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Uithoorn - De redactie ontving van  
Karin ‘t Hart, directeur van het Uit-
hoornse kindercentrum De Blok-
kendoos het volgende bericht met 
het verzoek tot plaatsing in onze 
krant: 
“Op 25 april jl. is een kinderopvang-
organisatie in Hoorn in opspraak 
gekomen. Deze organisatie draagt 
dezelfde naam als ons kindercen-
trum in Uithoorn: De Blokkendoos. 
Dit bracht een Babylonische spraak-
verwarring teweeg: De Blokken-
doos uit Hoorn of De Blokkendoos 
uit Uithoorn?? Daarbij komt nog het 

feit dat RTL nieuws op 26 april in de 
ochtend het nieuws brengt met al-
leen de naam van het kindercen-
trum en niet de plaats…. Snapt u 
het nog??? Veel mensen blijkbaar 
niet want er werd door ouders en 
inwoners van Uithoorn en randge-
meentes contact met ons gezocht. 
Een wel bijzonder nare gang van za-
ken! Inmiddels heeft RTL nieuws, 
na contact met ons, een rectifi ca-
tie uitgezonden op de ochtend van 
27 april.

Wij zijn een kinderopvangorgani-

satie die op twee locaties, in Uit-
hoorn en Mijdrecht, kinderen in de 
leeftijd van 0-12 jaar opvangt, ver-
deeld over zeven groepen. Wij wor-
den jaarlijks gecontroleerd door de 
GGD in opdracht van de gemeen-
ten en misstanden, zoals die recen-
telijk in het nieuws zijn geweest, zijn 
bij ons niet aan de orde! Voor meer 
informatie over onze kinderopvang, 
die al negentien jaar bestaat, ver-
wijzen wij graag naar onze websi-
te www.de-blokkendoos.nl of naar 
onze telefoonnummer 0297-521409. 
Wij staan u graag te woord.” 

Ada Schat gehuldigd voor
10-jarig jubileum Rode Kruis
Uithoorn - Vorige week donder-
dag werd de jaarsvergadering ge-
houden van Het Rode Kruis afdeling 
Uithoorn/De Kwakel. Na de offi cië-
le agendapunten ontving Ada Schat 
de Oorkonde en medaille voor haar 
10 jarig jubileum als vrijwilligster. 
Drie andere vrijwilligsters die ook in 

aanmerking komen voor deze oor-
kondes en versierselen waren he-
laas niet aanwezig. 

Natuurlijk zorgt het bestuur van de 
afdeling ervoor dat ook deze dames 
een bloemetje en de bijbehorende 
zaken thuis bezorgd krijgen.

Mevrouw Ada Schat en de voorzitter mevrouw Gonnie van Haarlem

AH Jos van den Berg straatvoetbaltoernooi:

De Tijgers winnen in 
Rockanje ook regiofi nale
Uithoorn/Rockanje - Op woens-
dag 18 april wonnen de Tijgers al 
het Jos van den Berg straatvoetbal-
toernooi in Uithoorn en plaatsten zij 
zich voor de regiofi nale in Rockan-
je. Woensdag 25 april was het zover. 
De Tijgers moesten eerst een lange 
reis naar Rockanje maken om aan 
de regiofi nale van het Calvé Straat-
voetbaltoernooi mee te kunnen 
doen. De Tijgers waren erg goed op 
dreef en speelden fantastisch. De 
Tijgers bestaande uit Bodhi, Carli-
to, Mika, Mike, Merlijn en Ian wa-
ren te sterk voor alle tegenstanders. 
Ze wisten alle vier de wedstrijden te 

winnen met 3-0, 5-1, 4-0 en 5-1 en 
bewezen hiermee dat ze duidelijk 
de besten van het toernooi waren. 
Weer een eerste prijs voor de Tij-
gers! De Tijgers kregen een medail-
le voor de eerste prijs en zijn nu ge-
plaatst voor de districtsfi nale. Wan-
neer deze districtsfi nale wordt ge-
speeld is nog niet bekend, maar als 
ze de districtsfi nale weten te winnen 
dan kunnen ze uiteindelijk kampi-
oen worden van Nederland. De uit-
eindelijke fi nales worden gespeeld 
op de Dam in Amsterdam. Gefelici-
teerd Tijgers en zet ‘m op in de vol-
gende ronde!

Uithoorn - Op vrijdag 27 april 
heeft Gezondheidscentrum Water-
linie in Uithoorn offi cieel het Inter-
nationaal Toegankelijkheids Sym-
bool (ITS) toegekend gekregen. 
Het keurmerk geeft aan dat het ge-
bouw voldoet aan alle eisen rond-
om toegankelijkheid voor mensen 
met een beperking. Het keurmerk 
werd overhandigd door de heer Ja-
gersma van Projectbureau Toegan-
kelijkheid. ‘Dit keurmerk krijg je 
niet zo maar,’ zo vertelt hij. ‘Het ge-
bouw moet voldoen aan vele nati-
onale criteria waaruit blijkt dat het 
gebouw bereikbaar, bezoekbaar en 
bruikbaar is voor mensen met een 
beperking. Dit kunnen mensen zijn 
die bijvoorbeeld in een rolstoel zit-
ten, maar ook blinden of slechtzien-
den. Het gezondheidscentrum is re-
delijk uniek in het behalen van het 
keurmerk, er zijn nog niet zoveel ge-
zondheidsinstellingen die het keur-
merk hebben.’ Al in de ontwerpfase 
van het gezondheidscentrum heeft 
Ziekenhuis Amstelland het Project-

bureau Toegankelijkheid benaderd. 
Bij de bouw van het centrum is dus 
al rekening gehouden met de facto-
ren die belangrijk zijn bij toeganke-
lijkheid. Denk hierbij aan de breed-
te van deuren, de leesbaarheid van 
informatieborden en leuningen bij 
de diverse trappen. In de derde 
week van april is het gebouw offi -
cieel ‘goed’ gekeurd door het pro-
jectbureau.

Overhandiging
Peter Karsman, manager Facilitair 
Bedrijf van Ziekenhuis Amstelland, 
en Abraham Rutgers, voorzitter van 
het Uithoornse Huisartsen Collec-
tief (UHAC), namen het symbool in 
ontvangst. De heer Karsman zoekt 
ter plekke een mooie plaats aan 
de buitenmuur voor het bordje dat 
aangeeft dat het gebouw toegan-
kelijk is. ‘In een openbaar gebouw 
met een zorgfunctie is het vanzelf-
sprekend dat er mensen komen met 
een beperking. Ziekenhuis Amstel-
land vindt het belangrijk dat ook de-

ze mensen geen hinder vinden van 
hun bezoek aan het gezondheids-
centrum.’ Aldus een trotse Peter 
Karsman. 

Binnen werd geproost op het beha-
len van het keurmerk. Alle huurders 
van het gebouw werden getrakteerd 
op een gebakje.

Internationaal ToegankelijkheidsSymbool 
voor Gezondheidscentrum Waterlinie

In De Kwakel:
Dodenherdenking vindt 
plaats in het Egeltjesbos
De Kwakel - Het 4 mei Comité De 
Kwakel (scoutinggroep St. Joannes) 
organiseert dit jaar voor de vierde 
keer een 4 mei herdenking. Deze 
vindt plaats in het Egeltjesbos in De 
Kwakel. Het thema is ‘Vrijheid geef 
je door. Over dit thema zal er de-
ze avond door diverse mensen ge-
sproken worden. De sprekers zijn 
van verschillende leeftijden, dit om-
dat de vrijheid doorgegeven wordt 
van oud naar jong. Er zal om 19.15 
uur verzameld worden in het Egel-
tjesbos, waarna de herdenking even 
voor half acht zal aanvangen. Tus-
sen half acht en acht zullen er di-
verse sprekers aan het woord zijn 

en tussendoor is er muziek. Even 
voor 20.00 uur blaast een trompet-
tist de “Last Post”. Om 20.00 uur vol-
gen er 2 minuten stilte. Na de 2 mi-
nuten stilte zal het Wilhelmus in-
gezet worden, waarna er kransen/ 
stukken gelegd zullen worden. Dit 
jaar onder andere door Stichting De 
Kwakel Toen en Nu en de Katholie-
ke Bond voor de Ouderen, afdeling 
De Kwakel. Als de kransen/stukken 
gelegd zijn is er voor de aanwezigen 
een mogelijkheid om rozen (die ter 
plaatse aanwezig zijn) neer te leg-
gen bij het tijdelijke stiltemonument. 
Hierna zal de herdenking ten ein-
de zijn.

16 juni 
14.00 tot 21.00 uur

Oude Dorp Uithoorn

Geen krant 
OntVanGen?

Bel met 
0297-581698

en deze wordt 
dan nabezorgd.

Kindercentrum De Blokkendoos Uithoorn:
“Babylonische spraakverwarring”



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

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

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

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

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

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

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

Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20.00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei Nog niet bekend  19.30 uur

Vier inwoners uithoorn 
Koninklijk onderscheiden
Op vrijdag 27 april zijn 4 inwoners van Uithoorn Koninklijk onderscheiden ter 
gelegenheid van Koninginnedag (de zogeheten Algemene Gelegenheid). Ze 
zijn door burgemeester Dagmar Oudshoorn gedecoreerd in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Uithoorn. Mevrouw W. Schmidt-Huender en de heren 
C.H. Willems, H.J. Veldman en W.E.M. Verlaan zijn allen benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau.  

Het comité 4 meiherdenking Uithoorn 
nodigt u uit om op vrijdag 4 mei mee 
te lopen in de Stille Tocht die om 
19.30 uur begint in het Oranjepark.
Trommelaars van KNA gaan voor-
op en tegen 20.00 uur komt de stoet 
aan bij het Stiltemonument tegen-
over de Thamerkerk. Na de Last 
Post is het twee minuten stil en aan-
sluitend wordt het Wilhelmus gezon-
gen. Dan volgt er een kort program-

ma m.m.v. leerlingen van De Kajuit, 
zangeres Marije Voskamp en be-
woners van Europarei. Burgemees-
ter Oudshoorn staat stil bij het jaar-
thema van 4 mei. Na het leggen van 
een krans door burgemeester en wet-
houders krijgt iedereen gelegenheid 
bloemen te leggen en vertelt Margriet 
Slurink een verhaal over de jaren ’40-
’45. Tenslotte is in The Mix gelegen-
heid nog even na te praten. 

4 mei herdenking in uithoorn

Het presidium van de gemeenteraad 
van Uithoorn heeft besloten het de-
bat over de Europarei uit te stellen tot 
10 mei 2012. De beantwoording van 
de door de raadsleden gestelde vra-
gen is nog niet helemaal rond.

De gemeenteraad heeft alle antwoor-
den nodig om tot een zorgvuldig be-
sluit te komen. 
Op 10 mei 2012 staat de Europarei 
opnieuw op de vergaderagenda van 
de gemeenteraad.

Debat europarei verplaatst 
naar 10 mei

Ook dit jaar zullen leerlingen van 
groep 7 van de Uithoornse scholen 
voor primair onderwijs deelnemen 
aan het praktisch verkeersexamen. 
Dat vindt plaats op dinsdag 8 en 
woensdag 9 mei van 08.30 tot rond 
12.45 uur. 
Start en finish zijn aan het Potgieter-
plein. Verder bestaat het parcours uit: 

Alfons Ariënslaan, Wiegerbruinlaan 
langs het winkelcentrum de Heijer-
manslaan in. Vervolgens Arthur van 
Schendellaan, Achterberglaan en via 
de Guido Gezellelaan terug naar het 
Potgieterplein. Andere verkeersdeel-
nemers vragen wij rekening te hou-
den met veel fietsverkeer in/op ge-
noemde straten en tijdstippen.

Praktisch verkeersexamen op 
8 en 9 mei 2012

Gemeentehuis gesloten met 
feestdagen
Op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 18 mei en maandag 
28 mei (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten. Op ge-
noemde data is ook gesloten het Informatiecentrum Dorpscentrum, 
Dorpsstraat 15.

In deze gemeente staan in het open-
baar groen veel vaste planten, het 
zijn prima bodembedekkers. Deze 
planten worden in het voorjaar kort 
gesnoeid. Daardoor zullen ze meer 
nieuwe uitlopers maken en komen 
hun bodembedekkende eigenschap-
pen nog beter tot hun recht. Onkruid 

krijgt veel minder kans en het onder-
houd zal eenvoudiger en goedkoper 
zijn. Nog een positief gevolg van het 
snoeien is een rijke bloei in de zomer.
De afgemaaide vakken zullen er kor-
te tijd, zo’n 10 dagen, wat minder 
fraai bijliggen, maar komen daarna 
met extra kwaliteit terug.

Onderhoud vaste planten in 
openbare ruimte

Burgernet nu ook in uithoorn
Burgernet is ook in Uithoorn van start gegaan. U hebt daarover thuis 
een brief ontvangen. Burgernet wordt voor de zomer in de hele regio 
ingevoerd. Iedereen in Uithoorn kan gratis lid worden en eenvoudig 
helpen om de eigen buurt nog veiliger te maken. Gewoon, via de tele-
foon of via sms.

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie. 
Wie eraan meedoet, kan in noodgevallen helpen uitkijken naar bijvoor-
beeld vermiste kinderen in de buurt, of naar de dader van een zojuist 

gepleegd misdrijf. Veiligheid is heel belangrijk voor iedereen in Uit-
hoorn en De Kwakel. Door te investeren in Burgernet, maken we 

het samen nog veiliger. Het werkt heel eenvoudig: u wordt ge-
beld of krijgt een sms’je, kijkt om u heen en belt terug als u 

de gezochte persoon ziet. De politie doet de rest.

Doet u al mee? 
Aanmelden is gratis: ga naar www.burgernet.

nl of bel (020) 559.6084.

Gemeentegids 2012
In deze weken wordt de nieuwe ge-
meentegids huis aan huis verspreid. 
Wie de gemeentegids 2012 op 7 mei 
nog niet heeft ontvangen, kan de-
ze opvragen bij de receptie van het 
gemeentehuis: telefoon 513 111. U 

kunt de gids ook per e-mail aanvra-
gen: gemeente@uithoorn.nl Vergeet 
dan niet uw adres met postcode te 
vermelden. De gemeentegids 2012 
is ook digitaal beschikbaar. Kijk hier-
voor op www.uithoorn.nl

Vanaf 26 juni moeten kinderen een 
eigen paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om naar het 
buitenland en weer terug naar Neder-
land te kunnen reizen. 
 
wat heb je nodig bij het aanvragen 
van een eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft 
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een identiteitskaart te krij-
gen. Bij de aanvraag moeten over-
legd worden: een schriftelijke toe-
stemmingsverklaring, ondertekend 
door de ouder(s) die het gezag heb-
ben en ook een kopie van het iden-
titeitsbewijs. Neem ook een recen-
te pasfoto mee. Deze moet voldoen 
aan wettelijke eisen en schoolpasfo-
to’s zijn vaak niet goed. Neem bij de 
aanvraag het paspoort van ouders en 
eventuele identiteitskaart mee. Een 
kind ouder dan 12 jaar heeft geen 
toestemmingsverklaring nodig bij het 
aanvragen van een identiteitskaart.

wat heb je nodig bij het aanvragen 
van een eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft 
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen. 
Deze toestemmingsverklaring moet 
door ouder(s)/ voogd die het gezag 
hebben, zijn ondertekend en daarbij 
moet ook een kopie legitimatiebewijs 
zijn gevoegd. Neem ook een recen-

te pasfoto mee. Deze moet voldoen 
aan wettelijke eisen en schoolpasfo-
to’s zijn vaak niet goed. Neem bij de 
aanvraag het paspoort van ouders en 
eventuele identiteitskaart mee.

Levertijd 
Vanwege de grote toeloop kunnen 
de levertijden dagelijks veranderen. 
U kunt op www.uithoorn.nl zien of de 
reisdocumenten met de bij uw aan-
vraag behorende datum al zijn ge-
maakt door de producent. Wij advi-
seren u om twee weken na de aan-
vraagdatum telefonisch contact op 
te nemen met Burgerzaken 0297-
513111 om te vragen of uw paspoort/ 
Nederlandse identiteitskaart is gele-
verd.

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

meer info?
U kunt meer lezen over het verval-
len van de geldigheid van de kinder-
bijschrijving op www.uithoorn.nl en  
www.paspoortinformatie.nl. Heeft u 
kinderen in uw paspoort bijgeschre-
ven staan maar geen brief ontvan-
gen, dan kunt u de brief lezen op 
www.paspoortinformatie.nl

Bijschrijving kinderen in 
paspoort vervalt per 26 juni 2012

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

komt. De resultaten zullen tijdens 
een “terugkomavond” worden toege-
licht. Deze bijeenkomst vindt plaats 
op 8 mei 2012. Het programma is dan 
als volgt:

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

terugkomavond Buurt in beeld 
op 8 mei



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

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

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of 
evenementen niet te vermelden.
Kijk voor meer informatie over de komende acti-
viteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer in-
formatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

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

2 mei  Op 5 woensdagmiddagen in mei organiseert De Rijk Trainin-
gen de cursus Vriendschap. Bestemd voor 55-plussers. Kos-
ten € 125. Trainers : Esther de Rijk en Fimke Haarsma. Plaats 
wordt nog bekend gemaakt. Info: 06-53505222 en www.derijk-
trainingen.nl

3 mei Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. The-
ma: Ergotherapie bij geheugenproblemen, Gasten: ergothera-
peuten Eva Gosman en Nienke Polman. Aanvang: 19.30 uur. 
Einde: 21.30 uur. Toegang gratis.

4 mei 4 meiherdenking Uithoorn. 19.30 uur Stille Tocht vanaf het 

Oranje Park. 19.55 uur Kort programma bij Stiltemonument (bij 
de Thamerkerk)

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

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

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

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

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

11 mei Braderie, Amstelplein, 12.00-21.00 uur.

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

12 mei  Skelterbaan op Amstelplein.

12 mei Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61. 12-17 uur. Toe-
gang gratis. Info: www.helpdezwerfkat.nl

12 mei  BSO Thamerdal, Kinderopvang Solidoe organiseren Goede 
Doelen Actie voor de Alpe d’Huez, KWF. Locatie Pr. Christina-
laan 120. Duur: 13.00-16.00 uur. Kosten: €5,- voor een activi-
teitenkaart. Info: deschatvaarders@hotmail.com

15 mei  Beeldhouwen en boetseren met Ella de Nijs in een introductie-

cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelin-
gen 56.

