Tel: 0297-581698

WWW.MEERBODE.NL

23 april 2014

Editie: Uithoorn, De Kwakel

3

WO N E N L A N G S D E S T E L L I N G VA N A M S T E R D A M

Start verkoop 17 mei:

20 woonklare eengezinswoningen
met vanafprijzen onder € 200.000,-!
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Administratiekantoor

VAN 09:00-17:00

Ondernemers opgelet!!!
Wij doen graag
uw administratie
Klant worden in
2e kwartaal 2014
BONUS € 250,-

www.dewaalendewaal.nl
Amstelplein 227 • Uithoorn
0297-525005

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

’t Vrye Noortveen nieuw
groengebied bij Iepenlaan
Uithoorn - Donderdag 17 april waren de gemeente Uithoorn en de
Stichting Leefomgeving Schiphol bij
de Iepenlaan in De Kwakel om de
start van de aanleg van het eerste
deel van het groengebied te vieren.
Wethouder Jeroen Verheijen onthulde eerst de naam voor het nieuwe openbaar groengebied tussen
de Iepenlaan en de Vuurlijn, ´t Vrye
Noortveen. De historische naam is
een idee van de Stichting De Kwakel Toen en Nu. In het groengebied
komt een informatiebord met een

toelichting op de naam. De wethouder sprak zijn waardering en
dank uit voor de Stichting Leefomgeving Schiphol die de inrichting van het groengebied financieel
mogelijk maakt. Hij zei daarbij ook
dat wat het project wat hem betreft
“een grote titel Samenwerking krijgt
voor de inzet van bewoners, ondernemers en waterschap”. De heer
Joost Hoffscholte, oud-burgemeester van Aalsmeer, zei namens het
bestuur dat de Stichting heel graag
1,2 miljoen beschikbaar stelt voor

de Iepenlaan. Hij roemde alle deelnemers voor hun gedrevenheid en
snelheid van handelen en noemde
de werkwijze een schoolvoorbeeld
van een goed project. In het gehele
plangebied ligt een opgave om waterberging te realiseren. Hiervoor is
een Europese subsidie beschikbaar
gesteld. Ten zuiden van de Iepenlaan wordt nu veel water aangelegd
waarmee een start is gemaakt voor
de waterberging in het gebied.

www.keukenmaxx.nl

GREEPLOZE KEUKEN
MET BAUKNECHT
APPARATUUR
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COMPOSIET
WERKBLAD VOOR
DE PRIJS VAN
KUNSTSTOF
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INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@mEERboDE.Nl

(Vervolg elders in deze krant).

Eindelijk ‘hoera’ voor
bewoners van het Thamerlint
Uithoorn - Na lange tijd van bouwwerkzaamheden voor hun deur
smaken de bewoners langs de Prins
Bernhardlaan en de Thamerlaan,
ook wel het ‘Thamerlint’ genoemd,
het genoegen dat beide lanen opnieuw ingericht en verkeerstechnisch gereed zijn. Een hoeraatje kan
er dus wel vanaf… Niettemin zijn er
nog wel details die afgewerkt moeten worden in de bestrating, de
aansluiting van de tuinen en met

name de groenvoorziening langs de
slootkant. Dat heeft nog even zijn
tijd nodig. Hetzelfde geldt voor een
aantal details in het viaduct, zoals
de hoogtebeperking tot 3.50 m welke nog moet worden aangebracht
en de bermen en de taluds die de
aannemer nog gaat afwerken. Inmiddels zijn halverwege het Thamerlint wel de twee loop-/fietsbruggen weer op hun plaats gezet. Die
moesten even van hun plaats af om

een kleine verandering te ondergaan omdat ouderen ze te steil vonden en kinderen ze als een roetsjbaan gebruikten.
Hoewel nog niet helemaal in detail klaar werd op woensdagmiddag
16 april de ‘Hoofdontsluiting Oude
Dorp’ zoals het Thamerlint ook wel
wordt aangeduid, toch door demissionair wethouder Maarten Levenbach feestelijk geopend.
(Vervolg elders in deze krant).

www.goudwisselkantoor.nl

Wethouder geeft startschot voor
Toermalijn-actie Wandelen voor Water
Uithoorn - Op donderdag 17 april
hebben de groepen 6, 7 en 8 van
OBS Toermalijn meegedaan aan
de actie ‘Wandelen voor Water’, om
aandacht te vragen voor waterprojecten in ontwikkelingslanden. Al
eerder hebben zij tijdens een gastles van Simavi geleerd dat schoon
drinkwater niet overal vanzelfsprekend is en dat kinderen in Afrika
vaak vele uren per dag moeten besteden aan het halen van water.
Omdat de kinderen van deze groe-

pen hun steentje willen bijdragen,
zijn zij op zoek gegaan naar sponsors; als tegenprestatie zouden zij
6 kilometer met 6 liter water in hun
rugzak lopen, mede om te ervaren
hoe dat is voor veel kinderen in ontwikkelingslanden. Na het startschot,
een ludieke Twee emmertjes waterhalen, gingen de groepen op weg
om water te halen. Hiervoor is uiteraard geen leidingwater gebruikt; het
water moest uit de sloot worden gehaald. Daarna gingen de leerlingen

Onder het Piet de Kruif viaduct wordt vanaf deze kant gezien eenrichtingverkeer naar het centrum ingesteld

Vanaf 16 mei eenrichtingverkeer op de Amstelkade
Uithoorn - Hoewel het plan was
om tot eind april de Amsteloever af
te sluiten voor het verkeer wegens
werkzaamheden aan de riolering, is
dat project vroegtijdig gestopt omdat er bodemverontreiniging is aangetroffen. De bestrating is (voorlopig) hersteld en de werkzaamheden
zullen eind van dit jaar een vervolg
krijgen. Dat betekent dat het verkeer gewoon gebruik kan maken
van het Marktplein en de Wilhelminakade in (nog wel) beide richtingen. Inmiddels is ook de ‘hoofdontsluiting oude dorp’ (Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan) van en
naar de Amsterdamseweg opengesteld. De feestelijke opening vond
plaats afgelopen woensdagmiddag
16 april. Zie daarvoor elders in deze krant. Er is echter nog wel een

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 H.
Uithoorn
Heyermanslaan 2 - Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

Barendrecht / Etten-Leur
Hoofddorp /Reeuwijk

optimistisch op weg. Allengs begon
het toch wel wat zwaarder te worden, maar er werd tot het eind volgehouden. Met groot enthousiasme
en doorzettingsvermogen hebben
de kinderen van Toermalijn ongeveer €2500 opgehaald! Een fantastisch bedrag dat door stichting Aqua
for All nog eens wordt verdubbeld.
Het was een zware middag, maar de
kinderen zijn een ervaring rijker en
hebben zo bijgedragen aan betere
leefomstandigheden voor iedereen.

tijdelijke beperking van kracht, namelijk dat het nieuwe viaduct onder
de busbaan tussen de hoofdontsluiting en de Amsterdamseweg pas
op vrijdag 16 mei a.s. voor het verkeer wordt opengesteld. Dat heeft
te maken met de ingebruikneming
van het aquaduct bij Amstelhoek in
de omgelegde N201 wat op dezelfde datum zal gebeuren. (Zo heeft
de Provincie dat alle betrokken partijen laten weten). Verkeer naar en
van het industriegebied Noord en
de N201 moet dus tot aan die datum nog even ‘omrijden’ via de Stationsstraat en het Piet de Kruif viaduct (met slechts een doorrijhoogte
van 2.30 m). Een en ander is ook afgesproken met de bewoners langs
het ‘Thamerlint’.
(Vervolg elders in deze krant).
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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
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
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
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Niks “bezet gebied”!
Deze week meldde de lokale media dat de Landmacht Uithoorn op
23 april “verandert in bezet gebied”.
Die suggestie is erg overtrokken en
onjuist. Wat er wel gebeurt is dat

de Koninklijke Landmacht die dag
in het hele land diverse demonstraties houdt. Ook op het Amstelplein
in Uithoorn. Dat gebeurt omdat de
Landmacht 200 jaar bestaat. Geen

Activiteiten in Uithoorn

Randhoornweg 100 (Sportpark De Legmeervogels) Buurtbeheer Legmeer
- Vrijmarkt in de ochtend vanaf 08.00 uur;
- Diverse activiteiten zoals: een springkussen, stormbaan,
schminken, ballonnenclown, ponywagen de gehele dag;
- Spellencircuit 13.30 en 15.30 uur;
- Diverse optredens van muziekverenigingen tussen 16.00-18.00 uur.
Drechtdijk/Kerklaan De Kwakel - Feestcomité De Kwakel
9.30 uur
Fietsen versieren bij Dorpshuis de Quakel;
10.15-10.45 uur Opening door muziekvereniging Tavenu, optocht door de
Mgr. Noordmanlaan en Wilgenhof met versierde ﬁetsen;
10.45 uur
Openingsceremonie voor het Dorpshuis;
10.45-13.00 uur Ballonnen oplaten en kinderspelen;
13.00-15.00 uur Vrij- en rommelmarkt;
14.00 uur
Klaverjassen in het Dorpshuis;
14.00-17.30 uur Buitenactiviteiten, o.a. panna voetbal;
18.00 uur
Einde evenement.

I

E

U

W

S

Afwijkende openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis en de gemeentewerf en het informatiecentrum
Dorpscentrum zijn tijdens de feestdagen gesloten op:
- Donderdag 29 mei
(Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei (Inklemdag)
- Maandag 9 juni
(2e Pinksterdag)
De balie voor het aanvragen van
paspoorten, rijbewijzen en andere
producten is dan ook gesloten. U
kunt wel online uw afspraak plannen. Er is rekening gehouden met
de afwijkende openingstijden. U
kunt dan zelf bepalen wanneer het
u uitkomt om naar het gemeentehuis te komen. Kijk hiervoor op
www.uithoorn.nl/afspraak.

Dorpscentrum Uithoorn - Vrijmarkt
Vrijmarkt in het Dorpscentrum, t.w. Dorpsstraat, Marktplein, Koningin Julianalaan tot aan hoek Prins Clausstraat, Wilhelminakade tot aan Stationsstraat.
De vrijmarkt is bedoeld voor kinderen die vanaf een kleedje hun “oude spulletjes” willen verkopen. Voor dit gebied is er een verkeersbesluit genomen van
Vanaf maandag 28 april tot en met
7.00-21.00 uur (tijdens deze tijden is verkeer verboden).
dinsdagochtend 29 april vinden
werkzaamheden plaats aan het ﬁetsKoningin Julianalaan 16 - Discafé Het Dorp
pad langs de Noorddammerweg. De
O.a. barbecue, springkussen en muziek van 13.00-20.00 uur
grond, die afgelopen najaar is aangebracht, wordt weggehaald en er
wordt begonnen met het aanbrengen
van de fundering en het aanbrengen
open dag op een kazerne maar de Meerwijk blijft gewoon bereikbaar
van het asfalt. De oversteek van het
militairen komen naar ons toe. Om voor verkeer.
fietspad met de N196 met de bus11 uur en om 14 uur acteren milibaan wordt ook gewijzigd.
tairen met groot materieel in een in Meer info op:
scene gezette situatie. Elke “oefe- http://www.defensie.nl/onderwerpen/
Vanwege de werkzaamheden zal het
ning” duurt ongeveer 30 minuten. landmacht-200-jaar/inhoud/
verkeer op maandag 28 april en in
Het zal druk worden. De Laan van landmachtdag-2014
de nacht van dinsdag 29 april maar

Wacht niet langer,
maak een afspraak
Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak

Hervatting werkzaamheden
ﬁetspad Noorddammerweg
van 1 rijbaan op de Noorddammerweg gebruik kunnen maken. Er worden omleidingsborden geplaatst. De
omleiding zal 1 dag duren.
Naar verwachting is het ﬁetspad medio juli 2014 gereed voor gebruik. In
het najaar worden bomen en de beplanting aangebracht.
Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen
met de heer E. Valkenburg van de afdeling Leefomgeving 0297-513111 of
per e-mail via gemeente@uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 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

Tijdelijk:
- Aanpassing afrit ﬁetsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8
mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van
28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, A. Stevens, 0297513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Park krayenhoff Deelgebied B1 tot en met B4, Inzageperiode 11 april 2014 t/m 22 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het
bestaande gebruik naar grootschalige detailhandel in volumineuze dierbenodigdheden. Ontvangen 7 april 2014.
De Kwakel
- Fresialaan 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen in de voorgevel. Ontvangen 13 april 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Schootsveld 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de
bestaande steiger. Ontvangen 13 april 2014.

Thamerdal
- Zijdelweg 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
schuur. Ontvangen 16 april 2014.
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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 27, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 26 mei 2014.

