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Amsterdamseweg gaat
dit najaar op de schop
Uithoorn – De gemeente Uithoorn
wil in oktober dit jaar de schop in de
grond steken om de Amsterdamseweg klaar te stomen om als een van
de twee hoofdroutes naar en van
Uithoorn te dienen zodra de provinciale weg N201 in 2013 in gebruik
wordt genomen. Als andere hoofdroute is de Zijdelweg voorbestemd
die momenteel al volop ‘in constructie’ is. Om betrokken ondernemers
van het Industriegebied-Noord en
belangstellende bewoners kennis te
laten maken met de plannen, werd
afgelopen woensdagavond 27 april

door de gemeente in de Thamerkerk
een informatieavond georganiseerd.
Voor alle duidelijkheid wordt daarbij aangetekend dat het daarbij niet
gaat om een ‘gelopen koers’. “Er kan
langs de geëigende weg nog altijd
bezwaar worden aangetekend tegen de uitvoering van de plannen.
Dat is een onderdeel van de procedure”, zo liet wethouder Maarten Levenbach de aanwezigen weten. Tegelijkertijd zijn er plannen om
het industriegebied aan weerskanten van de Amsterdamseweg te ‘revitaliseren’ zoals dat heet. Uithoorn

wil zich ook daarmee op de kaart
zetten door een aantrekkelijk en representatief industriegebied te presenteren waar het prettig werken is,
inclusief een toegangsweg waarop het verkeer goed en veilig kan
doorstromen van en naar de N201.
Die aansluiting wordt in samenwerking met de provincie Noord-Holland nabij de Hollandse Dijk gerealiseerd met de aanleg van een groot
kruispunt waarop ook de Middenweg wordt aangesloten.
(Lees verder elders in deze krant)

voor het
offiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3
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IK WORD GEZOCHT:
LUNA, VERMIST IN UITHOORN
De drie jaar oude
muisgrijze kater Luna
wordt vermist vanaf de
Churchillflat in Uithoorn.
Het dier heeft een wit
kraagje en witte pootjes.
Wie het dier heeft gezien
wordt verzocht contact
op te nemen met de
Dierenbescherming:
tel. 0297-343618.

Vijf inwoners Uithoorn ontvangen
een Koninkl ijke onderscheiding
Uithoorn - Op vrijdag 29 april kregen vijf inwoners van Uithoorn een
Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koninginnedag (de zogeheten Algemene Gelegenheid).
Ze worden door burgemeester Dagmar Oudshoorn gedecoreerd in de
raadzaal van het gemeentehuis in
Uithoorn. De dames K. Haisma-Sarigih en W. Schreutelkamp-de Pauw
en de heren N. Dingen, J.C.S. Hoogenboom en T.A.A. Zeldenthuis zijn
allen benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Mevrouw K. Haisma-Saragih
Mevrouw is sinds 1985 bestuurslid van Ikatan Warga Simalungun.
Deze organisatie heeft als doelstelling het behoud van de Batakcultuur in Noord-Sumatra en houdt
jaarlijks bijeenkomsten. De contributie wordt o.a. gebruikt om minder
draagkrachtigen in Indonesië financieel te ondersteunen bij de opleiding van hun kinderen en het ver-

blijf van deze studenten in een internaat. Sinds 1995 is mevrouw
Haisma actief binnen de Indonesische kerkgemeenschap Perki Amsterdam Buitenveldert. Sinds 1996
helpt zij Indonesische verpleegkundigen die tijdelijk in Nederland
werken. Mevrouw steunt deze verpleegkundigen materieel en onderhoudt voor hen de contacten met
hun familie in Indonesië. Sinds 2000
begeleidt mevrouw Haisma ook internationale studenten en studenten uit Indonesië die in Nederland studeren. Sinds 2002 is zij bestuurslid van de Stichting Marsiurupan. Deze stichting zamelt geld en
andere middelen in ter ondersteuning van het Bethesdaziekenhuis
en de aanleg van watervoorziening
in Noord-Sumatra. Sinds 2002 organiseert mevrouw Haisma elk jaar Indonesische bazaars in Amstelveen
en Uithoorn. De opbrengst daarvan gaat ook naar Stichting Marsiurupan.

Mevrouw
W. Schreutelkamp-de Pauw
Mevrouw Schreutelkamp was van
1970 tot 1985 lid van de sportcommissie en lid van het schoolbestuur
van de toenmalige basisschool De
Windvang. Daarnaast was zij tussen
1977 en 1988 organisator van een
zaalvoetbaltoernooi voor basisscholen en m.l.k. school De Brug.
Na deze onderwijsactiviteiten besloot mevrouw Schreutelkamp aan
de slag te gaan voor haar directe woonomgeving, de Europarei.
Van 1997 tot 1998 was zij een van
de motoren binnen de actiegroep
‘sloop Europarei neen’. Deze groep
verzette zich fel tegen plannen om
flats aan de Europarei te slopen.
Tussen 1998 en 2003 was mevrouw
bestuurslid van Huurdersvereniging
Euro-Parel en voorzitter van Bewonersvereniging Euro-Parel.
In 2002 en 2003 was zij intensief
bezig in de zogeheten werkate-

liers binnen het open planproces
voor de wijk Europarei. Sinds 2003
is mevrouw Schreutelkamp ook actief binnen buurtcentrum ’t Buurtnest. Daar verzorgt zij sinds 2007
teken- en schilderlessen en sinds
2008 de wekelijkse koffieochtend
voor ouderen. In 2009 was mevrouw
Schreutelkamp medeoprichter van
de bewonerscommissie Europarei 3
en is ook daar een van de drijvende krachten.
De heer N. Dingen
De heer Dingen was tot zijn pensionering werkzaam bij de UBA.
Daarnaast is hij als vrijwilliger actief op allerlei fronten. Op sportief
gebied is hij sinds 1984 lid en sinds
1989 voorzitter van de tourafdeling
van de Uithoornse Wieler Trainings
Club. Tussen 1990 en 2005 was hij
ook hoofdbestuurslid van de UWTC.
Op bewonersgebied was de heer
Dingen tussen 1998 en 2006 algemeen bestuurslid resp. voorzitter

van de vereniging Bewonersbelangen Delta/Legmeer. Vanaf 2000 is
hij algemeen bestuurslid en sinds
2007 voorzitter van Buurtbeheer De
Legmeer. Daarbij hebben zijn aandacht het inloopspreekuur, de verbetering van zowel winkelcentrum
Legmeerplein als de buitenruimten en het behoud van het buurtsteunpunt. Ook is de heer Dingen
een van de aanjagers binnen buurtwerkgroepen voor festiviteiten als
Sinterklaas, Kerst en Koninginnedag. Sinds 2007 is hij voorzitter van
de Vereniging van Eigenaren Haas
2 t/m 78, de straat waar hij tegenwoordig woont. Juridische en financiële zaken hebben zijn bijzondere
aandacht. Maar ook luchtiger zaken
zoals de jaarlijkse kerstborrel en
buurtbarbecue zijn bij de heer Dingen in goede handen. En zo nodig
is hij ook nog gladheidbestrijder en
verzorgt hij bloemstukken bij blijde
en trieste gebeurtenissen.
De heer J.C.S. Hoogenboom
Sinds 1956 is de heer Hoogenboom
actief binnen Scoutingvereniging St.
Johannes in De Kwakel. Daarvan
was hij tussen 1960 en 1990 teamleider. En nu is hij nog steeds bestuurslid, sinds 1980 als penningmeester. Tussen 1988 en 1990 gaf
de heer Hoogenboom leiding aan
de speltakgidsen. Vanaf 2007 is hij
contactpersoon voor de bouw van
een nieuw clubhuis. Tussen 1956 en
1998 was de heer Hoogenboom op
scoutinggebied ook regionaal actief
in het district Amsterdam-Amstelland. Ook was hij stimulator van een
aantal plaatselijke acties. Tussen
1967 en 1994 was de heer Hoogenboom bestuurslid van de EHBOvereniging van Cindu. Van 1970 tot

1992 was hij kerkrentmeester en lid
van het kerkbestuur van de
R.-K. Parochie St. Jans Geboorte.
Sinds 1992 is hij bij deze parochie
administrateur van de begraafplaats
en koster.
Vanaf 1998 is de heer Hoogenboom
penningmeester van de Bond Nederlandse Militairen Oorlogs- en
dienstslachtoffers (BNMO), afdeling Noord-Holland. Ook is hij lid
van de projectgroep financiën en
verzorgt logistieke werkzaamheden
voor afdelingsactiviteiten en regelt
hij samen met zijn vrouw de prijzen
bij bingo- en klaverjascompetities.
De heer T.A.A. Zeldenthuis
De heer Zeldenthuis is sinds 1980
collectant en coördinator van zowel
de jaarlijkse Simavicollecte in Uithoorn als de jaarlijkse collecte van
het Astmafonds in De Kwakel. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk
voor het werven van nieuwe collectanten, voor de plaatselijke publiciteit en voor de aan de collectes verbonden financiële en administratieve werkzaamheden. De heer Zeldenthuis is sinds 1984 voorzitter van
de vereniging Vrienden van de Hartstichting. Daar is hij verantwoordelijk voor de voorlichting, het organiseren van activiteiten, reanimatiecursussen en fondswerving. Ook bij
de Hartstichting is hij collectant en
organisator van de jaarlijkse collecte in Uithoorn.
Sinds 1993 is de heer Zeldenthuis lid van het comité Uithoorn/
De Kwakel van het Prinses Beatrixfonds. Ook op dat front collecteert
hij en organiseert de jaarlijkse collecte in Uithoorn en coördineert bovendien de plaatselijke p.r.
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

n

Vijf inwoners uithoorn
Koninklijk onderscheiden

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

Op vrijdag 29 april ontvingen
5 inwoners van Uithoorn een
Koninklijke
onderscheiding
ter
gelegenheid van Koninginnedag (de
zogeheten Algemene Gelegenheid).
Ze zijn door burgemeester Dagmar
Oudshoorn gedecoreerd in de

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

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

u

Het onkruid tussen de tegels van
stoepen en paden en in de goten
wordt de komende weken in de hele gemeente verwijderd volgens de
DOB methode. DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer van bestrating.
Het is een landelijke methode die is
ontstaan in overleg met de drinkwaterbedrijven.

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
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Onkruidbestrijding met DOB-methode

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

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

i

ALGemene inFORmAtie

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

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

e
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Onderschrift: v.l.n.r. dhr. Dingen, mw. Schreutelkamp, mw. Haisma, burgemeester Oudshoorn, dhr. Zeldenthuis en dhr. Hoogenboom.

raadzaal van het gemeentehuis in
Uithoorn. De dames K. HaismaSarigih en W. Schreutelkamp-de
Pauw en de heren N. Dingen, J.C.S.
Hoogenboom en T.A.A. Zeldenthuis
zijn allen benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.

tweede buurtprogramma voor
vier buurten
De buurtprogramma’s 2011-2012 van het Oude Dorp,
Zijdelwaard, meerwijk en europarei zijn gereed.
Voor de tweede keer is voor het Oude
Dorp, Zijdelwaard, Meerwijk en Europarei een buurtprogramma gemaakt.
In een buurtprogramma staat hoe het
is gesteld met de leefbaarheid in de
buurt. Ook staan er plannen en projecten in om de goede punten van de
buurt te behouden en om knelpunten
samen aan te pakken. Het is een gezamenlijke aanpak door gemeente,
Woongroep Holland, politie Amsterdam-Amstelland, bewoners en stichting Cardanus. Bewoners van de bovenstaande buurten zijn bijeengekomen in een zogenoemd Groot Bewonersoverleg. Daar konden de aanwezigen aangeven wat zij als positief er-

varen en welke knelpunten zij graag
opgelost willen hebben. Gezamenlijk is aan de hand van de thema’s
Buitenruimte, Verkeer, Voorzieningen, Wonen en Bewoners & Samenleven een aantal onderwerpen gekozen waaraan in 2011-2012 gewerkt
wordt. In ieder buurtprogramma staat
ook een evaluatie van de projecten
uit het eerste buurtprogramma (20092010) van deze buurten.
Een samenvatting van de buurtprogramma’s wordt bij ieder huishouden
in de betrokken buurt bezorgd. De
complete programma’s kunt u bekijken op www.buurtbeheer.uithoorn.nl

Platanen bij schumanflat zijn
waardevol
B&w hebben besloten 5 platanen
op het grasveld bij de schumanflat op de waardevolle bomenlijst
te plaatsen. De platanen zijn medebepalend voor de omgeving.

- de boom vormt geen onafwendbaar risico voor de omgeving
(gevaarlijke situaties en schade
kunnen redelijk eenvoudig worden tegengegaan).

De platanen zijn getoetst aan de volgende criteria
- de geschatte leeftijd is minimaal
40 jaar (dit geldt niet voor gedenkbomen);
- de boom mag niet in een onomkeerbaar slechte conditie verkeren;
- het uiterlijk is karakteristiek voor
de soort (dit geldt met name als
de boom een esthetische betekenis heeft);

Hoewel de 5 bomen aan deze criteria
voldoen, is de plaatsing op de waardevolle bomenlijst nog niet definitief.
Gedurende zes weken na publicatie
van het collegebesluit, van 5 mei tot
16 juni 2011, hebben belanghebbenden de mogelijkheid hiertegen bezwaar in te dienen.
Komen er geen bezwaren, dan is
plaatsing definitief en heeft Uithoorn
er een groep waardevolle bomen bij.

Gewijzigde openingstijden
5 mei

Bevrijdingsdag, gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
(scheidingsdepot is wel geopend)
6 mei inklemdag, gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
(scheidingsdepot is wel geopend)
31 mei Loket wonen, welzijn en Zorg in de gemeenten Aalsmeer
en uithoorn gesloten. Het telefonisch spreekuur is op
deze dagen ook gesloten.

Dag van europa
De gemeente Uithoorn vlagt bij het
gemeentehuis op 9 mei voor de Dag
van Europa.

Volgens de DOB methode is gebruik
van het chemische middel glyfosaat
toegestaan. Hoe lang de onkruidbestrijdingronde duurt, is niet zeker. Als
het regent of gaat regenen, kan er
niet gewerkt worden. Het middel zou
dan te snel wegspoelen. Gemiddeld
neemt de onkruidbestrijding vier tot
zes weken in beslag.