16 mei The Good Men Live. Spetterende feestavond in jongeren-
centrum The Mix. 21.00-02.00 uur. Entree: €15,-. Info: 
www.thegoodmen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evenementen vanaf juni 2012 staan op www.uithoorn.nl

 2 MEI 2012

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
ACTIVITEITEN KALENDER

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de ge-
meente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taal-
gebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Pu-
bliekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt 
de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken lig-
gen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de 
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De 
openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt 
u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk wor-
den gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) ten-
zij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar in-
dienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend 
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders ver-
meld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. 
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor 
het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer 
ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voor-
ziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-
genrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een 
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een 
voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht 
van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het 
beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een der-
gelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om 
de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening 
te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in be-
handeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 

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

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

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

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats tegenover Nij-

hoffl aan 36 en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de trottoirzij-
de van Nijhoffl aan 36. Ter inzage van 28 maart t/m 9 mei 2012. Contactper-
soon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 

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

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

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

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

de woning Straatsburgfl at 80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 
de woning De Gasperifl at 20.

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

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

- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveer-
de gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Bromelialaan 
3 te De Kwakel. Ter inzage van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. 
S.I. van der Waals, 0297-513111

- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Schaepmanlaan 22. Ter inzage 
van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111

- Omgevingsvergunning - activiteit milieu Flower Direct B.V. Beroepstermijn: 3 
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. De Noo, 0297-513111.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Dorpscentrum
- Oranjepark / Amsteldijk Noord, verklaring van geen bezwaar aan het Comité 

4 meiherdenking Uithoorn voor het organiseren van een herdenkingsplechtig-
heid op 4 mei 2012 van 19.30 tot 20.30 uur.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)

- Langs de Baan 2, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. 
Bezwaar: t/m 7 juni 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zanglijster 1, omgevingsvergunning voor het doortrekken van het dak en het 

plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 5 juni 2012.
- Brandgans 46, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw 

en dakterras met hekwerk aan de achterzijde van de woning. Bezwaar: t/m 6 
juni 2012.

Thamerdal
- Marijnenlaan 32, tijdelijke vergunning aan de exploitant van Cafetaria Eethuis 

Family voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 juli 2012;
 - een drank- en horeca vergunning t/m 18 juli 2012.
 Bezwaar t/m 31 mei 2012
- Dreeslaan 46, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee privacyscher-

men in de voortuin. Bezwaar: t/m 4 juni 2012
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, verklaring van geen bezwaar aan Perki voor 

het organiseren van een Indonesische Bazaar op 2 juni 2012 in Sporthal de 
Scheg.

De Kwakel
- Jaagpad, omgevingsvergunning voor het renoveren van de tolhuissluis en het 

plaatsen van een damwand. Bezwaar: t/m 5 juni 2012.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 PROGRAMMAREKENING 2011 TER INZAGE EN TE KOOP
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de programmare-
kening van lasten en baten van de gemeente Uithoorn voor 2011 vanaf heden in 
het gemeentehuis voor iedereen ter lezing is neergelegd. 
De rekening is ook tegen betaling verkrijgbaar. De kosten bedragen:
- voor een programmarekening per stuk € 8,05
- voor een beheersrekening per stuk € 92,15
- voor een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening per stuk € 71,40

 VERKEERSBESLUITEN
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats nabij de ingang van de woning Bromelialaan 3 op te 
heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 13 juni 2012 ter inzage. Daar-
tegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandi-
capten parkeerplaats op kenteken XX-JV-37 nabij de woning Schaepmanlaan 22 
op te heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 13 juni 2012 ter inza-
ge. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 OVERZICHT NEVENFUNCTIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN 
 COLLEGELEDEN VASTGESTELD
Op 27 maart 2012 heeft het college het overzicht van de nevenfuncties en verte-
genwoordigingen van de collegeleden vastgesteld. Het overzicht is te vinden op 
www.uithoorn.nl en ligt permanent ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT - 
 KENNISGEVING BESLUIT
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij, onder voor-
schriften en/of beperkingen ter bescherming van het milieu, aan Flower Direct B.V 
gevestigd op het perceel Randweg 121 A te Uithoorn een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende omgevingsvergunning voor de activiteit milieu ingevol ge de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend. Tegen het ontwerp-
besluit zijn geen zienswijzen ingediend. In het besluit zijn geen wijzigin gen aan-
gebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 3 mei 2012 
tot en met 13 juni 2012 ter inzage geduren de de openingstijden van de receptieba-
lie, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefoni sche) afspraak kunnen de stuk-
ken ook buiten de werk uren worden ingezien.
Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden tegen ons be-
sluit beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Am-
sterdam. Voorwaarde is dat de belanghebbende tijdens de ter inzage legging van 
het ontwerpbesluit zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit 
niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar redelijkerwijs niet 
kan worden verweten. Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de 
dag waarop de termijn afl oopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór 
deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Alge-
mene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voor-
lopige voorziening (bijvoorbeeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt 
dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een verzoek om een voorlo-
pige voorziening moet worden ingediend bij de president van de rechtbank Am-
sterdam. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
behandelen van een beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt 
griffi erecht geheven.

Uithoorn, 2 mei 2012

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



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Wist u dat…
 de Wmo uitgaat van uw eigen mogelijk-

heden bij het oplossen van een probleem.
 als uw indicatie voor Huishoudelijke Verzor-

ging verloopt u zelf een nieuwe indicatie bij 
 het Loket Wonen, Welzijn en Zorg moet 

aanvragen.
 de Wmo uitgaat van 'niet leunen maar steu-

 nen'. Hiermee wordt bedoeld dat de zelf-
redzaamheid en participatie van burgers 
moet worden bevorderd. De eigen verant-
woordelijkheid staat centraal en de overheid 

 zorgt voor het vangnet.
 u maaltijdvoorziening ook kunt aanvragen 

bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
 de Wmo-raad Uithoorn en de Wmo-raad 

Aalsmeer adviseren over maatschappelijke 
 onderwerpen (zoals een leefbare buurt, 

goed vervoer, aangepaste woningen en 
ondersteuning bij de zorg).

 het Loket Wonen, Welzijn en Zorg een vrij-
willige hulpdienst heeft. Het loket bemiddelt 
tussen de vraag van de burger en de vrijwil- 
liger. de hulpdienst is altijd op zoek naar vrij-

 willigers.
 u alle informatie over het Loket en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning kunt terug-
 vinden op de websites www.aalsmeer.nl of  

www.uithoorn.nl.

Op donderdag 17 mei is het gemeente-
huis in Aalsmeer en Uithoorn in verband 
met Hemelvaartsdag gesloten. Dit is ook 
het geval op vrijdag 18 mei en maandag 
28 mei (Tweede Pinksterdag). Op deze 
dagen zijn de balie van Werk & Inkomen 
en het Loket Wonen, Welzijn en Zorg dan 
ook gesloten.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners 
van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn die 
moeten rondkomen van een inkomen op of 
rond het minimum. De hoogte van uw inkomen, 
of het eigen vermogen (eigen huis, spaargel-
den, caravan, boot, etc.) waarover u beschikt, 
is wel van invloed. Als u een inkomen op mini-
mumniveau ontvangt, krijgt u meer vergoed dan 
iemand met een wat hoger inkomen. Ga naar   
www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl voor de 
bedragen.

Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzon-
dere situatie niet kunt betalen, kunt u wellicht 
aanspraak maken op de bijzondere bijstand. 
Het moet gaan om bijzondere kosten waarin uw 
inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet en 
die uw draagkracht te boven gaan. De kosten 
moeten te maken hebben met uw persoonlijke 
omstandigheden: beoordeling vindt plaats op 
grond van uw individuele situatie. Belangrijk is 
dat u de aanvraag vóór de uitgave doet. Daar-
mee voorkomt u financiële problemen. 

Enkele bijzondere kostenposten zijn: 
 bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
 eigen bijdrage thuiszorg;

Bekendmaking
in zijn openbare vergadering van 29 
maart 2012 heeft de gemeenteraad van 
de gemeente Uithoorn de volgende 
verordeningen vastgesteld:

 de Toeslagenverordening Wet werk en 
bijstand 2012 Uithoorn;

 de Afstemmingsverordening 2012 Uit-
hoorn;

 de Re-integratieverordening Uithoorn 
2012;

 de Handhavingsverordening Inko-
mensvoorzieningen Uithoorn 2012;

 de Verordening langdurigheidstoeslag 
Uithoorn 2012; 

 de Verordening maatschappelijke par-
ticipatie 2012 Uithoorn.

 
Deze verordeningen komen in de plaats 
van diverse verordeningen op het gebied 
van werk en inkomen en zijn met ingang 
van 1 januari 2012 in werking getreden.  

 kinderopvang, oppas- of crèchekosten in  
 verband met scholing of werk;

 orthopedische schoenen, steunzolen;
 ouderbijdrage en kosten schoolreisje 

 (kinderen op de basisschool);
Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u het 
beste bespreken met een medewerker van het 
cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens 
vindt u links op deze pagina.

regel je schulden
Heeft u moeite om rond te komen? Durft u 
de rekeningen die binnenkomen niet meer te 
openen? Als dit bij u het geval is, wacht dan 
niet te lang met het vragen om hulp. De con-
sulenten van de afdeling Werk en inkomen 
kunnen voor u onderzoeken welke mogelijk-
heden er zijn om een regeling te treffen voor 
uw schulden. 

Om zelf weer grip te krijgen op uw financiële 
situatie heeft het Nationaal Instituut voor Bud-
getvoorlichting samen met de Nederlandse Ver-
eniging voor Volkskrediet (NVVK) een website 
ontwikkeld. Deze website www.zelfjeschulden-
regelen.nl helpt u bij het vinden van een uitweg 

voor uw schulden. Op deze site kunt u door mid-
del van een aantal stappen zelf uw situatie in 
kaart brengen en zo grip krijgen op uw eigen 
financiën. Ook kunt u hier terecht voor achter-
grondinformatie over het aflossen van schul-
den, de werkwijze van schuldeisers, voorbeeld-
brieven en de ervaringen van anderen.

Indien het u niet lukt om uw financiële proble-
men zelf op te lossen, wacht dan niet te lang 
met het vragen om hulp. Hoe eerder hoe beter. 
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Vier inwoners uit Uithoorn koninklijk onderscheiden
Uithoorn - Op vrijdag 27 april kregen 4 inwo ners van Uit hoorn een Koninklijke onderschei ding ter gele genheid van Koninginnedag (de zogeheten
Algeme ne Gelegenheid). Zij werden in het bijzijn van familie, vrienden, bekenden en leden van de ambtelijke organisatie, waaronder de wethouders
Ria Zijlstra en Jeroen Verheijen, door burgemeester Dagmar Oudshoorn gedecoreerd in de raadzaal van het gemeente huis in Uithoorn.
De sfeer was feestelijk en informeel. Na een inleidend woord door burgemeester Oudshoorn over hun doen en laten en waarom zij een Koninklijke
Onderscheiding hadden verdiend, kwamen de volgende personen voor het voetlicht: mevrouw W. (Wijnie) Schmidt-Huender en de heren Ch. (Kees) Willems,
H. (Herman) J. Veldman en W. (Wim) E.M. Verlaan. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw W. Schmidt-Huender
Wijnie Schmidt-Huender is sinds 1998 secretaris van het Comité Uithoorn/De Kwakel van de 

Nederlandse Hartstichting en coördineert de collectes. Van 1999 tot 2010 was zij lid van de 

sponsorcommissie van de Uithoornse Hockeyclub Qui Vive en verzorgde daar ook de com-

municatie. Sinds 1999 is Wijnie Schmidt voorzitter van het jeugdbestuur en lid van het hoofd-

bestuur van de Uithoornse tennisclub Qui Vive. Binnen de tennisclub was zij ook lid van de 

technische commissie en is zij daarnaast Lid van verdienste.Tussen 2004 en 2009 was Wijnie 

Schmidt lid van de ouderraad van basisschool De Springschans.

De heer Ch. Willems
Kees Willems was tussen 1990 en 2000 vrijwilliger/barmedewerker bij Roeivereniging Michiel 

de Ruyter. Sinds 1993 zet hij zich in binnen de Sathya Sai Baba Organisatie. Een spirituele, 

religieuze organisatie met 600 leden. Hij begon daar als secretaris/penningmeester van het 

centrum Amsterdam. Vanaf 1993 is Kees Willems ook vrijwilliger bij diverse dienstverlenende 

zorgprojecten voor gehandicapten en bij wijkprojecten in Amsterdam, Amstelveen en 

Uithoorn. Tussen 1995 en 1997 was hij spiritueel coördinator/penningmeester van het 

centrum Amstelveen. Daar was Willems van 2001 tot 2008 voorzitter en in diezelfde periode 

landelijk penningmeester. Sinds 1997 is hij vrijwilliger bij diverse landelijke projecten 

bij Sathya Sai Baba. In die functie is hij actief bij het verzorgen van en wandelen met 

gehandicapten en zieken. Kees Willems is chau� eur bij diverse kinderkampen, gezinskampen 

en dienstverlenende zorgprojecten. Hij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van 

de landelijke basistraining Menselijke Waarden. Sedert 1998 is hij tevens vrijwilliger bij 

Vreugdenhof Woonzorgcentrum, een centrum voor gehandicapten. Daar organiseert en 

begeleidt hij de jaarlijkse gehandicaptendag. Reeds vijf jaar lang gaat hij maandelijks met 

de bewoners op stap. Vanaf 1998 is Willems eveneens actief bij het wijkplatform Groenelaan. 

Eerst was hij daar vicevoorzitter en tussen 2004 en 2006 voorzitter. Sinds 2006 is hij als 

vrijwilliger nog nauw betrokken bij het wijkwerk. In 2000 werd Kees Willems penningmeester 

van de Bewonersvereniging Stratus in Amstelveen. Daarnaast is hij vanaf dat jaar ook 

secretaris/penningmeester van Bewonersvereniging Euro-Parel. Deze vereniging behartigt 

de belangen van de bewoners van Europarei.

De heer H.J. Veldman
Herman Veldman is sinds 1986 instructeur en bestuurslid van de Uithoornse Reddingsbrigade. 
Daar begeleidt hij mede-instructeurs. Daarnaast verzorgt hij de jeugdopleidingen en 
regelt de herexamens bij andere reddingsbrigades. Vanaf 2000 coördineert Veldman de 
Instructeuropleiding EHBO van de Reddingsbrigade Nederland. Sedert 2002 zet hij zich als 
lid van de accreditatiecommissie in voor de nascholing van EHBO-instructeurs van het Oranje 
Kruis. In 2009 begon hij een actieve rol te spelen binnen de Protestantse Gemeente Uithoorn. 
Eerst als coördinator van de verbouwing van kerk De Schutse en daarna als lid van het college 
van kerkrentmeesters.

De heer W. E.M. Verlaan
Wim Verlaan is projectleider bij Heliomare en is daar in het bijzonder actief voor het opzetten 

van een activiteitencentrum in Turkije. Daarnaast beweegt hij zich als vrijwilliger op allerlei 

fronten. Van 1967 tot 1980 was Wim Verlaan jeugdtrainer van KDO-voetbalteams.

Van 1968 tot 1972 was hij bovendien jeugdleider en organisator van de befaamde KNVB 

Sportkampen. Deze werden georganiseerd voor de hele jeugd, ongeacht of ze lid waren van 

KDO. De sportkampen duurden een week. Van 1972 tot 1975 was Verlaan organisator van 

en leidinggevende bij sportdagen. Deze sportdagen waren een voorloper van het Sport- en 

Spelweekend dat nog steeds het kinderfeest is in De Kwakel. Van 1974 tot 1985 was Wim 

Verlaan bedenker en medeoprichter van het Sport- en Spelweekend actief binnen dit jaarlijk-

se en geweldig succesvolle evenement voor alle basisscholieren in De Kwakel. Van 1970 tot 

1980 was hij bij KDO lid van de jeugdcommissie en het jeugdbestuur. Verlaan organiseerde 

ondermeer contactavonden voor trainers, leiders en ouders om zowel de band met KDO als 

ook het vertrouwen in de begeleiding van en door de vereniging te vergroten.

Op sportgebied:
Van 1992 tot 2001 was hij voor-

zitter van het dorpshuisbestuur. 

In het centrum van De Kwakel 

werd een nieuw dorpshuis ge-

bouwd, waarin alle verenigingen 

zijn ondergebracht. Van 1995 tot 

2001 was hij lid van de techni-

sche commissie van atletiekver-

eniging AKU. Die functie nam 

Verlaan op zich na zijn voetbal-

loopbaan bij KDO. Sinds 2001 is 

Wim Verlaan voorzitter van AKU. 

Onder zijn leiding zijn de banden 

met buurtverenigingen verder 

versterkt. Hij werd de bindende 

kracht voor het implementeren 

van de Jeugd Activiteiten Pas. 

Daarmee kunnen leerlingen van 

de groepen 3 t/m 8 van het ba-

sisonderwijs kennismaken met 

verschillende sporten. Wim Verlaan is de drijvende kracht achter grote AKU-evenementen, 

zoals de jaarlijkse 10 mijlenloop (1400 deelnemers) en de Polderloop (100 deelnemers). Nu 

maakt hij zich sterk voor verbreding van de vierbaans atletiekbaan tot zes banen. Niet in de 

laatste plaats was Wim Verlaan van 1992 tot 2011 ook nog trainer van de Trimclub.

Op bewonersgebied:
In 1978 en 1979 organiseerde Wim Verlaan samen met zijn vriend Gert Ossenkoppele de actie 

‘Dorp in opstand’. De Kwakel dreigde in die tijd snel te vergrijzen en omdat het dorp onder 

een aanvliegroute van Schiphol lag, was er geen woningbouw mogelijk. Zelfs de twee scho-

len dreigden hun bestaansrecht te verliezen. Bijna het hele dorp buste met het gemeente-

bestuur naar Den Haag en daar werd bij de Tweede Kamer aan de voorzitter van de Kamer-

commissie Volkshuisvesting, toentertijd Willem Aantjes, een petitie aangeboden. Het succes 

was overweldigend: er mocht weer gebouwd worden in De Kwakel. In 1980 zijn de eerste 

huizen opgeleverd en er wordt nog steeds volop gebouwd. Sinds 1969 werft Wim Verlaan 

vrijwilligers voor sociale activiteiten. Dat rekruteren van vrijwilligers is een van zijn sterkste 

kwaliteiten. Wim Verlaan is zich steeds meer gaan ontwikkelen tot bestuurder met het pro¦ el 

van ‘dienend leiderschap’. Hij draagt zaken aan en delegeert deze vervolgens naar mensen 

die over kwaliteiten beschikken die hij zelf niet heeft. Daarnaast zorgt Wim Verlaan voor het 

regelmatig verversen van het bestuur waarin hij actief is.