VERLEENDE ONTHEFFING BOUWBESLUIT

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4D, onthefﬁng op grond van Artikel 8.3, lid 3 van het Bouwbesluit 2012 voor het uitvoeren van bedrijfsmatige bouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden welke daarnaast mogelijk de dagwaarden en daarbij behorende maximale blootstellingsduur zullen overschrijden.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid
een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken.
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog
digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

De raad van Uithoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van
12 december 2013 nr. RV13.89;
gelet op
De Strategische Visie Uithoorn 2030
Artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Artikel 67 Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Amsterdam;

besluit:
1. in te stemmen met de 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Stadsregio Amsterdam
2. in te stemmen met de richting van de doorontwikkeling van de regionale samenwerking, nl het niveau van de Metropoolregio. De vorming van een vervoerregio maakt hier deel van uit.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van 12 december 2013, nr. S2.3.
de grifﬁer, (dhr. mr. J.H. van Leeuwen)
de voorzitter, (mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga)

WWW.UITHOORN.NL

Ouderen weer verwend
door de Riki Stichting
De Kwakel - Woensdag voor Pasen
hebben de vrijwilligers van de Zonnebloem afd. De Kwakel-Vrouwenakker paaspakketten rondgebracht
voor de Riki Stichting. Zij konden
veel ouderen blij maken met een
gezellig pakket en nog blijer werden deze ouderen omdat dit jaar de
vrijwilligers werden geholpen door
de kinderen die op 18 mei in De
Kwakel hun communiefeest vieren.

Want het is echt leuk om zo’n meisje of jongen aan je deur te krijgen
met een vrolijke lach en een aardig
praatje.
Het is echt wel stoer om je vrije
woensdagmiddag te besteden aan
een actie waarmee je zoveel mensen blij kan maken. Ook de Zonnebloemers waren erg blij met deze hulp en zij willen daarom deze
schatten heel erg bedanken.

Samen genieten bij de
Eetkamer
Uithoorn - ‘Als je alleen bent, ga je
niet zo snel voor jezelf pannenkoeken staan bakken,’ zegt een van de
gasten van Eetkamer Goede Genade. Daarom is het komende donderdag een beetje feest, want dan
zullen er stapels pannenkoeken gebakken zijn. Vrijwilligers leveren de
pannenkoeken warm aan. Als voorgerecht is er een kopje soep. Maar
het gaat niet alleen om het eten
bij de Eetkamer. Het samen genieten en de gesprekken onderling zijn

ook heel belangrijk. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of iemand
jong of oud is, getrouwd of gescheiden, gelovig of niet-gelovig, rijk of
arm. De maaltijd is gratis. Wel kan er
een vrijblijvende, vrijwillige bijdrage
gegeven worden. Graag van tevoren opgeven via tel. 523272 of www.
eetkamergoedegenade.nl. Eetkamer Goede Genade is gevestigd in
de Herman Gorterhof 3. De maaltijd begint om zes uur en duurt tot
half negen.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

Bedankt voor uw deelname aan de lokale democratie
burgemeester en
wethouders, bestaande
uit burgemeester Oudshoorn en drie wethou-

De gemeenteraad is het
hoogste gemeentelijke
orgaan en in feite ‘de
baas’ in onze gemeente:

“Partijen zoeken naar een
meerderheidscoalitie ”

Ook op de agenda van de nieuwe
raad: diverse bestemmingsplannen.

We zijn naar de stembus geweest. De bal ligt nu bij
de partijen: zij gaan een nieuwe coalitie vormen.
Op deze pagina kijken we naar de rol van de raad
en stellen de nieuwe raadsleden zich aan u voor.

de raad bepaalt wat er de
komende vier jaar, tot de
volgende verkiezingen,
gaat gebeuren. De leden
van de raad zijn volksvertegenwoordigers met
een nevenfunctie: de
21 raadsleden hebben
ook nog ‘gewoon’ een
baan, bijvoorbeeld als
medewerker van een
kwekerij, ondernemer,
ambtenaar of administratieve kracht.
De rol van de raad
Het dagelijks bestuur
in de gemeente is in handen van het college van

ders van verschillende
politieke partijen. Zij
voeren het beleid uit dat
de gemeenteraad vaststelt.
Binnen de kaders van het
beleid kunnen zij veel
zelfstandig beslissen,
maar moeten zij wel
verantwoording afleggen
aan de raad. Het college
van b&w doet voorstellen voor nieuw beleid
bij de gemeenteraad,
waar de raadsleden dan
over beslissen. De raad
kan ook zelf besluiten
nieuw beleid te maken,
waarna het college dit
uitvoert.

Samenwerken
Nu er weer verkiezingen
zijn geweest, moeten
de partijen met elkaar
bepalen wie van hen
een meerderheidscoalitie gaan vormen, zodat
zij samen de wethouders
kunnen leveren en het
beleid kunnen aansturen.
De lijsttrekkers hebben
gezamenlijk een informateur gevraagd de mogelijkheden te inventariseren. Naar aanleiding
van zijn advies zijn de
VVD en Gemeentebelangen gevraagd het initiatief te nemen om een
college van ten minste
drie partijen te vormen.
Dat proces loopt nog
steeds. Het wachten is
nu dus op de presentatie
van een nieuwe coalitie
en de daarbij horende
wethouders.

Lokale partijen winnen
De opkomst bij de verkiezingen op 19 maart
2014 was met 51,8 procent iets hoger dan
vier jaar eerder (toen 51,3%). Uiteindelijk
brachten 11.328 personen hun stem uit op
de kandidaten van een van de zeven partijen.
De VVD verloor twee zetels, maar bleef de
grootste partij met vijf zetels. En waar
Gemeentebelangen er een zetel bij kreeg
(van 3 naar 4), raakte de PvdA er eentje kwijt
(van 3 naar 2). Groter winnaar is Ons Uithoorn,
dat het aantal zetels verdriedubbelde (van 1 naar 3).
Het CDA (3), DUS! (3) en Groen Uithoorn (1)
handhaafden hun huidige zetelaantallen.

Afscheid en introductie
De verkiezingen betekenden ook het afscheid
van zeven raadsleden – en dus de komst van zeven
nieuwe.De VVD nam afscheid van Katja LaugsWolffensperger, Frank van Kooten en Charles
Poelwijk. Namens de PvdA verliet Rob de Boer
de raad, terwijl André Smits dat voor het CDA deed.
Gemeentebelangen nam afscheid van Klaas Bijlsma
en Robert Timmers. Deze laatste werd voor zijn
verdiensten Koninklijk onderscheiden met
een lintje. De nieuwe raadsleden stellen zich
onderaan deze pagina stellen kort aan u voor.

RAADSAGENDA
Datum: 24 april 2014
Aanvang: 20.30 uur
Vorm: raadsvergadering

VVD
Rebecca Sterrenberg
“Ik vind het een voorrecht om namens de
inwoners mee te
mogen beslissen over
de keuzes waar
Uithoorn voor staat.
Als ondernemer pas
ik goed bij de liberale
ideeën van de VVD.
Als raadslid wil ik
moeilijke beslissingen
niet uit de weg gaan,
staan voor mijn idealen
en naar alle inwoners
luisteren. De rol van
de gemeente? Faciliterend, met het huishoudboekje op orde.”

Gemeentebelangen
Herman Bezuijen
“Via een participatietraject in Meerwijk
rolde ik de lokale politiek in. Daar merkte ik
dat er werkelijk naar
inwoners wordt geluisterd door lokale partijen. Gemeentebelangen
was vervolgens een bewuste keuze, vanwege
de al decennia oude,
sterke band met
Uithoorn. Als raadslid
wil ik me sterk maken
voor het nieuwe dorpshart. Ook zet ik me in
voor wonen en werken
in Uithoorn.”

Gemeentebelangen
Iris Theijssen
“Het mooie aan de lokale
politiek is dat het gaat
over onderwerpen die
je direct raken.
Gemeentebelangen is
bovendien niet gebonden aan een landelijke
partijlijn. Dat is prettig.
In de raad houd ik mij
onder meer bezig met
de decentralisatie van
de zorg – een grote uitdaging, hopelijk kunnen we de zorg in
Uithoorn beter maken.
Ik hoop ook jongeren
meer te interesseren
voor de lokale politiek.”

Gemeentebelangen
Tineke Bouma-Verbeek
“Ik vind het prettig
om mee te denken over
zaken in onze gemeente.
Goed doen voor de gemeenschap. Gemeentebelangen is daarbij
mijn partij, omdat het
lokale karakter mij
aanspreekt. Als raadslid wil ik me vooral
inzetten voor het sociale
domein, en er samen
met de rest van de raad
voor zorgen dat we de
veranderingen die op
de gemeente afkomen
zo goed als mogelijk
aanpakken.”

CDA
Nahid Bouchta
“Een bijdrage leveren
aan de samenleving
hoort er voor mij
gewoon bij. Als raadslid kan ik me inzetten
voor onderwerpen
die herkenbaar en
concreet zijn. Het CDA
vertegenwoordigt de
normen en waarden
waarmee ik ben opgegroeid. Er komt veel
op gemeenten af. Als
raadslid wil ik me
sterk maken voor
maatwerk, en er zijn
voor mensen die tussen
wal en schip vallen.”

Ons Uithoorn
Brenda Elgersma
“Ik vind het waardevol
om uiting te geven aan
mijn betrokkenheid
bij mijn omgeving.
Tijdens mijn zes jaar
bij de politie Uithoorn
kon dat, nu ik elders
werk kan dat in de
lokale politiek evenzeer. Ons Uithoorn
heeft een actieve
stijl die bij mij past.
Inwoners opzoeken
en ontdekken wat
leeft. Als raadslid
wil ik bruggen bouwen en dingen voor
elkaar krijgen.”

1

Opening, vragen van
raadsleden, antwoorden
college 20.30 uur

2

Representatiebeleid
20.40 uur

3

Welstandsnota Uithoorn
2014 21.00 uur

4

Perceel langs Ringdijk
De Kwakel 21.20 uur

5

Gebruik Aalsmeerbaan
Schiphol 21.40 uur

Ons Uithoorn
Frans Boonman
“Als je ergens iets van
vindt, dan moet je ook
bereid zijn om een
steentje bij te dragen.
In Ons Uithoorn heb
ik een groep gelijkgestemden gevonden
die zich wil inzetten
voor onze directe leefomgeving. De werkwijze van de partij
past bij mij: we gaan
uit van een makelaarsfunctie tussen inwoners
en bestuur. Het is mijn
ambitie om de afstand
tussen beiden een stuk
kleiner te maken.”

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 22 mei 2014.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Hier vindt u ook de data van
commissievergaderingen.

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

samen weten we meer

Informatieplatform en
sociaal netwerk voor
(ex)patiënten en naasten
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Mijmeringen
ALTERNATIEF

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

Met twee ouders die allebei weer elk jaar
zich inschrijven voor diverse lopen, zijn
onze kinderen toch wel geïnfecteerd met
het leuke loopvirus. Niet het lopen, maar
alles erom heen is interessant. Hoe gekker, hoe beter.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info

Hype
Het fenomeen obstacle runs wordt de laatste jaren steeds populairder in Nederland. Je kunt de runs vaak onderscheiden in Mud runs,
Urban runs, Fun runs en Color runs. Het gaat hier allemaal om hardloopevenementen waarbij de deelnemers onderweg verschillende
obstakels tegenkomen waarbij moet worden geklommen, gesprongen, gekropen en soms zelfs zwemmen. Obstakels kunnen bestaan
uit hooibalen, muren, bandenstapels, laaghangende netten of een
enthousiaste groep vrijwilligers die gooien met handenvol kleurstof.
Het ligt eraan welke variant je hebt gekozen.
Historie
Waar komen deze obstacle runs nu vandaan? Een Britse soldaat,
Billy Wilson wordt gezien als de bedenker van obstacle running. In
1987 bedacht hij een 15 kilometer lange stormbaan voor zijn evenement “Tough guy”. De sport is echter tot wasdom gekomen toen een
student van Harvard, Wil Dean aan de slag ging met het idee. Hieruit werd Tough Mudder geboren, wat wordt gezien als het meest
succesvolle Obstacle Run evenement ter wereld. In ons eigen kleine Nederland kunnen we tegenwoordig ook deelnemen, aan vaak
uitverkochte runs als Strongmanrun, Strong Viking run en de Mudmasters. Ontzettend leuk allemaal, maar wat als je nu als kind mee
wilt doen?

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

Is uw huisdier zoek?

Muddy Mates
Vorig jaar kon ik nog geen enkele obstacle run vinden voor kinderen, maar heel toevallig zag ik vorige week een reclame voorbijkomen voor de Muddy Mates. En tot mijn verbazing maakte ze reclame
voor de kidsvariant, de mini Muddy Mates. Toen wij dat zagen, konden we niets anders doen dan het op internet opzoeken. Een week
later zou deze loop al zijn en wel in Spaarnwoude, wat goed te doen
is qua afstand. Niet veel later had ik mijn jongens ingeschreven en
waren we allemaal enthousiast bij het vooruitzicht dat we met zijn
alleen een kleine modder loop gingen doen.

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.
- Uithoorn, v. Deyssellaan: Zwarte kat met 1 oog. Heet Duster.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Rode 18-jarige kater. Heeft witte bef
en pootjes.
- Uithoorn, Ruis de Berenbroeklaan: Noorse Boskat. Donker cypers
op de rug en beige buik. Zij heeft geen tanden meer. Heet Sarita.
Gevonden:
- Mijdrecht, Gozewijn van Aemstelstraat: Bruine poes met veel wit.
- Kwakel, Iepenlaan: Zwarte ongecastreerde kater.
- Abcoude, Lange Couperusstraat: Zwart-witte kat.
- Vinkenveen, Provincialeweg: Zwart-witte kat.
- Mijdrecht, Gozewijn van Amstelstraat: Lapjes poes met witte buik
en bef. Rood met zwart vlekken op rug en boven op kopje. Heeft
stukje uit haar oor.
- Mijdrecht, Oostlanderweg: Lieve jonge cyperse kat met wit. De
kat heeft een witte staart met 2 cyperse ringen.
- Amstelhoek, Pompstation: Cyperse gecastreerde kater met
goudbruin.
- Mijdrecht, Mijdrechtse Dwarsweg: Cyperse kat met veel wit.