Activiteiten en evenementen

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

meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
tot 15 mei

Expositie Dier gevangen in de kunst. Galerie Fort a/d Drecht.
Openingstijden: 12.00 - 17.00 uur.
tot 14 mei
De vereniging ThamenCollectief exposeert in gemeentehuis.
Thema van de expositie is “Beelden in Uithoorn”.
4 mei
Comité 4 meiherdenking gemeente Uithoorn organiseert
Dodenherdenking bij Stiltemonument tegenover Thamerkerk.
Stille tocht vanaf Oranjepark, 19.30 uur.
4 mei
4 mei herdenking De Kwakel, 4 mei Comité De Kwakel (Egeltjesbos)
19.30 - 20.30 uur.
5 mei
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50)
13.30 uur
6 mei
Los in teamverband een moordzaak op in de openbare bibliotheek
aan de A. Ariënslaan. 10.30 - 12.30 uur. Bestemd voor
12 tot 14 jarigen. Kosten: € 6. Pashouders: € 5.
In voorverkoop (in de bibliotheek) € 1 korting.
7 mei
Bluesavond met bluesrockband Black Top. Aanvang: 21.00 uur,
entree € 5.
8 mei
De tuin Bram de Groote (t/o Boterdijk nr. 61) is geopend van
13.00 -16.00 uur.
10 mei
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30 - 16.00 uur.
Toegang gratis
10 mei.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
12 mei
Alzheimer Café in Het Hoge Heem: 19.30 - 21.00 uur
12 mei
18.00 - 21.00 uur; 13 mei, 14.00-21.00 uur; 14 mei, 10.00 - 15.00 uur
Snuffelmarkt, Amstelhof , Noorddammerweg 30
14 mei
Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61, 12.00 - 17.00 uur
14 mei
Reünie Alkwin Kollege, 16.00 - 24.00 uur, reüniecommissie
Alkwin Weegbree 55
14 mei
Live bands: Rise of Realism, Hein Kleijs-band en Wolfhunters.
Aanvang: 20.30 uur, entree € 5.
14-21 mei
Week van de amateurkunst. Aanmelden bij admin@dehint.nl.
Info www.dehint.nl
15 mei
CREA wolvilten workshop door Ria Demarteau. Van 13.30 tot 16.30
uur voor 25,- euro inclusief materiaal. Bij CREA Uithoorn Fort aan de
Drecht, Grevelingen 56. Inlichtingen bij crea-uithoorn.nl of
tel. 0297- 561291
15 mei
Rabo Cycle Tour Le champion Meerwijk-Oost en Oude Dorp,
10.35 en 14.30 uur
16 t/m 18 mei Olympia’s Tour Provincie Noord-Holland, diverse locaties door
Uithoorn
16 t/m 19 mei Avondvierdaagse
19 mei
Vanaf 19.30 uur inhalen deelnemers avondvierdaagse m.m.v.
majorettes en jeugddrumfanfare KNA
21 mei
B&W nemen deel aan rondleiding bij Koppers en Neville in kader
tweejaarlijkse landelijke Dag van de Chemie, 11.30 uur.
21 mei
Kinderboerderij De Olievaar, Schaapscheerdersfeest,
13.30 - 16.00 uur. Ritje per huifkar kost € 0,50.
21 mei
Motortoertocht Appie Run, Stichting 2 wheels 4 wings,
13.00 - 15.10 uur in Oude Dorp
21 mei
Majorettes en jeugddrumfanfare KNA lopen door Thamerdal en
spelen bij De Hint, 14.30-15.30 uur.
21 mei
Start schildercursus van 4 lessen. (resterende data 28 mei en 18 en
25 juni) 13.30 - 16.30 uur. Kosten: € 87,50 info: Joke Zonneveld,
020-6418680.
21 mei
Down & More, disco. Aanvang: 19.00 uur, entree: € 3 .
25 mei
Buurtschouw Burg. Kootpark; start bij parkeerplaats De Otter,
19.00 uur.
27 mei
Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 14.30 uur;
kaartverkoop aan de bar.
27, 28
Sport & Spelweekend Legmeervogels.
en 29 mei
28 mei
Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersport De Kwakel:
10.00 - 16.00 uur
28 mei
Muziek op terras Het Rechthuis, 16.00 - 19.00 uur
evenementen vanaf juni 2011 staan op www.uithoorn.nl
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden
op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen
van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

ARTHUR VAN SCHENDELLAAN/ZIJDELWEG

T/m 20 mei is de aansluiting van de
Arthur van Schendellaan op de Zijdelweg afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen echter gewoon de
Zijdelweg blijven oversteken en hun
weg vervolgen.

AAN DE ZOOM/ZIJDELWEG

TESSELSCHADELAAN

Vanaf 2 mei is de rijbaan van de Tesselschadelaan vanaf de Joost van
den Vondellaan afgesloten. Het gaat
om het gedeelte parallel aan het plein
dat onlangs is heringericht. De rijbaan wordt herstraat. Verkeer voor
de Tesselschadelaan kan omrijden
via de Joost van den Vondellaan en
Jacob Catslaan. De afsluiting duurt
ongeveer 2 weken.

KUNSTGRASVELD KDO

Vanaf 2 mei begint sportvereniging
KDO met de aanleg van een (voetbal)kunstgrasveld. Omwonenden
kunnen van het transport van materialen wat overlast ondervinden.

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

WATSONWEG OP 7 EN 8
MEI AFGESLOTEN

De Watsonweg tussen Vuurlijn en
provincialeweg N201 is van 7 mei
07.00 uur tot 9 mei 05.00 uur afgesloten. Dit weggedeelte krijgt dan een
nieuwe asfaltlaag. Tijdens deze afsluiting wordt voor het autoverkeer
van en naar Meerwijk-West een omleiding ingesteld via de Polderweg en
de bussluis naar de Laan van Meerwijk.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en de
Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
Inzageperiode: onbeperkt.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
Inzageperiode: onbeperkt.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
Inzageperiode: onbeperkt.
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Meerwijk. Ter inzage van 25 maart 2011 tot en met
6 mei 2011. Contactpersoon: mw. A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Ontwerp Herinrichting Amsterdamseweg. Ter inzage van 28 maart t/m 6 mei
2011. Contactpersoon de heer R. van de Pol, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Evenementen 2011 in De Kwakel. Ter inzage van 13 april t/m
25 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297 – 513111.
- Verkeersbesluit evenementen Koninginnedagviering 2011 in Dorpscentrum
Uithoorn. Ter inzage van woensdag 13 april 2011 t/m woensdag 25 mei 2011.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297 – 513111.
- Verkeersbesluit ﬁets-voetpad Ringdijk-Gerberalaan. Ter inzage van 13 april t/m
25 mei 2011. Contactpersoon: mw. M.A. Vermaas, 0297 – 513111
- Voorontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt. Ter inzage van 22 april t/m 5 mei
2011. Contactpersoon: de heer W. van de Lagemaat, 0297 – 513111.
- Ontwerp bestemmingsplan “Helene Swarthlaan”.Ter inzage van 21 april t/m 1
juni 2011. Contactpersoon: mw. .A. Stevens, tel.: 0297-513111.
- Zakelijke beschrijving overeenkomsten Vinckebuurt, gemeente Uithoorn” .
Ter inzage vanaf 21 april tot 2 juni 2011. Contactpersoon: de heer J. Correljé,
tel.: 0297-513111.
- Rijksbesluit afvoeren schuur Boterdijk 77 van lijst beschermde rijksmonumenten. Ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: de heer J. van
Heeswijk, tel.: 0297-513111.
- Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij
Wederik 27. Ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297 – 513111.
Conceptbeleidsnota Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Ter inzage van 28
april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. M.C. Wegewijs, tel 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2012 van de Stadsregio Amsterdam. Ter inzage van 4 mei
t/m 14 juni 2011. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111.
- Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland. ter inzage van 6 mei t/m 1 juli 2011. Verantwoordelijke instantie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Contactpersoon: de heer J. Kleinhessink, tel.: 0704416173
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg tussen nummer 139 en Hollandsedijk, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kantoor en opslagplaats in de vorm van een
portakabin Ultimagebouw en het plaatsen van een hekwerk. Ontvangen 29 april
2011
De Kwakel
- Fresialaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 26
april 2011.
- Nabij Het Fort 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
werkbrug. Ontvangen 21 april 2011.
- Vuurlijn 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en verplaatsen van lichtmasten bij veld 2 en het plaatsen van nieuwe lichtmasten bij veld
1. Ontvangen 20 april 2011.
Thamerdal
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van
een hotel. Ontvangen 26 april 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan tegenover Winkelcentrum Zijdelwaard, aanvraag omgevingsvergunning voor het deels saneren van asbesthoudende golfplaten onder de
kademuur. Ontvangen 20 april 2011.
BESLISTERMIJN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvragen:
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 92, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordak
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Haas 17 en 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
dakopbouw
GEWEIGERDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Legmeerplein, het verzoeken om een tijdelijke onthefﬁng voor de noodwinkel
“De Aldi”. Beroep t/m 9 juni 2011

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van
een evenement op 30 april 2011 van 09.00 tot 19.00 uur.
Bezwaar t/m 30 mei 2011
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan Buurtbeheer De Legmeer voor het organiseren van een evenement op 30 april 2011 van 08.00 tot 24.00 uur.
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Van Setten voor het
schenken van zwakalcoholhoudende drank op Koninginnedag 30 april 2011.
Bezwaar t/m 31 mei 2011
Dorpscentrum
- Dorpscenturm, vergunning aan de Uithoornse Wieler Training Club voor het organiseren van de Wielerronde Uithoorn 2011 op 19 september 2011.
Bezwaar t/m 31 mei 2011
- Prinses Irenalaan/Oranjelaan, vergunning voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op 30 april 2011 voor de verkoop van
loempia’s. Bezwaar t/m 1 juni 2011
- Wilhelminakade, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor
het organiseren van een evenement op 30 april 2011 van 16.00 tot 19.00 uur.
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Nollen voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op Koninginnedag 30 april 2011.
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan mevrouw Stokman en mevrouw
Vork-Luthart voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op Koninginnedag 30 april 2011. Bezwaar t/m 30 mei 2011
Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan tegenover Winkelcentrum Zijdelwaard, omgevingsvergunning
voor het deels saneren van asbesthoudende golfplaten onder de kademuur.
Bezwaar: t/m 9 juni 2011.
- Arthur van Schendellaan 59, vergunning aan buurtbeheer Europarei voor het
organiseren van een evenement op 30 april 2011 van 09.00 tot 17.00 uur
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
HERINDELINGSONTWERP GRENSCORRECTIES NOORD-HOLLAND EN
ZUID-HOLLAND TER INZAGE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat het
Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland ter inzage
ligt van 6 mei 2011 tot en met 1 juli 2011. In het Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland kiezen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor een wijziging van de gemeentegrens (tevens provinciegrens) tussen de
gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Uithoorn en tussen de gemeenten
Hillegom en Bloemendaal. Beide grenscorrecties vloeien voort uit de invoering van
de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
Waar kunt u het ontwerp inzien?
Het Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland ligt ter
inzage in de gemeentehuizen van Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Uithoorn, Hillegom en Bloemendaal en in het provinciehuis van Zuid-Holland te Den Haag. U kunt
het Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland ook inzien op de website van de provincie Zuid-Holland, via www.zuid-holland.nl/grenscorrecties en kies dan voor: Noord- en Zuid-Holland.
Hoe formuleert u uw zienswijze?
Het is belangrijk dat uw zienswijze zo concreet mogelijk is. Dat betekent dat u direct op de inhoud van het Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en
Zuid-Holland moet reageren. Reacties die niet direct betrekking hebben op de inhoud worden niet in behandeling genomen.
Hoe dient u uw zienswijze in?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen.
Schriftelijke zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze op het Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland kunt u per post indienen van 6 mei t/m 1 juli 2011. Bij toezending per post geldt de datum van de poststempel.
U kunt uw schriftelijke reactie ondertekend opsturen naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
T.a.v. Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Gegevens vermelden
Vermeld in uw schriftelijke reactie in elk geval uw naam, adres, telefoonnummer
en uw e-mailadres.
Vervolg
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zullen alle ingekomen zienswijzen verwerken tot het voorstel-Herindelingsregeling grenscorrecties Noord-Holland en ZuidHolland. Het streven is erop gericht dat Provinciale Staten van Zuid-Holland en
Provinciale Staten van Noord-Holland dit najaar een positief besluit nemen zodat
de voorgestelde wijzigingen van de gemeentegrens (tevens provinciegrens) per
1 januari 2012 geëffectueerd kunnen worden. Iedereen die een zienswijze heeft
ingediend, ontvangt de Herindelingsregeling grenscorrecties Noord-Holland en
Zuid-Holland waarin alle zienswijzen zijn opgenomen.
Meer informatie
Kijk voor het Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland, de achtergronddocumenten en meer informatie op www.zuid-holland.nl/
grenscorrecties en kies dan voor: Noord- en Zuid-Holland.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Kleinhesselink van de Provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 6173.

WWW.UITHOORN.NL
Lange wachtrijen voor het toilet zijn vervelend voor iedereen,
maar zijn voor darmkankerpatiënten een reden om bepaalde
openbare locaties te vermijden. Lang ophouden kan voor
hen namelijk, meer dan voor anderen, problemen opleveren.

Voorrang voor darmkankerpatiënten
Wil je weten hoe?

Patiëntengroep Darmkanker Nederland komt met een oplossing:
een kaart waarmee darmkankerpatiënten voorrang kunnen
krijgen bij het openbaar toilet.

Ga naar DarmkankerNederland.nl
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Is uw huisdier zoek?

inforMAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPlAgE: 14.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.mEErBODE.nl
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Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

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

www.112.nl

Een unieke Fantafiets voor
winnaarThea Verhoef

Juf Emma neemt afscheid
van basisschool Toermalijn
Uithoorn - Vorige week werd op
O.B.S. Toermalijn in de Legmeer afscheid genomen van juf Emma van
Piere–van Asperen.
De afgelopen jaren heeft juf Emma
bij het openbaar basisonderwijs in
De Kwakel en later in de Legmeer
vooral met kleutergroepen gewerkt.
Maar ook de kinderen van de midden- en bovenbouw zullen haar blijven herinneren als de handenarbeidjuf.
Altijd opgewekt en met een grote
inzet heeft ze voor de kinderen van
O.B.S. Toermalijn klaargestaan.
Hiervoor werd grote waardering en
dank uitgesproken tijdens de viering van haar 65ste verjaardag.
Op vrijdag 29 april werd op feestelij-

ke wijze afscheid genomen van haar
kleuters. Deze dag bood zij de kinderen van de beide kleutergroepen
als afscheidscadeau de poppenkastvoorstelling “Au……mijn neus!”
aan. Deze voorstelling werd verzorgd door poppentheater De KletsKous. Ook voor de andere kinderen
van de school had zij voor een traktatie gezorgd!
Na ruim 26 jaar werkzaam te zijn
geweest in het onderwijs gaat juf
Emma nu genieten van haar welverdiende pensioen.
Kinderen, leerkrachten en ouders
van O.B.S. Toermalijn willen haar
hartelijk danken en haar nog vele jaren in goede gezondheid toewensen!

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn is er
weer en nu op aanstaande zaterdag
7 mei. Er is ruimte genoeg om te
parkeren en om postzegels te ruilen
in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Vanzelfsprekend is het op deze
beurs altijd gezellig om er te praten
over de filatelistische hobby bij een
kopje koffie. Er zijn altijd leden van
de Filatelisten vereniging aanwezig,
bij wie u informatie kunt inwinnen
over het verzamelen van postzegels.

