaan zitten.
Thamen kijkt dus al meteen aan
tegen een 0-2 achterstand, echter
een foutje aan Pirates kant zorgt
dat Thamen’s eerste slagman Erik
Veerman het eerste honk kan bereiken. Hij steelt daarna het 2e
honk waarna hij op een tweehonkslag van Koen Werkman het
3e honk kan bereiken. De honkslag van Mike van Rekum zorgt
ervoor dat beide spelers kunnen binnenkomen. Helaas blijft
het hier even bij doordat Pirates
3 vangballen in het buitenveld
maakt.
Inning
In de tweede inning konden de

Thamen al weer snel aan slag.
Viktor Leonard bereikt het eerste honk op een foutje. Rob Kooiman bereikt het eerste honk op
een geraakt werper en Viktor kan
door naar het tweede honk. Door
een double steal van beide heren
kwamen zij beide een honk verder en Viktor weet de thuisplaat
te bereiken op een honkslag van
Erik. Rob komt binnen door een
foutje van de Pirates derde honkman en even later kan Erik scoren op een opofferingsslag van
Koen. Stand 5-2 in het voordeel
van Thamen. Pirates weet in de
derde inning 1 punt te scoren nadat de eerste honkman door een
honkslag het eerste honk weet
te bereiken, 5-3. Pas in de gelijkmakende 5e inning kon Thamen
de voorsprong verder uitbreiden.
Mike bereikt het eerste honk na
een geraakt werper, Maikel Benner volgt met een vrije loop. Op
de honkslag van Ilja Hardewijn
kan Mike scoren en komt Maikel
door een mislukte “run-down”
van Pirates ook over de thuisplaat
en dat brengt de stand op 7-3.
Maikel neemt na twee Pirates
slagmensen het gooien over van
Pascal in de 6e inning. Pirates
komt daarna geen enkele meer
in scoringspositie. Thamen weet
in de 7e inning nog drie keer te
scoren doordat Barry Siep die
in de slagbeurt van Ingmar zijn
beurt overnam een driehonkslag
slaat waarop Mike, Ilja en Joost
Sanders kunnen scoren. Na iets
meer dan 2 uur waren de heren
klaar en pakt Thamen zijn tweede overtuigende overwinning van
het seizoen.