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl
Aangekleed dansoptreden op vrijdag 25 april
- Aangeklede high tea om 17.30 uur, waarna om 19.00 uur het optreden begint. Kosten 5 euro. The Savoydancers treden met 6 dansers
op waarbij verschillende dansen uit de jaren ’20 en ’50 voorbij komen. Graag van te voren opgeven.
Zilveronline
- Zilveronline is meer dan een cursus voor de iPad. Het is een introductie van een nieuw communicatiemiddel voor ouderen. Deze cursus, met 8 bijeenkomsten, start donderdag 5 juni, aanvang 10.00
uur. Er zijn nog een paar plekken.
Huiskamergroep
- Iedere woensdag van 10.00-13.00 uur vindt deze activiteit plaats. De
vaste onderdelen van het programma zijn gezamenlijk koffie drinken.

Soroptimistclub verzorgt
tuinmeubelen voor nostalgie
Uithoorn-De Ronde Venen - Vanaf dit voorjaar kunnen de cliënten
van de Dagopvang de Nostalgie genieten van de prachtige lounge set,
aangeboden door de Soroptimistclub Uithoorn/de Ronde Venen. De
loungeset heeft de Soroptimistclub
gekocht met de opbrengst van de
eerste Ladies High Tea Golfdag. Rijkenberg Tuinmeubelen heeft voor
de Soroptimistclub alle tuinmeubelen verzorgd en bij de Dagopvang
de Nostalgie afgeleverd.
Op 21 april kunt u tijdens het Open

Huis een bezoekje aan de Nostalgie
brengen.
Tweede Ladies High Tea
Golfdag op Golfpark Wilnis
Op zaterdag 6 september vindt onze
2e Ladies High Tea Golfdag plaats.
Ook voor deze activiteit zullen we
weer een mooi doel zoeken. Wij nodigen iedereen van harte uit voor
een heerlijke golfdag , die wordt
afgesloten met een High Tea. Het
wordt weer een fantastische dag.
Voor informatie kunt u mailen naar
ladiesgolfdagwilnis@gmail.com

Zenuwen
Eenmaal daar op zaterdagmiddag aangekomen, waren de jongens
best zenuwachtig. Bij de verkenning van het parcours was mijn oudste een beetje teleurgesteld, de 500 meter met 4 obstakels waren
niet zo groots als hij had verwacht. Mijn opmerking dat het vast leuk
zou zijn en hij gewoon moest rennen en genieten, hoorde hij nog
niet helemaal. Maar tijdens de warming up kwam toch de lach op
hun gezicht en verdwenen de zenuwen, eindelijk actie! Kom maar
op met die halve kilometer en die paar kleine obstakels.

Walking Dinner, een
uniek horecaconcept
Uithoorn - Zaterdag 3 mei organiseren drie Uithoornse horecabedrijven vanaf 17.30 uur een zogenoemde ‘Walking Dinner’. Dat zijn
de restaurants Hertog Jan op ’t Water en La Musette aan de Wilhelminakade en restaurant Amstelfort in
Fort a/d Drecht. Deelnemers aan dit
evenement genieten in drie restaurants van een heerlijk culinair aanbod; bij de eerste het voorgerecht,
de tweede het hoofdgerecht en
bij de derde het dessert, afhankelijk waar men begint. Het vervoer
van en naar de drie restaurants gebeurt met een sfeervolle oud-Hollandse partyboot, waar in dit geval
‘Sailing Dinner’ een passender benaming zou zijn geweest dan ‘Walking Dinner’…. Er is plaats voor in
totaal 84 gasten aan deze Walking
Dinner die worden verdeeld over
drie groepen van 18 personen. Elke groep is wisselend te gast bij alle drie restaurants voor een gerecht
en vaart dus twee keer met de partyboot (heen en terug). Het beginpunt bij een restaurant is tevens
het eindpunt. Dus wie bijvoorbeeld
zijn auto heeft geparkeerd bij Restaurant Amstelfort en daar zijn culinaire reis begint, komt er uiteindelijk ook weer terug voor de koffie na
het diner. Hetzelfde geldt voor beide
andere restaurants Hertog Jan op ‘t
Water en la Musette.
“Het is een unieke samenwerking
tussen drie restaurants die hetzelfde menu aanbieden met dezelfde
ingrediënten, maar elk restaurant
vult zelf de manier van bereiding
in. Op die manier toont en behoudt
het betreffende restaurant zijn eigen karakter, Bij de prijs van deze
Walking Dinner zijn de drankjes inbegrepen, waarbij de wijn die ge-

schonken wordt in alle drie restaurants van hetzelfde huis is. Mocht
het ter sprake komen kan er rekening worden gehouden met eventuele dieetwensen,” legt Karin Amsen
van restaurant La Musette uit die
met haar man Peter ter Wee al meer
dan 25 jaar het restaurant succesvol
in de horecamarkt zet.
Wees er snel bij
Het initiatief van de Walking Dinner
is afkomstig van Iris Kolkmeijer die
samen met haar partner Albert Huls
restaurant Hertog Jan op het Water al jarenlang runt. Iris: “Net als de
kappers die begin dit jaar met tien
bedrijven iets gezamenlijks hebben
ondernomen, ontstond dit idee als
een uitvloeisel daarvan en heb dat
eens voorgelegd aan Karin en Tijmen Trouwborst van restaurant Amstelfort. Die waren meteen enthousiast en vervolgens hebben we het
plan uitgewerkt tot wat het nu is
geworden. Wij willen met elkaar onze gasten eens een andere culinaire beleving aanbieden. Een ervaring
bij drie verschillende restaurants
tijdens één menu. Dat is uniek en
dat mag je eigenlijk toch niet missen! We hebben het onlangs aangeprezen met de verkoop van kaarten voor dit gebeuren. Tot onze verrassing blijkt er veel belangstelling
voor te bestaan. Dit betekent dat
wie er nog aan wil deelnemen er
snel bij moet zijn. U hoort dan meteen bij welk restaurant u als eerste
begint. U kunt telefonisch kaarten
reserveren bij Karin Amsen van La
Musette op 0297-560900. Meer weten over de deelnemende restaurants? Kijk op de websites: www.
hertogjanophetwater.nl, www.lamusette.nl en www.amstelfort.nl.

U2NL - U2: The Show
Regio - U2: The Show is de vierde theatershow van U2NL. Europa’s
succesvolste U2-coverband staat al
vijf jaar onafgebroken in het theater.
In die vijf jaar hebben ze met „In the
name of U2”, “U2 in blinding lights”
en “An evening with U2 - the eighties” al vele tienduizenden bezoekers laten zien dat U2NL de theaters weet om te toveren tot echt
rock-arena’s.
Ook hier blijft U2NL het publiek
verbazen met hun ongeëvenaarde
energie, authentieke U2-geluid en
het pure plezier waarmee de mannen muziek maken. De missie van
de band is om het publiek een fan-

tastische en onvergetelijke avond te
bezorgen. Verwacht geen verkleedpartijen, maar wel 100% rock ’n roll
op de bühne!
In U2: The Show hoor je de grote hits en een selectie onbekendere juweeltjes, misschien wel “Even
better than the real thing”. Om deze theatervoorstelling bij te wonen
op 9 mei aanstaande om 20:00 uur,
kunt u kaarten reserveren voor 25
euo (en voor de sprintprijs van 21,50
euro zolang de voorraad strekt).
Bezoek de website voor actuele
prijsinformatie en arrangementen:
www.crowntheateraalsmeer.nl
of
bel 0900-1353. (45 cpm).

Ervaring
Toen de sirene voor de start dan ook ging, sprintte ze er allebei vandoor en moesten mijn zus en ik ons beste beentje voorzetten om ze
bij te houden. Dit keer was niet de afstand de uitdaging, maar het
bijhouden van mijn kinderen. Bij het eerste obstakel de autobanden
was ik gelukkig weer bij. En het voordeel van een klein parcours is
dat je ook zo bij het einde bent met een prachtig laatste obstakel,
het modderbad. De jongste sprong er enthousiast in en was daarna
ietwat beledigd omdat hij de vieze en natte kleding maar niks vond.
De oudste was echter net begonnen en wilde toen nog een rondje met zijn vader en daarna nog een derde rondje met zijn moeder
en zijn tante. De medaille die ze daarna kregen was de kroon op het
geheel. Langzamerhand zullen er ook steeds meer van dit soort lopen komen waarbij er is gedacht aan de kinderen, en als je een keer
iets leuk en nieuws wilt doen met je kinderen is dit een hele leuke suggestie!

Sublieme uitvoering Johannes
Passion door Amicitia
Uithoorn - ‘Herr, unser Herrscher’,
zongen de eerste woorden van het
koor Amicitia na de inleiding van
begeleidingsorkest Continuo-Rotterdam en organist Eric Jan Joosse. Het was meteen raak, want de
woorden kwamen aan zoals Bach
dat bij het schrijven van zijn Johannes Passion oorspronkelijk beoogde. Hiermee was de hoogwaardige
toon van de avond gezet, iets wat
de uitmuntende solisten kort erna
alleen nog maar bevestigden.
De goed gevulde RK Kerk H. Johannes De Doper op de rand van
Mijdrecht en Wilnis was muisstil.
Men liet de wonderzoete klanken
tot in de diepste kern van zichzelf
doordringen, terwijl men het verhaal van de lijdensweg van Jezus en
de innerlijke strijd van Pilatus van
papier meelas. De musici brachten de Passion tot leven: De diepe
basstem van Ronald Dijkstra deed
Jezus herrijzen, Margareth Beunders (contralto) en Willem de Vries
(bas-aria’s) lieten oude tijden herleven, terwijl Gerben Houba in zijn
rol van Evangelist een enorme taak
op zijn schouders nam. Het was opmerkelijk te aanschouwen hoe hij
zijn stem in het stuk de leiding gaf

en tegelijkertijd zichzelf wist weg
te cijferen, zoals een groot verteller betaamt. Sopraan Ruzanna Nahapetjan bracht met haar laatste
aria, waarin zij de dood van Jezus
beweende, zelfs hier en daar een
traan teweeg, zo helder en loepzuiver was haar stem. Het koor sloot
af met een wonderschone vertolking van de laatste twee coupletten,
waarbij vooral het ‘Ruht Wohl’ grote
indruk maakte. Het sneed door de
kerk in zinderende trillingen.
Dirigent Toon de Graaf liet tenslotte
de laatste tonen van zijn Johannes
Passion nog lang op het publiek inwerken, waarmee hij de impact van
deze sublieme uitvoering vergrootte. Daarna daverde het applaus in
een staande ovatie, waarmee men
dirigent, orkest, organist, solisten en
koor ruimschoots bedankte. Eenieder keerde in een zalige stemming
huiswaarts. Men voelde zich getrakteerd en volledig doordrongen
van de ware betekenis van het naderende Paasfeest.
De volgende uitvoering van C.O.V.
Amicitia staat gepland op 21 november 2014 in De Burght te Uithoorn. Dan zal zij de ‘Paulus’ van
Mendelssohn ten gehore brengen.
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Eindelijk
‘hoera’ voor
bewoners
van het
Thamerlint
trots op het resultaat
Wethouder Levenbach ging met zijn welkomstwoord kort in
op het vele werk dat gemoeid is geweest bij de herinrichting
van het Thamerlint en de Amsterdamse weg. Ook de tijd die het
heeft gevergd werd terloops genoemd. Hij bedankte voor alle
ambtelijke inzet en de uitvoerende partijen die er aan hebben
meegewerkt en gaf hen een groot compliment. Niet in de laatste plaats werd een woord van dank gericht aan de Bewonerscommissie Thamerlint die eveneens een grote inbreng in het
geheel hebben gehad. De wethouder zei trots te zijn op het bereikte resultaat en gaf en passant aan dat de loop-/fietsbruggen
de namen zullen dragen van de prinsessen Alexia en Ariana en
dat de onderdoorgang van de busbaan het Prinses Amalia viaduct is genoemd. Dat strookt mooi met de Koninklijke namen
in het Oranjekwartier van het Oude Dorp. Directeur Frank Mollenhof van Dura Vermeer Infrastructuur Midden-West liet zich
eveneens in lovende woorden uit over het werk en sprak zijn
tevredenheid uit over de procesvoering bij de gemeente en de
aanbesteding. Ook hij bedankte de bewoners voor hun geduld
het laatste halfjaar, gelet op de overlast die het werk met zich
heeft meegebracht. Vervolgens drukte Levenbach op een rode
knop waarmee met een grote knal geel/groene confetti in de
lucht werd geschoten ten teken dat de opening van de Hoofdontsluitingsroute een feit was (weliswaar met nog tot 16 mei
een afgesloten viaduct). Vervolgens werd het gezelschap uitgenodigd ‘achter de muziek’ aan te lopen naar de beide loop-/
fietsbruggen oor deze gelegenheid waren versierd met roze
en wit gekleurde ballonnen. Op de vlonder naast de damwand
werden twee leden van de Bewonerscommissie Thamerlint in
het zonnetje gezet. De bewonerscommissie had als 1 aprilgrap
een factuur naar de gemeente gestuurd voor de bijdragen die
zij de afgelopen jaren hadden geleverd in het overleg. De gemeente op haar beurt had voor hetzelfde ook een factuur naar
de bewonerscommissie gestuurd. Het verschil, zijnde 1 euro,
werd onder grote hilariteit keurig door de wethouder aan de
commissieleden uitbetaald. Tot slot kregen die als verrassing
door wethouder Levenbach twee fraaie eendenkooien op de
oever aangeboden. Daarna werd iedereen uitgenodigd om
deze feestelijke openingshandeling in de partytent af te sluiten
met een informeel samenzijn.
Langs deze Hoofdontsluiting, ingericht als een 30 km weg, kan
het verkeer met bestemming Industriegebied Noord naar de
Amsterdamse weg en verder richting de omgelegde N201 vice
versa rijden. Overigens is de rotonde bij de kruising met de Molenlaan nu ook helemaal klaar. De hele route, vanaf de kruising
Amstelplein tot en met de aansluiting met de N201, heeft een
nieuw aanzien gekregen en is geschikt gemaakt om bestemmingsverkeer van en naar het centrum van Uithoorn op een effectieve manier te verwerken. Straks (16 mei) ook via het nieuw
aangelegde viaduct onder de busbaan. Het Thamerlint vormt
de tweede (Noord-Zuid) ontsluitingsroute vanuit Uithoorn naar
de omgelegde N201. De Zijdelweg was reeds aangepast en is
met nieuwe op- en afritten bij de grens met de gemeente Amstelveen en ongeveer ter hoogte van de Randweg Oost op de
N201 aangesloten.