Vermist
- Achterbos, in Vinkeveen. Peuk is een beige/witte kater met een
rood bandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn, zalmkleurige kat van 19 jaar oud.
- De Duiker in Wilnis, stevige, schuwe, grijs met witte, gecastreerde kater. Hij heet Gijs en heeft een wit oor en een klein wit puntje aan de staart. Gijs is 3 jaar oud.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Staartmolen in Mijdrecht, zwart/witte kater. Zwart vlekje op neus
in de vorm van een hartje.
- Churchillflat in Uithoorn, Luna is een muisgrijze gecastreerde kater met een wit kraagje. Is ontsnapt. Woonde pas een paar dagen
op dit adres.
Gevonden
- Roerdomp in Mijdrecht, middelgrote zwart/grijze hond. Kaal achterlijf, onregelmatig gebit en vlooienbandje.
- Kruispunt N201/Amstelplein in Uithoorn, zwart/witte kat.
- Hoofdweg thv Argon in Mijdrecht, wit/zwarte kater.
Zwarte strepen aan het eind van de staart, een paar witte vlekjes op het lichaam en zwart tussen oren tot op zijn schouders. Hij
draagt een gekleurd bandje.
- AC Verhoefweg in Mijdrecht, rood/witte kat met wit/rode ringen
in zijn staart.
- ‘t Fort in De Kwakel, grote zwarte kater.
- Hoofdweg in Mijdrecht, zwarte kat.
- Herenweg in Vinkeveen, grijs gemêleerde kat met witte buik.
Goed tehuis gezocht voor
- Verschillende konijnen.

Ook is er de mogelijkheid, dat er advies wordt gegeven bij taxatie en
verkoop van verzamelingen. Ruilen,
kopen, verkopen in een ontspannen
sfeer, dat vind je op deze ruilbeurs.
Ook zullen de vertrouwde handelaren niet ontbreken. Wederom is de
jeugd zeer welkom om te ruilen en
om eventuele vragen over het verzamelen van postzegels te stellen.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur
tot 15.00 uur en wordt gehouden in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.

Modellen tonen sieraden
Moederdag in Wereldwinkel
Uithoorn - Wil je je moeder verrassen met een mooi sieraad, maar kun
je niet kiezen? Zoek je een bijzonder
sieraad met een verhaal, en tegen
een eerlijke prijs? Kom dan aanstaande zaterdag 7 mei naar de wereldwinkel voor een speciale sieradenshow. Om 12.00 en om 13.00 uur
tonen modellen sieraden uit onder
andere Peru, Indonesië, India, Brazilië en de Filipijnen, en vertellen de
verhalen achter de sieraden. Zoals
de prachtige kettingen of armbanden uit Nepal, gemaakt van steen
en been. Voor ons een fraai sieraad.
Voor de makers, Tibetaanse vluchtelingen die al meer dan 45 jaar in Ne-

pal verblijven, is het een noodzakelijke bron van inkomsten. De vrouwen in vier gezinnen voorzien zich
daarmee van een geregeld inkomen. De sieraadmodellen geven na
de show eenieder graag persoonlijk
advies. Als klap op de vuurpijl geeft
de Wereldwinkel alleen op aanstaande zaterdag 7 mei 10% korting
op alle sieraden, die toch al verrassend sympathiek geprijsd zijn. De
wereldwinkel Uithoorn is gevestigd
aan de Hugo de Grootlaan 1, onder
de Openbare Bibliotheek. De winkel is open van maandag tot en met
zaterdag. Zie voor meer informatie
www.uithoorn.wereldwinkels.nl

Dorcas Hulp Nederland

Alkwin-leerlingen vullen
20 rugzakjes
Uithoorn - Sanne (l), Marieke (midden), Nicole (rechts) en Manon
verkochten in het kader van hun
maatschappelijke schoolstage koffie, zelfgebakken cake, limonade,
snoepjes en andere lekkernijen op
de Koninginnedag vrijmarkt in Uithoorn.

Karin van Dierendonck Bloemen
opent filiaal in Dorpsstraat

Uithoorn - Ook mevrouw Thea Verhoef uit Uithoorn mocht onlangs ervaren hoe fijn het is om eens in de
prijzen te vallen.
Door deel te nemen aan de Fantaactie, die AH Jos van den Berg had
ontwikkeld met deze leverancier,
won zij een unieke Fantafiets. Dol-

gelukkig namen zij en haar man de
fiets in ontvangst van supermarktmanager Patrick van der Helm.
Nu maar hopen dat deze supermarkt zelf ook in de prijzen valt op
dinsdag 17 mei a.s. door de titel
‘Beste Supermarkt van Nederland’
in de wacht te slepen.

Uithoorn - Karin van Dierendonck
gaat ‘back to the roots’!
Komende vrijdag opent zij een
nieuw filiaal aan de Dorpsstraat 35
in Uithoorn, tegenover de C1000.
“Het is een prachtige plek voor een
karakteristiek bloemenwinkeltje”, aldus Karin. “We zijn nu nog volop bezig met de voorbereidingen, maar
het wordt prachtig! Het wordt een
heel gezellige winkel met een nostalgisch tintje”. Voor losse bloemen,
boeketten, maar ook voor leuke
kleine geschenkartikelen kun je bij
Karin terecht. “Soms zoek je een origineel boeket, voor een leuke prijs.
Daarvoor kun je dan bij mij terecht.
Het moet een verrassende winkel
worden waar je iedere week even
langs gaat om te kijken wat de nieuwigheden en de aanbiedingen zijn.
Ik zorg wekelijks voor leuke aanbiedingen, da’s beloofd.”
Vrijdag om half tien opent Karin van Dierendonck voor het eerst
haar deuren. Iedereen die nieuwsgierig is, is van harte welkom. Koffie en koek staan klaar en iedereen
die een boeket koopt, krijgt ook nog
een leuke attentie. “Het wordt een
groot succes!”
Niet nieuw
Karin van Dierendonck is geen
nieuweling in het oude dorp van

Uithoorn. “Veel mensen zullen mijn
vader nog wel kennen, hij runde jarenlang de bloemenboot, die in de
Amstel lag. Het was een woonboot
met een bloemenwinkel erin.
Ik heb daar jarenlang met veel plezier gewerkt. Het oude dorp van Uithoorn heeft dus nog steeds een bijzonder plekje in mijn hart. Maar het
is nu tijd voor iets nieuws, iets moderns. Ik denk dat dit nieuwe filiaal een waardevolle toevoeging is
aan het gezellige rijtje winkels in de
Dorpsstraat.”
Naast de gloednieuwe winkel in Uithoorn is er ook nog het grote bloemenatelier aan de Tuinderslaan in
Mijdrecht. Hier worden alle boeketten en het rouw- en trouwwerk gemaakt. Bovendien worden er gezellige workshops gegeven.
Karin: “Speciaal voor Moederdag is
er een exclusief workshop-arrangement in het atelier. Dat is een creatieve workshop en een high tea voor
één of twee personen.
Deze workshop vindt plaats op zondagmiddag 15 mei, dus een week
na Moederdag. “In de winkel kun
je je moeder hiervoor opgeven. Je
krijgt dan een mooie geschenkbon
met een roos, die je zondag aan je
moeder kunt geven!”

De opbrengst was voor de ‘Rugzakactie’ van Dorcas Hulp Nederland.
Er konden maar liefst 20 rugzakjes worden gevuld met schoolmateriaal voor kinderen in Oost-Europa en Afrika.
Iedereen hartelljk dank daarvoor.
Goed gedaan meiden!
De nieuwe winkel van Karin van
Dierendonck Bloemen is te vinden
aan de Dorpsstraat 35 in Uithoorn.
Telefoon 06 5363 4333. Meer informatie vind je op:
www.vandierendonck.nl
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Maandelijks vogels kijken
met gidsen van het IVN
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt
inneemt.

Regio - Kijk je wel eens naar vogels
in je tuin? Vraag je je wel eens af
welke vogel je zo prachtig hoort zingen? Wil je meer weten van die bijzondere vogels in de polder of in de
duinen? Ga dan eens mee met de
Vogelwerkgroep van het IVN. Ervaren gidsen geven graag tekst en uitleg. Hun IVN-afdeling heeft een Vogelwerkgroep waarin enthousiaste mensen actief bezig zijn met vogels in de vrije natuur. Er worden interessante excursies gehouden, vogeltellingen gedaan, nestkasten geplaatst en veel ervaringen uitgewisseld. Voor wie kennis wil maken met
de Vogelwerkgroep is een ‘EZVDMexcursie’ een uitstekende gelegenheid.Op elke eerste zaterdag van de
maand (EZVDM) van oktober t/m

Irenebrug en een
parkeergarage
Al jaren doen allerlei verhalen
de ronde over de uiteindelijke bestemming van de huidige
Prinses Irenebrug en het aanzicht van het ‘Oude Dorp’.
Telkens weer laat de heer Levenbach daarbij merken dat hij
onder alle omstandigheden de
´garagevariant´ zal doordrukken.
(Zo ook weer in de meest recente uitgave van ´de Nieuwe
Meerbode´d.d. 27 april 2011).
Al die jaren heb ik, buiten de
muren van het gemeentehuis,
nog nooit een inwoner van Uithoorn kunnen vinden die het
met deze garage eens is.
Er zijn volgens mij dan ook
nog een aantal onbeantwoorde vragen die deze garage een
hachelijk plan maken.
Ook de heer Levenbach zelf
kon desgevraagd geen antwoord geven op een deel van
deze vragen...
Mijn vragen zijn:
1. Wat zijn de bouwkosten van
de ‘garagevariant’?
2. Welke bouwondernemer is
bereid het te bouwen?
3. (Bij de ‘brede school’ durfde immers ook niemand de

ondergrondse garage te bouwen...).
4. Wie gaat de garage exploiteren?
5. Wat wordt het parkeertarief?
6. Is de bouwtijd werkelijk
slechts 18 maanden??
7.
Welk percentage van de huidige middenstand zal de bouwtijd naar schatting ‘overleven’?
8. (Er is nu al een steeds grotere leegstand in het Oude Dorp,
die niemand schijnt te willen of
kunnen opvullen)
9. Waarom wordt er geen enkele moeite gedaan om de mening van de bevolking te horen?
10. Waarom wordt er geen enkel begrijpelijke uitleg gegeven in de trant van:
‘Dit hebben de Uithoornaars
er aan’?
11. Welke ideële of zakelijke
belangen hebben de heer Levenbach en overige wethouders en/of raadsleden bij deze variant?
Graag zag ik mijn vragen beantwoord.
Met vriendelijke groet,
H.C.D. Waardenburg

Reactie op ‘knip’ in
Irenebrug”
Reactie op ’’Wij gaan nog
steeds voor `de ‘knip’ in de
Irenebrug.’’ Ik, wonende in
Amstelhoek en werkende in
Uithoorn ben nog steeds van
mening dat we door de gemeente Uithoorn (en De Ronde Venen) een ’knip’ in de
Irenebrug in ons maag gesplitst krijgen. Heeft de gemeente (met Maarten Levenbach voorop) ooit gepolst
in Uithoorn, Amstelhoek-De
Ronde Venen hoe de burgers
hierover denken???
Ik werk in Uithoorn en spreek
daar met vele mensen. Iedereen die ik hierover spreek vindt
het een belachelijke zaak dat
er een knip in de brug komt.
Ik zou zeggen, kijk eerst eens
een paar jaar aan hoe het allemaal gaat lopen als de nieuwe
weg er ligt, want de Irenebrug
is ook wel op andere manieren
verkeersluw te maken.
Ons ineens uit 3 of 4 slechte

varianten te laten kiezen voelt
heel naar, dan maar de minst
erge, denk je! Maar bij alle
varianten was er geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
Een slechte zaak voor het oude
dorp van Uithoorn,want vanuit
Amstelhoek ben ik voor mijn
boodschappen net zo snel in
Mijdrecht, nu doe ik ze op de
terugweg als ik mijn zoon in
Uithoorn naar school heb gebracht. Volgens mij zijn er in
omliggende gemeenten meer
mensen tegen de ‘knip’ dan
voor de ‘knip’. Het lijkt mij een
goede zaak als bijvoorbeeld de
Nieuwe Meerbode eens een
enquête zou uitvoeren.
MENSEN, LAAT WAT VAN JE
HOREN VOOR HET TE LAAT
IS!!
A. Somers
Amstelkade 99
Amstelhoek

De Kwakel - De zaterdag voor Pasen deden de mini’s van HSV mee
aan het handbaltoernooi in De Kwakel. Het was prachtig weer, dus het
beloofde een mooie dag te worden.
De meiden Kelly, Anna, Kim, Bente,
Isabella en Tesse, moesten de eerste
wedstrijd op gang komen. Het leek
wel of ze nog niet opgewarmd waren, want ze stonden als versteend
langs de cirkel. En Kelly, de avond ervoor nog ziek, had als keeper moeite
met de harde ballen van Aalsmeer.

De eerste wedstrijd werd dan ook
verloren. Maar daarna kwamen de
meiden op stoom. Zowel de tweede als de derde wedstrijd speelden
ze tegen een team van KDO. De eerste wedstrijd tegen KDO werd nog
met maar één doelpunt verschil (10) gewonnen, de wedstrijd daarna
werd maar liefst met 5-0 gewonnen.
Daarmee behaalde de mini’s een
prachtige tweede plaats. De meiden
waren supertrots op hun beker!

Bos van Pijnenburg in Soest
Komende zaterdag 7 mei is de reis
naar het bos van Pijnenburg in
Soest. Neem kijker, brood en koffie mee. Kleed je zonodig warm aan.
Aanmelden is niet nodig. Autokosten worden hoofdelijk omgeslagen.
Als bij erg slecht weer de excursie wordt afgelast staat dat op die
dag om ca. 7.30 uur op de site:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Legmeervogels mogen blijven
hopen op nacompetitie

Lintje voor Mirande’s Mieke
Peeters-van Bunningen
Mijdrecht/Uithoorn – Totaal verrast was ze, Mieke Peeters, in Uithoorn beter bekend als Mieke van
lingeriezaak Mirande. Ze was uitgenodigd om bij opnames te komen kijken van Goede tijden Slechte tijden, een tv serie waar ze dol
op is. “Geen moment gedacht dat
ik een onderscheiding zou krijgen.
Ik ben er echt blind ingetrapt. Er
was mij een prachtig verhaal verteld dat ze op het gemeentehuis in
Mijdrecht, vrijdagochtend opnamen
gingen maken en dat ik erbij mocht
zijn. Wel zo’n kans krijg je niet gauw,
dus ik er heen. Krijg ik me daar een
onderscheiding. Ik was er stil van.”
Mieke is sinds 1966 eigenaar van de
Speciaalzaak Mirande in Uithoorn.
“Per 22 maart 2011 beheert zij al 45
jaar op zeer sociale wijze haar speciaalzaak, zowel ten opzichte van
haar personeel als haar clientèle.
Haar lingeriezaak geniet bekendheid in geheel Nederland en daarbuiten. Speciale bekendheid ge-

niet mevrouw Peeters door de zeer
vakkundige en discrete wijze waarop zij dames, na een borstkankeroperatie, aan een passende prothese en eventueel lingerie en badkleding helpt. In deze tijd waarin één
op de vier vrouwen met borstkanker
wordt geconfronteerd, en velen zijn
aangewezen op een hele of gedeeltelijke prothese, is vakkundige hulp
van groot belang om vol zelfvertrouwen verder te kunnen. Juist op het
gebied van borstprotheses is zij dé
vrouw die leed bij velen heeft opgevangen door de weg te wijzen voor,
maar vooral na een borstamputatie.
Ook reist zij soms het land af om de
protheses persoonlijk bij de klanten
af te leveren.
Tevens schenkt zij sinds 1990 elk
seizoen de overtollige voorraad
aan burgers in Polen.” Aldus burgemeester Burgman tijdens de huldiging.
Mieke werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.