Ook zij kregen een méér dan verdiende Koninklijke Onderscheiding: v.l.n.r.
Kees Willems, Wijnie-Schmidt-Huender, Herman Veldman, burgemeester
Dagmar Oudshoorn en Wim Verlaan



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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

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

brAnDweer 
& PoLitie

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

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

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

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

125e jaargang

oPlAgE: 14.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErBoDE.nl

sinds 1888
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Is uw huisdier zoek?

Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevon-

den dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, zwarte kater met witte sokjes voor en 

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

- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde elf maanden oude kater; cypers  
met wit befje en witte sokjes.

Gevonden:
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en
 witte bef.
- Waverveen, Eerste Velddwarsweg: klein bruin konijntje.
- Uithoorn, Willem Alexanderpoort: zwart-bruine kat met witte sokjes.
- Uithoorn, Romeflat: zwarte-witte kat; linkervoorpootje half zwart, 

witte kraag, witte buik en 4 witte sokjes.
- Vinkeveen, Donkereind: zwart-witte kat; zwarte rug, zwart-witte 

staart, witte kop en bij oren zwart; hij heeft twee zwarte stippen op 
zijn neus en witte voorpootjes.

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

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

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

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

Mijmeringen

Te veel of te weinig?
Door Flavoring

Als u dit leest is de Koninginnedag alweer voorbij, maar nu ik dit 
schrijf zit ik nog volop in de voorbereiding daarvan. Om me heen lig-
gen oranje petjes en slingers en lijkt het huis wel een grote rommel-
markt. De kunst is om samen met de kinderen een selectie te maken 
van spullen die verkocht mogen worden op de vrijmarkt. Zolang het 
gaat om oude kleertjes en spullen van mama is het geen probleem. 
Nee, het wordt pas lastig als ik oud speelgoed van ze een andere be-
stemming wil geven. Luidkeels protesteren ze dat ze echt nog heel 
veel daarmee spelen en dat het niet weg mag. Mijn rationele argu-
ment dat het babyspeelgoed is en zij allang geen baby’s meer zijn is 
totaal niet van waarde voor ze.  
Ik haal mijn schouders erover op en laat het maar. Ik had het goede 
voornemen om ruim op tijd het hele huis op en leeg te ruimen voor 
de vrijmarkt en dat is me in het geheel niet gelukt. Inmiddels weet ik 
ook dat ik nog zo veel wil en kan opruimen, na de vrijmarkt kom je 
toch altijd weer thuis met de oude spullen van andere mensen. Want 
ja, met dat verdiende geld mogen ze toch ook wel wat op de vrijmarkt 
kopen? Een heel mooi startpunt om uit te leggen hoe vroeger de ruil-
handel ging en hoe geld is ontstaan.
Ik verwacht dat het dinsdag goede zaken zullen zijn voor de kring-
loopwinkels in heel Nederland. Alles wat niet wordt verkocht, wil je 
toch eigenlijk niet meer mee naar huis nemen en gelukkig is er dan 
de kringloopwinkel. Het teveel aan spullen komt dan op die plek te-
recht waar uiteindelijk anderen het weer zullen vinden en er blij mee 
zijn.
Soms is het ook andersom, dat je veel te weinig hebt van bepaal-
de zaken. Zo was het afgelopen week nationale sportweek en wer-
den er door het hele land sportieve activiteiten georganiseerd. Dus 
was ik met mijn kinderen op een druilerige woensdagmiddag te vin-
den op het sportveld waar een spelletjesmiddag werd georganiseerd. 
De organisatie was in handen van een welzijnsorganisatie in samen-
werking met vele andere. Zo kwam het dat alle  concurrenten in de 
kinderopvang zij aan zij op een regenachtig grasveld stonden. Een 
mooi moment om te zien hoe het in de praktijk op zo’n opvang aan 
toe gaat. Ikzelf zou bijvoorbeeld nooit kiezen voor de opvang die een 
creatieve activiteit aanbood, terwijl het de nationale sportweek was. 
Bij nader inzien waren ze ook niet zo creatief, want toen het materi-
aal op was (lees: t-shirts) voor het beschilderen, hadden ze geen al-
ternatief voorhanden. Een duidelijke zaak van te weinig ingekocht 
te hebben en een ongemotiveerde houding van de medewerkers al-
daar om er nog een andere draai aan te geven. Begrijpelijk gezien het 
slechte weer, maar vooral een slechte reclame voor de opvang. Ter-
wijl als je met en voor kinderen werkt, het draait om sportiviteit (ach-
ter iedereen aan rennen), creativiteit (knutselen en iedereen tevre-
den houden), structuur (duidelijkheid en voorspelbaarheid), flexibili-
teit en enthousiasme. 
Maar niet alleen bij een kleine kinderopvang is het moeilijk om in te 
schatten hoeveel materiaal je nodig hebt. Nederlands grootste krui-
denier had ook moeite met het bestellen van voldoende spullen. De 
mini-boodschapjes zijn een hit in Nederland en zeker ook bij mijn 
kinderen. Het winkeltje is weer van zolder gehaald en wordt lang-
zaamaan gevuld met de mini-boodschapjes. Deze krijgt men nog wel 
bij elke 15 euro besteding, maar enkele andere winkelartikelen zo-
als de kassa schijnen allang uitverkocht te zijn. Zal het dan toch zo 
zijn dat het niet uitmaakt hoe je in het nieuws komt, als men maar 
over je praat?

Uithoorn - Robert Leroy zal een ex-
tra lang optreden verzorgen tijdens 
het Good Men Live-festival. Op 
woensdag 16 mei aanstaande – de 
avond voor Hemelvaartsdag - treedt 
Robert Leroy op bij het festival dat 
wordt verzorgd in Jongerencentrum 
The Mix. Programmaleider Conny 
Keessen hoopt hiermee  Robert Le-
roy te ondersteunen in zijn duurtrai-
ningen voor de Marathon van Am-

sterdam.  Naast Robert Leroy zul-
len Danny Panadero en DJ Maarten 
Verhoef een bijdrage aan de avond. 

Kaarten van 15 euro zijn te koop 
in Uithoorn bij Stoop in winkelcen-
trum Zijdelwaard, bij Trendclub in 
het Oude Dorp en in Mijdrecht bij  
Smit Schoenen in winkelcentrum 
De Lindeboom en online via de site: 
www.thegoodmen.nl .

Extra lang optreden Robert 
Leroy bij The Good Men Live

Winkeliersvereniging Uithoorn aan de Amstel

Leuke Moederdagactie
Uithoorn - Vrijdag en zaterdag  jl. 
startte de Moederdagactie van de 
winkeliersvereniging Uithoorn aan 
de Amstel. De twee dames van Ka-
dootjes met Hart hadden het er erg 
druk mee. Er zijn vierhonderd tas-
jes door de dames gevuld en uit-
gedeeld. In elk tasje zaten kleine 
presentjes en aanbiedingen van 21 
deelnemende winkeliers van het ou-
de dorp. Elke moeder die een tasje 
kreeg was onder de indruk van het 
gevulde tasje en de reacties waren 
ronduit positief. Eindelijk weer een 
superleuke actie in het oude dorp 

en het werd meteen duidelijk dat 
de ondernemers van het oude dorp 
goed bezig zijn om hun stekje weer 
goed op de kaart te zetten. De di-
verse winkeliers hadden originele 
acties bedacht. C1000 bijvoorbeeld 
heeft de actie dat de eerste drie 
moeders die op 12 mei vanaf 08.00 
uur in badjas boodschappen ko-
men doen, een leuke gevulde bood-
schappenmand krijgen. Hans Patat 
kwam met de actie om het zakje pa-
tat dat in het tasje zat gratis te la-
ten vullen. En zo heeft iedere deel-
nemende winkelier zijn eigen actie.

Kinderen Borus de Petteflet 
genieten van Sportencircus
Uithoorn - De kinderen van NSO 
Borus de Petteflet in Meerwijk-Oost 
hadden woensdag een gezellige uit-
stap naar Sportencircus.
Er werd vorige week woensdag 25 
april op het evenemententerrein van 
de Legmeer een Sportencircus ge-
organiseerd, ook BORUS kinderop-
vang had daar een stand met blik-
gooien en groot twister. De kinde-
ren genoten van het omgooien van 
de blikken en sommigen waren zo 

fanatiek dat zij met twee zakjes al-
le blikken konden omgooien. Uiter-
aard kwamen ook de NSO kinde-
ren van Borus de Petteflet langs om 
diverse spellen te spelen. Alle kin-
deren van deze naschoolse opvang 
hebben ondanks de regendruppels 
kunnen genieten van de opblaasba-
re glijbaan, de boerengolf, het zak-
lopen, blikgooien en groot twister, 
het ritje in de huifkar en van nog ve-
le andere activiteiten.

Schapen scheren op kinder-
boerderij de Olievaar
Uithoorn – Volgende week woens-
dag 9 mei is er weer veel te bele-
ven bij kinderboerderij de Olievaar 
in Uithoorn. Van 13.30 tot 15.30 uur 
is het schapen scheren. Zowel met 
de tondeuse als met de schaar. 
Ook is er een demonstratie wol 
spinnen met een spinnenwiel. Im-
ker De Koning komt met een kraam 

staan met lekkere honingproduc-
ten. Bij haar  kunnen kinderen voor 
één euro een honingraadwaskaars-
je draaien. Een ritje met de huifkar 
door het Libellebos kost 50 euro-
cent. Bij de kiosk staat een grabbel-
ton: het kost 50 eurocent per grab-
bel. Bij de knutseltafel kunnen kin-
deren een schaapje knutselen.

Zaterdag postzegelruilbeurs 
in het wijksteunpunt
Uithoorn - Het is weer zover, Fila-
telisten Vereniging Uithoorn gaat 
weer haar maandelijkse zaterdag-
se postzegelruilbeurs houden. De-
ze vindt komende zaterdag 5 mei 
plaats in het Wijksteunpunt aan Bil-
derdijkhof 1. Er is ruime parkeerge-
legenheid. 
Zoals vanzelfsprekend is het op de-
ze beurs altijd gezellig om er te pra-
ten over de filatelistische hobby bij 
een kopje koffie. Er zijn altijd leden 
van de filatelistenvereniging aanwe-
zig, bij wie u informatie kunt inwin-

nen over het verzamelen van post-
zegels. Ook wordt er advies gege-
ven bij taxatie en verkoop van ver-
zamelingen. Ruilen, kopen, verko-
pen in een ontspannen sfeer, dat 
vind je op deze ruilbeurs. De  ver-
trouwde handelaren zijn weer aan-
wezig en ook de jeugd is zeer ze-
ker welkom om te ruilen en/of vra-
gen te stellen over het verzamelen 
van postzegels.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur 
tot 15.00 uur. Wilt u meer weten, bel 
dan 0297-525556.
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk 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 vergade-
ringen, 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 kun-
nen 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Duidelijker kunnen we het 
niet maken, wel makkelijker!

Dus communiceer gewoon!
Uithoorn - De bewonersver-
tegenwoordigers van Buurtbe-
heer Europarei en Euro-Parel 
hebben via derden moeten ver-
nemen dat de Europarei niet op 
de agenda stond voor 26 april 
maar was verplaatst naar 10 
mei, ondanks herhaaldelijk ver-
zoek tot een betere communi-
catie is het ook hier weer mis-
lukt. Dat de wethouder niet alle 
antwoorden had en om die re-
den de Europarei uit de verga-
dering was gehaald kunnen we 
begrijpen want als je niet alle 
antwoorden hebt kun je logisch 
ook geen besluit nemen maar 
fatsoenshalve had de stuur-
groep of projectleiders toch 
wel even contact kunnen leg-
gen tussen de bewonersver-
tegenwoordigers zodat die de 
bewoners hadden kunnen in-
lichten?
Nu kunnen de bewoners het 
pas woensdag in de ene krant 
en donderdag in de ande-
re krant lezen en dat is te laat 
want de bewoners hebben al 
een vrije avond in hun agen-
da gepland om de besluitvor-
ming van het integrale plan te 
horen in de raadzaal terwijl ze 

donderdagavond al wisten dat 
het uit de agenda was gehaald.
De bewonersvertegenwoordi-
gers kunnen absoluut geen be-
grip opbrengen voor weder-
om miscommunicatie met de 
stuurgroep en projectleiders 
van het integrale plan Euro-
parei, tot op heden hebben ze 
nog steeds geen offi ciële mail 
van de stuurgroep gehad, wel 
een telefoontje van de griffi er 
die op verzoek contact met de 
insprekers heeft opgenomen 
en dat was dinsdagochtend.
Waar gaat het toch mis?

Vragen wij ons vertwijfelend af 
want hoe vaak moeten we nog 
aangeven dat de communicatie 
naar bewoners o zo belangrijk 
is. Zonder bewoners kun je een 
integraal plan überhaupt niet 
tot een goed einde brengen, 
dus leer van de fouten omtrent 
de communicatie en communi-
ceer toch eens op een fatsoen-
lijke manier naar de bewoners.

Familie van de Veen, na-
mens Bewonersvertegen-

woordiging van buurtbeheer 
Europarei

Grote bingoavond voor KiKa
Uithoorn - Op vrijdagavond 11 mei 
wordt er een grote bingoavond ge-
organiseerd in wijkcentrum ’t Buurt-
nest aan de Arthur van Schendel-
laan 59 met veel prijzen. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur.
Het bingoën begint om 20.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom. 

Een heel gezellige avond met een 
serieus goed doel. Want de op-
brengst van de bingokaarten wordt 
overhandigd aan de Stichting Ki-
Ka (Kinderen Kankervrij). KiKa, die 
sinds 2002 fondsen werft voor on-
derzoek naar kinderkanker onder-
steunt de volgende kinderkanker-
centra in Nederland:

•  Emma Kinderziekenhuis AMC
 Amsterdam
•  UMC Groningen
 Koningin Beatrix Kinderkliniek
•  Willem-Alexander Kinder-
 en Jeugdcentrum Leiden
•  UMC St. Radboud
 Kinderziekenhuis Nijmegen
•  ErasmusMC - Sophia
 Kinderziekenhuis in Rotterdam
•  VU medisch centrum in
 Amsterdam
• Wilhelmina Kinderziekenhuis 

Utrecht
Meer informatie bij beheerder 
Edwin Konijn, tel: 0297-591409 of 
06-55964781 of mail naar hetvol-
gende:  ekonijn@cardanus.nl .

DUS!-tas naar 
gespreksgroep De Kwakel
Aalsmeer - Uithoorn/De Kwakel - 
Ouders met elkaar laten praten over 
opvoeding. Maar dan zo dat ze hun 
problemen zelf oplossen. Daardoor 
treden ze hun kinderen meer zelf-
verzekerd tegemoet en voeden ze 
beter op. Dat organiseren Hesther 
Kas en Wilma Abath voor een groep 
ouders in De Kwakel. Toen dat niet 
meer betaald kon worden, zetten 
ze het vrijwillig voort. Daarbij wordt 
een professionele aanpak gebruikt 
die neerkomt op positief opvoeden 
volgens een duidelijk programma 
(Triple P voor de kenners). De da-
mes voeden de ouders niet op, dat 
mogen ze zo nodig onderling doen. 
Tijdens de gespreksavonden komen 
allerlei thema’s aan de orde. Uiter-
aard seksuele opvoeding, maar ook 
de angsten van kinderen, en de ou-
ders zelf blijken ook bang te zijn 
voor veel zaken. De gesprekken 
gaan diep en verlopen soms emo-
tioneel. De deelnemers krijgen be-
ter contact met hun kind en kun-

nen hen echt steunen. Ook de on-
derlinge contacten gaan veel verder 
dan het gebruikelijke ‘het gaat wel 
goed’. De echte winst ligt bij de kin-
deren die beter toegerust zijn voor 
het leven. Wilma en Hesther genie-
ten er van dat ze ouders zien groei-
en in hun rol als opvoeder. Het en-
thousiasme van deze dames is wer-
kelijk aanstekelijk.
Ze zouden graag zien dat de poli-
tiek dit laagdrempelige welzijns-
werk voor veel mensen toeganke-
lijk maakt, omdat zo’n preventieve 
aanpak kinderen minder gemakke-
lijk laat ontsporen.
Deze inzet voor de gemeenschap 
is de reden dat de DUS!-tas de-
ze maand voor hen is. De tas be-
vat producten van lokale onderne-
mers of komen van Fair Trade. DUS!, 
de samenwerking van GroenLinks 
en D66, vindt dat deze dames een 
prachtig voorbeeld zijn van de so-
lidaire samenleving waar de partij 
naar streeft.

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

 Goed geschoten...

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

NOTARIS ZIET SARAH!

Notaris Marlies Akkermans uit Uithoorn kwam donderdagochtend 26 
april nietsvermoedend de Emmalaan in Uithoorn ingereden en werd door 
de dames van notariskantoor Akkermans|Meuleman verrast met een 4 
meter grote Sarah voor het kantoorpand. Afgelopen zondag 29 april zag 
notaris Marlies Akkermans Sarah en op 1 maart jongstleden was het exact 
15 jaar geleden dat zij samen met partner Ronald Meuleman notariskan-
toor Akkermans|Meuleman in Uithoorn is gestart. Genoeg redenen om 
even bij stil te staan en in het zonnetje te worden gezet!

Geslaagd Hobbyclub 
Fantasy ’83-weekend
De Kwakel - Ter afsluiting van het 
seizoen 2011/2012 ging Hobby-
club Fantasy ‘83 van 20 t/m 22 april 
met 34 kinderen een weekend naar 
Driebergen.
Het thema van deze keer was ‘Ik 
hou van Holland’. Vrijdagavond om 
zes uur meldden zich de eerste kin-
deren al voor dorpshuis De Qua-
kel, de meesten hadden zich aange-
past aan het thema en verschenen 
in oranje kledij. Ook de leiding was 
duidelijk herkenbaar.
De spullen konden worden ingela-
den en exact om zeven uur vertrok 
de bus richting Driebergen.

Na een klein uurtje rijden was de 
bestemming bereikt en kon alles 
worden uitgeladen en de kamers 
worden ingedeeld. Voor dit week-
end werden de kinderen in groepjes 
verdeeld voor de diverse spellen die 
er op het programma stonden. Het 
avondspel van de vrijdag was het 
dierengeluidenspel, hiervoor moest 
het wel eerst donker worden. In het 
bos zaten vijf leiders verstopt die ie-
der een geluid van een dier nade-
den. De bedoeling was dat de kin-
deren deze dieren wisten op te spo-
ren zonder gepakt te worden door 
een jager. Als afsluiting van de eer-
ste avond met z’n allen rond het in-
middels brandende kampvuur met 
een broodje knakworst en warme 
chocolademelk. De hoogste tijd om 

naar bed te gaan en te gaan slapen.               
Voordat de laatste sliep was de eer-
ste al weer wakker, een kort nacht-
je dus, zeker voor sommige leiders.