vervolg van de voorpagina

Hij deed dat bij de opgezette feesttent naast het
viaduct waar talloze belangstellende bewoners, raadsleden, wethouders, medewerkers van de gemeente,
Dura Vermeer en BAM Wegenbouw zich voor de
openingsact hadden verzameld. Het was er een drukte van belang, niet in de laatste plaats vanwege het
prachtige zonnige voorjaarsweer. Iedereen werd getrakteerd op een hapje en een drankje dat uitstekend
werd verzorgd door Catering Hutten. Brassband F.B.I
zorgde al trommelend en met veel trompetgeschal
voor een muzikale omlijsting.

Bewonerscommissie positief
De bewoners langs beide lanen hebben meer dan een half jaar
een bouwput voor hun deur gehad, maar nu het bijna klaar is ziet
het er allemaal keurig uit. De kleine rotonde bij de Prinses Irenelaan/Christinalaan behoudt (voorlopig) hetzelfde aanzien. Of de
rotonde al dan niet in die hoedanigheid zal blijven bestaan, is
onderdeel van de herinrichtingplannen van het totale dorpscentrum. Maar de uitvoering daarvan is voorlopig nog ver weg. Kees
Veltman laat als woordvoerder van de Bewonerscommissie Thamerlint positieve geluiden horen over de herinrichting van beide
lanen. “Door intensieve samenwerking tussen de gemeente, bewoners van het Thamerlint, de aannemer en door interventies
van de gemeenteraad, is een veilig 30 kilometer Thamerlint gerealiseerd. Het mooie Thamerlint met zijn historische uitstraling
komt terug met veel groen, ook al duurt het nog even voordat
de fraaie bomen weer een authentiek karakter hebben. Gedurende het inspraakproces is in het voortraject geluisterd naar de
locale bewoners. In het tussentraject werd het lastiger waardoor
wij steeds vaker te rade moesten gaan bij de gemeenteraad. Momenteel staan er nog wat verbeterpunten open, waarover de
commissie Thamerlint namens de bewoners in gesprek is met de
Gemeente. De Gemeente heeft de aanpassingen van de beide
loop-/fietsbruggen al laten uitvoeren. Deze bleken in de praktijk
minder geschikt voor kleine kinderen of oudere mensen. Ook aan
de damwand bij de Prins Bernhardlaan wordt nog hard gewerkt.
In de eerste dagen dat de weg werd opengesteld blijkt dat veel
weggebruikers zich goed houden aan de snelheidslimiet van 30
km. Dat dit nog beter kan is ook duidelijk geworden. Verder hebben bewoners met een tuin allemaal een financiële tegemoetkoming gehad voor aanpassingen op het verhoogde tracé van de
wegconstructie. Al met al kan ik zeggen dat we tevreden zijn met
de huidige situatie.” Aldus Veltman die niet kon aangeven hoe het
met de afwikkeling van eventuele schade gesteld is die woningen
bij de herinrichting van de wegen zouden hebben opgelopen.
waterkelder
De ter plaatse aanwezige toezichthouder Emil Wanningen van de
gemeente denkt dat het gebruik van het viaduct door vrachtver-

hoogteBegrenzing
Hoewel de doorstroming van en naar de nieuwe N201 ongetwijfeld verbeterd zal zijn, blijft het verkeersknooppunt bij het
Amstelplein vooralsnog een crime voor het verkeer. Voornamelijk dat wat afkomstig is vanaf de Amsterdamse weg zorgt in
de spits vaak voor een lange file op de Thamerlaan. Nu er straks
meer bestemmingsverkeer vanaf de N201 komt richting het
centrum, wordt verwacht dat dit alleen maar zal toenemen. De
praktijk zal ook uitwijzen hoeveel vrachtwagens hoger dan 3.50
meter onder het viaduct zullen vastlopen. Want het ziet er voor
niet goed oplettende vrachtwagenchauffeurs met een hogere
wagen aantrekkelijk uit om onder het viaduct door te rijden.
Dat lijkt door gezichtsbedrog van buitenaf namelijk hoger dan
de aangegeven afgestelde hoogte. Maar men wordt ruim van
te voren via een verkeersbord gewaarschuwd en vlak voor het
viaduct ook nog eens met een horizontaal hangende rood/wit
geschilderde houten lat, net zoals dat bij het Piet de Kruif viaduct het geval is. De afspraak van deze hoogtebeperking van
4.60 m naar 3.50 m is in overleg met de bewoners gemaakt en
door de gemeenteraad en het college bekrachtigd om te voorkomen dat zwaar vrachtverkeer vanuit het industriegebied en
vanaf de N201 het Thamerlint als doorgaande route gaat gebruiken. Vanwege een speciale constructie in de hoogtebeperking
kunnen hulpdiensten en Brandweer die hoger zijn dan 3.50 m
indien noodzakelijk wel van het viaduct gebruik maken.

keer allemaal nog wel zal meevallen. Op de vraag of het regenwater bij een stortbui niet voor een ‘volle kuip’ onder het viaduct
zorgt, toont hij een van de putten die in verbinding staan met een
grote ondergrondse waterkelder welke onder het viaduct in de
grond zit. Daarin wordt het hemelwater opgevangen dat via verschillende niveaus weer uit de kelder wordt gepompt en tenslotte
in de Amstel wordt geloosd. Technisch gezien is het viaduct wat
dat betreft een hoogstandje in wegenbouw. Ook al omdat er met
allerlei buizen en leidingen in de grond, waar het hier vol mee ligt,
rekening moest worden gehouden. Emil wijst er ook op dat de
wegen naar het viaduct, zoals vanaf de Petrus Steenkampweg,
nogal hellend naar beneden lopen. Dat vindt zijn oorzaak in de
waterkerende dijklichamen van de Amstel en die van het Thamerlint. Hij vertelt verder dat het netto verschil in hoogte vanaf
de weg op de Thamerlaan tot het wegoppervlak in de Tromplaan
bijna 6.50 meter bedraagt. Dat realiseer je je niet als je er rijdt.
“Al met al is het voor aannemer Dura Vermeer een hele klus geweest om de herinrichting van de Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan zover te krijgen zoals het nu is. Soms was er zomaar vier
tot zes weken achterstand door allerlei onvoorziene oorzaken zoals onbekende leidingen en buizen die op geen enkele tekening
stonden. Dura Vermeer verdient in mijn beleving echt een groot
compliment met het werk zoals dat nu bijna is opgeleverd,” aldus
Wanningen.
Begin 2012 besloot de toen zittende gemeenteraad dat de Prins
Bernhardlaan en de Thamerlaan de functie van ‘Hoofdontsluiting Oude Dorp’ moest krijgen. Dit als tweede verkeersroute
vanuit het centrum van Uithoorn via de Amsterdamse weg naar
de nieuwe omgelegde N201. Na veel overleg met betrokken partijen waarin vooral de bewoners van het Thamerlint een grote
rol hebben gespeeld, is het project nu afgerond. Gaan we kijken
in hoever de volgende doelstelling gehaald kan worden en hoe
dat er op termijn zal gaan uitzien, namelijk de herinrichting van
het Amstelplein. Zijnde het samenbouwen van beide dorpshelften (winkelcentrum) waarmee doorgaand verkeer door het centrum van Uithoorn voorgoed onmogelijk wordt. Ook daarvan
houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte.
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Koningsdag
Koningsdag

in De Kwakel en Uithoorn

Klaverjassen
In het Dorpshuis De Quakel begint om 13.00 uur de inschrijving. De kosten bedragen 3.50 euro per persoon en om 13.30 uur start de wedstrijd.
Inloop knutselactiviteit
Op Koningsdag kan er van 14.30 tot 17.00 uur geknutseld worden in de knutseltent naast café Bolle Pouw.
Attracties buiten
Voor de kinderen staan er buiten twee gratis attracties. Voor de kleinsten een treintje op rails en voor de iets oudere kinderen een luchtkussen.
Kratjes stapelen
Opnieuw staat het kratjes stapelen op het programma voor degene die geen hoogtevrees hebben en beschikken over behendigheid, evenwicht en lef. Om 14.30 uur
start de inschrijving en om 15.00 uur begint de strijd. Deelname is vanaf 14 jaar.

Dit jaar op zaterdag 26 april zal het voor de eerste keer
zijn dat er “Koningsdag” in Nederland gevierd wordt. Het
Oranje Comité De Kwakel heeft samen met een aantal
Kwakelse middenstanders een gevarieerd programma
voor jong en oud samengesteld. Ook in Uithoorn is er bij
de Legmeervogels weer veel te beleven:

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 23 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.

De Kwakel
Ochtendprogramma
Fietsen versieren
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 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.
Opening
Om 10.45 uur wordt door burgemeester Oudshoorn de officiële openingshandeling
verricht met muzikale omlijsting van Tavenu.
Ballonnen oplaten
Direct na de officiële opening worden de ballonnen opgelaten. Ieder kind krijgt bij
zijn of haar ballon een lootje waarmee zij kans hebben op een geldprijsje.
De winnende nummers worden direct na het oplaten van de ballonnen bekend gemaakt.
Spelletjeskermis en kinderspelen
Om 11.00 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 12.00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald.
Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 beginnen om 11.00 uur de kinderspelen. 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 12.00 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.
Taart winnen
Degenen die op Koningsdag de Nederlandse vlag uithangt, maakt kans om een
taart te winnen. Het Oranjecomité 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 winnen een heerlijke taart van bakker Jan Westerbos.

Middagprogramma
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 14.30 uur
aanwezig.
Vrijmarkt
Dan is de vrijmarkt in De Kwakel een mooie gelegenheid voor kinderen om spulletjes te verkopen. De vrijmarkt is van 13.00 uur tot 15.00 uur

Viering Koningsdag op terrein SV Legmeervogels

Uithoorn
Buurtbeheer De Legmeer organiseert op Koningsdag, wat dit jaar op zaterdag
26 april wordt gevierd, weer een aantrekkelijk feestprogramma voor jong en oud.
Dat gaat in samenwerking met en op het terrein van de Sportvereniging Legmeervogels aan de Randhoornweg. Er wordt weer een gevarieerd programma geboden
waaronder van:
08.00
09.00
09.15
10.30
10.00
11.00
13.30
16.00

-

18.00
11.30
09.45
11.00
13.00
13.00
15.30
18.00

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

Vrijmarkt
Ballonnenclown Dingo
Demonstratie Twirlteam Starlight
Demonstratie Twirlteam Starlight
Schminken
Ponywagen
Spellencircuit
Pete Bog’s Big Band met zangeres Heldy Crooymans

Er is een springkussen voor de kleintjes en een stormbaan voor grote kinderen
Oude dorp Uithoorn
Natuurlijk zal er in het Oude Dorp zoals elk jaar weer de grote vrijmarkt zijn.
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Het verhaal van Susan Webster
Zestig kilo afgevallen
Regio - Anja van der Pol uit
Mijdrecht geeft al jaren Weight Watchers cursussen in de omgeving. Op
dinsdagavond Optisport, Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht (19.30 uur)
Woensdagochtend Het Parochiehuis, Gerberastraat 6 in Aalsmeer
(10.00 uur). Woensdagavond Clubhuis Ponderosa, Plesmanlaan 27

in Uithoorn (19.15 uur) Donderdagavond Noorddammercentrum,
Noorddammerweg 1 in Amstelveen
(19.30 uur). Een van haar cursisten,
Susan Webster uit Uithoorn, doet
haar verhaal:

Toen

Nu

“Vlak voor mijn vakantie naar Turkije in 2011 hadden mijn vader en

ik besloten dat er wat moest gebeuren aan ons gewicht. Ik ben zelf altijd al een beetje stevig kind geweest
maar nu ging het echt te hard!! Via
anderen hadden we gehoord over
de Weight Watchers en we dachten kom dat gaan we proberen!!
Helaas liep deze vakantie niet zoals
gepland en belande ik in het ziekenhuis met een vijfvoudige beenbreuk.
Ik ben daardoor zeker een jaar niet
mobiel geweest. Waardoor er nog
meer gewicht bij kwam, want bewegen kon ik amper maar lekkere dingen eten wel!
In september 2012 gingen we dan
toch! Mijn vader ging mee voor de
steun. Weight Watchers was totaal
niet wat ik er van verwachte in het
begin (positief bekijken!) Ik dacht
dat iedereen je gewicht zou horen,
en dat het suf zou zijn maar ja proberen kon geen kwaad!”
Plezier
“Hoe anders bleek het, ik ben eigenlijk elke week met plezier naar
Weight Watchers Uithoorn gegaan.
Het was ons woensdagavond uitstapje, gezellig, je leert weer wat
bij over gezonde voeding en het afvallen ging ook super! In de eerste week was ik al 3.2 kilo afgeval-

Feestelijke start werkzaamheden
langs de Amstel
in mei van start gaat. Dat gebeurt
in een zo kort mogelijke tijd met zo
min mogelijk overlast voor de buurt.
Hart aan de Amstel heeft hierover
nog contact met omwonenden.
Wethouder Verheijen was zeer verheugd met de stappen die nu genomen worden. Hij is blij dat de ambities die Uithoorn heeft voor het centrum nu werkelijk worden waargemaakt. Hij bedankte Ontwikkelaar
Van Wijnen en Hart aan de Amstel
voor de goede samenwerking en
hun enthousiasme. Met een druk
op de knop startte Verheijen vervolgens een spectaculaire flyboardshow op de Amstel.