Doe mee met de WAK week!

De week van de Amateurkunst voor jong en oud
Uithoorn - In de week van 14 t/m
21 mei 2011 vindt voor het eerst in
Aalsmeer, De Ronde Venen en Uithoorn de Week van de Amateur
Kunst (WAK) plaats. Deze week
wordt door Kunstencentrum De
Hint gecoördineerd, maar ook organiseert De Hint zelf een aantal activiteiten. In deze week kunnen alle amateurkunstenaars zich presenteren en iedereen kan meedoen of
komen kijken en luisteren, of je nu
ervaren bent of iets voor het eerst
wil proberen.
Koren, verenigingen, popcentra,
dansscholen, beeldende kunstenaars en nog veel meer mensen
werken samen aan een geweldige
WAK week!!
Wat is er zoal voor iedereen te doen
in Uithoorn:
Opening
Op 14 mei is de opening van de
week op het terrein voor de Hint,
Pr.Christinalaan 120.
* In Uithoorn heeft Buurtbeheer
Thamerdal een festival, De Hint
een Open Dag, dat alles op hetzelfde terrein; voor iedereen hele leuke activiteiten, schilderen, verven,
vliegersmaken,bingo,disco
voor
jong en oud. Ook is er een kunstwandelroute rond het Zijdelmeer.

Mini’s handbal behalen
tweede plaats KDO-toernooi

mei organiseert de Vogelwerkgroep
deze excursie. Soms in de buurt,
soms verder weg.
Met eigen auto’s vertrekken de vogelliefhebbers om 8.30 uur vanaf
de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg
in Wilnis. Rond 13.00 uur is iedereen
weer terug.

Workshops en activiteiten
* Drumworkshop op 14 mei in De
Hint, Uithoorn + presentatie
* Dwarsfluiten op 16 mei in De Hint
Uithoorn
* Jammen op 19 mei in De Hint, Uithoorn
* Op je viool of cello lekker gaan improviseren op 19 mei in De Hint,
* Play in: deelname in orkest spelen
en optreden op dezelfde dag op 21
mei in Aalsmeer, met musici uit de
verschillende gemeentes!
Tijdens de Open Dag van De Hint op
14 mei in Uithoorn kun je allerlei instrumenten uitproberen!
Meezingen en/of meeluisteren
kun je met:
- Kinderkoor Xing, 16 mei
- Ackoord, en Sing in op 18 mei
- Da Capo popkoor, 19 mei, De Hint

- Passion, 21 mei, de Hint
- Ackoord, 21 mei in viering
Meedansen met:
- Dance centre Jolanda van Beek op
18 mei
- K.D.O dansvoorstelling, 14 mei, De
Kwakel
Schilderen
* Schilderen op 14 mei met Arlette
Ybema in De Hint,Uithoorn
* Vingerverven op 14 mei met Buurtbeheer
Dansen en meer muziek:
* Disco voor jong en oud, 14 mei, De
Hint
* DJ leren draaien voor jong & oud,
17 mei in The Mix,
* Hip Hop 20 mei in the Mix,
* Jeugddrumfanfare KnA, 21 mei,
rondgang Thamerdal
Beeldende Kunst:
* Kunstwandelroute: op 14 en 15
mei rond het Zijdelmeer
Op 21 mei is er een feestelijke afsluiting in de Burgerzaal in Aalsmeer
van 15.00 uur tot 18.00 uur. Iedereen
is daar van harte welkom!
Voor tijden, locaties, omschrijvingen: www.dehint.nl. Ook voor activiteiten in Aalsmeer en de Ronde Venen! Volgende week verschijnt een
uitgebreide festivalagenda in deze
krant!

Uithoorn - Wil Legmeervogels aanspraak blijven maken op een betere
positie op de ranglijst en daardoor
mogelijk de nacompetitie kan gaan
halen moeten de laatste 3 duels zeker gewonnen worden. Puntenverlies is definitieve uitschakeling. Het
programma voor Legmeervogels is
nu nog aanstaande zondag thuis tegen het nu gedegradeerde CTO’70
en dan op zondag 15 mei uit tegen
Concordia in Hillegom. Maar eerst
moest er gewonnen worden van
Geinburgia. Legmeervogels speelden in Driemond tegen Geinburgia een aantal puike eerste 45 minuten. Met fraaie combinaties, goed
en snel uitgevoerd, is men gedurende deze eerste 45 minuten heer en
meester geweest. Geinburgia heeft
slechts een kans gehad en deze
werd vlak voor het rustsignaal wel
benut. Maar daarvoor had Legmeervogels al twee maal het doel gevonden. De eerste was een fraaie treffer die op naam is gekomen van
Mels Bos. Nick van Schaik kreeg
veel ruimte op de rechterkant en
kon daardoor een voorzet op maat
afleveren die dus door Mels Bos op
de wijze van Beb Bakhuys tegen het
nylon werd gekopt. 0-1. Daarvoor
had Legmeervogels al een paar gecreëerd maar konden nog niet worden afgemaakt. Zo zag Nick van
Schaik zijn inzet van de doellijn gehaald worden. Even eerder was ook
Stefan van Pierre na een voorzet van
Mels Bos dicht bij de openingstreffer geweest. In de 26ste minuut verschijnt Bart v.d.Tol vrij voor de Geinburgia doelman na een pas op maat
van Bastiaan Bruning.Maar oog in
oog met de Geinburgia doelman
vergeet Bart v.d.Tol de trekker over
te hallen. In de 38ste minuut maakt
Stefan van Pierre, op aangeven van
Franklin Meijerhoven er dan wel
keurig 0-2 van. Dan zomaar uit het
niets een tegentreffer van de gastheren. Te laks optreden in defensief
opzicht lag ten grondslag aan deze

treffer. Met de stand van 1-2 ging
de rust in. De 2e helft, en dan zeker het begin van deze helft is gewoon matig tot slecht. Er lukte helemaal of bijna helemaal niets. Ballen die veroverd werden op een tegenstander werden gelijk weer terug gegeven aan de tegenstander.
Waardoor de druk op het Legmeervogels doel blijft aanhouden. Dan is
even komt het goede spel van de
eerste 45 minuten weer bovendrijven en scoort Stefan van Pierre de
1-3. Dan denkt Legmeervogels dat
het duel wel gestreden is. Helaas
denkt Geinburgia er niet zo over en
weet terug te komen tot 2-3. Dan
ontstaan er toch een paar benauwde momentjes voor het doel van Patrick Brouwer gelukkig gaat Geinburgia slordig om met de geboden
kansen en blijft de 2-3 op het score bord staan. 5 minuten voor het
eindsignaal bereikt een verre uittrap van Patrick Brouwer, Stefan van
Pierre en hij maakt, oog in oog met
de doelman van de gasten geen fout
en scoort zijn derde treffer van deze dag 2-4. Nu ziet ook Geinburgia
in dat er weinig eer valt te behalen
deze dag. Hij is Immanuelson Duku
die er 2-5 van maakt en tenslotte is
het Jordy de Groot die op aangeven
van Perry Schoenaker de 2-6 mag
score. Dit is dan ook gelijk de eindstand. De gehele wedstrijd in ogenschouw te nemen is het wel een verdiende overwinning geworden voor
Legmeervogels. Maar wat heeft de
ploeg het zichzelf moeilijk gemaakt
met het vertoonde spel in het begin
van de 2e helft.
Dan wacht aanstaande zondag een
heel moeilijke tegenstander. Naar
het sportpark de Randhoorn komt
dan CTO’70, een ploeg die is gedegradeerd dus helemaal niets te verliezen of te winnen heeft. In Duivendrecht werd het toen 0-11 voor Legmeervogels.
Legmeervogels–CTO’70 begint zondag om 14.00 uur.

Scoor dit weekend een jeans
met veel korting bij Big L
Regio - Big L gaat weer ruimte maken voor de nieuwste modellen jeans van de bekende merken
van o.a. G-star, Pall Mall, Indian Rose en ga zo maar door. Om de nieuwe jeans weer een mooie plek te
geven in de winkel, halen we eerst
de bezem door de jeanswand. De
‘oude jeans’ gaan dit weekend met
fikse korting weg, en dat bespaart
toch een hoop geld in de portemonnee. Bespaar dit weekend tot en
met 50% korting op je nieuwe jeans.
Voor iedereen zit er wel een broek
bij, want Big L is bekend geworden
om zijn grote aanbod in jeans.
In 1984 begon Big L als parallel importeur van de toen mateloos populaire 501 jeans van Levi’s. Containers vol werden vanuit Amerika verscheept en op de Albert Cuyp markt
in Amsterdam verkocht. Levi’s Benelux bood aan om te gaan samenwerken. Dit resulteerde in een exclusief contract voor de verkoop van
de collectie Levi’s B-keus en de verkoop van de Levi’s monstercollectie.
Al 27 jaar jeansaanbieder dus.
Tegenwoordig is Big L al jaren toonaangevend in e nieuwste mode-

trends. Een afdeling voor de heren
met o.a. Jack&Jones, Esprit, Gstar
en Levi’s. Op de damesafdeling vind
je o.a. Edc, Only, Gstar en Indian Rose. Ook aan de kinderen is gedacht,
zowel jongens als meisjes. Op dit
moment is de winkel goed gevuld
met veel korte broeken, t-shirts en
zomerse jurkjes.
Dit weekend volop actie dus in de
winkel. Wij hebben service hoog in
het vaandel staan. Is je broek iets te
lang? Inkorten behoort ook tot onze service. Door het indrukwekkende aantal modellen in jeans moet jij
een broek kunnen scoren en dat tegen kortingen tot en met 50%. Wat
wil je nog meer!!!!
Laatste dagen van ‘fietsactie’
Nog een aantal dagen krijgt u bij elke 25,- euro die u besteedt een coupon, met deze coupon maakt u kans
op de geweldige retrofiets die gepresenteerd staat in de etalage van
Big L. Koopt u voor bijvoorbeeld
100,- euro, dat betekent 4 coupons,
dus 4 keer kans. De winnaar wordt
10 mei getrokken en maakt dan de
blits met deze stoere retrobike.

Kienen in het KnA gebouw
Uithoorn - Komende zaterdagavond
7 mei organiseert stichting Serviam
weer een gezellige bingoavond in
het KNA gebouw Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
er zal om 20.15 uur gestart worden.
Op deze avond kunt u weer vele
mooie en leuke prijzen winnen, of

als hoofdprijs een van de bekende
enveloppen. De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.
Iedereen is welkom! U heeft een gezellige avond en uw geld is goed besteed.
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Amsterdamseweg gaat dit
najaar op de schop
(Vervolg van voorpagina)
Ongeveer vijftig belangstellenden
waren op de informatieavond aanwezig en namen kennis van de
plannen die overwegend in goede aarde vielen, met name bij een
aantal ondernemers. Op wandborden waren de verschillende onderdelen van het verkeersplan voor de
Amsterdamseweg in tekening afgebeeld. Daarbij werd uitleg gegeven
door enkele medewerkers van de
gemeente die betrokken zijn bij het
Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan
(UVVP). Tevens was er een projectleider aanwezig van het deel N201
waarop de Amsterdamseweg aansluit. Ook hij gaf een uiteenzetting
over de aansluiting en de (mogelijke) verkeersstromen. Voor het eerst
werden op een scherm ook bewegende beelden getoond in de vorm
van een animatiefilm waarbij verkeer over de ‘nieuwe’ Amsterdam-

seweg rijdt. Deze wordt aangepast door te voorzien in twee rijbanen gescheiden door een middengeleider ofwel een (groene) middenberm. Er komen vier rotondes
bij de kruispunten, te weten met de
Industrieweg, de Wiegerbruinlaan,
Molenlaan/J.N.Wagenaarweg
en
met de Enschedeweg/Chemieweg.
Op de twee laatste worden de rotondes zodanig uitgevoerd dat grote vrachtwagens er recht overheen
kunnen rijden. Een en ander wordt
geregeld met slagbomen. De artistieke impressies en de animatiefilm
zijn vervaardigd door Ontwerpbureau RROG Amsterdam. Tijdens de
werkzaamheden, die naar verwachting tot in de zomer van 2012 du-

ren, zullen aangrenzende bedrijven
en woningen toegankelijk blijven.
De mogelijkheid bestaat dat ook de
aansluiting met de N201 dan is gerealiseerd zodat het verkeer van en
naar het industriegebied tegen die
tijd al gebruik kan maken van een
sterk verbeterde verkeerssituatie en
niet meer door de woongebieden
hoeft te rijden.
Zorgen
Ook bewoners toonden zich verrast over de aanpak, ook al waren
er de nodige zorgen hoe het straks
zal gaan met de aansluiting van de
Amsterdamseweg onder de busbaan door op het Oude Dorp (centrum) van Uithoorn. “Wij hebben
twee varianten waar we wat mee
kunnen, maar realiseren ons dat we
het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Gaan we de Tromplaan
gebruiken als eenrichtingsweg naar
de centrum toe, staan ze op de Tha-

merlaan te juichen. Gaan we juist
die laatste gebruiken dan is iedereen op de Tromplaan blij en vliegt
men op de Thamerlaan in de gordijnen. Tja… De mensen op de Bernhardlaan zullen gemengde gevoelens hebben wat betreft het verkeer
vanuit het centrum naar de Amsterdamseweg. Al met al vergt dat een
studie waarbij we verkeerstechnisch gezien graag zowel de kool
als de geit willen sparen. Daar zijn
we mee bezig, maar of dat mogelijk
is… Het is moeilijk, maar we zullen
hoe dan ook een oplossing moeten
bedenken voor de afhandeling van
het verkeer. Al eerder heb ik laten
doorschemeren dat het blijkens recente metingen en onderzoekingen

wel zal meevallen met de toename
van het aantal verkeersbewegingen
op dat traject”, liet wethouder Levenbach ons eerder in een gesprek
weten.
Toekomstbestendig
Er zijn ook inwoners die zich afvragen of al die aanpassingen van wegen en straten wel nodig zijn en wat
dat allemaal kost. Levenbach: “Voor
de aanpassing van wegen en kruispunten is doelbewust gekozen willen wij Uithoorn toekomstbestendig
maken en leefbaar houden.
De verkeersbewegingen en verkeersstromen laten zich niet tegenhouden. Die moet je op een fatsoenlijke, snelle en veilige manier afwikkelen. Er worden steeds meer woningen gebouwd in Uithoorn en ook
de bedrijvigheid neemt toe. De verkeersdruk neemt door dit alles ook
toe. Daarnaast willen we in samenwerking met de provincie en Con-