Ontbijten
Zaterdagochtend eerst natuurlijk 
ontbijten waarna de kinderen een 
uurtje vrijaf hadden en zich kon-
den vermaken met voetbal, tafelten-
nis en midgetgolf. De leiding had in-
middels het ontbijt opgeruimd en 
er kon vertrokken worden naar de 
grote zandvlakte midden in het bos 
waar een spellenparcours was uit-
gezet, dit bestond uit   steltlopen, 
boogschieten, honkbal, zaklopen en 
natuurlijk touwtrekken. Twee aan 
twee streden de groepen tegen el-
kaar waarna de jury de punten kon 
gaan berekenen. Al snel was het al-
weer tijd voor de lunch, soep met 
brood stond er op het menu. Het 
volgende wat er op het programma 
stond was het ‘Ren je rot spel’. El-
ke groep moest bij de jury een num-
mer halen, dit nummer correspon-
deerde met een opdracht die op het 
terrein waar ze verbleven te vinden 
was. De opdracht kon bestaan uit 
een theorievraag of een praktijkop-
dracht, bijvoorbeeld: verzamel 10 
paar blauwe sokken of vertel een 
zo leuk mogelijke mop aan de ju-
ry. Het weer zat gelukkig erg mee, 
dus het regenprogramma kon voor-
lopig in de kast blijven. Na het ‘Ren 

je rot spel’ begonnen de magen al-
weer te knorren en kon de patat met 
kroket of frikadel opgediend wor-
den. Na het eten hadden de kinde-
ren vrijaf, zodat er aan de voorberei-
dingen van het ‘Ik hou van Holland 
spel’   begonnen kon worden. Aller-
lei vragen werden er gesteld, vra-
gen over de hobbyclub maar ook al-
gemene, de groep die het eerst op 
een toeter blies mocht het antwoord 
geven. Er waren ook vragen waarbij 
het antwoord opgeschreven moest 
worden. 

Erg druk
Spelleidster Ria had het er erg druk 
mee om alles in goede banen te lei-
den en ook moeite om boven het 
getoeter uit   te komen. Nadat de 
punten door de jury berekend wa-
ren kon de prijsuitreiking beginnen. 
Nog even naar buiten en wachten 
totdat de duisternis inviel want voor 
het volgende avondspel   moest het 
wel aardedonker zijn. In het bos 
was een speurtocht uitgezet met 
refl ectors, deze kon je vinden door 
er met je zaklantaarn op te schij-
nen. Bij sommige refl ectors was een 
letter verstopt en aan het eind van 
de tocht vormden deze letters een 
woord. Na een uurtje was de eer-
ste groep weer terug op de thuisba-
sis en kon er bij het kampvuur nog 
wat gedronken en gegeten worden. 
Al snel begonnen bij de meesten de 

oogje steeds kleiner te worden en 
werden door de eerste kinderen de 
slaapzakken opgezocht.
Na een goede nachtrust, op een en-
keling na die uit zijn stapelbed viel 
maar daar ‘s morgens niets meer 
van af wist, kon er aan het ontbijt 
begonnen worden..

Oud spel
De leiding had weer eens een oud 
spel van vroeger opgezocht. Het 
‘milieuspel’. De groepjes kregen een 
lege kartonnen doos mee en moes-
ten in het bos allerlei dingen ver-
zamelen die in de natuur te vin-
den zijn. Van dennenappels, blaad-
jes, een dode kikker, mos, schelp-
jes maar ook dingen die eigen-
lijk niet in de natuur thuishoren zo-
als lege blikjes, plastic, bierdop-
pen enz. Na een uurtje verzamel-
den alle groepen zich weer op de 
grote zandvlakte en vertelde el-
ke groep wat ze gevonden hadden 
en wat er wel en niet in de natuur 
thuishoort. Na afl oop werd het af-
val in de vuilcontainer gegooid en 
wat in de natuur thuishoort weer te-
ruggelegd. Een leerzaam   en leuk 
spel gezien het enthousiasme van 
iedereen. Het weekend begon lang-
zaam op zijn eind te lopen. Na de 
lunch werden de koffers ingepakt 
en de kamers opgeruimd, dit ging 
zo snel dat er nog tijd was voor een 
spelletje grens veroveren. Om vier 
uur was de bus er en kon er ver-
trokken worden richting De Kwakel. 
Even voor vijven stopte de bus voor 
het dorpshuis waar de ouders al op 
hun kinderen stonden te wachten. 
Elk kind kreeg nog een aandenken 
van dit weekend mee naar huis, een 
klompje in de vorm van een spaar-
pot met de datum en plaats erop 
waar het dit weekend was.                                                                                                      

Opruimen
De leiding kon hierna beginnen met 
het opruimen van de spullen. En 
daarna met z’n allen natuurlijk nog 
even napraten. Het was een ge-
slaagd weekend   dat mede moge-
lijk werd gemaakt door John Vork 
(sponsoring van de patat), Mar-
ga Kouw voor het kostenloos leve-
ren van de klompjes en Van Schep-
pingen Sanidrome voor het be-
schikbaar stellen van een bestelbus 
waar alle bagage voor het weekend 
in kon. Van dit weekend is een dvd 
met foto’s te verkrijgen. Deze is te 
bestellen via tel. (0297)530852,   de 
kosten hiervoor bedragen 5 euro.
Er zijn nog wat kledingstukken ed. 
Overgebleven. Mocht een van de 
kinderen nog iets missen neem dan 
even contact op met Adrie van der 
Hoorn, tel. (0297)540092. 
Vrijdag 7 september om 19.00 uur 
gaat het nieuwe seizoen van de 
hobbyclub weer van start,   kinde-
ren vanaf 8 jaar zijn dan tegen beta-
ling van 1 euro 50 weer welkom om 
te komen knutselen.

Diaken Rob Mascini 
koninklijk onderscheiden
Uithoorn - Bij de jaarlijkse toeken-
ning van onderscheidingen rond 
Koninginnedag reikte de burge-
meester van Heemstede, mevrouw 
M. Heeremans, ook een onder-
scheiding uit aan pastor, diaken Rob 
Mascini. De koningin benoemde 
Rob Mascini tot Ridder in de orde 
van Oranje Nassau vooral vanwege 
zijn belangrijke bijdrage aan het di-
aconaat vanuit de kerken, nationaal 
maar vooral ook internationaal. De 
uitreiking vond plaats in Heemstede 
omdat die gemeente de woonplaats 
is van de nieuwe ridder. Het be-
stuur van de Emmaüsparochie bood 
in de middaguren een receptie aan 
en had daartoe mensen uitgenodigd 
vanuit het cluster van de drie paro-
chies waar diaken Mascini actief is, 
Uithoorn, De Kwakel en Nes aan de 
Amstel. Maar er waren ook gasten 
uit het werkterrein van het Internati-
onaal Diaconaal Centrum en de dia-
kenkring in Nederland. Namens het 
bestuur van het Internationaal Dia-
conaal Centrum werd pastor Mas-
cini toegesproken door mevrouw N. 
Wijngaards-Serrarens. Uit haar toe-
spraak kwam naar voren   dat vooral 
de internationale contacten en zijn 
voorzitterschap gedurende 12 jaar 
enorm belangrijk waren. Diaken 
Rob maakte openingen naar achter 
het vroegere ‘IJzeren Gordijn’, legde 
contacten in Afrika en Latijns-Ame-

rika. Dat het bij diaconie dan niet 
gaat om iets van binnen de kerken, 
maar dat het een bijdrage is aan 
de wereld en het welzijn van men-
sen maakte zij duidelijk. Vanuit de 
Nederlandstalige afdeling van Dia-
kens was de heer W. Tobe uit Breda 
naar Uithoorn gekomen. Hij schets-
te kort een beeld van de ontwikke-
ling van het diakonaat in de Neder-
landse Katholieke kerk en noem-
de de namen van mensen van het 
eerste uur. Als een van de hoogte-
punten noemde hij het Internatio-
nale Congres in Bovendonk. Hij kijkt 
ook met spanning uit naar het boek 
dat er gaat komen over alle activi-
teiten. Hij betrok in zijn woordje ook 
nadrukkelijk de echtgenote van de 
pastor. Want zonder een goed thuis-
front was al dat werk nooit mogelijk 
geweest. De laatste spreker was de 
vice-voorzitter van het bestuur van 
de Emmaüsprochie.
Hij maakte nog eens duidelijk dat 
Rob Mascini vooral geroemd werd 
vandaag om zijn werk voor het di-
aconaat. Toch was spreker blij dat 
ook de parochie mag profi teren van 
Robs kwaliteiten en hij sprak de 
hoop uit dat het zal kunnen voort-
duren ook in de toekomst. Uit al-
le drie de parochies van het cluster 
waren mensen naar Uithoorn geko-
men om de nieuwe ridder te felici-
teren.
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Grote orchideeënshow
in winkelcentrum Zijdelwaard een geweldig succes

Uithoorn - Niet overdreven, maar zaterdag jl. hebben honderden bezoekers van 
winkelcentrum Zijdelwaard genoten van de prachtige orchideeënshow die in het 
centrum was gecreëerd. Zodra je het winkelcentrum binnenkwam, maar dan wel 
gerekend vanaf het grote parkeerterrein, kon je er dan ook niet omheen. De meest 
schitterende orchideeën stonden in het centrum opgesteld. Iedereen vond het 
prachtig en er werden dan ook heel, heel veel van deze prachtige bloemen gekocht. 
Je zag bijna geen bezoeker zonder een orchidee het centrum verlaten. Ze waren 
er dan ook in alle soorten, maten en prijzen. Er was werkelijk voor ieder wat wils. 
Een klein puntje van (opbouwende) kritiek: jammer dat deze prachtige show slechts 
in een klein deel van het winkelcentrum te bewonderen was en overige winke-
liers in het centrum niet echt deelnamen aan dit feest. De foto’s zeggen verder 
genoeg over het slagen van dit evenement.
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KONINGINNEDAG FEEST IN UITHOORN EN DE KWAKEL
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

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

Hoe ‘bij’zonder
vriendelijk is uw tuin? 

Een jaar geleden volgden mijn 
zus en ik een imkercursus. In-
middels hebben wij ieder een 
bijenkast in de tuin staan. Im-
kerij ‘Zus en Zo’ is een feit.
Het gaat ons niet om de ho-
ningproductie, dat is een leuke 
‘bij’zaak. Het gaat ons vooral 
om het interessante leven van 
de bij en een rol te  kunnen 
spelen in het voortbestaan van 
de bij.
Niet onnodig omdat massale 
bijensterfte over de hele we-
reld tot zorgen baart. Einstein 
vertelde ons al: als er geen 
bijen meer zijn, sterft de mens-
heid binnen vier jaar uit.
Een eensluidend antwoord op 

de oorzaak van de massale 
bijensterfte is nog niet gevon-
den. Waarschijnlijk is het een 
combinatie van oorzaken.

Toch kunnen we  de bij helpen. 
Dat hoeft niet meteen door een 
bijenkast in je tuin te zetten !  
Net als voor de mens is  voor de 
bij voldoende en gevarieerde 
voeding  een noodzaak.
De bij haalt zijn voeding (nectar 
en stuifmeel) uit de op dat mo-
ment aanwezige dracht (bloe-
men en bloesem). Dracht moet 
er niet alleen zijn in april, maar 
ook nog in augustus. Daar 
kunnen wij voor zorgen.
De bij kon vroeger op het plat-
teland prima leven, nu is dat 
door schaalvergroting en ver-
schraling van het landschap  
veelal niet meer het geval. De 
noodzakelijke kruidige wei-
landen, bloemrijke slootkan-
ten, fruit –en lindebomen zijn 
verdwenen.
De oplossing kan liggen bij de 
‘stads’imker. Voor stad mag u 
ook dorp lezen. Een bloem-

rijke tuin en/of bloesemrijke  
bomen bieden een geschikte 
plek aan de bij. Heeft u een 
balkon, ook goed. Met de juis-
te planten op uw balkon weten 
de bijen u te vinden.
De gemeente en provincie  
kunnen van dienst zijn door 
niet te snel de wegkanten te 
maaien. De paardenbloem en 
verschillende klavers zijn  uit-
stekende drachtplanten voor 
de bij. 

Groente en fruittelers maken 
al dankbaar gebruik van de 
‘stads’imker. De telers willen 
graag dat de ‘stads’imker 
zijn gezond bijenvolk tijdelijk 

bij de teler plaatst en zo voor 
de bestuiving van het gewas 
zorgdraagt. De imker krijgt 
daarvoor en kleine vergoe-
ding en hopelijk een gevulde 
honingkamer.

Wilt u weten hoe bij-vriendelijk 
uw tuin is of denkt u, misschien 
is dat  imkeren wat voor mij, 
kijk dan eens op www.jaar-
vandebij.nl. In het kader van 
het jaar van de bij heeft het 
IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn op 5 juni Gerrit van der 
Plas uitgenodigd. Gerrit is een 
gerenommeerd imker en en-
thousiast verteller, hij zal u met 
zijn lezing op 5 juni zeker we-
ten te boeien.
Voor meer informatie de IVN 
website.

Anja de Kruijf
 
Natuurgids (en prille imker)
Ook IVN-natuurgids worden? 
In 2013 start er weer een na-
tuurgidsenopleiding!
Zie de website voor informatie.

Foto’s te kijk, gratis te kijk!
Mijdrecht - “Foto’s te kijk, gratis te 
kijk. Ja mevrouw, meneer,  foto’s van 
beste kwaliteit, gratis te kijk. En dat 
de gehele maand mei in gezond-
heidscentrum Croonstadt met als 
thema: markten.”

Markten kenmerken zich door zeil-
doek, een wirwar van kramen, veel 
kleuren en kooplui die hun koop-
waar luid aanprijzen. In deze over-
vloed aan elementen hebben  de 
clubleden van fotoworkshop De 
Ronde Venen gezocht naar beelden 
die typerend zijn voor een markt. 

De foto’s laten zien dat de ene fo-
tograaf dit zoekt in details, de an-
dere in mensen en de volgende in 
een verrassende beelduitsnede van 
allerlei kramen. 
Het resultaat is een gevarieerde ex-
positie, waarbij de foto’s een goed 
gevoel van herkenning zullen geven.
“Dus mevrouw en meneer, kom gra-
tis kijken naar al die foto’s van bes-
te kwaliteit”. Gezondheidscentrum 
Croonstadt is gevestigd aan de 
Croonstadtlaan 1-3.
Voor meer informatie en foto’s: 
www.fotoworkshop.nl

Wellness Massage Uithoorn 
specialiseert zich verder
Regio - ‘Een massage is een heerlij-
ke manier om te ontspannen, maar 
ook doeltreffend om spieren lekker 
los te maken’ vertelt Maya van Well-
ness Massage Uithoorn. Een klein-
schalige massagepraktijk met een 
warme, persoonlijke uitstraling.

De massagepraktijk wordt ge-
voerd door Maya Jansen, een well-
nessmasseur met passie voor haar 
vak.
‘Het is belangrijk dat mensen hun 
persoonlijke balans (weegschaal) in 
de gaten houden. De belastbaarheid 
is datgene wat een mens kan heb-
ben en de belasting is de last die de 
mens draagt. Belasting is eigenlijk 
al stress maar dit is gezonde stress. 
Het houdt je alert. Gezonde stress is 
dus nog niet meteen ‘gevaarlijk’. Het 
wordt pas gevaarlijk wanneer stress 
erg lang aanhoudt.
Met mijn massages kan ik je een 
stukje ontspanning bieden waar-
door jouw weegschaal beter in ba-
lans kan blijven. En dat is vooral in 
deze huidige drukke tijden, waarbij 
er veel wordt gevraagd van mensen 
maar mensen ook veel van zichzelf 
eisen, ontzettend belangrijk om je 
prettig te blijven voelen en gezond 
te blijven!’ 
Maya heeft zich begin dit jaar ge-
specialiseerd in een massage, spe-
ciaal bedoeld voor vrouwen in de 
overgang. Ze is hiervoor speci-
aal begeleid door een BIG-gere-
gistreerde verpleegkundige van 
‘Care for Women’ (wat je vroeger 
een overgangs-consulente zou noe-
men). Door haar kennis over vrou-
wen, hormonen en de overgang 
biedt Maya vrouwen een overheer-
lijke massage aan: een Chocolade-
massage!

‘Uitermate relaxing’, vertelt Maya. 
‘Alleen al door de serotonine, een li-
chaamseigen antidepressivum dat 
als ‘geluksstofje’ een algemene ont-
spanning bevordert – ook via de po-
riën van de huid. Alleen die geur al! 
De vloeibare cacao waarmee ik je 
masseer bevat theobromine en de-
ze stof zorgt er voor dat het niveau 
van serototine en endorphine (ge-
lukshormoon) in ons lichaam ver-

hoogd wordt. Endorphine is ook het 
stofje dat vrij komt bij een ‘normale’ 
massage. Dubbelop genieten dus: 
de combinatie massage en choco-
lade geeft ons een goed gevoel! Dit 
is de reden waardoor je jezelf na 
een chocolade-massage als herbo-
ren voelt!’

Maya koopt de chocolade in bij 
Redmond Roof van Martinez Cho-
colaterier te Aalsmeer. Chocolade 
van uitsluitend natuurlijke grond-
stoffen die met passie en vakman-
schap in Amstelveen is bereid. ‘Ca-
cao is rijk aan mineralen en bevat 
een actieve conserveringsstof. De-
ze stof zorgt voor een vertraging 
van het verouderingsproces van de 
huidcellen en neutraliseert deze. 

Verder bevat cacao anti-oxidanten 
wat weer een gunstig effect heeft op 
je hele lichaam. Ik meng deze pu-
re chocolade met amandelolie; een 
pure, supervoedende emulsie. Deze 
massage is geschikt voor iedereen 
die van chocolade EN van massa-
ge houdt. Dus ook voor mannen! De 
behandeling bestaat uit een mas-
sage met aansluitend een pakking. 
Veel van de olie trekt in je huid dus 
het voelt niet plakkerig. Na het ver-
wijderen van de pakking, spons ik 
je met warm water weer helemaal 
schoon. Je kunt kiezen uit verschil-
lende behandeltijden: een behande-
ling van 50 minuten (achterzijde li-
chaam: rug, schouders, nek, benen) 
en een behandeling van ruim an-
derhalf uur (incl. voorzijde: benen, 
buik, schouders en gezicht). Het 
verwarmende effect duurt na de be-
handeling nog vele uren!’