Uithoorn - Afgelopen donderdag gaf demissionair wethouder
Jeroen Verheijen het startsein voor
de sloop van de Resmipanden aan
het Marktplein en de herinrichting van de Waterlijn langs de Am-

stel. Dat deed hij met een symbolische handeling: namelijk een grote
sloopkogel door een papieren wand
heen slaan. Huub Linders van ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel gaf aan dat de werkelijke sloop

Cultuurcluster Confucius
De Resmipanden en een aantal
naastgelegen panden worden gesloopt om plaats te maken voor cultuurcluster Confucius. Hierin komen
de bibliotheek, een grand café en
een theaterzaal met ongeveer 170
stoelen. Er is ruimte voor bijvoorbeeld kunstuitleen en exposities. De
andere zalen zijn te gebruiken voor

Kwikstaart eert 35 jarig jubileum
van Kinderen voor Kinderen
Uithoorn - Drie avonden achter elkaar worden ouders van de
basisschool De Kwikstaart verwend met spetterende uitvoeringen van liedjes uit het grote repertoire van Kinderen voor Kinderen, in de aula van het Alkwin
College. Wellicht herkenden de
ouders nog wat nummers uit hun
eigen jeugd.
Met hun teddyberen in de hand
hebben de kleuters wa-wa-wawaanzinnig gedroomd, maar echt
wakker worden ze pas na de ochtendgymnastiek, want bewegen
is gezond!!! Ook zingen ze dat ze
graag een huisdier willen, maar papa en mama willen niet. Wat dacht
je van een krokodil? Wanneer ben
je eigenlijk jarig? Het duurt zolang .
Groep 3 eet dansend hun bibaboeba-bord leeg en moeten nog aan de
afwas. Gelukkig kun je erbij zingen.
Ook zingen ze over beroepen, of dat
nu wel of niet leuk is voor het kind.
Papa kan niet koken, dus gaan de
kinderen zelf aan de slag. Toch is hij
wel de beste.

Jeugdjournaal
Ook het jeugdjournaal wordt bezongen. Weet je nog? Als ik de baas was
van het journaal. Bij Groep 4 gaat het
over wat ze later willen doen: Zingen in een meidengroep of drummer
worden? Nee hoor zingen ze, ze willen allemaal, met wel héél veel enthousiasme: NIX!!! Er wordt gerapt
en gedanst. Er worden 100 kleine
feestjes gevierd, met gloeiststaafjes
voor de sfeer. Groep 5 wil beroemd
worden en droomt er al over.
Pesten
Pesten moet nu stoppen! Tijdens de
The Voice Kids komen de ‘vriendinnen voor altijd’ en de ‘beste vrienden’ voorbij in bekende liedjes. Ook
zij zijn het erover eens: Hou eens
op met dat gepest en de jury is het
er roerend mee eens. Bij het nummer “Boem Boem klap”, kon je echt
zien dat kinderen dol zijn op ritme.
Het swingde helemaal. Net zoals dat
pakkende nummer met :”van links
naar rechts”? Of dat nummer over
ADHD? Het laatste werd op zeer
overtuigende manier uitgevoerd.

Veranderd
Er veel veranderd is bij Kinderen
voor Kinderen in de afgelopen 35
jaar. Frappant dat een liedje als ‘hahaha je vader’ met leuke foto’s van
alle vaders van de kinderen in groep
6, nog net zo leuk kan zijn als een
toppertje als ‘klaar voor de start’!
Over een spreekbeurt kan je ook
zingen, net als over gympen (je kan
het best een tic noemen, “de gympentik”, en horen we dat een meester de hele wereld aan kan. Hallo
wereld...!! Tegenwoordig zorgt een
“black light” voor extra effect bij het
nummer “spinnenkoppen”. Om niet
te spreken over een zonnebril, waar
je de gekste en leukste dingen mee
kunt zien.
Voor sommigen is het de laatste
podiumavond op De Kwikstaart en
moeten zij nog even kwijt dat verliefdheid lastig kan zijn!!! Jongens
vinden meisjes niet leuk en meisjes
vinden jongens maar lastig! Maar
Cito toetsen doen, dat blijkt ook
zingend te kunnen, swingend door
kinderen, voor kinderen en ouders.

len. Hoe motiverend is dat! Het ging
en gaat me dan ook gemakkelijk af.
Weight Watchers is niet moeilijk! Je
moet alleen elke keer de knop weer
om zetten als je een keer wel wat
geks gegeten hebt. Een verloren dag
is geen verloren week! Mijn ouders
hebben me echt super goed ondersteund en ook mee gedaan. Weight
Watchers werd en is ons nieuwe leven. Ik wil niet anders meer!
En nu 1,5 jaar later is er bij Weight
Watchers bijna 60 kilo af. Ja u leest
het goed; 60 kilo!!).
Ik ben een nieuw persoon, mensen
lopen me straal voorbij omdat ze me
niet herkennen en ik krijg elke dag
complimenten. Ik voel me fantastisch en ik kan alles weer doen wat
ik wil! Fitness, hardlopen, zwemmen, fietsen, wandelen. En vooral
shoppen in “normale” winkels!
Ik ben mijn ouders, mijn vriendinnen, mijn familie, mijn coach Anja, mijn mede cursisten en mijn collega’s op werk erg dankbaar voor
hun steun! Zonder hun had ik het
niet gered! Ik wil en ga nooit meer
terug naar mijn oude gewicht, dit
ben ik en dit blijf ik! En ik kan iedereen Weight Watchers aanraden,
het heeft mijn leven veranderd en
het werkt echt!
Geinteresseerd? Hierboven staan
de adressen waar Anja haar cursussen geeft. Als u meer wilt weten, ga
er dan een heen. Kom een half uurtje voor het begin dan heeft zij alle
tijd om met u te praten.
repetities en vergaderingen of als
cursusruimte. In het gebouw komen
ook de toiletvoorzieningen voor de
passantenhaven en het biedt mogelijkheden voor boot- en fietsenverhuur, kantoor van de havenmeester, VVV.
Wanneer alles volgend planning
verloopt, wordt Confucius in 2015
gebouwd.
Waterlijn
Het Marktplein en Wilhelminakade
worden samen een levendige boulevard met horeca en waterrecreatie. Langs het water met nieuwe
steigers kan gewandeld worden op
een verhoogde promenade met bomen, bankjes en bijzondere verlichting. Terrassen liggen zoveel mogelijk bij de gevels van de horecagelegenheden. In het tussenliggende gebied komt een smalle rijbaan (eenrichtingverkeer). De Waterlijn krijgt twee havens: een jachthaven bij de Thamerkerk, een uitgebreide passantenhaven tussen
het oude gemeentehuis en de busbrug en een ‘boodschappensteiger’
bij de Schans. De werkzaamheden
voor de boodschappensteiger starten nog in mei van dit jaar. Na het
vaar- en terrasseizoen beginnen de
werkzaamheden aan de havens en
de boulevard.

Vanaf 16 mei eenrichtingverkeer op de Amstelkade
Vervolg van de voorpagina.
Zij vrezen dat bij een eerdere openstelling van het viaduct (en nog
gesloten zijnd aquaduct) dat veel
doorgaand verkeer van de nieuw
ingerichte lanen gebruik zou gaan
maken die daarop niet zijn berekend.
Veranderingen
Na vrijdag 16 mei verandert er verkeerstechnisch meteen ook het nodige in het Oude Dorp. Zo wordt de
Blauwe Zone voor parkeren opgeheven en in diverse straten een 30
km zone ingesteld. Dat is overigens
al het geval op het Thamerlint. De
gemeente onderzoekt medio dit jaar
of het niet wenselijk is om in een
deel van het dorpscentrum alsnog
een Blauwe Zone voor parkeren in
te voeren. Bij dit onderzoek zegt de
gemeente bewoners en ondernemers hierin te zullen betrekken. Ook
het parkeerverbod in de Stationsstraat en in de Willem Alexanderpoort wordt opgeheven. Bij laatstgenoemde zullen de bewoners bepaald niet blij zijn. Uit een ingesteld
onderzoek sprak vorig jaar december negentig procent zich uit tegen de opheffing van het parkeerverbod omdat men vreest voor ernstige parkeeroverlast en aantasting
van de privacy rond de woningen.
Een bewonersdelegatie bood toen

wethouder Levenbach een door de
meeste bewoners ondertekende
petitie aan. Volgens de gemeente
was er op bepaalde plaatsen al een
duidelijk ‘standaard’ parkeerverbod
van kracht, dat niet nog eens dubbel uitgevoerd behoefd te worden.
In diverse straten van het Oranjekwartier wordt verder een aantal
rijrichtingen veranderd, anders gezegd, een eenrichtingverkeer ingesteld. Dat gaat na 16 mei ook gebeuren op de Amsteloever, te beginnen bij het Piet de Kruif viaduct.
Daar wordt een eenrichtingverkeer
ingesteld vanuit de richting van
het Industriegebied naar het centrum van het Oude Dorp met daarop aansluitend ook op de Wilhelminakade, het Marktplein en een deel
van Dorpsstraat. (Voor degenen
die het al jaren gewend zijn: vanaf
de Stationsstraat onder het Piet de
Kruif viaduct richting Industriegebied kan dan niet meer!) Op de Prinses Irenelaan blijft het een tweerichtingsverkeer, net zoals in de
Amstelstraat en de Blomstraat. De
verkeersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd omdat het meeste
bestemmingsverkeer vanaf 16 mei
toch kiest voor het nieuwe viaduct
onder de busbaan om naar het centrum te gaan, dan wel in omgekeerde richting vanuit het centrum naar
het industriegebied of N201 zijn
weg te vervolgen.

’t Vrye Noortveen nieuw
groengebied bij Iepenlaan
Vervolg van de voorpagina.
Vanuit Waternet was de heer Gerard
Korrel aanwezig vanuit het bestuur.
Het groengebied wordt in overleg
met Waternet met veel water ingericht wat niet alleen goed is voor
waterberging maar ook leuk is voor
bootjes en schaatsers. Naast bewoners en belangstellenden uit het
gebied waren ook kinderen aanwezig die mee hebben gedaan aan de
prijsvraag voor het ontwerpen van
een speelvliegtuig. De tekeningen
voor het speeltoestel zijn tot 18 mei
te zien in de hal van het gemeentehuis. Het winnende ontwerp wordt
uitgewerkt en krijgt een plek in het
openbaar groengebied. De meisjes
Jasmine en Nicky werden door wethouder Ria Zijlstra gefeliciteerd met
hun mooie ontwerp dat nagemaakt

en echt in het groengebied geplaatst gaat worden. Daarnaast ontvingen ook kinderen van de school
De Zon een eervolle 2e prijs onder luid gejuich van hun klasgenoten. Het groen wordt in fasen aangelegd, fase 2 staat begin 2015 in
de planning. De eerste vrije bouwkavels aan de Iepenlaan zijn begonnen met de bouw. Deze vrije bouwkavels worden door de eigenaren zelf verkocht. Binnenkort is op
www.uithoorn/iepenlaan.nl meer informatie te vinden over het gebied
en de bouwkavels. Ook start binnenkort de bouw van een kookstudio in het groengebied. Zo wordt
een kassengebied wat in het verleden bekend stond als modern
en vernieuwend nu opnieuw een
aantrekkelijk gebied voor wonen,
werken en recreëren.