‘Maar wij zijn hier weer
tot leven gekomen!’

rugplaatsen van het gewricht verkeerde krachten uitgeoefend op
het onderbeen waardoor inwendige
bloeding in de knie heeft geleid tot
het vormen van stug littekenweefsel. Hiernaast is er de ziekte van
Parkinson, waardoor zij langzamer
en minder bewegen kan, trilt, voorovergebogen loopt en stijve spieren
heeft. Op de derde verdieping met
alleen maar een trappenhuis, tja dat
ging niet meer. Dus zochten zij naar
nieuw onderkomen en vonden dat
in Uithoorn. Want klachten en pijnen draag je immers samen?

niet op ons grondgebied – en de
Noordzuid Route (N231). Daarbij
komt ook de provincie Zuid-Holland
in beeld. Je kunt als gemeente Uithoorn dan niet zeggen, we doen er
maar niets aan want het kost teveel
geld en wachten wel af wat het gaat
worden. Dan ben je te laat en zadelen we ons met allerlei verkeerstechnische problemen op. Dat wil-

nen, ga ik dood’. Maar wij zijn hier
weer tot leven gekomen!” Zij woonden er nog maar een half jaar of de
burgemeester kwam al over de vloer
met ambtsketting om. Een mooi
boeket en een ets van de Thamerkerk kwam zij overhandigen ter gelegenheid van hun gouden huwelijk. Dit kenmerkte de nieuwe sfeer
waarin zij belandden. De afdeling
WMO van de gemeente Uithoorn
zijn zij nog steeds heel dankbaar.
Een ambtenaar kwam ter plekke kijken wat voor voorzieningen er nodig waren. De doucheruimte werd
schitterend aangepast aan de handicap, de rolstoelverhogingen op de
galerij werden snel aangebracht,
het invalidebord bij het parkeerterrein op straat was binnen 2 dagen
na aanvraag al geplaatst. Wat een
verschil met de oude woonplaats,
waar dit allemaal niet kon.

Van 9 t/m 21 mei:

len we voorkomen. En wat de kosten betreft, ja het kost wat, maar dat
staat allemaal keurig vermeld in de
meerjarenbegroting en die is aangenomen.” Aldus wethouder Maarten Levenbach die nog even opmerkt dat ook hij graag zo snel mogelijk van alle werk aan de weg af
wil zijn. Akkoord, maar dat heeft
toch zijn tijd nodig.

nexxion het openbaar vervoer stimuleren. Overigens is de realisatie van
de busbaan geheel een zaak van de
provincie ook al loopt het tracé door
onze woonwijken. Verder willen wij
het oude dorpscentrum in het kader van ‘Uithoorn aan de Amstel’
op termijn nieuw leven inblazen. De
verkeersstromen moet je dan langs
Uithoorn leiden. Erin en eruit alleen
maar via enkele hoofdtoegangswegen (dus de Zijdelweg, de Amsterdamseweg en de Amsteldijk Zuid).
Al die plannen kun je alleen maar
uitvoeren door geen doorgaand verkeer meer toe te laten via de Irenebrug. Vandaar ‘de knip’. Maar daar
kan ik nog geen details van noemen
omdat de plannen daar omtrent

Sommigen zeggen: ‘Als ik daar moet wonen, ga ik dood’ :

Uithoorn - Wim en Mary Kuipers
wonen nu 3,5 jaar op 10 hoog in een
van de mogelijk door sloop bedreigde flats aan de Europarei. Zij zijn afkomstig uit Amsterdam-West. Zij
woonden 43 jaren in een etageverdieping op 3 hoog zonder lift. Uitvoerig vertellen zij over het woonen leefgenot en lachen daar veel bij.
Mary heeft nu al een aantal jaren
verschillende lichamelijke aanpassingen: twee nieuwe knieën, twee
nieuwe heupen en een vervangende knieschijf die was ontspoord. Bij
de laatste heupoperatie is bij het te-

nog geen definitieve vorm hebben
en er dus ook nog geen afspraken
zijn. Om die reden is er nog geen financieel plaatje te formuleren. Verder wil ik erop wijzen dat door de
omlegging van de N201 en de uitbreiding van ‘Greenpark Aalsmeer’
er andere verkeersproblemen zullen ontstaan, onder meer op de Zijdelweg richting Amstelveen – dus

Tillen
Wim moest haar op het laatst naar
3 hoog tillen, tree voor tree, eerst zij
een tree, dan hij weer aansluiten en
zo verder. Ze hadden zelfs een methode ontwikkeld: het goede been
omhoog, zijn hand op haar gebogen
knie, zijn schouder eronder, een tree
omhoog, een samenspel van jewelste en het lukte totdat het niet meer
lukte. Inmiddels werd Mary totaal
rolstoelafhankelijk, kon niet meer
zelfstandig staan en door noodzaak
gedwongen werden er vele woningen bekeken. Die steeds weer aan
anderen werden toegewezen. Totdat
deze flat bekeken werd door Wim,
onaangekondigd, want de toenmalige bewoonster had de telefoon al
afgesloten en er kon geen afspraak
voor bezichtiging meer worden gemaakt. Wim was direct enthousiast
over de ruimte en de toegankelijkheid voor Mary. Ook hij, als huisman
en mantelzorger, zag mogelijkheden
om het leven weer geïnspireerd aan
te kunnen kijken.
Prachtig
Wim: “Prachtig om hier te wonen.
Het balkon is een verlengstuk van
ons huis en bij gunstig weer maak ik
dit ‘terras’ in orde. Wij kijken over de
groene toppen van de bomen richting ZW over heel Uithoorn, aan de
noordkant een wijds uitzicht over de
polder naar Amstelveen, van Schiphol naar Nes aan de Amstel. Sommigen zeggen: ‘Als ik daar moet wo-

Welkom
Ze voelden en voelen zich heel welkom in de nieuwe woonplaats. Ook
over de buurtbewoners zijn zij goed
te spreken. Hartelijke gesprekken in
de lift en wandelgang, beleefde kinderen die de deur van de lift open
maken voor ze, erg plezierig. Mary:
‘Vroeger reisden we de wereld over
in de vakanties. Dat kan niet meer.
Wij zijn blij met wat nog gaat. Daarom hebben we van onze flat een vakantiehuis gemaakt, ons eigen paleisje.’ Enthousiast vertellen ze over
de spelende kinderen naar wie ze
graag kijken, over de kikkerkoren
die ze ’s avonds horen en het hanengekukel in de ochtenduren.
Een glimlach die ontwapenend
werkt, verschijnt op het gezicht van
Mary. Je vergeet even de ziekte en
herkent het geluk van het echtpaar. De beschermende aanwezigheid van Wim is haar gegund en
hen beiden is hen dit huiselijk geluk gegund.
‘Hier willen wij niet meer weg.’

Spaar Klinkende Munten
en win mooie prijzen!
Uithoorn - Na de succesvolle kassabonnenspaaractie in november
en december 2010 organiseert de
winkeliersvereniging
Zijdelwaard
in mei weer een leuke actie waar
mooie prijzen mee te winnen zijn:
van 9 t/m 21 mei vindt het Klinkende Munten Spel plaats. Klanten ontvangen in die periode bij een aankoop van minimaal 5,- een klinkende munt.
Op zaterdag 14 mei, woensdag 18
mei en zaterdag 21 mei kan de klant
tegen inlevering van 3 munten meedoen met het Klinkende Munten
Spel bij de grote Klinkende Muntenzuil en kans maken op mooie prijzen. Er zijn 37 finaleprijzen waaronder 2 keer 1 minuut gratis winkelen
bij C1000! Maar er zijn ook bijna 150
mooie dagprijzen te winnen. Meedoen is altijd prijs!
Inleveren
Gedurende de gehele actieperiode
staat de grote Klinkende Muntenzuil
opgesteld in het winkelcentrum bij
de hoofdentree. Op zaterdag 14 mei
van 10.00 tot 17.00 uur, woensdag 18
mei van 12.00 tot 18.00 uur en zaterdag 21 mei van 10.00 tot 15.00 uur
kan de klant drie muntjes bij de zuil
omruilen voor een echte Klinkende
Munt (deze munten zijn geslagen
bij De Munt in Utrecht). Deze echte munt wordt vervolgens in de zuil
gedeponeerd en hij ziet dan direct
of hij gewonnen heeft of niet. Als de
sirene afgaat heeft hij een prijs gewonnen! Dit kan een dagprijs zijn of
een uitnodiging om deel te nemen

aan de finale op zaterdag 21 mei om
16.00 uur.
Gaat er een lamp branden op de zuil
dan heeft de klant geen grote prijs
maar ontvangt hij toch een klein
presentje van de presentator. Meedoen is dus altijd prijs!
Natuurlijk kan iedereen zo vaak
meedoen als hij maar wil, maar wel
tegen inlevering van drie muntjes.
Prijzen
Zowel de finaleprijzen als de dagprijzen worden ter beschikking gesteld door de winkeliers van Zijdelwaard. Er zijn bijna 150 dagprijzen!
Dat maakt de kans om een prijs te
winnen erg groot! Maar er kunnen
ook nog 37 enveloppen worden gewonnen voor deelname aan de finale op zaterdag 21 mei om 16.00 uur.
In de finale kunnen mooie prijzen
gewonnen worden.
Zoals twee keer een minuut gratis
winkelen bij C1000! Of een mooie
zeefdruk van Donna Corbani ter
waarde van 250,- euro die ook door
C1000 ter beschikking wordt gesteld.
Maar ook een chocoladefondue
voor 4 personen in de nieuwe tearoom van Perlo Plaza ter waarde
van 50,- euro, een reischeque van
50,- euro van Thomas Cook Reisbureau, een zonnebril van Pearle, boodschappenpakket van Albert
Heijn ter waarde van 25,- euro, enzovoorts!
Alle te winnen prijzen staan op de
grote Abri bij de Klinkende Muntenzuil in winkelcentrum Zijdelwaard.
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Aanstaande zaterdag 7 mei:

Geraniumjaarmarkt en een
braderie in centrum Aalsmeer

de actie Met Belgerinkel naar de
Winkel. Tot en met 11 juni krijgen
klanten voor elke keer dat ze bij een
deelnemende winkelier in Aalsmeer
op de fiets een aankoop doen een
sticker op een spaarkaart.
Elke ingeleverde volle spaarkaart,
met 8 stickers, geldt als een lot in
een verloting van één of meer mooie
prijzen. Kijk voor deelnemende winkeliers in Aalsmeer Centrum op
www.aalsmeercentrum.nl.
Komt u met de boot? Dan kunt u
aanmeren aan het Praamplein dat
bereikbaar is vanaf de Ringvaart bij
Zorgcentrum Aelsmeer of aan de
Kolenhaven, achter watersportvereniging Nieuwe Meer. Wie onder de
Capanebrug (doorvaarthoogte 1.10
mtr) op de Stationsweg past, kan
vanaf de Kolenhaven zelfs doorvaren naar het Stokkeland bij het gemeentehuis.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Honingbijen houden,
hoe doe je dat

Voor wie toch met de auto komt: de
Dorpsstraat is vanwege werkzaamheden aan het riool en de Barendsebrug nog steeds afgesloten voor
doorgaand verkeer.
De Weteringstraat is vanwege de
braderie afgesloten. Het Praamplein
is dus alleen bereikbaar via de Van
Cleeffkade of de Stationsweg.
Naast het Praamplein en het Drie
Kolommenplein is ook het parkeerterrein van de Rabobank de gehele
dag geopend.
Regio -Komende zaterdag 7 mei
vindt in Aalsmeer Centrum weer de
jaarlijkse Geraniumjaarmarkt plaats.
Op het Raadhuisplein staat de Geraniummarkt en in de Zijdstraat is
er een braderie. De Geraniumjaarmarkt is van 9.00 tot 17.00 uur en
wordt georganiseerd door KMTP
Groei & Bloei, de winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum en organisatiebureau Natural Solutions.
Raadhuisplein
De afdeling Aalsmeer van de KMTP organiseert op (een deel van) het
Raadhuisplein en Drie Kolommenplein de Geraniummarkt. Twintig
kwekers en bedrijven bieden diverse producten aan voor de tuin, van
eenjarige planten zoals de geranium
tot vaste planten.
Vanaf 8.00 uur gaat een vakjury
rond om te kijken of de aangeboden producten van een goede kwaliteit zijn. De juryrapporten worden
vanaf 11.00 uur bij de kramen opgehangen, zodat eenieder weet wat
er te koop is. Bezoekers kunnen
bij de stand van de KMTP hun gekochte producten in bewaring geven, zodat zij rustig verder kunnen winkelen. De stand van KMTP
Groei & Bloei bevindt zich nabij het

beeld van Flora, godin van de lente
en de bloemen dat op een tien meter hoge sokkel staat voor het gemeentehuis. Bij goed weer verzorgt
Aalsmeers Harmonie het traditionele concert tijdens de Geraniummarkt. Dit begint omstreeks 12.00
uur op het Raadhuisplein. Voor inlichtingen over de Geraniummarkt:
tel. 06-29550604.
Braderie
In de Zijdstraat wordt net als voorgaande jaren een uitgebreide braderie gehouden. Naar verwachting
staan er ongeveer tachtig kramen
opgesteld: Zijdstraat, Weteringstraat
en op het Molenplein. Op de markt
vindt u onder andere kleding, sieraden, kralen, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander lekkers. Naast de vele standwerkers
zijn ook winkeliers en verenigingen
vertegenwoordigd met een kraam.
Bij de diverse horecazaken in het
centrum zijn voldoende mogelijkheden voor een drankje en allerlei
lekkernijen. Bij het terras in de Weteringstraat staat een springkussen
voor de kleine gasten.
Bereikbaarheid
Op zaterdag 7 mei is de aftrap van
riffs, een pompende ritmesectie en
twee leadzangers die de knobbels
op hun stembanden zingen.
Mick Hup, Anne-Maarten “Hills”
van Heuvelen en Theo Thumper zijn
Black Top, de band die zaterdag 7
mei op het podium staat in The Mix
in Uithoorn.
De drie leden van Black Top hebben allemaal hun sporen verdiend
in verschillende bezettingen. Mick
Hup toerde op vijftienjarige leeftijd
al langs Amerikaanse legerbasissen
met de soul rock band van zijn zus,
en speelde later met Noel Redding
(Jimi Hendrix Experience) in Ahoy.
Verder schreef Mick ’n rock opera
voor Hot Sushi.