Wellness Massage Uithoorn is da-
gelijks bereikbaar (ook op zaterdag 
en zondag) van 10.00 tot 21.00 uur 
en er wordt uitsluitend op afspraak 
gewerkt.
De praktijk is gevestigd aan de 
Gouwzee 35 in Uithoorn en is tele-
fonisch bereikbaar via 06-34620875 
(graag de voicemail inspreken). Uit-
gebreide informatie is te vinden op 
de website: www.wellness-massa-
ge-uithoorn.nl Zie ook advertentie 
elders in dit blad.

Met elkaar voor elkaar:
Stichting FemNa40 
lanceert FemNa40.nl
Regio – FemNa40.nl is een gratis 
ledennetwerk dat vrouwen bij el-
kaar brengt. FemNa40-leden be-
zitten veel levenservaring en willen 
die graag met andere vrouwen de-
len. Je krijgt informatie op deze site 
maar kan ook zelf actief deelnemen. 
Dit gebeurt allemaal vanuit een be-
sloten omgeving zodat iedere vrouw 
veilig haar verhaal kan vertellen.

In een eigen blog kan je al jouw per-
soonlijke ervaringen en kennis delen 
door te schrijven over onderwerpen 
als relaties, wonen, mode, koken, 
spiritualiteit, vrije tijd en uitgaan. 
Professionals maken als vrijwilliger 
extra tijd vrij om andere vrouwen te 
ondersteunen en te informeren van-
uit hun professionaliteit. Een van de 
vrijwilligers: ‘We zitten allemaal in 
dezelfde levensfase en hebben al de 
nodige mooie en minder mooie er-
varingen in onze rugzak zitten, zo-
wel privé als zakelijk. Daarmee kun-

nen we elkaar motiveren, stimuleren 
en informeren. Je kunt op de web-
site, naast je te laten informeren in 
de nabije toekomst worden begeleid 
in sport, yoga en daarnaast worden 
opvoedingsvragen behandeld door 
onze pedagoog.’ Ook vaste colum-
nisten zoals Marry Foelkel en Simo-
ne Nieuwenhuizen geven informa-
tie over o.a. kruiden en spiritualiteit. 
Dagelijkse zaken die je bezighou-
den worden beantwoord door een 
van de leden of FemNa40 profes-
sionals.

Ben jij iemand die een beroep uit-
oefent waarmee leden ondersteund 
kunnen worden en vind je het leuk 
om dit te doen, meld je dan aan op  
info@femna40.nl. Wat is het fi jn om 
iemand te helpen met jouw speci-
fi eke kennis, vanachter je computer.
Laat je inspireren op FemNa40 door 
je profi el aan te maken,  kijk en denk 
mee. Tot ziens op www.FemNa40.nl.

‘TEN HOOPE’’ brengt 
alles weer onder één dak!
Uithoorn - Afgelopen najaar werd 
het 50-jarig bestaan  gevierd van 
Boekhandel Ten Hoope,  met als 
thema  ‘de lokale boekhandel, dan 
weet je bij wie je koopt’.
Begin juni  verhuist uw lokale boek-
handel naar Zijdelrij nummer 8 
(naast Duo Sport) waar de kantoor-
vakhandel en de boekhandel in een 
verbouwd pand worden samenge-
voegd. Post NL en ING zullen ook in 
deze winkel ondergebracht worden.
Tijdens de verbouwing van Zijdelrij 
8 blijft de boekhandel open  en kunt 
u daar ook terecht voor
wenskaarten, postzegels,  printer 
cartridges, het bekende schrijfblok 
en het rolletje plakband 
(top 250 kantoorartikelen). Gefran-
keerde poststukken kunnen bij de 
boekhandel worden afgegeven.
Voor overige postzaken kunt u uit-
wijken naar Bruna op het Amstel-
plein.
Voor ING zaken is er de ING-vesti-
ging aan de Laan van Meerwijk.
Begin juni opent Ten Hoope de win-
kel op de nieuwe locatie en  treft u  
daar een zeer aantrekkelijke mix aan 
van boeken, wenskaarten, pennen,  
tijdschriften, kantoorbenodigdhe-
den en gifts, gecombineerd met de  
diensten van Post NL en  ING.
Dit alles onder de vertrouwde naam  
Ten Hoop Boek en Kantoor.
Wat het aanbod van boeken betreft 
vindt u hier als vanouds een ruim en  
actueel assortiment: vakkundig sa-
mengesteld, met persoonlijke boe-

kentips van de medewerkers.  Een 
en ander ondersteund door een 
website met een verbeterde  zoek-
functie (www.tenhoopeboeken.nl).
Hun collectie schrijfwaren vindt 
u zowel in onze winkel als in hun  
webshop. www.onlinekantoorshop.
nl) . Graveren is gratis en het bestel-
de wordt snel geleverd.

Primeur
Primeur voor Nederland: Ten Hoope 
Boek &  Kantoor is de eerste winkel  
met een Hallmark shop-in-shop-
concept waar een zeer gevarieerd 
aanbod wenskaarten aangeboden 
wordt. Kortom: een winkel die ge-
heel nieuw is, maar toch zeer ver-
trouwd aan zal voelen. Niet in het 
minst door het enthousiaste team 
met de bekende gezichten van Ans, 
Ellen, José, Marielle, Marloes, Ria, 
Marjanne, Melanie, Sonja, Ron, Gui-
do, Jaap en Pierre. Zij ontvangen u 
graag vanaf begin juni op de Zijdel-
rij 8 in Uithoorn!  

Belangrijk om te weten voor u dus: 
vanaf 27 april is het postagentschap 
gesloten, vanaf afgelopen maandag 
30 april is Thuiskantoor/Postkantoor 
Zijdelrij 8 gesloten en sinds giste-
ren, dinsdag 1 mei, is  Ten Hoope 
boeken open voor kantoorbeno-
digdheden, cartridges  en het afl e-
veren van gefrankeerde post.
Begin juni is de verhuizing van Ten 
Hoope Boek & Kantoor en de ope-
ning van de nieuwe winkel.

Examenhout voor scholen-
gemeenschap Thamen

Uithoorn - De leerlingen bouw-
techniek van scholengemeenschap 
Thamen zijn van 25 april tot half 
mei druk bezig met hun praktijkexa-
men bouw. Daarvoor moeten zij een 
werkstuk maken. Tijdens het maken 
van dit werkstuk kunnen ze laten 
zien welke kennis en vaardigheden 
zij in de twee jaar van hun praktijk-
opleiding hebben vergaard. 

Afschrijven (de juiste maten op een 
stuk hout aangeven en daarna op 
maat afzagen), timmertechnieken 
zowel met de hand als machinaal, 
precieze maatvoering en veiligheid 
bij de afwerking worden tijdens het 
examen beoordeeld.

De opdracht van examenjaar 2012 is 
een raam met ventilatierooster, zo-
dat ook afhangen (het raam op de 
juiste manier in een kozijn monte-
ren) aan de orde komt. 20 examen-
kandidaten gebruiken tijdens zo’n 
examen een fl inke hoeveelheid hout 
van diverse maten en soorten. Scho-
lengemeenschap Thamen prijst zich 
daarom gelukkig dat de heer Rob 
van Scheppingen, directeur van 
Aannemingsmaatschappij H.M. van 
Scheppingen b.v. uit Mijdrecht, dit 
jaar opnieuw kosteloos het beno-
digde hout ter beschikking stelt. Ge-
vraagd naar de reden van zijn gul-

le gift zegt hij: ‘Wij als Aannemings-
maatschappij H.M. van Scheppin-
gen b.v.  vinden het zeer belangrijk 
om ervoor te zorgen dat er voldoen-
de nieuwe instroom komt in onze 
bedrijfstak. Werken in een uitvoe-
rend technisch beroep biedt mooie 
kansen en een mooi toekomstper-
spectief.

Er zullen altijd mensen nodig zijn 
om gebouwen te bouwen en te on-
derhouden. Daarom ondersteunen 
wij de projecten van de scholen-
gemeenschap Thamen  graag. Wij 
wensen de examenkandidaten een 
positief examen toe en veel suc-
ces in hun verdere loopbaan.’ Be-
halve het jaarlijkse examenhout on-
dersteunt de heer Van Scheppingen 
de afdeling bouwtechniek van scho-
lengemeenschap Thamen met het 
ruimhartig ter beschikking stellen 
van stageplaatsen voor de bouw-
leerlingen. In de huidige economi-
sche situatie, waarin stageplaatsen 
niet voor het oprapen liggen, is dit 
laatste van niet te onderschatten 
belang.
Alleen door praktijkleren kunnen 
leerlingen van een praktisch-tech-
nische opleiding voldoende ervaring 
opdoen naast hun theoretische les-
sen op scholengemeenschap Tha-
men.

Wie is mijn baasje?
Uithoorn - Wie is het baasje van deze zwart-bruine kat met witte sok-
jes? Het dier loopt rond in de Alexanderpoort in Uithoorn. Wie het 
dier herkent wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbe-
scherming via tel. 0297-343618.



Uithoorn - Zaterdag jl was het zo 
ver. Legmeervogels C 6 kreeg de 
langverwachte confrontatie met de 
C3 van Weesp. De eerste helft had-
den ze een aardige tegenstander 
met aan beide kanten gelijke kan-
sen. Tim, Ovany en Ajoub hadden 
veel kansen voorin maar de bal ging 
er niet in. De tweede helft was het 
kompleet anders, Legmeervogels 
liet Weesp niet meer voetballen. Met 
veel druk op de bal, veroverde Leg-
meervogels constant de bal voordat 
Weesp de aanval kon opbouwen. Al 
snel was het 1-0 door Marco, paar 
minuten later 2-0 Marco en 3-0 door 
Sam met een mooi schot langs de 
keeper. De hattrick kwam door Mar-
co die maakt een mooi doelpunt 
over de keeper 4-0. Met deze over-
winning waren ze kampioen.
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Strafballencompetitie bij Qui Vive
De Kwakel - Ieder jaar wordt er 
door Shell een landelijke strafbal-
lencompetitie georganiseerd. Op 
basis daarvan organiseerde Qui Vi-
ve op 29 april voor haar jeugd de 
clubcompetitie om te bepalen wel-
ke 2 jongens-, welke 2 meisjesspe-
lers én welke twee keepers de club 
gaan vertegenwoordigen bij de dis-
trictkampioenschappen op 2 juni .

Daarna kunnen de deelnemers van 
Qui Vive hopelijk doorgaan naar de 
landelijke finaledag op 16 juni bij 
hockeyclub Amsterdam.

Er is hard gestreden om de titel van 
clubkampioen strafballencompeti-
tie, waarbij soms zelfs een familielid 
moest worden verslagen. Da’s na-
tuurlijk niet makkelijk.

Leonie Meijer gasttrainer 
bij Qui Vive
Uithoorn - Maandag 23 april stond 
de meiden van de M8E4 een verras-
sing te wachten. Leonie Meijer, fi-
naliste van de eerste editie van The 
Voice of Holland en tevens nicht-
je van Daphne Tabak, één van de 
speelsters uit dit team, gaf een gast-
training op de velden van Qui Vive. 
Leonie heeft van jongs af aan ge-
hockeyd in Bleiswijk, waar ze is op-
gegroeid. Later speelde ze bij Xeni-
os in Amsterdam, waar ze tot voor 

kort nog heeft gehockeyd. Door The 
Voice of Holland heeft ze de sport 
helaas voorlopig moeten onderbre-
ken omdat dit niet meer te combi-
neren was. Genoeg hockeyervaring 
dus in huis om de meiden een fan-
tastische training te bezorgen. 
Na een lekkere warming-up en over 
en weer inspelen, wisselden oefe-
ningen in techniek en balbezit el-
kaar af. Gevolgd door nog een oe-
fening waarbij samenspel en af-

ronden op het doel centraal ston-
den. Tot slot natuurlijk een partij-
tje, waarbij Leonie maar ook coach 
Martina en trainster Daisy zich ze-
ker niet onbetuigd lieten. 
Na een intensieve training konden 
de meiden natuurlijk nog een hand-
tekening mee naar huis krijgen, 
waarna deze gasttraining werd af-
gesloten. Kijkend naar de enthou-
siaste reacties van de meiden is dit 
zeker voor herhaling vatbaar!

Kinderopvang Solidoe de lucht in

Feest bij gebouw De Hint:
opbrengst voor Alpe d’Huez
Uithoorn - Met het oplaten van 
wensballonnen zal Kinderopvang 
Solidoe het mogelijk maken dat 
Arnout Kruijf zoveel mogelijk geld 
inzamelt voor KWF Kankerbestrij-
ding. Sten, Tamar en Riff zijn su-
pertrots op hun vader die de Alpe 
d’Huez op de fiets gaat beklimmen. 
Hier werden de pedagogisch mede-
werkers van BSO Thamerdal zo en-
thousiast van dat zij hebben beslo-
ten om Arnout hierin te ondersteu-
nen. 

Op zaterdag 12 mei van 13.00 tot 
16.00 uur wordt de BSO-locatie in 
en om het gebouw van de Hint aan 
de Prinses Christinalaan 120 omge-
toverd tot feestlocatie.
Er zal die middag van alles te doen 
zijn zoals springkussens, schmin-
ken, grabbelen en samen een 
kunstwerk maken. Ook wordt er 
een Rad van Fortuin georganiseerd 
met mooie prijzen die gedoneerd 
zijn door ondernemers uit Uithoorn, 

Mijdrecht en Aalsmeer. Bovendien 
worden er allerlei lekkernijen ver-
kocht die door de kinderen en hun 
ouders zijn gemaakt! Natuurlijk mo-
gen op zo’n dag ook de zelfgemaak-
te knutsels van de kinderen die BSO 
Thamerdal bezoeken niet ontbre-
ken! Alles is te koop en te doen voor 
een prikkie! Bij slecht weer zal wor-
den uitgeweken naar de naastgele-
gen school De Regenboog.
De middag wordt afgesloten met 
het oplaten van ballonnen met spe-
ciale wensen en gedachten er aan, 
in de hoop dat er in de toekomst een 
wereld komt waarin deze ziekte on-
der controle kan worden gebracht 
en gehouden!
Het geld dat deze dag wordt ver-
diend komt geheel ten goede aan 
KWF Kankerbestrijding. Deze orga-
nisatie zet zich in op een breed ge-
bied van kankerbestrijding: weten-
schappelijk onderzoek, voorlichting, 
patiëntenondersteuning en fond-
senwerving.

Legmeervogels E1 kampioen!
Uithoorn - Zaterdag speelden de 
jongens van Legmeervogels E1 thuis 
tegen DIOS E1 de op één na laat-
ste wedstrijd van dit competitie-
seizoen. LMV E1 stond op dat mo-
ment met 1 punt verschil bovenaan. 
De jongens wisten toen echter nog 
niet dat bij verlies van de nummer 2 
van de poule (Olympia Haarlem) en 
winst voor ons, LMV E1 vandaag al 
kampioen kon worden. Omdat een 
aantal ouders wel van deze situatie 
op de hoogte waren, werd tijdens de 
wedstrijd contact gelegd met Olym-

pia Haarlem. En wat bleek: zij had-
den verloren! Nu was winst voor 
LMV E1 echt belangrijk! De voor-
zitter van het Jeugdbestuur werd 
snel ingelicht, de medailles lagen al 
klaar. Eén van de moeders had tij-
dens de rust alvast bossen bloemen 
gehaald. Nu moest er alleen nog 
worden gewonnen! Dat bleek geen 
probleem. De mannen kwamen wat 
langzaam op gang maar scoorden al 
vrij snel. De tegenstander had geen 
schijn van kans en de eindstand 
werd 6-0. Wat een verbaasde kop-

pies toen LMV E1 te horen kreeg dat 
ze kampioen waren geworden! Ge-
feliciteerd boys! Eén keer gelijk ge-
speeld en de rest van de wedstrij-
den gewonnen. Na een turbulent 
jaar (o.a. vertrek van de trainer), is 
dit een verdiend kampioenschap. Er 
wordt weer gespeeld als team en 
dat is mede te danken aan de trai-
ners Mohamed, Kenneth en Mit-
chell. De spelers en de ouders van 
E1 willen hen dan ook hartelijk be-
danken voor dit sportieve seizoen!      
Olga Germers, teamcontact E1

Boven van links naar rechts: Mohamed Boussatta, Sam Langeveld, Rick Meissen, Bob Titulaer, Morris Germers, Jesper 
Pelk, Jesse van Schouten, Mitchell Verschut, Kenneth van der Nolk van Gogh
Onder van links naar rechts: Davey Maas, Luc Gieling, Iman Griffith, Stefan Kenter, Jaimy de Block, Jessy Kopetzky

Legmeervogels C6 kampioen

Legmeervogels zondag 
vecht voor laatste kans
Uithoorn - Voor Legmeervogels 
breekt nu een belangrijke perio-
de aan. In deze periode wordt be-
slist of Legmeervogels de na-com-
petitie wel of niet gaat halen. He-
laas voor Legmeervogels is men ten 
dele afhankelijk van andere om de 
na-competitie te halen. Daarnaast 
neemt Legmeervogels in de laat-
ste thuiswedstrijd afscheid van Ste-
fan van Pierre, die sinds 1999 deel 
uit maakt van de zondagselectie van 
Legmeervogels; Stefan van Pier-
re gaat volgend seizoen spelen in 
de zaterdag 2. Ook Patrick Brou-
wer stopt aan het eind van dit sei-
zoen met voetballen op het veld bij 
Legmeervogels. In de zaal blijft Pa-
trick Brouwer wel actief voor Leg-
meervogels.
Legmeervogels speelt aanstaan-
de zondag thuis tegen SMVC Fair 
Play dat nog rechtstreeks degra-
datie probeert te ontlopen. Die mo-

gelijkheid is aanwezig maar dan 
zal deze ploeg wel van Legmeer-
vogels moeten winnen. Maar ook 
Legmeervogels zal, om nog zicht te 
houden op de na-competitie, deze 
wedstrijd moeten winnen. Als Leg-
meervogels als overwinnaar van het 
veld stapt aanstaande zondag dan 
is men ook nog afhankelijk van een 
andere wedstrijd. In Bussum wordt 
gespeeld het duel tussen SDO en 
Waterwijk. Bij winst van SDO is het 
kampioen in de 3e klasse D gewor-
den. Bij een gelijkspel kan SDO ook 
kampioen zijn als OSM’75 gelijk 
speelt of verliest. OSM’75 ontvangt 
Quick 1890.
Indien SDO wint van Waterwijk en 
Legmeervogels wint van SMVC Fair 
Play dan stijgt Legmeervogels naar 
de 4e plaats en komt dan in aan-
merking om de periodetitel van de 
kampioen over te nemen en op deze 
manier de na-competitie te halen.