Schifting bij BVK
Bij het bekijken van de uitslagen
van afgelopen donderdag viel op
dat in alle lijnen ‘ergens in de lijst’
een gapend gat van zo’n 8% werd
geslagen. Zo scoorde in de A lijn
de nummer 12 39,24% en de nummer 11 47,92%. Daarna ging het
naar boven toe wat geleidelijker, al
zat er tussen nummer 3 en nummer 4 ook weer een gaatje van bijna 4%. De eerste plaats werd weer
eens opgeëist door Rita en Wim Ritzen met 61,81%, wat hen naast applaus ook een fles wijn opleverde en
een versteviging van hun koppositie in de totaalstand. De 2e plaats
was voor Gerda Bosboom en Rina van Vliet met 59,38% en Anneke Karlas en Jaap Verhoef wisten
zich na 2 magere scores voorlopig
uit de gevarenzone te kaarten door
nu 3e te worden met 57,99%. Dit tot
verdriet van Kitty van Beem die ook
wel weer eens de krant wilde halen
maar dat net niet redde. Wederhelft
Huub heeft geen last van dergelijke
plaatsingsdrang, dus die noemen
we hier niet. Bep Verleun en Ria van
Zuylen hadden duidelijk hun avond
niet en zitten in een neerwaartse
spiraal. De 14e plaats van de 14 was
hun lot.
In de B lijn viel het genoemde gat
van 8% tussen de nummers 9 en 10.
Die 10e plaats was, net als in de andere lijnen, wel goed voor een flesje
Paaswijn. In deze lijn 5 dames in de

top 3. Leny Heemskerk en Agnes de
Kuijer scoorden het hoogst van de
hele zaal met 63,19%. Met 61,81%
konden ook Rie Bezuijen en Gerbrand van Nigtevegt terug kijken op
een geslaagd optreden. Op de 3e
plaats eindigden Ria Bulters en Ans
Nieuwendijk met een eveneens niet
kinderachtige 60,07%. Nu is kinderachtig ook wel het laatste wat je
met deze dames associeert. Cor wilde het laagst eindigende paar liever
niet opnoemen en hun score al helemaal niet. Toen wist iedereen genoeg. Partner Jos Bader moest het
ook lijdzaam aanhoren.
In de C lijn zat er tussen de nummers 5 en 6 een verschil van
7,92% en ook hier leverde de 6e
plaats ook een fles wijn op. Yvonne Koestal en Harry Rubens pakten
met hun 1e plaats met 62,92% ook
zo’n flesje mee en een dergelijke
topprestatie voor dit gelegenheidspaar hadden zij zelf ook niet durven
voorspellen. Grote klasse dus! Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma
deden prima mee met 60,83%, goed
voor de 2e plaats deze avond en
voor de 2e plaats in de totaalstand.
Het grootste applaus van de avond
viel echter ten deel aan Loes Takes
en Anneke Pier die met 60% de 3e
plaats behaalden. Is de ban nu dan
toch eindelijk gebroken en gaan de
dames echt doorbreken? We houden het scherp in de gaten.
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Aanmelden Turfstekerstoernooi

CSW vecht tegen degradatie

Vinkeveen - De Vinkeveense volleybalclub Atalante organiseert traditiegetrouw weer het Assuline Turfstekerstoernooi. Dit buitentoernooi
wordt zondag 25 mei voor het 26e
jaar georganiseerd. Het toernooi zal
plaatsvinden op de grasvelden van
‘de Vinken’, op sportpark De Molmhoek in Vinkeveen. Inschrijving staat
open voor bedrijventeams, stratenteams, vriendenteams, volleybalteams, enz, zolang je maar met minimaal zes personen bent. En bij
voorkeur staan er steeds twee dames in het veld. Er zijn twee verschillende competities: Het recreatie toernooi: dit toernooi is bedoeld
voor teams die het leuk vinden om
een keertje te gaan volleyballen om
gezellig een dagje sportief bezig te

Wilnis - Voor CSW worden de laatste twee wedstrijden van het seizoen heel cruciaal in de strijd tegen
degradatie. Op eigen veld werd zaterdag een 2-2 gelijkspel behaald
tegen Eemdijk en omdat alle andere ploegen boven CSW verloren is er
nog van alles mogelijk.

zijn. Het Super recreanten toernooi
is bedoeld voor teams met volleybalervaring die niet bang zijn om een
stevig potje te volleyballen.
In beide competieties wordt gestreden om een wisseltrofee. De punten
van de hele dag bepalen wie in de
finales komen. In de middag heb je,
waar mogelijk, andere tegenstanders, dus iedereen maakt kans
om punten te pakken. Kinderen zijn
welkom, er is een hoop speelruimte. Wil je meedoen aan één van deze toernooien, neem dan telefonisch
contact op met Han Feddema (0297287952) of meld je aan via de website www.vv-atalante.nl. Kosten zijn
€30,- per team. Aanmelding dient te
geschieden voor 5 mei. Graag tot
ziens op zondag 25 mei!

Spektakel bij Schaakvereniging
Denk en Zet
Mijdrecht - Nederlands Kampioen en schaakgrootmeester Dimitri Reinderman wint 28 schaakpartijen. De aanleiding was ons 100-jarig bestaan en één van onze activiteiten was een simultaanwedstrijd.
De tafels met borden werden opgesteld in een U-vorm. Aan de buitenzijde zaten de 32 deelnemers, leden, oud-kampioenen en genodigden. Wij speelden allemaal met de
zwarte schaakstukken. De simultaanspeler Dimitri wandelde aan
de binnenzijde langs de borden en
deed aan ieder bord één zet met
zijn witte stukken. De tegenstanders kregen per zet precies zo veel
bedenktijd als de simultaanspeler
nodig had om de kring rond te lopen. Als de simultaanspeler Dimitri bij een bord aankwam, moest de
tegenstander direct zijn zet uitvoeren. Daarna deed Dimitri een tegenzet en liep door naar het volgende

bord. Als na een uurtje de eerste
spelers door verlies afvielen, kwam
Dimitri steeds sneller terug, wat de
spanning nog meer opvoerde. Binnen 4 uur was het beslist met 4 remises Gert Jan Smit, Cees Verburg,
Harris Kemp en Jan de Boer. Met 28
winstpartijen heeft de schaakgrootmeester Dimitri Reinderman zijn titel meer dan waargemaakt.

Winst voor HSV
handbalmeiden E1
De Hoef - Zaterdag 19 april 2014
deden de handbalmeiden van
HSV’69 uit De Hoef mee aan jaarlijkse WA Verlaan bij KDO in de
Kwakel. Altijd weer een leuk toernooi in de regio. Er stonden een 4
tal wedstrijdjes op het programma.
De eerste wedstrijd speelde we op
gras. Het had de avond/nacht ervoor geregend en het gras was nat.
Dat was wel even wennen ook het

stuiteren ging niet echt gemakkelijk. Ondanks alles kwam HSV
al snel voor te staan en uiteindelijk wonnen de meiden dik. Ook de
3 wedstrijden erna werden gewonnen door HSV en zo werden ze met
het maximale aantal punten kampioen in hun poule. Bente, Britt, Isabella, Merel, Mila, Naomy, Rachelle,
Sam, Sita, Sophie en Tesse. Top gedaan meiden!

Meiden groep 6 Proostdijschool
schoolvoetbalkampioen
De Ronde Venen - Afgelopen
woensdagmiddag 16 april zijn de
meiden van groep 6 van de Proostdijschool schoolvoetbalkampioen
geworden van De Ronde Venen.
Direct bleek dat de meiden van de
Proostdij er lekker zin in hadden. De
spannende eerste wedstrijd werd
uiteindelijk gewonnen met 2-1, een
nipte overwinning en een goed begin. Ook de volgende 3 poulewedstrijden verliepen voorspoedig in het
voordeel van de Proostdij. Zodoende
werd de poulefase met 4 overwinningen zonder puntverlies afgesloten, op zich al een knappe prestatie.

Argon geeft niet thuis
tegen Odysseus
Mijdrecht - Argon heeft thuis tegen
Odysseus’91 weer geen doelpunt
kunnen maken. Het kreeg wel een
paar echte kansen en een handvol
mogelijkheden maar, net als vorige
week gaven de aanvallers niet thuis.
In de slotfase moest Argon zelfs onnodig een tegendoelpunt incasseren waardoor het opnieuw met lege
handen kwam te staan. Enig positief
punt was dat Nick van Asselen, na
een lange revalidatieperiode weer in
de basis elf kon starten. In het begin
waren beide ploegen gelijkwaardig,
Odysseus was fel op de bal en verdediging van de gasten gaf weinig
weg. Pas na een klein half uur kon
het eerste wapenfeit worden genoteerd, een als voorzet bedoeld schot
van Nick van Asselen kon in tweede instantie door de Odysseusgoalie worden gepakt. Even daarna
kon ook een schot van Epi Kraemer
doelman v.d. Lecq niet echt imponeren. Een schot van Lorenzo Zorn
was van te grote afstand om gevaarlijk te worden en een vrije trap van
Marlin Bot werd door Eric Mulder
knap ingekopt maar ook hier kreeg
de doelman zijn vingers achter.
Pogingen
Daarna zagen we twee pogingen
van de gasten maar daar ontbrak de
juiste richting aan. Het tempo van
de wedstrijd was in deze fase niet
hoog en de nauwkeurigheid was ver

te zoeken.Het eerste wapenfeit in
de tweede helft kwam van de kant
van Odysseus, maar het schot van
Van Wijk werd door Argondoelman
Romero Antonioli gestopt. Met nog
een half uur te gaan moesten gelegenheidsaanvaller Wouter Winters
en Nick van Asselen het veld ruimen
voor Vincent van Hellemondt en
Jasper Werkhoven. Daarna zagen
we een kleine opleving bij Argon,
Van Hellemondt kopte, na aangeven
van Lorenzo Zorn, in handen van de
keeper en Epi Kraemer vond ook
de sluitpost op z´n weg. Met Justin Carolina in de ploeg voor Groenen werd het spel er niet beter op.
Wel zagen we een pracht kans Voor
Epi Kraemer toen Vincent van Hellemondt de bal op hem doorkopte
maar ook Kraemer schoot net naast.
Twee minuten voor tijd werd Argon
toch nog gevonnist, een blunder in
de Argondefensie werd doeltreffend
afgestraft door Torben Vrielink. Een
wanhoopsoffensief van Argon leverde alleen maar pogingen op, Mulder en Werkhoven mikte te hoog
en Odysseus kwam bijna tot nog
een doelpunt maar Vrielink was zo
meelevend dat hij de bal via de paal
maar voorlangs schoot. Door dit resultaat haakt Argon opnieuw even
af voor een prijs. Nog twee wedstrijden te gaan, te beginnen op 3 mei
tegen en naar Woudenberg.
Foto: sportinbeeld.com

Al in de eerste minuut keek CSW
tegen een 0-1 achterstand aan. Bij
een aanval over rechts werd de bal
breed gelegd op de sterke spits die
vervolgens Eemdijk een voorsprong
bezorgde. CSW pakte de draad hierna goed op en ging verbeten op
jacht naar de gelijkmaker en kreeg
daarvoor wel degelijk de kansen. Jilles Klumper speelde zich knap vrij
aan de linkerkant van het veld maar
zijn schot kwam in het zijnet.
Na een schitterende steekbal van
Berry Kramer op Mike Cornelissen
kwam de bal bij Dave Cornelissen
maar ook hier verdween de bal in het
zijnet. Even later kon Clayton Karsari zomaar opstomen van achteruit
en hij bediende Jay Klaas Wijngaarden op maat maar het schot uit de
draai werd gekeerd door de doelman. Ook Eemdijk kwam er nog een
paar keer gevaarlijk uit maar twee
schitterende reddingen van doelman Dirven voorkwamen een grotere achterstand. Er moest een foutje van de doelman van Eemdijk aan
te pas komen om CSW aan de gelijkmaker te helpen. Bij een vrije
trap vanaf rechts liet de doelman de
bal uit zijn handen glippen en Dave
Cornelissen wist hier wel raad mee
en schoot snoeihard in. Nog voor
rust had CSW aan de leiding kunnen komen toen Wijngaarden alleen
op de doelman kon afgaan maar zijn
schot verdween hoog over

Gaatje
Na rust nam CSW direct het heft in
handen maar wist vooralsnog geen
gaatje te vinden in de hechte defensie van Eemdijk. Het was zelfs Eemdijk dat weer op voorsprong kwam.
Na slordig balverlies op het middenveld van CSW werd de bal direct
diep gespeeld en met een prachtige boogbal verdween de bal in het
doel. CSW pakte de draad weer
op en ging nog meer pressie spelen maar stuitte vaak op een overvol
strafschopgebied. Maar de ploeg
van trainer Sluijk kreeg wel degelijk
kansen. Wijngaarden knalde in vrije
positie in de handen van de keeper
en bij een prima actie van Dave Cornelissen had hij beter zelf kunnen
schieten in plaats van de bal breed
te leggen. Ook een aantal vrije trappen rond de zestien meter werden
niet verzilverd. Bij de spaarzame
counters van Eemdijk stond de verdediging van CSW steeds goed om
de klus te klaren. De dikverdiende
gelijkmaker moest komen uit een
terecht gegeven strafschop. Wijngaarden liep met de bal de zestien
binnen en werd van achteren aangetikt. Vervolgens was het Marciano Kastoredjo die de keeper het nakijken gaf en daarmee de 2-2 op het
bord schoot. CSW ging puur voor de
winst en kreeg daarvoor ook nog de
kansen. Kramer was heel dicht bij
een treffer maar zijn schot was net
even te zacht om de keeper te passeren. Ook Wijngaarden kreeg nog
een goede kans toen hij helemaal
vrijstond bij de tweede paal maar
helaas kon hij de bal niet onder controle krijgen. Zo bleef het voor CSW
bij een 2-2 gelijkspel maar gezien
de kansen deze middag had CSW
zeker een driepunter verdiend.
Foto: sportinbeeld.com

Degelijke overwinning
Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
reisde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 af naar Delft om
te spelen tegen studentenvereniging Paal Centraal. Een niet te onderschatten ploeg die al aardig wat
punten bij elkaar gesprokkeld had
tegen hooggeplaatste tegenstanders. Voor Atlantis was het erg belangrijk om in deze wedstrijd de volle punten te behalen en de stijgende lijn in het spelniveau door te zetten na de slechte start van de tweede heft van het buitenseizoen. Door
vooral verdedigend uitstekend werk
werd het uiteindelijk een afgetekende overwinning van 3-12 en is Atlantis weer terug op koers om het
seizoen als kampioen af te sluiten.
Atlantis was van plan om in deze
wedstrijd vanaf het begin de leiding
te pakken en eigenlijk Paal Centraal
geen enkele kans te geven om in de
wedstrijd te komen. Met een toenemend windje over het veld bleek het
voor de Mijdrechtenaren toch vrij
lastig de aanvallen met een goal af
te ronden waardoor de eerste vakwissel lang op zich liet wachten.