Bluesrockband Black Top
in Jongerencentrum The Mix
Regio - Only the best is good enough….., als het gaat om de bands
Bikes ’n Blues’ bands in The Mix.
En de volgende vette bluesband

staat alweer op het programma om
het dak eraf te spelen in Uithoorn
aanstaande zaterdag 7 mei. Een gierende gitarist met vette bluesrock

Hout voor examen bouwtechniek op SG Thamen
Uithoorn - De afgelopen weken zijn
de examenkandidaten Bouwtechniek van scholengemeenschap Thamen druk in de weer geweest met
hun praktijkexamen.
De opgave bevatte onder andere een kozijn, waarbij de kandidaten hun kennis en vaardigheden in
de machinale houtbewerking en in
het degelijke handwerk konden tonen. 18 Examenkandidaten gebruiken daarbij een behoorlijke hoeveelheid hout.
Scholengemeenschap Thamen kan
hierbij al enige jaren gebruikmaken van de sponsoring door Aannemingsmaatschappij H.M. van
Scheppingen BV uit Mijdrecht. Directeur Rob van Scheppingen beschouwt het als een eer toekom-

stige bouwmedewerkers te helpen
door hen het hout voor hun examen
ter beschikking te stellen. Teamleider Techniek van scholengemeenschap Thamen, de heer Ibrahim
Chidi, en docent Bouwtechniek, de
heer Aad van de Sande bedanken
Rob van Scheppingen voor zijn genereuze gebaar en hopen op een
voortdurende samenwerking tussen
de school en deze vertegenwoordiger van het regionale bouwbedrijfsleven.
Voor het project ‘Praktijkleren
Bouwtechniek Uithoorn e.o.’ kan
scholengemeenschap
Thamen
eveneens rekenen op de goede inzet van Van Scheppingen BV, dat
volgend schooljaar voor het 4e jaar
praktijkleerplaatsen ter beschikking
zal stellen.

Anne–Maarten is naast zanger-bassist ook een van de mannen achter
NO Blues, toerde twee keer door
Europa met de Amerikaanse Tony
Vega Band, en speelde met Tracy
Bonham en Joe Purdy. Samen met
drummer Theo Thumper was hij de
ritme sectie van The Marble Tones.
Thumper, toerde na z’n Speedtwins
tijd door Europa met de Amerikaanse Jenny Kerr Band en de legendarisch T-Model Ford.

ZZ top
Naast het eigen werk speelt dit trio
ook werk van ZZ-Top, Joe Walsh,
Willie Dixon en Rory Gallaghar.
Black Top bracht eind 2008 het debuutalbum Rough ‘n Gritty uit, wat
resulteerde in waanzinnig goeie recensies vanuit heel Europa;
Hun tweede album “Sour Milk”
werd op tweede paasdag dit jaar
gepresenteerd in Paradiso, Amsterdam. Sour Milk is ‘n degelijke ouderwetse rockplaat waar een flinke scheut bluesrock en Rock ‘n Roll
doorheen geroerd is. Een supervette
en retestrakke CD presentatie, het
dak ging eraf in hartje Amsterdam!!
Black Top heeft power, is melodieus,
rétestrak, tijdloos, en is van ongekend hoog niveau.
De mannen hebben ’n lekker hoog
tempo in hun sets en een goeie interactie met het publiek.
Wie zweert bij ’n adrenalineshot van
Bluesrock, Hardrock en Rock ‘n Roll
is zaterdag 7 mei in The Mix aan de
Jan van Seumerenlaan 1 in Uithoorn
duidelijk aan het juiste adres!
De entree is vijf euro, aanvang om
21.30 uur

Een krantenartikel met deze
titel trok mijn aandacht. Het
resultaat is dat ik nu een
imkercursus volg. Tijdens de
cursus verbaas ik mij over
het bijzondere leven van de
honingbij.
De honingbij is het oudste
‘huisdier’. Wilde honingbijen
zoeken een holle boom voor
hun behuizing. Al duizenden
jaren geleden werd ontdekt
dat honingbijen een verrukkelijk product maakten; honing. Door het aanbieden
van een gelijkwaardige behuizing konden de honingbijen dicht bij huis worden
gehouden.
Honingbijen zijn vooral sociaal levende insecten en leven
dus nooit solitair. Binnen het
volk van honingbijen heerst
een duidelijke taakverdeling.
Naast de koningin, waar er
maar één van is heb je vele
duizenden werksters. Werksters zijn vrouwtjes die geen
eitjes kunnen leggen. De koningin zorgt voor het leggen
van de eitjes. Binnen de taakverdeling van de werksters
heb je haalbijen, huisbijen,
verdedigingsbijen, voedsterbijen etc.
De darren zijn de mannetjes,
deze komen in kleine aantallen alleen voor in het voorjaar.
De tijd waarin de koningin
bevrucht moet worden. De
afloop van de paringsdaad
is voor de dar dramatisch. De
dar moet dit met de dood bekopen. Behalve de paringsdaad is de dar niet van nut.
De werksters zijn vrouwelijk
maar leggen geen eitjes. Hier
begint dan mij verbazing; de
koningin geeft namelijk geurstoffen af waardoor de geslachtsorganen van de werk-

ster onderontwikkeld blijven.
Dat is toch wat anders dan
iedere dag de pil te slikken.
De voedsterbijen zorgen voor
het voeden van de larven die
uit de eitjes komen, de verdedigingsbijen weren bijen
die niet tot het eigen volk
horen af. De haalbijen gaan
op zoek naar nectar en stuifmeel. Bij terugkomst geven
ze de nectar en stuifmeel af
aan de huisbijen. Aan de andere haalbijen laten ze weten
waar de beste plekjes zijn
middels de ‘bijendans’. De
bijendans is een 8-vorm die
in relatie tot de zonnestand
aangeeft waar het nectar en
de stuifmeel zich bevinden.
Zijn nectar en stuifmeel binnen een cirkel van 100 meter te verkrijgen dan maakt
de bij een eenvoudigere
cirkelvormige dans. Honingbijen zoeken overigens hun
voedsel over een afstand van
maximaal 3 à 4 kilometer.
Wat bijna iedereen weet is
dat de laatste jaren de bijenstand wereldwijd drastisch
vermindert. Over de oorzaak
of oorzaken is veel discussie; gebruik nieuwe pesticiden, slecht weer, te weinig
voedselbronnen (bloemen
en planten), varraomijt of een
combinatie van factoren.
Na het beëindigen van de
cursus hoop ik middels het
houden van bijen een kleine
bijdrage te kunnen leveren
aan hun bestaan. Want zonder bijen geen fruit, geen
groente, geen honing, geen
bloemen!.
Heeft u ook interesse in het
houden van bijen, kijk dan
op ww.nbv.nl
Anja de Kruijf
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Zondag Weidevogelexcursie
in de Demmerikse Polder
Regio - Een deel van de Demmerikse Polder in Vinkeveen is Natuurreservaat in beheer van Staatsbosbeheer. Dit gebied is normaal niet
toegankelijk. Maar aanstaande zondag 8 mei geven Staatsbosbeheer,
Landschaperfgoed Utrecht en IVN
Vereniging De Ronde Venen en Uithoorn een excursie in dit gebied. Ervaren IVN gidsen leiden u rond in
dit gebied en geven u achtergrondinformatie van dit prachtige Natuurreservaat. Dit jaar geven de natuurverenigingen speciale aandacht
aan de weidevogels. Deze excursie is daar een onderdeel van. Omdat het aantal deelnemers beperkt
is, wordt u verzocht zich op te geven vóór aanstaande zaterdag 7 mei
bij Piet Heemskerk, tel. 0294-291283
of e-mail:
Petrus.Heemskerk@xs4all.nl).
De deelnemers worden verzocht
zich te verzamelen om 8.30 uur bij
Café de Schans in Vinkeveen, op de
hoek van Ter Aase Zuwe en de Uitweg.
Zie www.weidevogelskijken.nl/ bij

de locatie die op 8 mei gepland
staat. Vandaar vertrekken de deelnemers naar de ingang van het reservaat aan de Ter Aase Zuwe. Op
die plek kan maar zeer beperkt geparkeerd worden. Vergeet niet een
verrekijker mee te nemen en u goed
warm aan te kleden. De excursie zal
ongeveer 2 uur duren.
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’t Startnest neemt afscheid
van haar directeur

Uithoorn - Twee dagen in het teken van onze vertrekkende directeur
Ton Scheulderman. Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Jenaplanschool ’t Startnest, gaat Ton nu per 1 mei met pre-pensioen. Onder de leiding van Ton is de school gegroeid tot een volwaardige jenaplanschool.
Het feest begon donderdag 28 april. ’s Morgens vroeg stond de hele
school haar directeur op te wachten op het schoolplein. Daar werd het
eerste cadeautje onthuld. De brug over de vijver heet vanaf nu ‘de Ton
Scheuldermanbrug’. Een hele eer, die Ton ten deel valt, omdat hij de
grote voorvechter was van een vijver rond de school. Een manier om
de natuur wat dichter bij de school te brengen. Een school met een vijver in Uithoorn aan de Amstel. De dag werd afgesloten met een receptie die druk bezocht werd. In de aula van de school ontvingen Ton
en zijn vrouw Hettie (oud) collega’s, (oud) ouders, oud-leerlingen en
genodigden van de gemeente en Jenaplanvereniging. Traditiegetrouw
zong het team een lied. Dit keer was voor ‘Simply the Best’ gekozen,
daar had Anoek weer een fantastische tekst op gemaakt. Met een fotoreportage en speeches werd de carrière van Ton in het kort neergezet. Van de ouders kreeg Ton een ‘hardlooptenue’ voor zijn grote passie. Het team had onder leiding van een kunstenares een tuinornament voor Ton gecreëerd ter herinnering aan ‘t Startnest. Was donderdag het afscheid voor de volwassenen, vrijdag stond in het teken van
de kinderen. Ton werd in de ochtend ontvangen door alle kinderen van
de school die hem verwelkomden met een lied, geschreven en op gitaar begeleid door Jorien. Om de rest van de dag invulling te geven
was ‘Dans in school’ in de arm genomen. Geheel volgens 1 van de peilers van het Jenaplanonderwijs, vieren, werd de gehele dag gewerkt
naar een spetterend optreden van de hele school. Het thema was: Dansen door de tijd. De dansen werden per groep ingestudeerd, er werd
hard gewerkt. Ook werd er gewerkt aan een soort collage die het tijdsbeeld weergaf.
Omdat er zoveel kinderen meedansten werd de eindvoorstelling buiten gedaan. In het stralende zonnetje, straalden de kinderen en straalde ook Ton Scheulderman. Dit is zoals hij de kinderen het liefste zag:
zo enthousiast dat ze daardoor ook het beste uit zichzelf haalden. Ton
besloot met de woorden: “het waren 2 onvergetelijke dagen”. De kinderen noemden het ‘keigaaf’. Een prachtige afsluiting van de Ton periode van ’t Startnest. Vanaf 1 mei zal Jurjen Slootstra directeur zijn van
deze school.
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en streden Max Brakel, Jasper van
Hijfte, Jacob Veerhuis en Robert O
‘Shea voor iedere bal!
Ondanks het pittige karakter van
de wedstrijd ging het er fair aan
toe. Beide teams speelden voor de
winst en dat leverde een boeiende
strijd op. De scheidsrechters deelden desondanks meerdere groene
en gele kaarten uit aan beide partijen, hetgeen gezien de sfeer van de
wedstrijd wellicht onnodig was. De
jongens bleven in het veld in ieder
geval correct naar elkaar.
De vraag was nu of Qui Vive nog
iets uit het vuur zou kunnen slepen, of toch weer zou moeten buigen voor HGC. Het antwoord op deze vraag werd gegeven door rechtsachter Robert O’ Shea die tijdens
een aanval diep in de tweede helft
van Qui Vive, mee opkwam en kans
zag de bal in het doel van HGC te
slaan. Zo stond het dan toch 1-1!
Een verbouwereerde manager Pieter Bas Kolenberg vroeg nog of Robert soms “verdwaald” was in de vijandelijke cirkel? Maar nee, het was
gewoon een knappe actie, die iedereen volkomen verraste!

Verlies voor Qui Vive JA1
Uithoorn - Dinsdagavond 26 april
speelden de jongens van Qui Vive A1 een inhaalwedstrijd tegen de
koploper in de IDC-hockeycompetitie, HGC. De uitwedstrijd was, mede door het ontbreken van 3 basisspelers met 6-2 verloren. Hierbij kan
worden aangetekend dat het gehavende team in die wedstrijd uitstekend partij gaf, hetgeen hoop voor
de wedstrijd van 26 april gaf…..
Slecht uit de startblokken
Qui Vive begon de eerste 10 à 15
minuten zwak aan de wedstrijd. De
mannen uit De Kwakel en omstreken kwamen geen moment in de vijandelijke cirkel en moesten de ene
na de andere aanval van HGC afslaan. Dit ging een tijd lang goed,
totdat een van de Wassenaarse aanvallers kans zag de bal in de korte hoek achter keeper Mats Kaas
te slaan. Qui Vive begon dus weer
eens met een vroeg opgelopen achterstand. De Qui Vivenaren hebben
dit seizoen echter wel vaker “met dit

bijltje gehakt” en dus pakten zij na
de afslag de draad weer dapper op
en met succes…..
Het leek wel of Qui Vive door de tegentreffer wakker was geschud,
want er werd nu beter gehockeyd.
De jongens boden nu duidelijk meer
weerstand, waardoor HGC steeds
meer moeite had om hun eigen spel
te blijven spelen. De tegenstander verscheen nu beduidend minder in de cirkel van de Qui Vivenaren. Hiernaast zagen de jongens
van de A1 bovendien kans een aantal malen gevaarlijk voor de goal van
HGC te verschijnen, waarbij de keeper van “de Gazellen” handelend op
moest treden. Zo sloeg middenvelder Wouter “Wup” Haremaker een
keer rakelings langs de goal.
Het sterk verbeterde spel van Qui
Vive leidde echter niet tot een doelpunt. HGC kreeg echter ook geen
kans meer te scoren en zo werd met
een 0-1 achterstand de kleedkamer
opgezocht.