Laatste thuis wedstrijd voor...
Tijdens of na afloop van deze laat-
ste thuiswedstrijd in de competitie 
wedstrijd Legmeervogels – SMVC 
Fair Play wordt er afscheid geno-
men van Stefan van Pierre en Pa-
trick Brouwer. Stefan van Pier-
re maakt al sinds 1999 deel uit van 
de zondagselectie van Legmeervo-
gels. Het duel SMVC Fair Play is te-
vens de 250ste wedstrijd van Stefan 
van Pierre in het 1ste elftal van Leg-
meervogels. Stefan van Pierre speelt 
volgend seizoen in de zaterdag 2 
van Legmeervogels.
Ook wordt dit duel, Legmeervogels 
- SMVC Fair Play  de laatste thuis-
wedstrijd in deze competitie van 
doelman Patrick Brouwer. Patrick 
Brouwer heeft aangegeven het vol-
gend seizoen wat rustiger aan te 
willen doen en alleen nog in de zaal 
is te bewonderen. Niet als doelman 
maar als speler.

Weinig spektakel bij BVK
De Kwakel - Weinig spectaculai-
re scores deze week bij de Bridge 
Vereniging De Kwakel. Zo waren er 
slechts 3 scores boven de 60% en 
maar 1 onder de 40%. Dat kan zo-
maar gebeuren in een laddercom-
petitie, waar na 8 van de in totaal 11 
speelronden aan de bovenkant van 
de totaalstand voornamelijk paren 
zitten die je ‘normaal’ als A speler 
zou kwalificeren en aan de andere 
kant de paren die zich als  als van-
ouds lekker thuis voelen in de C lijn. 
 Er werd deze week in 3 lijnen van 
14 paren gestart, waarbij in de A lijn 
de come-back van Nel Bakker na 5 
weken trainingskamp in een zon-
nig Spanje niet ongemerkt voorbij 
ging. Pas als allerlaatste in de lan-
ge rij van namen die wedstrijdlei-
der Cor aan het eind van elke speel-
avond op moet dreunen, als hij de 
uitslag bekend maakt, werd Nel 
met partner Hans Wagenvoort ge-
noemd en dat betekende dus voor 
hen de 1e plaats met een score van 

60,42%. Eigenlijk had dit paar een 
forse aftrekscore moeten krijgen, 
omdat zij erin slaagden in een 3SA 
contract gedoubleerd maar liefst 7 
down te gaan (!!), maar zij kwamen 
ongestraft weg.
Jan Heijlman en Margo Zuidema 
hadden ook een goede kijk op de 
soms grillige verdelingen en zij ein-
digden keurig als 2e met 59,03%. 
Een gedeelde 3e/43 plaats viel ten 
deel een echtpaar Mann en Anneke 
Karlas en Jaap Verhoef met 54,51%.
De top 3 in de totaalstand wordt 
nu gevormd door Rita en Wim Rit-
zen (1e met 58,3% gemiddeld), Dick 
Elenbaas-Andre Verhoef (2e met 
56,5%) en Nel en Hans met 54,8%)
Beide eerstgenoemde paren scoor-
den dit keer ruim onder de 50%, dus 
er is nog hoop voor de achtervol-
gers. In de B lijn weer eens succes 
voor Leny Heemskerk en Agnes de 
Kuijer, die de hoogste score van de 
avond lieten optekenen met 62,85%. 
Hierdoor ‘mogen’ zij volgende week 

in de A lijn uitkomen. Janny Snabel 
en Vrony van Veen lieten zich ook 
weer eens van hun beste kant zien 
en datzelfde geldt voor Wan en Atie 
Overwater, want beide paren scoor-
den exact gelijk en wel 56,6%, goed 
dus voor een gedeelde 2e/3e plaats.
Hans Elias doet er altijd van alles 
aan om in de krant te komen en ook 
deze week is hem dat weer gelukt, 
want met partner Lous Bakker werd 
hij 14e in een veld van 14 paren, zo-
dat zij de volgende keer vanuit de C 
lijn weer kunnen toeslaan.
 In ie C lijn had kersrverse opoe 
Loes Schijf in de persoon van Jan 
van Vliet een sterke invaller aange-
trokken, want met 60,83% trokken 
zij aan het langste eind. 
Greet de Jong had vaste maatje 
Roel deze week ingeruild voor Ria 
Wezenberg. De dames vonden el-
kaar goed (de rest van de C lijn 
vond hen ook erg goed!), wat resul-
teerde in een 2e plaats met 58,75%. 
Ook deze 2e plaats was een gedeel-
de, want Helen Conijn en Gerbrand 
van Nigtevegt lieten dezelfde score 
noteren.

De winnaars van de clubcompeti-
tie én vertegenwoordigers van Qui 
Vive bij de districtkampioenschap-
pen zijn:

Stan Lochtenberg (JB4), Max Me-
ijer (JC3), Tobias Vink (keeper JB1), 
Emma Buiten (MB1), Felice Albers 
(MC1), Moon Zethoven (keeper 
MB1)
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AKU damesploeg op weg 
naar promotie
Uithoorn - Tijdens de 1e competi-
tie wedstrijd van het atletiekseizoen 
heeft de dames ploeg van AKU een 
goede stap gezet naar promotie 
naar de 2e divisie. Na de 1e wed-
strijd staan de dames 1e van Neder-
land in de 3e divisie. Na 3 competitie 
rondes zullen de beste ploegen met 
elkaar strijden voor promotie naar 
een hogere divisie.
Linda van Rossum liet haar goed 
vorm in het Olympisch stadion weer 
zien en won met overmacht beide 
sprintnummers. Op de 100 meter 
liep Linda naar een persoonlijk re-
cord van 12.46 seconden. De AKU 
atlete keek achteraf niet geheel te-
vreden terug op haar race omdat 
haar start niet optimaal verliep en 
daarbij had Linda na 20 meter geen 
tegenstand meer van haar concur-
rentes. Op de 200 meter was de at-
lete, die gesponsord wordt door In-
tersport DUO, oppermachtig. Een 
zeer sterke laatste 100 meter resul-
teerde in een prachtig record van 
25.15 seconden. Dit is maarliefst 
een halve seconde onder haar ou-
de toptijd.

Helen
Helen van Rossum zorgde ook 
voor een mooie overwinning. He-
len kwam op de 100 meter horden 
met een ruime voorsprong als eer-
ste over de finish. Na een technisch 
goede 1e deel van de race, was He-
len haar concurrentes al kwijt. De 
atlete uit Mijdrecht kwam in een tijd 
van 15,15 seconden als eerste over 
de finish.
Bij het hoogspringen kende Helen 
een minder succesvolle seizoens-
start. Helen eindigde op een hoog-
te van 1,45 meter, waar ze gehoopt 
had op 5 centimeter hoger.

Githa
Githa de Wildt kon in Amsterdam 
helaas niet tevreden terug kijken 
op haar seizoensopening op de 400 

meter. Githa kende een goede voor-
bereiding in de winterperiode, waar 
ze overgestapt is van de 800 meter 
naar de 400 meter. Door een har-
de wind op het eerste deel van haar 
race, verloor Githa al veel energie 
wat ze op het laatste deel van haar 
race moest bekopen. Githa eindigde 
in 67,34 seconden.
Githa, die dit seizoen ook onder-
steund wordt door schoenspecia-
list Schiedon behaalde bij het dis-
cuswerpen wel een mooi resultaat. 
Met een worp van 26,06 meter be-
haalde de AKU atlete een persoon-
lijk record.

Simone
Simone de Jong eindigde in het 
Olympisch stadion bij het versprin-
gen op een knappe 3e plaats. De 
atlete uit Mijdrecht kwam in haar 
tweede poging tot een afstand van 
4,90 meter. Dit is maar 5 centimeter 
onder haar persoonlijk record. Een 
goede seizoensopening, waar de 5 
meter grens in zicht komt.
Bij het kogelstoten zat Simone he-
laas niet goed in wedstrijd. Doordat 
het verspringen en kogelstoten sa-
menvielen kon Simone zich niet vol-
ledig focussen op het werponder-
deel. Simone kwam tot een afstand 
van 6,96 meter.
Voedingsdeskundige Jolanda ten 
Brinke liep de 3000 meter op de 
competitie en finishte in een tijd 
van 11.14. Een mooie tijd gezien de 
voorbereiding. Tevens won zij het 
eindklassement van het Zorg en Ze-
kerheid circuit waar in Noordwijker-
hout de laatste wedstrijd van was.

Lotte Krause heeft in Amsterdam 
veel seconden van haar oude PR 
gelopen op de 800 meter. Ze is deze 
winter meer gaan trainen op de lan-
ge afstand en verpulverde haar PR 
van 2.25,96 naar 2.19,86. Een veel-
belovende tijd, ook voor de komen-
de wedstrijden.

‘Er op en er over’ bij 
Bridgevereniging de Legmeer
Uithoorn - Dit jargon uit het wiel-
rennen was van toepassing bij de 
prestaties van twee nieuwkomers in 
de A- lijn van de laatste ronde paren 
competitie. Cobie Bruine de Bruin & 
Trudi Zandbergen en Sonja & Hans 
Selman schreven geschiedenis 
door, net gepromoveerd, als eerste 
en tweede te eindigen met respec-
tievelijk 65 en 62,92%.
Wim Slijkoord & Francis Terra volg-
den als eerste van de gevestigde 
orde als nummer drie met 58,50% 
met daarna Mieke van den Akker & 
Ruud Lesmeister als gelegenheids-
combinatie op de vierde plek met 
54,58%.Joop van Delft & Dick Licht 
sloten deze eerste zitting af als vijfde 
met 52,08% en waren daarmee ook 
het laatste paar dat boven de 50% 
grens van goed en minder bleef.
In de B- lijn speelden Nel & Adri-
aan Koeleman alle degradatie frus-
traties van zich af door knap eer-
ste te worden met 63,19%. Gerda 
Bosboom & Anneke van der Zeeuw 
willen de stress van de vorige keer 
kennelijk ontlopen en namen daar 
alvast een voorschot op als tweede 
met 61,81%.
Ook Ans de Koning & Wim Röling 
speelden zich in de kijker door als 
kersvers B- paar derde te worden 
met 57,64%. Gerda van Liemt liet 

zich bijstaan door Greet Bakker en 
de dames deden dat zodanig goed 
dat een vierde plek met 56,60% hun 
deel werd.
An & Jan van Schaick voelen zich 
zo te zien beter thuis in deze lijn en 
vierden dat met een vijfde positie en 
54,86%.
In de C- lijn was de glorie voor Elisa-
beth van den Berg & Maarten Breg-
geman. Nu ze eindelijk weer eens 
genoeg punten kregen om te spelen 
deden ze dat dan ook zeer grondig 
en werden eerste met 62,20%. Elly 
Belderink & Anneke Wijmans volg-
den keurig als tweede met 55,36% 
gevolgd door Lidy Krug & Ada van 
Maarseveen met 52,98%, die daar-
mee ook de nare smaak van een 
week eerder weg spoelden.

Klaas Verrips & Anneke de Weerdt 
kwamen met 52,38% op vier uit, net 
voor To van der Meer & Anne Tolsma 
die als vijfde 52,08% verzamelden.
Met nog vier zittingen te gaan 
kunt u altijd nog zijdelings instro-
men. Bridgevereniging De Legmeer 
speelt op de woensdagavond in de 
barzaal van sporthal de Scheg, aan-
vang 19.45 uur. Voor inlichtingen het 
secretariaat: e-mail gerdaschave-
maker@live.nl of per telefoon 0297 
567458.

Bovenste rij van links naar rechts: Djayden,Kevin,Tarik,Hamza
Onderste rij van links naar rechts: Mateo,Noah,Joey,Thijs,Fabian

Legmeervogels F11 
ongeslagen kampioen!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 28 
April stond de wedstrijd Legmeer-
vogels F11 tegen RKDES F7 op het 
programma. We hadden de eerste 
helft wind mee en door een prach-
tige openingstreffer van Hamza en 
een eigen doelpunt van de keeper 
kwam de 2-0 ruststand op het sco-
rebord. Na de limonade in de rust 
konden de jongens er weer tegen-
aan. Fabian die de eerste helft goed 
keeperswerk had verricht, ging de 
tweede helft voetballen en Joey ver-
ruilde het middenveld voor het doel. 
De jongens waren vastbesloten om 
deze voorsprong vast te houden en 
ze vochten dan ook als leeuwen te-
gen de wind in. Met goed overspel 
van Tarik en Noah op het midden-
veld kwam Mateo in scorings posi-
tie en scoorde de 3-0. Ondanks het 
goede verdedigingswerk van Thijs 
en Djayden scoorde de tegenstan-
der de 3-1. De jongens wilde toch 
laten zien dat ze echte kampioe-

nen zijn, en gingen weer in de aan-
val. Kevin die altijd overal op het 
veld de gaten dicht loopt en helpt 
waar het nodig is, ging voorop in de 
strijd. Zo kon de 4-1 ook niet uit-
blijven. Met een geweldig geplaatst 
schot schoot Mateo de 4-1 bin-
nen. De winst op RKDES onder-
streepte maar weer hoe de jongens 
gegroeid zijn dit seizoen. Met nog 1 
wedstrijd te spelen zijn we ongesla-
gen kampioen, een prestatie die we 
vooraf niet hadden durven dromen. 
Na de wedstrijd hebben alle jon-
gens een medaille van de club ge-
kregen en iedere speler kreeg nog 
een kampioensbeker als aanden-
ken. Na het omkleden was het 
groot feest in de kantine. Paula (de 
moeder van Thijs) had een prachti-
ge en overheerlijke taart gemaakt. 
Daarnaast trakteerde de club nog 
op limonade en patat, het feest was 
compleet! Jongens, een geweldige 
prestatie, gefeliciteerd!!!!

Vierde ronde paren-
competitie bij BVU
Uithoorn - Op maandag 23 april 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de 4e ronde in de laatste pa-
rencompetitie van dit seizoen. Zowel 
in de A als in de B-lijn handhaafde 
de top 3 zich.
De uitslagen: 
A-lijn: 
1. Huib van Geffen &
Lambert Koeter 57,64%
2. Tineke van der Sluijs &
Anke Reems 56,94%
3. Marineke Lang &
Martin Kok
en Jeanette Das &
Map Kleingeld 53,82%
5. Leo Leenen &
Henk van der Schinkel 53,47%

B-lijn: 
1. To van der Meer &
Benjamin Klooster 63,69%

2. Greet & Henk Stolwijk 60,12%
3. Andrew de Graaf &
Ton ter Linden 59,52%
4. Jeanet Vermey &
Lyda Zondag 59,29%
5. Puck &
Hennie Bruine de Bruin 53,27%
6. Riki Spook & Hans Geels 52,14%

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

Bingo bij ANBO-KBO
Uithoorn - Op dinsdag 8 mei a.s. 
organiseren de samenwerkende 
Ouderenbonden ANBO en KBO hun 
maandelijkse Bingomiddag in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijk-
hof 1 te Uithoorn.
Aanvang 14 uur, de zaal is open 
vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Han-
ny Kampen.

Ook niet ANBO-KBO leden zijn 
van harte welkom op deze gezelli-
ge middag ! Er zijn bijzonder mooie 
prijzen te winnen , bovendien zijn de 
consumpties prettig laag geprijsd. 
Kom eens kijken,doe mee en geniet 
van de gezellige sfeer die er op zo’n 
bingomiddag heerst. En… de toe-
gang is gratis!!

Loop Clinic AKU voor 
Polderloop De Kwakel
De Kwakel - Op donderdagavond 
2 augustus is in de Kwakel het jaar-
lijkse loopfeest, Polderloop De Kwa-
kel. De Polderloop wordt georgani-
seerd door Atletiek Klub Uithoorn 
(AKU) in samenwerking met Feest-
comité De Kwakel. Er kan over 3 af-
standen worden gelopen: de af-
stand van 1 km voor kinderen tot 12 
jaar, de 4 km en de 10 km. Dit loop-
evenement krijgt steeds een grotere 
regionale uitstraling, de laatste ja-
ren starten zo’n 1000 lopers op de 3 
afstanden en daarmee is Polderloop 
De Kwakel een van de grootste zo-
meravondwedstrijden in Noord- en 
Zuid-Holland. 

Loop clinic als voorbereiding
Voor een grondige voorbereiding 
op een van de 2 langere afstanden 
bent u welkom bij de loop clinic die 
AKU ook dit jaar weer organiseert. 
We starten daarmee op zaterdag 12 
mei. De clinic duurt 12 weken tot 
aan Polderloop De Kwakel, maar u 
krijgt de kans om door te trainen tot 
aan de Dam tot Dam loop die 6 we-
ken later wordt gelopen. Dat ver-
lengt de clinic tot een totaal van 18 
weken, voor deze totale periode be-
dragen de kosten 40,-. U ontvangt 
daarvoor ook een startbewijs voor 
een van de afstanden tijdens Pol-
derloop De Kwakel en na afloop een 
mooi loopshirt. Een eventueel start-
bewijs voor de Dam tot Dam loop 
dient u zelf te verzorgen.

Opzet trainingen
Op 12 mei start de 1e clinic training 
om 9.30u. op de baan van AKU, ach-
ter op Sportpark de Randhoorn. Na 
een korte informatie over de opzet 
en organisatie van de trainingen be-
gint de looptraining. Tijdens de cli-
nic weken ontvangt u adviezen van 
deskundigen over voeding, kleding 
en schoeisel.

Elke training begint met een war-
ming en eindigt met een cooling-
down. Deze zijn vooral om er voor 
te zorgen dat de spieren de arbeid 
aankunnen, na afloop goed herstel-
len en om daarmee ook blessures 
zoveel mogelijk te voorkomen.
Daarnaast wordt er gekeken naar 
loophouding en naar het verbeteren 
van de efficiëntie van het lopen. Er 
wordt voor elke deelnemer een op-
bouwend schema op maat gemaakt 
om er voor te zorgen dat het gestel-
de doel ook bereikt wordt. hierover 
zal altijd overleg en afstemming met 
de trainer zijn.
De duur van de trainingen wordt 
langer naarmate de getraindheid 
beter wordt, de conditie en de snel-
heid zullen omhoog gaan naarmate 
je verder komt in het schema.
Sfeer is uiteraard heel belangrijk, 
gezellig trainen met elkaar op het-
zelfde niveau motiveert!