Maar verdedigend werd er ook niets
weggegeven zodat de Rabobank
equipe een voorsprong van 0-2 kon
pakken. Helaas had de tweede aanval van Paal Centraal wat minder
moeite de korf te vinden, waardoor
het na twee aanvallen alweer gelijk
stond. Atlantis was hier echter niet
van onder de indruk en ging stug
door. Met degelijk spel werd er naar
de rust toegewerkt en werden met
een stand van 2-5 op het scorebord
de kleedkamers opgezocht.
In de tweede helft was het voor Atlantis zaak het gat zo snel mogelijk
te vergroten en ieder sprankje hoop
dat bij Paal Centraal misschien nog
leefde gelijk om zeep te helpen. En
zo gebeurde het ook. Atlantis breidde de voorsprong gestaag uit en
Paal Centraal kwam op een verdwaald afstandsschot na, niet meer
op het scoreformulier voor. Verdedigend werd het goed dicht gehouden en één vak wist zelfs de hele
wedstrijd de nul te houden. Zo konden de twee punten na een eindstand van 3-12 mee worden genomen naar Mijdrecht.

Uiteraard werden de tegenstanders
vanaf de kwartfinales steeds sterker.
Maar ook de meiden van de Proostdij raakten steeds beter op elkaar
ingespeeld. Resultaat: de kwartfinale werd met 2-0 gewonnen, en vervolgens de halve finale met 1-0.
In de finale tegen de Trekvogel
speelden de meiden van de Proostdijschool hun beste wedstrijd van
de middag en na het laatste fluitsignaal stond er 2-0 op het scorebord
in het voordeel van de Proostdij. De
felbegeerde beker was binnen. Een
uitbundige huldiging volgde. Proficiat, meiden!

Droomstart voor TVDRV
zaterdag heren 2
Mijdrecht - Jarenlang speelt het
tweede team van De Ronde Vener de voorjaarscompetitie van de
KNLTB in de tweede klasse. Met een
jaarlijks terugkerende degradatiestrijd, leek kampioenschap tot vandaag altijd buiten bereik. Zes wedstrijden worden er op een competitiedag gespeeld en geven aan het
einde van de dag de einduitslag. Na
de twee maal 4-2 zege van afgelopen weken, lieten de mannen zien
dat een tenniswedstrijd geen drie
uur hoeft te duren. Na een uur waren de singles van Axel Heikens en
Gerben Dijkstra in de pocket. Beide gaven maar liefst niet meer dan 3
games weg. Eelco van Gent speelde
een ijzersterke enkel, maar moest
het helaas, ook in een uur, afleggen tegen de fitte eerste speler van
Vreeswijk. Viktor Ruijgrok speelde, na maanden van blessure, zijn
eerste wedstrijd. Fitter dan ooit, begon hij aan zijn wedstrijd en deed
het fantastisch in twee sets. 3-1
uit de singles! Een pot op hoog niveau speelde Dijkstra en van Gent

en klopte Vreeswijk met de eerste
dubbel. Ruijgrok en Heikens speelde een onzekere laatste wedstrijd,
maar herstelde net op tijd en maakte de 5-1 einduitslag door na 3 uur
met 7-6 4-6 7-6 te winnen. Koplopers na drie weken, een droomstart!
Foto: sportinbeeld.com

Alfa Romeo Spider Register
doet Ronde Venen aan
Beatrixschool kampioen
schoolvoetbal
De Ronde Venen - Op de laatste dag van het schoolvoetbal gingen, van de
Pr. Beatrixschool uit Wilnis, 5 teams hun best doen een beker binnen te halen.
Na een 1e plek voor de jongens en een 2e voor de meisjes van groep 8 was
iedereen gemotiveerd zijn best te doen. Op alle velden werd enthousiast gevoetbald, maar soms waren de tegenstanders net te sterk. Bij de meisjes van
groep 3/4 leek alles te lukken deze middag. De doelpunten werden met gemak gescoord en alle wedstrijden werden gewonnen. Na een spannende finale mochten de meisjes de beker in ontvangst nemen.

De Ronde Venen - Zondag 27
april; doet de Alfa Romeo Spider
register de Ronde Venen aan. Op
de verjaardag van Koning Willem
Alexander rijdt de vereniging een
mooie rit door het groene hart. Het
Alfa Romeo Spider Register is een
levendige vereniging met rond de
500 leden. Binnen de vereniging zijn
veel leden actief binnen het bestuur,
clubblad Spiderama, de verschillende commissies, de website en natuurlijk de evenementen! Het Alfa
Romeo Spider Register is een club
van enthousiaste liefhebbers en eigenaren van Alfa Spiders. Wij zijn
zelfstandige club met een eigen be-

stuur en eigen financiële middelen.
Onze belangrijkste doelstelling is
plezier te beleven met onze Spider.
Door o.a samen te rijden en nieuwe Spiderrijders liefhebbers te ontmoeten.
Meerijden gaat als niet lid helaas
niet, wel is dit een mooie gelegenheid om de vele verschillende Alfa
Romeo Spiders te bewonderen. De
auto’s en hun bestuurders verzamelen vanaf 10.00 uur bij Rendez Vous,
waarna rond 11.00 uur vertrokken
word voor een rit van ongeveer 110
km door het groene hart, langs de
meest bekende wateren in de regio.
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Peter Bosse wint Duffel
Regio - Jongstleden zaterdag werd
de tweede vlucht van de Vitesse
competitie vervlogen voor de postduivenliefhebbers van onze regio
uit een reeks van zeven vluchten
met een afstand tussen de tachtig
en driehonderd km. Op deze vluchten komen de duiven naar voren die
de meeste sprintkwaliteiten in huis
hebben.Ondanks de stevige oostenwind was het weer prima. Deze windrichting is niet bepaald gunstig want de duiven worden naar de
kust gedreven met als gevolg dat ze
weer terug moeten vliegen richting
Uithoorn. Ondanks deze ongunstige wind wist Peter Bosse uit Uithoorn een vroege duif te klokken.
De duiven werden om 10:00 uur gelost voor ong. 130 km. Peter zijn eerste duif arriveerde om 11:38:25 op
zijn hok. Deze doffer maakte daarbij een snelheid van 1311 m. p/min.
wat neerkomt op ruim 78 km. p/uur.
Daarmee eindigde de duif op de
22ste plaats in Rayon F waar 3247
duiven aan de start stonden. Tweede op deze vlucht werd één van de
nieuwe leden van onze postduivenvereniging de heer Ali Khodair uit
Aalsmeer die hiermee direct zijn visitekaartje heeft afgegeven. Derde op deze vlucht werd Martin van
de Hoort uit Uithoorn die sinds kort
van zijn welverdiende pensioen mag
genieten en zodoende meer tijd aan
zijn duivenhobby kan besteden. De
duivenliefhebbers uit de regio kunnen hier rekening mee houden!! In

Rayon F werd Ali 75ste en Martin
86ste.
De volledige uitslag.
1.
Peter Bosse, Uithoorn
2.
Ali Khodair, Aalsmeer
3.
Martin v.d. Hoort, Uithoorn
4.
Ron den Boer, Uithoorn
5.
Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
6.
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
7.
Hans Half, Amstelhoek
8.
Martin Bosse, Uithoorn
9.
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
10.
Ton Duivenvoorde, De Hoef
11.
Theo Vlasman, Uithoorn
12.
Darek Jachowski, Mijdrecht
13.
Co Oussoren, Vinkeveen
14.
Piet van Schaik, Uithoorn
15.
Theo Fiege, Uithoorn

Stormbaan
Dit werd mogelijk gemaakt door spon-

Legmeervogels E1 wint E
top toernooi
Uithoorn - Geen paasontbijt maar
vroeg op pad voor voetbal Een sterk
bezet toernooi met teams uit Leeu-

warden maar ook uit Belgie. Legmeervogels zit in de poule met OSC
Nijmegen, IJburg Amsterdam en

Bmx west competitie
Rijswijk

20e Kwakeltonners jeugdkamp:
Expeditie Robinson
De Kwakel - Voor de 20e keer is de
jeugd van Badmintonvereniging De
Kwakel op kamp geweest. Deze jubileum editie stond geheel in het teken
van Expeditie Robinson en speelde
zich af in Het Boshuis in Driebergen.
25 jeugdleden en 9 leiders begaven
zich naar het ‘onbewoonde eiland’. Op
vrijdagavond moest er na aankomst
naar voedsel gezocht worden, na enige tijd speuren was er soep, brood en
worst bij elkaar gesprokkeld en kon er
gegeten worden. De jeugdleden werden verdeeld in 5 kampen en elk kamp
maakte een eigen vlag aan een mooie
stok die zij in het bos zochten. Hierna begon het al donker te worden en
was het tijd voor een speurtocht in het
bos die uitgezet was met aluminiumfolie. Na terugkomst op het kamp vond
bij het kampvuur de eerste eilandraad
plaats. Hierin gaf iedereen binnen zijn
kamp een positieve stem aan de beste
Robinson. De vijf winnaars verdienden
een Robinsonketting die hen immuniteit gaf voor corvee zolang de ketting gedragen werd. Zaterdagochtend
startte traditioneel met ochtendgym.
Na het ontbijt werden er drie groepen
gemaakt die geblinddoekt in de auto op een afstand van 5-8 km van het
kamp gedropt werden en samen met
2 leiders hun weg terug moesten zien
te vinden. Bij terugkomst op het kamp
stond er een gigantisch luchtkussen
met een stormbaan van 21 meter.

Theole Tiel. De eerste tegenstander
is direct ook een sterke en de wedstrijd eindigt in een een 0-0 eindstand Na een uurtje rust mag LMV
aantreden tegen AFC IJburg. Ook
dit is een sterke tegenstander en
er worden pittige duels uitgevochten Helaas geen winst of verlies 0-0.
Voor de middag nog de laatste tegenstander Theole. Met mooi combinatievoetbal en aanvallen is de
eindstand 3-0 Met doelpunten van
Zicco 1-0 en 3-0 en Camiel 2-0

soring van JK BOUW. Gecombineerd
met een circuit van Robinsonproeven
is iedereen meerdere keren over de
stormbaan gegaan. Aan het einde van
de middag werd de bonte avond geïntroduceerd, elk kamp zou in de avond
een stukje gaan opvoeren en kreeg te
horen wat de leiding voor hen in petto had.
Voor en na het avondeten was er vrije
tijd en oefentijd en op de bonte avond
heeft iedere groep een leuk origineel
stukje laten zien. Ook de leiding deed
mee met een toneelstukje geschreven door de jeugdleden, een jubileumquiz en een filmpje. Bij het kampvuur werd de tweede eilandraad gehouden en wisselden alle immuniteitskettingen van eigenaar. Zondagochtend was het alweer tijd om de spullen op te ruimen en werd in het bos en
rondom de zandvlakte het handelspel
gespeeld. Hierbij proberen de groepen
zoveel mogelijk geld te verdienen door
in spullen te handelen met verschillende verkoopposten.
Na de lunch vertrok de groep weer het
bos in voor het finalespel: een aaneenschakeling van proeven en spellen die groep tegen groep gespeeld
werden en tot veel hilariteit leidde.
Toen kwam er toch echt een einde aan
het 20e kamp. Na de laatste eilandraad, de prijsuitreiking en groepsfoto
vertrokken we per auto weer naar de
bewoonde wereld. Iedereen bedankt
voor de gezelligheid en vrolijkheid!