Een goede voortzetting
Na de rust gingen beide ploegen
verder waar ze waren gebleven.
HGC probeerde de wedstrijd “in het
slot te gooien” met een tweede treffer en Qui Vive probeerde de opgelopen schade te repareren.
Qui Vive speelde geconcentreerd en
fel. HGC had het duidelijk moeilijk
met het sterke spel van de A1. Dit
neemt niet weg dat de gasten uit het
Wassenaarse af en toe gevaarlijk
dicht bij een treffer kwamen. Er werden ondermeer verschillende strafcorners onschadelijk gemaakt. Hierbij moet gezegd worden dat keeper
Kaas ook deze keer weer een uitstekende wedstrijd speelde en niets
meer door liet. Mats werd hierbij
uitstekend geholpen door de defensie van Qui Vive die zo goed als
niets “weggaf”, hetgeen een knappe
prestatie is tegen een “ topper” als
HGC! Zo haalde lijnstopper Wouter “Wup” Haremaker een snoeiharde bal uit de goal bij een strafcorner

Er restte nu nog ongeveer een
kwartier speeltijd. HGC zette nog
eens aan om de zege mee naar huis
te kunnen nemen. Ook Qui Vive gaf
echter nog eens gas en zo golfde
het spel in dat laatste kwartier heen
en weer. Het bleef spannend tot het
einde. Geen van beide partijen zag
kans te scoren en zo eindigde de
wedstrijd met een 1-1 stand, waar
Qui Vive dik tevreden mee was. Gelijkspelen tegen de koploper is geen
kleinigheid. Tot nu toe had HGC
slechts 4 punten “laten liggen”…..
De JA1 zocht met een goed gevoel
de kleedkamer op. Met het vandaag verdiende punt zijn er in totaal
12 punten binnengesleept hetgeen
goed is voor de 6e plaats. De plaatsen 5 en 4 zijn niet ver weg. Het zal
van de komende wedstrijden tegen
Hurley, Victoria en Almere afhangen
of de ranglijst verder beklommen zal
worden…..
In ieder geval liet de A1 eens te
meer zien een goed team te zijn.
Wij feliciteren de jongens, hun manager Pieter Bas Kolenberg en trainer/coach Erik Otto met het succes
dit seizoen en wensen de A1 veel
succes in de komende uitwedstrijd
tegen Hurley!

Qui Vive hockey start met
de selectietrainingen
Uithoorn - Op 16 mei a.s. start
hockeyvereniging Qui Vive met de
selectietrainingen voor de junioren. Een jaarlijks terugkerend evenement waaraan alle spelers/speelsters deelnemen. Ook geïnteresseerden die nog geen lid zijn van
Qui Vive maar toch willen gaan
hockeyen kunnen aan de selecties
meedoen en zijn dus van harte welkom.
Een aanmelding via bestuur@quivive.nl is al voldoende.
De voorbereidingen op deze selectietrainingen zijn al in volle gang. Op
16 april jl. was er een informatiebijeenkomst voor de ouders. Technisch
Directeur Jorge Nolte heeft hierbij
een duidelijke toelichting gegeven
op o.a. de organisatie, de procedure
en de uitgangspunten van de selectietrainingen.
Junior
Het belangrijkste uitgangspunt is
dat elke ABC-junior de kans krijgt
in het 1e of in het opleidingselftal
te komen. Bij de D-junioren werkt
het iets anders omdat in deze categorie geen opleidingsteam bestaat.
Hierbij gaat het dus alleen om het
1e team. Verder draagt een goede selectie bij dat teams op een hoger spelniveau kunnen gaan spelen.
De spelers/speelsters die niet in het
1e of in het opleidingsteam komen
worden ingedeeld op leeftijd en
vriendjes. Ouders kunnen zelfs bij
het jeugd- en juniorenbestuur aangeven bij wie hun kind eventueel in
het team zou willen spelen.
Bij de selecties wordt er gelet op

techniek, tactiek maar ook fysieke
elementen. Bij techniek spelen behandelingssnelheid van de bal, het
omgaan met de stick, het kunnen
drijven, passeren, aannemen, verdedigen en het goed kunnen overspelen een belangrijke rol. Bij tactiek gaat het om inzicht en positionering zowel aan als zonder de bal.
Bij het onderdeel fysiek wordt de
snelheid, de conditie, de loopsnelheid en de lichaamsbouw beoordeeld. De laatste niet onbelangrijke
factor is de motivatie die bepalend
kan zijn of iemand wel of niet in het
1e of het opleidingsteam wordt geplaatst. Hierbij spelen niet alleen de
opkomst tijdens de trainingen en de
wedstrijden maar ook de geleverde
inzet mee.
Evaluatie
De evaluatieformulieren die gedurende het seizoen al door de Trainers en Coaches zijn ingevuld vormen de basis voor de selectiedagen. Alle selectieaspecten worden
tijdens de oefeningen en de wedstrijdjes door selecteurs specifiek
per onderdeel beoordeeld. Bij twijfel
kunnen de bevindingen van de Trainers en Coaches een doorslaggevende rol spelen. Voor alle deelnemers aan de selectiedagen geldt dat
er door de samenstelling en het niveau van de oefeningen in ieder geval veel te leren is.
De selectieprocedure is op de site
www.quivive.nl te vinden onder het
hoofdstuk hockey bij het onderdeel
junioren.

Jorge Nolte blijft volgend
seizoen bij Qui Vive

Ginkel en Berg wint
vlucht Nivelles/Nijvel
Regio - Zaterdag 30 april was er
voor de duiven van Rond de Amstel een vlucht vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel. De gemiddelde afstand was 186 Km. De bedoeling was dat we naar Pommeroeul
met een afstand van 210 km zouden gaan, maar omdat Pommeroeul
meer naar het westen ligt, vond men
het gezien de harde tot krachtige
wind niet verantwoord en dus ging
het konvooi naar Nivelles/Nijvel.Om
8.00 uur gingen de ruim 21.00 duiven van de Afdeling 6 Noord Holland los bij een matige Oost Noord
Oosten wind, die gaande het traject
huiswaarts alleen maar toenam tot
krachtig windkracht 5 tot vlagen van
kracht 7. Dat betekend dat de dui-

ven richting de kust gedreven worden, en dat ze tegen de wind in terug moeten vliegen, en dat kost tijd.
Ginkel & Berg (Martin van Ginkel
en Richard v.d. Berg) uit De Kwakel hadden een duif die op tijd van
de kustlijn wist af te komen, en deze meldde zich om 10.28.59 uur op
het hok en maakte een snelheid van
nog altijd 1256,948 mpm en dat is
nog altijd ruim 75 km per uur. Bosse & Zn uit Uithoorn werd 2e en Ton
Duivenvoorde uit De Hoef 3e. Martin Bosse werd 1e in de B-Groep.
In Rayon F van Noord Holland werd
Ginkel & Berg 12e, Bosse & Zn 38e,
Ton 56e, Henk Snoek uit De Kwakel
64e en Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek 66e.

KDO 1 kan niet stunten in
Amsterdam-West
De Kwakel - Het eerste van KDO
speelde afgelopen zondag in Amsterdam tegen Nieuw West in één
van haar laatste drie wedstrijden
om rechtstreekse degradatie te ontlopen. KDO deze middag geteisterd door drie schorsingen en vele geblesseerden, begon opvallend sterk aan de wedstrijd. Jelle de
Jong, maar met name Joeri Stange
waren binnen een aantal minuten
erg dichtbij de openingsgoal. Stange kon schuin alleen op doel aflopen, maar de spraakmakende Amsterdamse doelman wist nog net
redding te brengen. KDO, spelend
met diverse voetballers uit het tweede, kwam in de eerste helft een stuk
beter voor de dag dan de laatste
wedstrijden. Het enige waar KDO
tegen aanliep was het uitblijven van
het felbegeerde doelpunt. Het individueel sterkere Nieuw West loerde
veelvuldig op counters waarbij de

behendige aanvallers meerdere malen voor dreiging zorgde. Gescoord
werd er niet, zodat beide ploegen
met een 0-0 stand de rust in gingen.
In de tweede helft kwam Nieuw
West na ruim een uur spelen uit
een corner op voorsprong, 1-0. KDO
moest na dit doelpunt een waar alles of niets-offensief gaan hanteren om zo snel mogelijk terug in de
wedstrijd te komen. Hierdoor nam
de ruimte voor de creatieve Amsterdamse aanvallers noodgedwongen alleen maar toe. Hiervan maakte Nieuw West dankbaar gebruik en
in de 70e minuut werd het 2-0. Tien
minuten voor tijd beslisten de Amsterdammers de wedstrijd definitief
door de 3-0 aan te tekenen. Dit betekende tevens de eindstand. Door
deze nederlaag blijft KDO op de
dertiende plaats staan. Aanstaande
zondag spelen de Kwakelaars thuis
om 14:00 uur tegen DWS.

De Kwakel - Op 26 april jl. hebben het hoofdbestuur en Jorge Nolte overeenstemming bereikt over
de verlenging van zijn contract als
Technisch Directeur met één seizoen. Beide partijen zijn zeer verheugd over dit resultaat. Al eerder
maakte Jorge Nolte bekend
aan
het einde van dit seizoen te stoppen
als Trainer/Coach van heren 1. Hij
gaat het volgende seizoen de functie van Technisch Directeur op parttime basis een invulling geven in
combinatie met het trainen en coachen van een heren of dames 1 elftal bij een andere vereniging. Waar
hij als Trainer/Coach volgend seizoen aan de slag gaat is nog niet
bekend.
Sinds zijn komst bij Qui Vive is er
hockeytechnisch en organisatorisch binnen de club veel naar te-

vredenheid veranderd. Hij ging uit
van een beleidsvoering op langere termijn voor zowel de prestatieals de breedtesport. Samen met zijn
Technisch Coördinatoren, Trainers
en de lijnmanagers werd er een andere organisatie neergezet en ontwikkelde hij een goed en transparant selectiebeleid. Hij zette een model neer dat de hockeyers op hun
eigen ambitieniveau kunnen spelen,
zich verder kunnen ontwikkelen en
zorgde hij voor een goede opleiding
en begeleiding.
Door zijn hockeykennis en –ervaring en zijn makkelijke manier van
communiceren dwingt hij binnen
de club veel respect af. Jorge Nolte gaat volgend seizoen met zijn expertise nog enkele uitdagingen realiseren en ook gestalte geven aan
o.a. de beleidsvoering tot 2015.

Cora en André ontketent
bij BV De Legmeer
Uithoorn - Kon het vorige week
door enkelen nog als incidenteel
Paasbridge afgedaan worden, deze avond overtuigde een ieder verpletterend van de klasse van Cora
de Vroom en André van Herel. Een
score van 70,24% in de A- lijn is echt
voor zeer weinigen weggelegd. Wim
Slijkoord & Francis Terra volgden
met een zeer goede 61,90%, maar
toch op eerbiedige afstand. Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister haalden met 59,23% hun normale niveau wat meestal goed is voor de
overwinning, maar hen nu de derde plaats bracht. Jan Schavemaker
& Lijnie Timmer haalden 53,27% op
als nummer vier en Mieke van den
Akker kwam met maatje voor de gelegenheid Gerda Schavemaker op
plaats vijf uit met 52,98%. In de Blijn was het de avond van Marianne & Huub Kamp. De eerste plaats
binnenhalen met 62,08% en tevens
de leiding nemen in het klassement
misstaat geenszins. Greet Overwater
& Guus Pielage gaven met 59,17%
en de tweede plaats ook hun ambities naar excelsior keurig aan. To
van der Meer & Anne Tolsma waren weer in de top terug te vinden.
Nu een derde plek met een score
van een prima 55,83%. Jan Wille &
Kees Visser hadden bij ontstentenis
van beider wederhelften elkaar gevonden. Het resultaat mocht er zijn,

vierde met 54,17%. Tom de Jonge
& Herman Vermunicht bleven goed
bij de les met hun 52,50% en vijfde plaats. In de C- lijn eindelijk glorie voor Wouda Roos & Gijs de Ruiter. Na een wat moeilijke start in de
voorgaande zittingen nu een knappe overwinning van 65,42%. Gerda
van Liemt & Els van Wijk laten inmiddels geen steken meer vallen
en volgden met 62,08%, wat ze nog
steviger op de eerste plaats in het
klassement laat staan.
Elly Belderink & Ans Voogel doen
ook lekker mee met 55% als derde en voor Hetty Houtman & Anton Berkelaar is de zon opnieuw
gaan schijnen met 53,75% als nummer vier. Mieneke Jongsma & Anneke Wijman waren met 53,33% de
laatste met een score boven de vijftig in deze lijn. Volgende avond geen
bridgen i.v.m. de dodenherdenking
op de vierde mei. Daarna resten nog
twee competitie avonden voordat
het zomerseizoen aanbreekt. Wilt u
zich ook bekwamen in deze edele kaartkunst of lijkt zomerbridge u
wel wat, kom dan spelen bij Bridge
Vereniging De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg. Voor inlichtingen secretariaat Gerda Schavemaker telefoon: 0297 567458 of per e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl

Mika, Chavez, Raoul, Jens, Bodhi, David, Boris, Mike, Mart en Julian met de
beker!

Legmeervogels F2 wint in
Hoofddorp bij Toernooi!
Uithoorn - Na een lastig seizoen
was er eindelijk succes voor de F2
van Legmeervogels. Afgelopen zaterdag namen ze deel aan het Ben
Mesman Tournooi in Hoofddorp.
Onder de leiding van de trainers,
Benno en Ricardo, moesten er 5

wedstrijden gespeeld worden.
De F2 won de eerste drie wedstrijden, de laatste twee eindigden gelijk. Het uiteindelijke resultaat was
een 1e plaats in de poule! Jongens,
van harte gefeliciteerd met deze
overwinning!

Komkommertijd bij BVK
De Kwakel - Het is de laatste weken goed merkbaar bij de BVK
(en waarschijnlijk ook bij andere
bridgeverenigingen) dat er wat
vaker en misschien ook wel wat
makkelijker afgezegd wordt voor
de wekelijkse bridgeavond.
Het wordt mooier weer en veel bridgers geven de voorkeur aan een
vroege vakantie buiten de schoolvakanties. Het is dus duidelijk minder vol in de zaal, waar afgelopen
donderdag slechts 39 paren wel
kwamen opdraven naar Dorpshuis
De Quakel om de 8e ronde van de
laddercompetitie te spelen.
In de A lijn gebeurde dat met 12
paren en van die 12 waren Huub
en Marianne Kamp verrassend de
sterksten met 57,5%. Op de 2e en 3e
plaats resp. de echtparen van der
Post en Ritzen met 56,67% en 55%
rond.
Adrie Voorn was weer eens als invaller opgetrommeld en met Greet
de Jong tegenover zich waren de
verwachtingen hoog gespannen.
Helaas bleef het daar bij, want hun
eindresultaat was bepaald lager dan
verwacht werd en zij eindigden dan
ook als 12e.
B lijn
In de B lijn waren Kitty en Huub
van Beem met 65,63% duidelijk de
sterksten. Met iets meer dan 60%
deden Ria Broers en Tiny Mann overigens zeer goed mee.
Huub Zandvliet had ook een invaller meegenomen in de persoon van

Ben Wahlen en die combinatie had
wel succes, want met 55,56% en
daarmee de 3e plaats kun je thuis
komen.
In deze lijn een gedeelde 13e en
14e plaats voor Jose Moller-Yvonne
Koestal en Helen Conijn-Ineke Hilliard.
In deze lijn boden Piet en (vooral)
Truus Langelaan een 7 SA uit. Truus
mompelde iets over ‘een gokbod’ en
dat was het ook, want het kon alleen
gemaakt worden bij een zitsel waarbij Ruiten Vrouw ‘2e’ zou vallen met
5 ruitens buitenboord. Dat gebeurde ook en tegenstanders Anneke
Karlas en Jaap Verhoef mochten, na
het overbrengen van de felicitaties,
daarom een 0 noteren op dit spel.
C lijn
In de C lijn een score in de top 10
van dit seizoen voor Emmy en Gerard van Beek met 67,92%. Riet en
Wim Beyer presteren steeds beter
en hebben na deze 8e ronde een
gemiddelde bereikt van bijna 50%.
Daar droeg hun score van deze
week van 61,67%, goed voor de 2e
plaats, stevig aan bij.
Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt voelen elkaar ook steeds beter aan en zij werden deze avond 3e
met 57,5%.
In de totaalstand veranderde er
niets in de top van het klassement.
Op 5 mei wordt er uiteraard niet gespeeld en we zijn benieuwd hoeveel
paren er nog present zullen zijn op
12 en 19 mei en op de slotdrive van
26 mei.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 4 mei 2011

30 april 2011: Koninginnedag
in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en de Hoef

Woorden zijn overbodig:

het was in een woord weer

geweldig!
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Weekmarkt
in Mijdrecht
viert 40-jarig
bestaan
Kom naar
de markt op het
Raadhuisplein en
win mooie prijzen!