Onder deskundige leiding van 2 ge-
diplomeerde looptrainers wordt er 
op de zaterdagmorgen en de dins-
dagavond getraind, deels op de 
baan en deels op de weg, in overleg 
met de groep. 
Vaker samen trainen is ook moge-
lijk in overleg, daarnaast is het al-
tijd mogelijk individueel te trainen 
op basis van het trainingsschema. 
Na afloop is er gelegenheid om met 
elkaar een kopje koffie of een glas 
thee te drinken. 

U kunt altijd meedoen, ongeacht 
loopniveau of loop ervaring, iedere 
deelnemer traint aan de hand van 
een passend trainingsschema.

Voor informatie of aanmelding kunt 
u contact opnemen met een van 
de looptrainers, Theo Noy, info@
sportpost.nl of Jaap Bouwmeester, 
jgbouwmeester@kpnmail.nl.

Good old Cor van Bemmelen 
snelste van Nijvel
Regio - Postduivenvereniging Rond 
de Amstel had afgelopen week-
end meer dan 400 duiven bijeenge-
bracht voor de wedstrijd vanuit het 
Belgische Nijvel. Door de lucht is dit 
een afstand van ongeveer 180 km.
Vanwege de voorspelling van het 
slechte weer hadden een aantal le-
den niet meegedaan.
Achteraf bleek deze voorspelling te 
kloppen. Wat een slecht weekend 
voor de duiven. Zaterdag kon niet 
worden gelost, zondag eerst ook 
niet. Uiteindelijk kon er in de be-
wolkte lucht een gaatje gevonden 
worden en gingen de duiven om 
14.30 uur los.
De zuidenwind zorgde gelukkig 
voor een vlotte thuiskomst. De dui-
ven behaalden een hoge snelheid.

Als eerste landde een 5- jarige duif 
bij Cor van Bemmelen in De Hoef, 
deze had een snelheid van meer 
dan 107 km per uur! Tevens was de-
ze duif 2e in ons Rayon tegen 3.800 
duiven en ook 2e over heel afde-
ling Noord-Holland tegen meer dan 
18.000 duiven. Klasse van onze nes-
tor Cor. 
Ook Martin vd Hoort klokte in Uit-
hoorn een vroege duif en was 2e in 
de club en 5e over heel Noord-Hol-
land, top!

De uitslag:
1. Cor van Bemmlen De Hoef
2. Martin vd Hoort Uithoorn
3. Ton Duivenvoorde De Hoef
4. Hennie Pothuizen Vinkeveen
5. Peter Bosse Uithoorn

Schreeuw KDO 2 naar het 
felbegeerde kampioenschap!
De Kwakel - Nadat het tweede 
elftal van KDO afgelopen zondag 
met 2-0 wist te winnen in de uit-
wedstrijd tegen Pancratius, kunnen 
de Kwakelaars aankomende zon-
dag kampioen worden in de reser-
ve derde klasse E. Met zesenveer-
tig punten uit eenentwintig wedstrij-
den staat KDO op de eerste plaats 
van de ranglijst, kort gevolgd door 
NFC/Brommer 2 (één punt) en AGB 
2 (twee punten). Het tweede speelt 
aanstaande zondag thuis de kraker 

tegen naaste concurrent AGB 2. Bij 
winst worden de Kwakelaars kampi-
oen en kan het feest los gaan bar-
sten. Het zal ongetwijfeld een zeer 
spannende en hectische wedstrijd 
gaan worden, waarbij het tweede 
alle steun kan gebruiken!

De wedstrijd begint om 11.30 uur 
aan de Vuurlijn en na afloop van 
de wedstrijd is er een discotheek in 
de kantine geregeld, dit mag u niet 
missen, tot zondag!

Ruime winst voor Thamen 
softbal junioren
Uithoorn - De softbal junioren 
moesten afgelopen zondag thuis 
spelen tegen DSS-THB, de vori-
ge 2 wedstrijden hadden ze verlo-
ren dus dit keer wilden ze winnen. 
Madelon Schotman begon met pit-
chen en Lana van Rijswijk was de 
catcher. Madelon moest nog even 
warm gooien want de 1e slagvrouw

van DSS-THB kwam met 4 wijd op 
het 1e honk. Door een mooie ac-
tie van Dana Scheltens naar Ash-
ley Groot op het 2e honk viel de 1e 
nul. Door honkslagen van de tegen-
partij en het gooien van 4 wijd door 
Madelon kwamen de punten binnen 
en stond het al gauw 0-4 voor DSS/
THB. Maar gelukkig door het gooi-
en van 3-slag van Madelon was de 
slagbeurt voor de tegenpartij voor-
bij en mochten de meiden van Tha-
men aan slag en proberen iets terug 
te doen. Marieke Dekker kwam met 
4 wijd op het honk en al snel op het 
3e honk na een schitterende stoot-
slag van Lisanne van den Nouland. 
Marieke kon scoren op een door-
geschoten bal van de catcher. An-
ne Vriens bereikte het 1e honk door
4 wijd,en na een mooie stootslag 
van Kelly de Voijs konden Lisanne 
en Anne scoren. 

Honkslagen
Honkslagen werden er vervolgens 
geslagen door Madelon, Lana en 
Evelien Dekker. Zo werd de stand 
weer teruggebracht tot 4-4. de vol-
gende slagbeurt van DSS-THB was 
snel ten einde door een mooie 
vangbal van Madelon, 3 slag en een 
automatische nul omdat DSS-THB 
maar met 8 meiden waren.

Toen kwam de inning waarin de 
meiden van Thamen pas echt los 
gingen, met goede honkslagen van 
Anne, Ashley, Madelon, Lana, Eve-
lien, Lisanne, Kelly sloeg een verre 
honkslag en ging helaas uit op de 
thuisplaat. Marieke wist door een 
mislukte stootslag zelfs het 3e honk 
te bereiken. In de slagbeurt van de 
tegenpartij nam Kelly het gooien 
over van Madelon maar de tegen-
partij wist niet te scoren.

Toen de meiden van Thamen in hun 
volgende slagbeurt op 21-4 voor 
kwamen te staan vond de coach van 
DSS-THB het genoeg voor zijn team 
en gaf zich gewonnen. De softbal 
junioren hebben goed gespeeld en 
het grote aantal toeschouwers had-
den genoten. Komende zondag spe-
len zij weer thuis om 10.30 uur.
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Uithoorn - Afgelopen week heeft 
de Nationale Sportweek plaatsge-
vonden. De gemeente Uithoorn is 
niet achtergebleven bij deze landelij-
ke actie. Op woensdag 25 april kon-
den de kinderen van Uithoorn genie-
ten van het Sportencircus op het eve-
nemententerrein in Legmeer! 

Het sportencircus werd georgani-
seerd door de combinatiefunctiona-
ris sport, Marcella van den Broek. Sa-
men met de hoofdsponsors C1000 
Visser en Schiedon ontstond dit ini-
tiatief om geld in te zamelen voor het 
goede doel: Run4Schools. 

‘Stichting Run4Schools biedt kinderen 
in het township Mitchell’s Plain in Zuid 
Afrika dagelijks sportactiviteiten aan 
door sportprogramma’s te organise-
ren voor kinderen die anders niet aan 
sporten toekomen.’ 

 Op deze winderige (en later nattige) 
middag, konden de kinderen genie-
ten van veel uiteenlopende activitei-
ten. Ze konden rijden op een huifkar, 
van een superglijbaan glijden, boe-
rengolf spelen, zaklopen, de dieren-
race doen, schminken, t-shirts be-

schilderen, borden verven, estafettes 
doen, dansen met een waaier, kungfu 
beoefenen, blikgooien en mountain-
biken. En dit allemaal voor maar 2 eu-
ro. Daarnaast kregen ze een rugzakje 
aangeboden van Schiedon en als de 
kinderen trek kregen, konden ze met 
de stempelkaart langs het kraampje 
van C1000 om een lekker stukje fruit 
en een drankje te nuttigen. 

De 2 euro van de stempelkaart gaat 
volledig naar Run4Schools. Met een 
opkomst van maar liefst 252 kinde-
ren, kon het mooie bedrag van 504 
euro overhandigd worden aan Run-
4Schools! Hier kunnen vele kinderen 
in Mitchell’s Plain blij gemaakt wor-
den met dagelijkse sportactiviteiten! 

Om 12.15 uur kwamen de eerste kin-
deren op het Sportencircus af. De 
eerste stroom kinderen renden alle-
maal af op de Superglijbaan die op 
het terrein stond. Nadat ze een beet-
je moe werden van de glijbaan, gin-
gen ze rondkijken wat er nog meer 
te beleven viel. Na een uur liepen 
er verschillende geschminkte kinde-
ren rond, met een mooi t-shirt die ze 
zelf hebben versierd. Ook hadden ze 

allemaal een rode blos op hun wan-
gen van de activiteiten die ze ge-
daan hadden.  Af en toe zag je kin-
deren vechten met zachte foamsticks 
en aan de andere kant zwierden de 
waaiers in het rond. Soms kwam er 
ineens een kind langs op een moun-
tainbike en af en toe vlogen de bal-
len in het rond van het boerengolf. De 
kinderen hadden een spectaculaire 
middag! Om 15.15 uur was iedereen 
doorweekt van de regen en was het 
echt tijd om te stoppen. 

Zonder de hulp van de 15 organisa-
ties (C1000 Visser, Schiedon, Jafrem 
Verhuur, Cardanus, Borus, Buurtbe-
heer Legmeer, Jing Wu Kids, Leg-
meervogels handbal, Amstelhof, 
UWTC, Blokkendoos, Taiji Kungfu 
Waaier, Speelinn, Buurtbeheer Zijdel-
waard en Stichting Solidoe)  kon dit 
mooie initiatief niet uitgevoerd wor-
den. Maar bovenal, zonder de op-
komst van alle kinderen, kon dit eve-
nement niet slagen! 

Kortom, een mooie middag met ve-
le blije gezichten en een mooie op-
brengst voor Run4Schools. Wat willen 
we nog meer?!? 

Het Sportencircus
bezocht door 252 kinderen!



Uithoorn - De afgelopen periode 
hebben 7 basisscholen in de ge-
meente Uithoorn meegedaan aan 
het programma Schooljudo.nl. Ge-
durende 6 weken hebben zo’n 470 
leerlingen deelgenomen aan judo-
lessen tijdens schooltijd. Vervol-
gens hebben 22 kinderen zich op-
gegeven voor de naschoolse les-
sen, die 6 wekenlang plaatsvinden. 
Meer dan 5heel enthousiaste kin-
deren hebben zich ingeschreven bij 
de lokale judovereniging Tai-Otoshi 
en Judo Ryu Kensui. Het program-
ma Schooljudo.nl werd mogelijk ge-
maakt door het Amstelveens Sport-
bedrijf, gemeente Uithoorn en zorg-
verzekeraar Zilveren Kruis Achmea.

Een echt judofeest
Al 6 jaar lang is Schooljudo.nl het 
judoprogramma voor kinderen in 
de leeftijd van 6 t/m 12 jaar bin-
nen het basisonderwijs. Waarom ju-
do!? Judo is een uitermate geschik-

te sport voor het aanleren van soci-
ale en motorische vaardigheden, zo-
als respect, agressieregulatie, weer-

baarheid, samenwerken en veilig le-
ren vallen. Het programma School-
judo.nl in Uithoorn bestond uit zes 
judolessen tijdens schooltijd, waarin 
kinderen op een speelse wijze heb-
ben kennisgemaakt met judo. Na 
afloop van het schoolse programma 
konden kinderen zich opgeven voor 
de naschoolse lessen, die geduren-
de 6 weken bij twee lokale judover-
enigingen (Tai-Otoshi en Judo Ryu 
Kensui) werden verzorgd. In totaal 
hebben er 20 kinderen zich opgege-
ven voor de naschoolse lessen. Uit-
eindelijk zullen de kinderen beslis-
sen of ze structureel blijven judoën 
en lid worden van een lokale jud-
overeniging.

Gemeente Uithoorn
De gemeente Uithoorn heeft met de 
JeugdActiviteitenPas een program-
ma om kinderen te laten kennisma-
ken met o.a. diverse sporten en Uit-
hoornse sportaanbieders. Regelma-
tig  bewegen bevordert zowel de fy-
sieke als geestelijke gezondheid, 
maar bovenal is plezier in bewegen 
van het grootste belang. Samen-
werken is hierbij onontbeerlijk, zo-
als in dit geval tussen JAP, onderwijs 
en judoverenigingen in de gemeen-
te. Vanuit deze visie ondersteunt de 
JAP dit judoproject ten volle. Jong 
geleerd is oud gedaan! Daarbij heb-
ben de combinatiefunctionarissen 
van gemeente Uithoorn het pro-
gramma Schooljudo.nl ondersteund 
door het contact met de scholen te 
vergemakkelijken.

Deelnemende scholen
Er hebben zeven scholen deelgeno-
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Schooljudo.nl zeer 
geslaagd in Uithoorn!

men aan het programma Schoolju-
do.nl, namelijk het Startnest, de Ka-
juit, de Vuurvogel, de Regenboog, 

de Toermalijn, de Kwikstaart en de 
Dolfijn. De kinderen en leerkrachten 
zijn erg enthousiast over het judo-
programma, zie hieronder een aan-
tal reacties:
“Ik moet zeggen dat de leerlingen er 
erg van genoten hebben en ze von-
den het jammer dat het afgelopen 
was”

“Al drie weken krijgen de twee groe-
pen 8 op vrijdagmorgen les in judo. 
Judoleraar Roeland van Tai-otoshi 

laat de kinderen kennismaken met 
judo op een speelse manier. Vallen 
wordt geoefend, klemmen worden 
aangeleerd, worpen worden door-
genomen en dat allemaal op een 
rustige, gezellige en leuke manier”
“De kinderen vonden de judolessen 
erg leuk, wij hebben er enorm van 
genoten”

“Eerlijk gezegd, vond ik het ook 
prettig dat ik nu meer kon observe-
ren omdat de les door de judodo-

cent werd gegeven. Dat leverde mij 
goede observaties op. Judo vind ik 
een goede keus voor onze sbo-leer-
lingen. Ze krijgen meer zelfvertrou-
wen omdat ze technieken leren hoe 
je, in tijd van nood, kunt handelen. 
Maar ook door fysieke aanrakingen 
werden er banden gecreëerd door 
kinderen onderling” 

KDO E4 bezorgen zichzelf de 
mooiste dag van hun leven
De Kwakel - Nadat de jongens van 
KDO E4 afgelopen zaterdag met 5-1 
hadden afgerekend met tegenstan-
der KDO E3 konden ze zich voor-
jaarskampioen noemen. Dit was het 
startsein om helemaal uit hun dak te 
gaan. Ze vlogen elkaar en hun suc-
cescoaches Stefan en Mark na het 
fluitsignaal om de hals, waarna het 
maar wat moeilijk was ze in het ga-
reel te krijgen voor de kampioens-
foto. Vervolgens werden de mannen 
flink verwend met bloemen, bekers, 
medailles, taart en patat. 
Het publiek was gewapend met uit-
stekende toeters massaal naar het 
KDO-complex gekomen om de be-
slissingswedstrijd met eigen ogen 
te aanschouwen. Nadat de E4 in de 

najaarscompetitie het kampioen-
schap op een haar na hadden ge-
mist waren de jongens na de win-
terstop extra gemotiveerd. Ze trof-
fen al snel koploper Oudekerk. Door 
een combinatie van prima samen-
spel, schotvaardigheid en tomelo-
ze inzet sleepten ze daar de over-
winning in een zinderend duel in 
de wacht. Daarna begreep iedereen 
dat er dit seizoen een kampioen-
schap in zat en gingen ze er elke 
wedstrijd voor honderd procent in. 
Zo gebeurde het dat ze zich al twee 
wedstrijden voor het einde van de 
competitie kampioen mogen noe-
men, iets wat zelfs Ajax (net) niet 
is gelukt. Geweldig jongens, we zijn 
trots op jullie!

UWTC-er Guus Zantingh 
behaald eerste overwinning

Veteranen 60+
Dinsdag 17 april waren de UWTC 
renners Leen Blom, Theo Ouds-
hoorn en Guus Zantingh naar het 
Brabantse land afgereisd om in 
Nieuwkuijk te starten in een vetera-
nen 60+ wedstrijd.

Doordat er veel wind stond werd 
het peloton vanaf het startschot op 
een lint getrokken en hierdoor kwa-
men renners op het kantje terecht 
en moesten sommige al vroeg in 
de wedstrijd lossen. Halverwege de 
wedstrijd viel het peloton in stuk-
ken uiteen en ontstond er een kop-
groep van 15 renners met daarbij de 
UWTC renners Leen Blom en Guus 
Zantingh. 

Met nog 10 ronden sprongen er 2 
renners weg uit de kopgroep en na-
men een kleine voorsprong. Door-
dat de overige renners te veel naar 
elkaar zaten te kijken konden de 2 
weg blijven. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Mari van Vessem uit 
Rosmalen voor Arie de Groot uit 
Stolwijk. Guus Zantingh behaalde in 
deze zware wedstrijd een mooie 3e 
plaats en Leen Blom klasseerde zich 
op een verdienstelijke 13e plaats. 
Een week later, op dinsdag 24 april, 
gingen dezelfde drie UWTC renners 
weer naar Nieuwkuijk. Alleen stond 

er niet zoveel wind als de vorige 
week en werd het niet gelijk op een 
lint gereden. Maar er werd vanaf de 
start wel een hoog tempo aange-
houden waardoor het moeilijk was 
om te ontsnappen uit het peloton. 
Er waren wel enige renners die een 
poging waagden maar deze werden 
steeds weer snel terug gepakt.

Het draaide uiteindelijk op een 
groepsprint uit die werd gewonnen 
door Guus Zantingh en behaalde 
hiermee een hele mooie eerste over-
winning was van dit seizoen, tweede 
werd Hans van Bavel uit Boxmeer. 
Leen Blom behaalde een mooie 10e 
plaats en Theo Oudshoorn eindigde 
in het peloton.

Interclub jeugd
Zondag 29 april de interclub bij de 
Bataaf. Een behoorlijke opkomst on-
danks de vakantie.

Bij categorie 3 en 4 reed de jari-
ge Eric Looij (11 jaar) in het pelo-
ton mee, net als Tristan Geleijn. Eric 
sprintte naar een mooie 3e plaats. 
Tristan Geleijn eindigde op de 12e 
plaats. 