Uithoorn - Afgelopen zondag 20
april werd de derde BMX West competitie verreden op de baan in Rijswijk. Ondanks dat het eerste paasdag was hadden toch veel rijders van
UWTC zich ingeschreven, 51 in totaal. Er waren 43 manches in de eigen klasse en 25 manches in de open
klasse, de klasse voor de dagprijzen. Klokslag 10.30 uur werd er mooi
op tijd begonnen, het zonnetje begon lekker te schijnen maar de wind
waaide stevig over de baan. Bij de
boys 8 jaar waren de Uwtc-ers Jur de
Beij en Bo Versteeg in een felle onderlinge strijd verwikkeld. Bij de boys
11 jaar zaten er 4 UWTC-ers in één
bak, Max de Beij, Jochem v.d. Wijngaard, Tonko Klein Gunnewiek en
Melvin van de Meer. Melvin liet vandaag zien dat hij er echt zin in had, in
de tweede manche lag hij tot de laatste bocht op de 4e plaats. Maar Melvin zette het gas erop en op het laat-

ste stuk gaf hij de andere drie UWTCers het nakijken, een prima prestatie! Arjan van Bodegraven, verleden
week nog twee keer gevallen in Heiloo, liet vandaag zien dat hij weer helemaal terug is en reed in zijn manches mooi naar de eerste plaats.
Bij de eerste manche bij de open
klasse bij de boys 8-9 jaar vergiste Bo
Versteeg zich in zijn manche en startte per ongeluk een groep eerder ondanks die late start reed hij mooi naar
de 4e plaats. Dit telde alleen niet en
kon Bo daarna gelijk weer aan de bak
in zijn eigen manche daarin eindigde
hij helaas op de 6e plaats. Jur de Beij was zo lekker van het zonnetje aan
het genieten dat hij zijn hele derde
manche in de open klasse was vergeten?!? Gelukkig kon Jur dit hebben
en ging gewoon door naar de finale!
Om 13.00 uur werden er nog 3 herkansingen verreden voor een plekje in de halve finale. Bij de lady’s 14

Paassportdag/sponsorloop
op BS de Zwaluw
Regio - Op donderdag 17 april was
het alweer groot feest op basisschool de Zwaluw in Nes aan de
Amstel. De dag begon met een traditioneel paasontbijt. Alle kinderen
hadden iets lekkers meegenomen
om met de andere kinderen van de
klas op te eten.
Toen de buikjes volgegeten waren
was het tijd om actief te gaan doen.
In 12 groepen van kinderen uit verschillende groepen werden diverse sporten en spelletjes gedaan.
Touwtrekken, stormbaan, basketbal,
haasje prik en eieren zoeken stonden o.a. op het programma. De sfeer
tijdens de sportdag was geweldig!
Alle kinderen waren vrolijk en spor-

tief en de zon liet ons gelukkig niet
in de steek!
Aan het begin van de middag stond
de eiertik- wedstrijd op het programma. Ik elke groep werden
spannende voorrondes gehouden.
Daaruit kwam per groep een winnaar. Na de voorrondes kwamen alle groepen bij elkaar in de aula om
getuige te zijn van de finale. Janna uit groep 5 kon zich uiteindelijk
de winnaar van de eiertik-wedstrijd
2014 noemen.

Legmeervogels gaat door als
groepswinnaar door en treft de
nummer twee uit poule D VV Trekvogel uit Nijmegen. Ook in dit duel geen treffers dus zal een penaltyserie zal uitkomst moeten brengen.
Legmeervogels start met Niek en
de eerste is raak. Keeper Sem stopt
de eerste van de tegenstander. Nu
weer Legmeervogels met Dylan en
de bal raakt de touwen De spanning neemt toe bij keeper Sem en
hij stopt ook de tweede penalty en
Uithoorn door naar de halve finale.
Dit is een wedstrijd het Belgische
Eendracht Aalst. Een snelle tegenstander met kansen aan beiden zij-

Deze finale gaat tegen FC Abcoude
Trainer/coach Rene zegt tegen de
jongens dat ze er vol voor moeten
gaan en dat doen ze ook. Vroeg in
de eerste helft scoort Niek op aangeven Camiel vanuit een corner de
1-0 Het blijft nog minstens 15 minuten spannend
De 1-0 is de eindstand en de jongens winnen de Kluis Trophy. Uit dit
resultaat blijkt dat je ook wedstrijden op pure wilskracht kan winnen
Fysiek was Legmeervogels de sterkste Dank aan trainer Rene en spelers Vincent,Dylan,Stan,Lars,Niek,Jo
rdy,Camiel,Milan,Wouter,Mathijs,Zic
co en keeper Sem die het team twee
keer in de race heeft gehouden voor
het behalen van deze cup.

jaar en ouder lukte het Priscilla v.d.
Meer wel om in de halve finale te komen door mooi derde te worden. Lisa Bouwmeester werd helaas vijfde
voor haar geen plek in de halve finale. Eerst werden er bij de boys 12
jaar en de boys 17+ nog een kwartfinale verreden in de eigen klasse en
bij de boys 10-11 in de Open klasse ook. Dit pakte goed uit voor Jordi
den Hartog bij de boys 12, hij eindigde op de vierde plaats. Bij de boys 17
lukte dit ook voor Michael Schekkerman, Mats de Bruin en Wiljan Brouwer. In de open klasse kwartfinale 10-11 reden ook Max de Beij (2e),
Melvin v.d. Meer (4e) en Tonko Klein
Gunnewiek(4e) mooi naar een plek
in de halve finale. Voor Tonko was het
nog erop of eronder in zijn manche,
hij lag op de vijfde plaats maar na de
bocht kwam hij schouder aan schouder met zijn tegenstander waardoor
zij beiden dreigde te vallen maar Tonko pakte dit goed op en reed zo mooi
naar de vierde plaats. Na een korte pauze zodat een ieder zich weer
kon opladen voor de 16 halve finales in de eigen klasse en de 10 halve finales in de open klasse werd er

om 13.50 uur begonnen. Hierin veel
UWTC-ers die zich wisten te plaatsen
voor die felbegeerde plek in de finale van de eigen en/of open klasse. De
spanning begon al aardig op te lopen
voor de grote finales. Om 14.30 uur
werd begonnen met de A-finale cruisers 40 + daarin reed Patrick Kroon
mooi naar de tweede plaats, Eelco
Schoenmakers werd mooi 3e.

Zwaluw steunt. Het goede doel is
Stichting Derde Wereld Hulp. Tijdens de India middag was er al ruim
€500 opgehaald voor deze stichting
om een wasmachine te kopen voor
een klein weeshuis in India. Alle
kinderen hebben in de voorgaande
week hun best gedaan om sponsors
te zoeken. Na een half uur rennen
resulteerde dit in een voorlopig op-

gehaald bedrag van ruim €1000!!! Dit
betekent dat er ook nog een droger
gekocht kan gaan worden voor het
weeshuis! Wij zijn enorm trots op
de kinderen en ouders van de Zwaluw! Na de sponsorloop konden de
kinderen genieten van een welverdiend bekertje limonade en gezonde snacks gesponsord door Albert
Heijn Zijdelwaard.

De top 3 uitslag van de A-finales:
cruisers 30-39: Erik Schoenmakers
3e, cruisers 17-29: Wouter Plaisant
v.d. Wal 2e, Boys 8 : Jur de Beij 3e
,Boys 9: Rens Grommel 3e, Boys 10:
Brian Worm 2e, Boys 13: Maarten v.d.
Mast 2e Boys 14; Bart van Bemmelen
1ste en Joey Nap 3e de volledige uitslag is te lezen op BMXwest.nl.
De volgende rijders van UWTC gingen nog met een mooie beker naar
huis Boys 13-14 : Bart van Bemmelen 1ste en Joey Nap 2e. Om 15.30
uur was de wedstrijd afgelopen en
kon een ieder tevreden huiswaarts
keren. De volgende BMX west wedstrijd wordt op 4 mei verreden op de
baan in Zoetermeer.

Derde Wereld Hulp
Als laatste, maar zeker niet als minste van de dag deden de kinderen
van de Zwaluw mee aan een sponsorloop voor het goede doel dat de

KDO C3 ongeslagen kampioen
De Kwakel – De C3 van s.v. KDO
is met een verdiende 14-0 overwinning op Swift op overtuigende wijze
kampioen geworden. De uitslag had
nog veel groter uit kunnen uitpakken want zowel de lat als de doelpalen stonden verschillende keren
in de weg. Met een voorsprong van
9 punten op de nummer 2 en een
doelsaldo van 53 voor en slechts 5

den maar geen doelpunten. Op naar
de penalty serie . Voor Legmeervogels staan Niek, Dylan en Vincent
klaar. Niek weer als eerste en raak,
Maar ook Aalst raak het net. Nu
staat Dylan klaar en schiet onder
de keeper door goal. Sem Uithoorns
topkeeper stopt de tweede net op
de doellijn en Vincent scoort ook de
derde dus ze spelen de finale.

tegen kan de concurrentie de resterende wedstrijden niet meer langszij komen. Succes-coach Olav Swart
kan vooral trots zijn op de fijne manier waarop de spelers dit seizoen
elke week als een hecht team voor
het beste resultaat gestreden hebben. Het plezier en enthousiasme
waarmee dit elftal met elkaar wekelijks het veld op ging heeft absoluut

bijgedragen aan het bereiken van dit
kampioenschap. De spelers, met ieder zijn specifieke individuele kwaliteiten, raakten tijdens het seizoen
steeds beter op elkaar ingespeeld.
Bovendien werd iedereen door elkaar en met elkaar naar een hoger
niveau getild. De letters KDO hebben er door de C3 weer een nieuwe
betekenis bij gekregen: Kameraad-

schap Doet Overwinnen! Zondag jl.
is de KDO C3 in het bijzijn van de
trotse ouders gehuldigd met bloemen en een medaille waarna er door
KDO getrakteerd werd op patat en
een (fris) drankje. Dit terwijl de ouders konden genieten van koffie en
zelfgebakken appeltaart of cake.
Op de foto: Carsten, Davy, Thijmen,
Menno, Mo, Xander, Dawid, Stijn, Joris, RiCk, Quinten, Tom, Toine, Dean,
Reinard, coach Olav en grensrechter
Peter.

Bridge-omelet bij
Paasdrive De Legmeer

Stijn Ruijter
wint jeugdronde

Uithoorn - De Paasdrive van Bridgeclub de Legmeer leverde niet alleen eieren op voor de meeste deelnemers.
De top integrale uitvoering van deze
avond mixte de uitslagen op een bijzondere manier. Veel gerenommeerde
paren vonden zich in de uitslag ver in
de onderste regionen terug en omgekeerd glorieerden vele normaal minder
bridgebedeelden. De allerbeste waren
Tonny & Otto die met 63,75% even lieten zien dat ze eigenlijk best mee kunnen bij de A. Trudy & Cathy volgden
knap met 62,50% en die opereren toch
meestal in het bovenste B segment.
De verrassing waren Maria & Klaas.
Als C- tjes al lang verwoed bezig om
hogerop te komen, lukte het nu zowaar een derde plek binnen te slepen
met 59,90%. Hulde en nu het succes
vasthouden! Lijnie & Rita hielden de
eer van de top paren hoog als vierde
met 57,29%, evenals Cees & Ruud die
op het zelfde percentage uitkwamen.
Tom & Herman kwamen op 57,19% uit

Uithoorn - Bij de landelijke jeugdronde in Alphen aan de Rijn op Paasmaandag stonden twee UWTC-ers
aan de start. Mees van Smoorenburg
(categorie 3) kon goed meekomen. Hij
vond dat “er niet zo heel er hard werd
gereden”. Uiteindelijk werd hij 15e. In
de wedstrijd van Stijn Ruijter in categorie 7 waren er veel aanvallen. Stijn
probeerde het ook een keer en reed
verder lange tijd mee voorin. Toen hij
zich even terug liet zakken reden er
twee man weg en die sloegen een
flink gat. Maar na enkele ronden werden ook zij weer ingerekend en leek
het peloton zich op te maken voor een
massasprint. Tot 5 ronden voor het
eind een groepje van 4 renners wegsprong waaronder Stijn. Hierdoor viel
het peloton regelmatig stil en werd
het gat onoverbrugbaar. In de sprint
was Stijn vervolgens de snelste. Daarmee heeft Stijn zijn eerste overwinning in een KNWU wedstrijd van dit
seizoen te pakken.

en dat past zo ongeveer wel bij hun
klasse. Hetzelfde geldt voor An & Jan
die met 56,88% ook duidelijk bij de
sub top horen. Voor Ans & Wim is dat
minder vanzelf sprekend en de 56,35%
mag dan ook zeker aan de balk! Plaats
negen was voor Heleen & Mees, het
paar dat bijzondere hoogtepunten regelmatig afwisselt met zeer diepe dalen. Nu dus een goed Paas weekend,
er kwamen nog 33 paren achter ze.
Lenie & Tina sloten de top tien af met
een keurige 55,83% en de rest van de
club moet dus vooral flink blijven oefenen. Volgende keer de tweede zitting
van de laatste ronde paren competitie van dit seizoen. Bridgeclub De Legmeer speelt nog tot en met 7 mei in de
barzaal van sporthal De Scheg, vanaf
14 mei bij Dans & Party centrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Daar starten ook vanaf woensdag 4
juni de zomerdrives. Voor inlichtingen
het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297 567458.