Mijdrecht. Komende weken, op 5, 12
en 19 mei viert de Mijdrechtse Weekmarkt uitgebreid haar 40-jarige bestaan. Donderdag 5 mei wordt de jubilerende Weekmarkt om 11.00 uur feestelijk geopend door wethouder Pieter
Palm (Economische Zaken). Alle marktbezoekers kunnen vervolgens profiteren van leuke aanbiedingen en krijgen
de kans tevens mooie prijzen te winnen.
Dat gaat met het Rad van Fortuin waar
iedereen aan kan meedoen. Het Rad
staat opgesteld ter hoogte van Leemans Schoenen op het Raadhuisplein.
De prijzen worden allemaal ingebracht
door de marktkooplieden die elke week
trouw de Weekmarkt in Mijdrecht bevolken. Zij delen ook kortingsbonnen uit
aan klanten. Klanten krijgen ook stempelkaarten uitgereikt. Daarop krijgt men
een stempel zodra er wat bij een marktkraam is gekocht. Na vier stempels heeft
men recht om deel te nemen aan het
Rad van Fortuin. De stempelkaarten
worden ingenomen en vervolgens in
een bus gedeponeerd. Dat gaat de hele dag door. Aan het einde van de dag
worden daaruit weer winnaars voor een
prijs getrokken. Ook de volgende marktdagen op 12 en 19 mei staan in het teken van het jubileum en krijgen bezoekers andermaal de hele dag kansen om
met mooie prijzen naar huis te gaan. Bijvoorbeeld met een fiets of tassen gevuld
met boodschappen.
Behalve de marktkooplieden nemen
ook Leemans Schoenen, Rendez Vous
en het Griekse restaurant Corfu uit de
Raadhuislaan deel aan de viering van
het jubileum door inbreng van prijzen.
Het is dus alleszins de moeite waard
de komende donderdagen de markt in
Mijdrecht te bezoeken en boodschappen te doen. Naar de markt gaan is bovendien gezellig, het aanbod is altijd
gevarieerd, de prijzen zijn aantrekkelijk
en de benadering is uiterst klantvriendelijk. Kortom, de beleving van boodschappen doen en ‘winkelen’ op de
markt is anders. Wie wat meer wil weten over de historie van de markt en tevens wil zien op welke plek de verschil-

lende soorten koopwaren worden uitgestald, kan dit ook zien op de website:
www.marktmijdrecht.nl.
Oud beroep
Ab van Goor, werkzaam op de afdeling
Handhaving bij de gemeente, treedt op
als marktmeester. Buitendienstmedewerker Gerrit Berkelaar vervangt hem
bij tijd en wijle in die functie. Zij zorgen ervoor dat de markt georganiseerd
draait en dat alle deelnemers zich aan
de regels houden en op de toegewezen plaatsen staan. Momenteel zijn er
26 vaste marktkooplieden en drie ‘meelopers’. Verder treden er dan af en toe
nog een of twee standwerkers op. Er zijn
een stuk of zes, zeven kooplieden die er
vanaf het begin van de markt al bij zijn,
dus sedert 1971 en die doen dit werk
nog steeds met veel plezier. “Het vak
van marktkoopman behoort tot een van
de oudste beroepen in de geschiedenis van het menselijk bestaan en is daarom zo bijzonder”, laat Ab van Goor weten. “Leuk om eens met een paar ‘oudgedienden’ kennis te maken die nog altijd
volop meedraaien met de Weekmarkten
en niet alleen met die in Mijdrecht. De
meeste marktkooplieden hebben wekelijks ook in andere dorpen en steden een
standplaats op de markt.”
Het is mijn leven
Nieuwsgierig geworden gingen wij eens
een praatje maken met enkele marktkooplieden van het eerste uur in Mijdrecht. Onder anderen bij ‘Tante Bep’ uit
Rijnsburg, die al aardig wat jaartjes in
leeftijd telt maar dat haar niet is aan te
zien. Zij neemt al vanaf 1971 deel aan de
Mijdrechtse Weekmarkt met een groot
aanbod aan bloemen. “Ik doe dat al vanaf mijn 32e-jaar en vind het nog steeds
gezellig. Toen ik nog jonger was reed ik
zelf met een auto en een aanhanger erachter naar de markt, maar nu doet iemand anders dat die met mij mee gaat.
Ik hou er niet mee op want het is mijn
leven”, aldus de krasse en vrolijke dame
die verder vertelt dat zij vroeger ook bij
een kruidenier heeft gewerkt en veer-

tien jaar lang de boodschappen bij klanten thuis heeft bezorgd. Met de fiets
door weer en wind met volle dozen,
twee in de tas, twee achterop en een op
het stuur. “Van werken ga je niet dood
hoor,” aldus Tante Bep. Dat klopt, zeker
als je ziet hoe vitaal zij is.
Wim Duits staat met een enorme groente- en fruitkraam pal naast de ‘oude ingang’ van het gemeentehuis. “Mijn vader is hier van begin af aan begonnen en ik ging toen al met hem mee.
Maar hij brak in 1972 bij het voetballen zijn been en toen moest ik het alleen doen. Sinds die tijd ben ik hier op
de markt. Ik doe dit werk sinds 1968 en
we hebben in Oudewater, waar ik vandaan kom, ook een winkel gehad tot
2000. Mijn broers hadden er toen geen
zin meer in en daarom zijn we daarmee
gestopt want je kunt niet op alle plaatsen tegelijk zijn. Uiteindelijk ben ik met
het bezoeken van weekmarkten doorgegaan. Wat ik wel heb geconstateerd is
dat het aanbod aan verschillende soorten groente en fruit sinds 1971 enorm
is uitgebreid. Sommige seizoensartikelen waren er gewoon niet, nu het hele
jaar door verkrijgbaar. En als je er geld
voor over hebt is alles te koop, ook op
de markt.” Aldus Duits.
Hans Smorenburg uit Woerden staat
met een winkelwagen met allerlei soorten kaas. Hans: “Ik woon nog steeds op
de boerderij waar mijn ouders destijds
ook kaas gemaakt hebben. Ik behoor
niet tot de langst deelnemende aan deze markt, maar ongeveer 20 jaar. Wel
lang genoeg om een vaste klantenkring
aan je te binden. Het is vandaag de dag
anders dan vroeger. Dan stond je op een
kistje achter de kraam waar op tafel een
zeiltje lag en daar zette je de spullen dan
maar neer. Tegenwoordig worden er
heel wat eisen aan je gesteld op het gebied van bijvoorbeeld hygiëne en veiligheid. Daardoor ziet het er allemaal heel
anders uit. Koeling voor, koeling achter,
elektriciteit enzovoort. Vroeger had je
een balansweegschaaltje en rekende je
uit het hoofd. Wel nostalgisch, maar aan
de andere kant gelukkig verleden tijd.”

Het zit in ons bloed
Karel Hessing is ook gearriveerd en staat
met zijn vrouw Ineke datgene uit te laden wat de lange kraam moet vullen.
“Dat is alles voor het bed, zoals dekbedden en overtrekken plus de nodige accessoires,, licht Karel toe die afkomstig is
uit Nieuwegein. “Ik sta vanaf 1971 op de
markt in Mijdrecht en heb altijd dit soort
producten aan de man en vrouw gebracht. Mijn vrouw vergezelt mij de laatste jaren. Wij hebben het hier prima naar
onze zin. Af en toe zijn we verhuisd naar
een andere locatie, maar hier vinden wij
het tot nu toe de beste plaats om een
markt te houden. Centraler in het dorp
kan niet en het is altijd gezellig druk. Wij
zijn ons hele leven marktkooplieden geweest. Het zit in ons bloed. Mijn vader is
vorig jaar overleden en die heeft tot zijn
88ste op de markt gestaan. Die draaide toen nog drie markten in de week
mee.” Ineke: “Wij kennen klanten van
veertig jaar geleden. Hun kinderen komen nu bij ons langs en er zijn zelfs al
kleinkinderen met wie we hebben kennisgemaakt. Wij worden oud en horen
zo langzamerhand bij de marktinventaris.” Arie Plasman uit Den Haag is ook
al een man van het eerste uur. Samen
met zijn vrouw Wil biedt hij al 47 jaar (!)
lang een assortiment overheerlijke verse
stroopwafels aan. En niet alleen in Mijdrecht. Geen wonder dat hij een populaire kraam heeft waar jong en oud zich tegoed doen aan de oer-Hollandse lekkernij. “Toen ik 14 was werd ik de bakkerij ingejaagd om te werken, later werd
dat de markt”, vertelt een olijke Arie. “En
dan kom je vanzelf hier terecht. Leuke plaats dat Mijdrecht en we hebben
veel aanloop.” Niet iemand van het eerste uur maar toch al weer een jaar of vijftien aanwezig is Peter Vermeij. Hij heeft
een uitgebreid aanbod aan zomerse dameskleding in alle maten, keurig opgehangen aan kledingrekken.”Vanaf mijn
veertiende jaar sta ik op de markt. Ik heb
vroeger twee winkels gehad maar ik ben
veel meer marktman en daar heb ik voor
gekozen. Dat is nu eenmaal zo, een winkelier is nu eenmaal geen marktkoop-

man en omgekeerd is een marktkoopman geen winkelier. Dat verschil zit in je
genen. Het is ook een ander vak. Mijdrecht is voor mij een thuiswedstrijd want
ik woon in Zegveld. Op dit moment doe
ik niet alleen de zaken want ik heb er een
stagiaire bij, dat is Chris uit Mijdrecht die
een studie handelsverkoop volgt. Hij
draait twee keer in de week een half jaar
mee. Ik ken de situatie natuurlijk ook
nog van het Haitsmaplein. Maar nu we
hier staan is het veel leuker, compacter en wij als marktkooplieden zijn tevreden, maar je hoort dat ook van klanten. Die vinden het veel gezelliger. De
markt zit nu ook veel meer in de loop.”
Jan Koelewijn van Bakkerij Het Stoepje
is al jarenlang een bekende verschijning
met de felgeelgekleurde winkelwagen.
“Mijn vader is hier begonnen in 1971 op
de markt en ik heb dat overgenomen.
Wij bakken zelf een heleboel brood en
banket, maar breiden het assortiment
ook uit met producten die wij van elders betrekken. Daarbij letten we wel
op de kwaliteit en de prijs. Op de markt
moet je aantrekkelijk voor je klanten blijven”, aldus Jan die de zaken runt met zijn
nichtje Cara. Hij staat volgend jaar zelf 25
jaar op de markt. Toen de markt in Mijdrecht voor het eerst zijn intrede deed
was Jan 2 jaar oud. Sinds 1987 neemt hij
deel aan de markt, de eerste tijd samen
met zijn vader. “Op de markt staan heeft
zijn charme, leuk om met mensen om te
gaan, lekker buiten en elke dag op een
ander plekje. Ik zou niet zonder kunnen.
En hard werken hoort erbij, dat zijn wij
gewend in Spakenburg”, merkt Jan nog
op. Intussen luidt het carillon waar een
aantal marktkooplieden dol van wordt
en een ludieke actie wordt overwogen om het carillon tot zwijgen te brengen, althans tijdens de marktdag. Marktmeester Ab van Goor zorgt er echter
snel voor dat het klokkenspel het liet afweten door dit (tijdelijk) uit te schakelen.
Levensvreugde
Tot slot Willem van Nierop, de goedlachse en boordevol humor zittende bloemenverkoper. Hij heeft zijn plaats pal

naast het terras van Rendez Vous. De
mensen daar kijken uit op zijn stand
boordevol bloemen en planten in een
kleurrijke variatie. Willem: “Ik sta hier ook
vanaf het begin, destijds nog met mijn
vader. Toen was ik een jong broekie dat
zijn rijbewijs nog niet eens had. Toen ik
24 was kwam mijn vader te overlijden en
stond ik er alleen voor. Bovendien hadden wij een kwekerij in Hillegom waar
ik nog steeds woon. Hij was mijn maatje op de markt en in de bloemen. Die mis
je dan enorm. Maar in de loop van de jaren heb ik mij eroverheen gezet. Met humor en vrolijk in het leven te staan red je
het. Ik hou van mensen om mij heen en
vind mijn vak het allermooiste wat er bestaat. Bovendien woon ik tussen de bolletjes en de bloemetjes. Ik ben een gelukkig mens, ook al word ik nu ook een
oud en narrig kereltje op mijn 56ste…
Maar ik sta naast Arie met zijn stroopwafels en zijn meisje zorgt zo goed voor
mij… (ha,ha,ha!).” Geweldig, wat een levensvreugde op de weekmarkt!
Kom meevieren!
Veertig jaar weekmarkt in Mijdrecht.
Een niet meer weg te denken commerciële traditie die telkens veel belangstelling geniet omdat andere kernen in
De Ronde Venen nagenoeg geen dergelijke markt hebben. De oudere generatie inwoners herinnert zich de eerste weekmarkten nog wel toen die floreerden op de Prinses Margrietlaan. Later verkaste de markt naar het parkeerterrein aan de Zr. den Hertoglaan. In november 1994 werd de markt wederom
verplaatst, toen naar het Burgemeester
Haitsmaplein. Dat zal de jongere generatie nog wel weten. Na ruim 12 jaar verhuisde de succesvolle markt opnieuw,
nu naar de huidige locatie op het Raadhuisplein, vlak voor het gemeentehuis
met een voortzetting in de Dorpsstraat
en de Raadhuislaan. Daar wordt nu precies een jaar na dato de weekmarkt gehouden. Iedereen is er van harte welkom dºe veertigjarige aanwezigheid van
de markt in Mijdrecht te komen meevieren!
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