Bij categorie 5 en 6 stonden wel 40 
rijders aan de start. Owen Geleijn 
(eigenlijk categorie 4) en Menno 
van Capel voor de UWTC. Al aan het 
begin reed er een groep van 20 ren-
ners weg, waaronder Owen. Uitslag: 
Owen 16 en Menno 34. 
Bij categorie 7 en nieuweli
ngen 27 renners aan de start. Bart 
de Veer kon het peloton goed vol-
gen. Twee renners wisten weg te rij-
den en werden niet meer terugge-
zien. Bart was niet zo tevreden over 
zijn sprint en eindigde op de 13e 
plek.

Tristan en Owen Geleijn waren op 
28 april naar een sterk bezette nati-
onale wedstrijd in Rotterdam. In ca-
tegorie 3 reed Tristan naar een 22e 
plaats en Owen reed in categorie 4 
naar een knappe 8e plek. 

Trainingskamp
Afgelopen maandag is een groep 
van 10 renners naar de Ardennen 
vertrokken voor een trainingskamp. 
Komende donderdagmiddag zullen 
zij weer in Uithoorn arriveren met 
ongetwijfeld veel kilometers in de 
benen.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 24 april was de 
einddrive voor de Hartenvrouwen. 
Er werd top-integraal, met in beide 
lijnen een mix van A- en B-spelers, 
door 28 paren gespeeld.

De eerste plaats was voor Ank 
Reems & José Möller met de fan-
tastische score van 61,22%; twee-
de werd het combipaar Tini Ge-
ling & Kitty van Beem met 59,62%; 
derde An van Schiack & Lea Wit 
met 58,49%; vierde het combipaar 
Guus Pielage & An van der Poel 
met 58,17%; vijfde Kokkie van den 
Kerkhoven & Corry Smit met 57,69; 
zesde Wil Voss & Cathy Troost met 
56,89%; zevende Froukje Kraaij & 
Anneke van der Zeeuw; een gedeel-
de achtste plaats met 55,45% voor 
de paren Gerda Bosboom & Nel Ha-
melijnck en Gertrude Doodkorte & 
Floor Janssen; tiende Ina Melkman 
& Jetty Weening met 54,17%; elfde 
Sandra Raadschelders & Marja van 
Holst Pellekaan met 53,85%; twaalf-

de Trudy van den Assem & Refina 
van Meijgaarden met 52,88%; een 
gedeelde dertiende met 52,72% 
voor de paren Reina Slijkoord & Rita 
Vromen en Trudy Fernhout & Ciska 
Goudsmit; vijftiende Mieneke Jong-
sma & Hilly Cammelot met 50,96%.
Na afloop was er een gezellig sa-
men zijn met een hapje en drank-
je, het bestuur en de feestcommis-
sie werden hartelijk bedankt voor 
hun inzet dat beloond werd met een 
prachtig boeket bloemen.

We houden dus nu zomerreces en 
beginnen weer op dinsdag 4 sep-
tember met een competitieronde 
om 12.45 uur!! in verband met de 
dan te houden ledenvergadering.

Wilt u ook eens spelen bij Harten-
vrouw op dinsdagmiddag in De 
Scheg, dan bent u van harte wel-
kom. Info bij het secretariaat: Mie-
neke Jongsma tel: 0297-565756 of 
wjongsma1@hotmail.com.
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Zondag feestje Anouk 
Hoogendijk bij Corfu
Mijdrecht - Zoals u vorige week 
al in de Nieuwe Meerbode heeft 
kunnen lezen viert Anouk Hoogen-
dijk aankomende zondag een dub-
belfeestje bij en met Grieks res-
taurant Corfu. Naast dat zij zondag 
27 wordt, heeft zij afgelopen maart 
haar 75e interland gespeeld. Om-
dat zij al jaren bevriend is met Jan-
nis, de eigenaar van het restaurant, 
heeft zij hem in 2009 een shirt van 
het EK gegeven ( zie de foto). De-
ze hangt al jaren op een mooie plek 
in het restaurant. Anouk houdt erg 
van het Griekse eten van Corfu en 
daarnaast vindt ze de sfeer er al-
tijd goed. Een perfecte combinatie 
om lekker met vrienden en teamge-
noten te gaan eten dus aankomen-
de zondag. Naast lekker eten, zul-

len er ook borden worden gegooid 
en live muziek gespeeld worden. Dit 
zullen allerlei muzieksoorten zijn. 
Van Griekse muziek tot aan Jan Smit 
en van rock-‘n- roll tot oldies. Kort-
om: voor iedereen wat wils!
Naast de tafels die Anouk gevuld 
heeft met vrienden en teamgenoten, 
is er nog genoeg ruimte over om de-
ze gezellige avond mee te vieren. Er 
zullen ook nog leuke prijzen uit het 
voetbal en van het restaurant wor-
den weggegeven. 
Wilt u ook aanwezig zijn op de-
ze feestelijke avond? Dat kan! Re-
serveer snel en wees erbij, want het 
gaat zeker een onvergetelijke avond 
worden. Bel of mail om te reserve-
ren naar Corfu Mijdrecht:  tel. 0297-
288440 / info@restaurantcorfu.nl. 

Nieuw interessant programma 
2012/2013 Stichting Paraplu
De Ronde Venen -  Al weer voor 
de 32e keer presenteert Stichting 
‘Paraplu’ een volledig vernieuwd, in-
teressant en verrassend programma 
voor het seizoen 2012-2013, dat op 
3 september begint.
Nieuw programma
Voor het nieuwe activiteitenseizoen 
2012-2013 dat in september van dit 
jaar begint heeft de Stichting weer 
een keur aan verrassende, interes-
sante en vernieuwende cursussen, 
workshops, ontspanningsactivitei-
ten en dagtochten voorbereid. 
Naast het vele nieuwe zijn uiteraard 
ook veel bestaande populaire activi-
teiten en cursussen behouden zoals 
biljarten, bridgen, bridgecursussen, 
mondharmonica, dansen voor pa-
ren en line-dance, yoga, klaverjas-
sen, kaarten maken, foto’s en films 
digitaal bewerken, computercursus-
sen voor beginners en gevorderden, 
vele creatieve cursussen tekenen, 
schilderen, aquarelleren, quilten en 
patchwork, knippen en naaicursus, 
taalcursussen voor beginners en 
gevorderden.
Ook zijn er weer vele cursussen en 
workshops opgenomen zoals: dia-
voorstelling maken, weblog maken, 
netwerken, digitale camera, inter-
netten en e-mailen, stamboomon-
derzoek, filosofie, tuin- en plant-
kunde, communicatietraining, lite-
ratuurwetenschap, expressionisme, 
diverse spirituele cursussen (Reike, 
Meditatie, Aura-healing, Quantum 
Touch, Mandalatekenen) en work-
shops zoals portret- en figuurte-

kenen, creatieve bijeenkomst voor 
dames, spreekvaardigheidscursus, 
opfriscursus verkeer en veiligheid, 
Kerst- en Paasdecoratie, ‘Hoe haal 
ik mijn recht’, estetica, communica-
tie, literatuur, expressionisme, kre-
dietcrisis, klussen, ‘familie-feesten’, 
liefdestaal, creatief met zeep, make-
up voor de rijpere huid.
Tenslotte staat er weer een aan-
tal interessante en culturele dag-
tochten op het programma: Rond-
je Noord-Holland, Kerstmarkt Dor-
drecht, Nederlands Bakkerijmuse-
um.
Alle informatie over deze cursussen, 
workshops, activiteiten en dagtoch-
ten is te vinden in het programma-
boekje, dat op diverse manieren ge-
raadpleegd kan worden. 
“Men kan zich ook laten informeren 
over alle activiteiten tijdens de zo-
genaamde ‘Open Inschrijfdag’ die 
de Stichting organiseert op zater-
dag 18 augustus van 10.00-12.30 
uur”, zegt Riet de Jong, de voorzitter 
van Stichting ‘Paraplu’. “Dan zijn al-
le docenten en spelleiders aanwezig 
die belangstellenden uitvoerig kun-
nen en willen informeren. Maar ui-
teraard kan men ook nu al een in-
fo-boekje ophalen, of raadplegen 
op de vernieuwde website: www.
stichtingparaplu.nl. Op deze website 
kan men ook een inschrijfformulier 
downloaden en men kan zich zelfs 
- heel eenvoudig - digitaal inschrij-
ven”, vult Riet de Jong nog aan.
Zie volgende week ook advertentie 
in deze krant

StretchWalkerdag Smit 
Schoenen weer goed bezocht
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 27 
april heeft bij Smit Schoenen de 6e 
StretchWalkerdag plaatsgevonden.
Onder leiding van Jeroen van Oir-
schot van Stretchwalker mochten 
geïnteresseerden proeflopen op de 
comfortabele schoenen van Stretch-
Walker. Na het proeflopen wer-
den de wandelaars getrakteerd op 
een zoete versnapering. De schoe-
nen bestaande uit naadloos en elas-
tisch materiaal is dé oplossing voor 
mensen met probleemvoeten. Zo 
zijn ze uitermate geschikt voor men-
sen met diabetes, reuma, hallux val-
gus, hamertenen, eksterogen, inge-
groeide nagels of gevoelige voeten, 
maar natuurlijk ook voor de mensen 
die gemakkelijk willen lopen zonder 
er bij na te denken want de schoen 
corrigeert je houding zodat je op-

timaal kan genieten van het loop-
comfort. De zool van de schoen is 
zo opgebouwd dat de gewrichten in 
het lichaam zo min mogelijk belast 
worden wat er ook weer voor zorgt 
dat je minder snel vermoeid raakt. 
Jacqueline Smit spreekt van een ui-
terst succesvolle dag met enthousi-
aste mensen en wat is er nu mooi-
er als mensen je winkel in komen 
die zeggen dat geen schoen ze lek-
ker zit en ze dan met een glimlach 
van oor tot oor de winkel verlaten. 
Jacqueline speekt dan ook af met 
haar klanten dat ze naderhand nog 
even komen vertellen hoe de schoe-
nen bevallen en dat levert hele leu-
ke en dankbare reacties op. Jacque-
line zegt dan ook uit de grond van 
haar hart: “Ik heb het mooiste vak 
van de wereld.”

Open Dag bij
Het VerkeersCollege
Regio - Het VerkeersCollege is in 
2009 begonnen met rijlessen te ver-
zorgen vanuit de regio Mijdrecht.  
En nu drie jaar later is Het Ver-
keersCollege de grootste rijschool 
in Mijdrecht met 10 lesauto’s, brom-
fietsen, motoren en een eigen 
vrachtauto. Vanwege het grote suc-
ces van de open dag in 2011 heeft 
men besloten er dit jaar weer een, 
op 12 mei, te organiseren. 
Heb je altijd al eens met een vracht-
auto willen rijden of op een motor-
fiets? Kom dan even bij Het Ver-
keersCollege langs, deze dag kun 
je eens proberen of je het echt leuk 
vindt. Je kunt kennismaken met hun 
instructeurs, een gratis rijtest doen 
op de motor, in de auto of vracht-
auto of een theoriesessie over de 
nieuwste verkeersregels bijwonen. 
Ook kun je rallyracen met een Van 
Rijn ‘simulatie’raceauto. Diegene 
die de beste tijd neerzet deze dag, 
ontvangt een waardebon voor een 
gratis rijles naar keuze.

Daarnaast zal Roké Motoren aan-
wezig zijn met een aantal speciale 
modellen en acties. Als je meedoet 
aan de behendigheidsrit bij het Ver-
keersCollege (met de auto), maak 
je kans op twee vrijkaarten via Van 
Rijn Racing voor het EK rallyracing 
2012 in augustus.
Natuurlijk zullen de instructeurs van 
het VerkeersCollege ook al je vragen 
beantwoorden over het vernieuwde 
motorrijbewijs vanaf 2013, 2todrive 
(16,5 jaar B rijbewijs) en de code 95 
(nascholing voor chauffeurs).
Deze open dag hebben ze specia-
le Kortingsacties voor verschillende 
opleidingen! Dus ben je van plan te 
gaan lessen, kom dan langs en geef 
je deze dag op!De koffie en de in-
structeurs staan voor je klaar op za-
terdag 12 mei van 10.00 tot 15.00 
uur aan de Groot Mijdrechtstraat 39 
D in Mijdrecht. 
Zie hun website voor meer informa-
tie: www.verkeerscollege.com 
of bel met: (0297)250 638.

Een prima prestatie van 
GVM’79 turnsters
Mijdrecht - Naar aanleiding van 
sterke turnprestaties in de voorron-
des moesten Madelief Voorbij, Eva 
Vergeer en Babette Veenbrink aan-
treden op 21 april in Amersfoort om 
daar uit te komen in de regiofinales 
van divisie 4. 

Bij de instap niveau 10 was het de 
beurt aan Madelief. Madelief  turn-
de een hele mooie oefening op het 
onderdeel balk en brug. Als het aan 
die twee onderdelen had gelegen 
zou ze ruimschoots doorgaan naar 
de districtfinales in Beverwijk. He-
laas heeft ze op vloer en sprong 
wat puntjes laten liggen waardoor 
ze uiteindelijk 22 is geworden van 
de 36. Ze kwam maar 0,4 punt (!) te 
kort om door te gaan naar de dis-
trictfinales. Al met al een fantasti-
sche prestatie in deze hoge divisie!

Eva turnt op pupil niveau 9 in de 4e 
divisie. Ook vorig jaar heeft Eva aan 
deze regiofinales meegedaan en 
ontmoette ook “oude” bekenden.. 
Dit keer is Eva wat lager geëindigd 

wat waarschijnlijk ook te linken is 
aan het inleveren van trainingsuren 
dit jaar. Desalniettemin heeft ze een 
fantastische prestatie afgeleverd, 
vooral bij de sprong waarbij ze zich 
bij de eerste 10 van de regio heeft 
gesprongen! Op de andere onder-
delen heeft ze toch wat concurren-
ten voor moeten laten gaan. Eva is 
24e geworden van de 35.

Dan als laatste Babette. Babette 
komt uit op pupil niveau 8. Babet-
te heeft ook al meer ervaring met 
de regiofinales. Op de balk heeft 
zij dit keer voor het eerst succes-
vol de radslag uitgevoerd, waar-
door zij op dit onderdeel hoog is ge-
eindigd! Ondanks mooie turnoefe-
ningen moest zij op de andere on-
derdelen meer turnsters voor laten 
gaan waardoor ook zij, met een 26e 
plek, er niet in geslaagd is om door 
te dringen tot districtsfinales.

Geen districtsfinales voor deze 
GVM’79 turnsters, maar wel presta-
ties om trots op te zijn op dit niveau!

Familiedag Atlantis een 
groot succes
Mijdrecht - Dankzij sponsoring 
door Univé werd de familiedag van 
korfbalvereniging Atlantis afgelo-
pen zaterdag een succes. Op de-
ze jaarlijkse familiedag spelen zo-
veel mogelijk teams een thuiswed-
strijd en de aanloop van al het pu-
bliek dat bij die wedstrijden komt 
kijken maak het erg gezellig langs 
de lijn en in de kantine. Deze spon-
soring maakte het voor Atlantis mo-
gelijk om voor diverse activiteiten 
spullen te huren en/of te kopen om 
er een nog leukere en gevarieerdere 
dag van te maken.
De familiedag begon voor de aller-
jongsten met een welpenochtend, 
ondanks het matige weer was de 
opkomst daar prima. Het was voor 
een aantal van de aanwezige kin-
deren, de eerste keer dat zij ken-
nis konden maken met Atlantis en 
het korfbalspelletje in het bijzon-
der. Door de inzet van de enthou-
siaste trainers hebben de kinderen 
zich uitstekend vermaakt. Natuurlijk 
hopen wij dat de kinderen die aan-
wezig waren voor deze welpochtend 
zich ook daadwerkelijk bij de wel-
pengroep gaan aansluiten.

Gedurende de (welpen)ochtend 
werden er loten verkocht voor de lo-
terij, mede mogelijk gemaakt door 
sponsoring van plaatselijke winke-
liers en Atlantisleden. Met de op-
brengst van deze loterij en de ver-
koop van mooie bloemen zijn is de 
vereniging dan ook zeer tevreden, 
net zoals de gelukkige winnaars dat 
zijn met hun prijzen.

De kampcommissie maakte van het 
grote aantal bezoekers dankbaar 
gebruik door via een ludieke actie 
extra geld op te halen voor het zo-
merkamp voor jeugdleden. Iedereen 
mocht tegen een kleine vergoeding 
taarten werpen naar de aanwezi-
ge kampleiding, uiteindelijk zijn al-
le twaalf slagroomtaarten in het ge-
zicht van een leidinglid geëindigd.
Ter afsluiting van deze dag kon-
den Atlantisleden en andere bezoe-
kers in de kantine gezellig met el-
kaar eten. Dankzij Lunchroom TOF, 
die de saté beschikbaar stelde, was 
dit een groot succes. Mede door de 
inzet van vele leden en ouders van 
leden is deze dag uiterst goed ver-
lopen.

Argon dames 1 winnen 
laatste thuiswedstrijd
Mijdrecht - Om half 3 was de af-
trap van Argon dames 1 tegen de 
Volenwijckers. Doordat er wat ver-
anderingen waren in de opstelling 
door blessures moesten de dames 
even wennen. In de 20e min kwa-
men de Volenwijckers op een 0-1 
voorsprong maar de dames van Ar-
gon lieten hun koppies niet hangen 
en al snel maakte de rechtsbuiten 
Kim Smit de gelijk maker. De tegen-
standers kregen net voor rust nog 
een vrije trap net buiten de 16 mtr 
maar deze wist onze keepster Pa-
tricia mooi naast te kijken. Met een 
rust stand van 1-1 gingen de da-
mes naar de kleedkamer. In het be-
gin van de 2e helft werden Anouk 
en Petra gewisseld voor Nicole en 
Esmeralda. de dames van Argon 
groeide steeds meer en creëerde 

meerdere kansen. vooral Sanne had 
een paar mooie uitbraken en zelfs 
een panna alla Messi helaas speel-
de ze de bal te ver voor zich uit maar 
mooi was die zeker. In de 18e mi-
nuut van de 2e helft werd Denise tij-
dens een aanval door de keepster 
van de Volenwijckers onderuit ge-
haald de scheidsrechter liet door-
spelen en Mirte Brosky nam de bal 
aan de linkerkant van de 16 mtr aan 
en schoot de bal over de keepster 
heen in de rechter boven hoek en 
daardoor kwamen de dames op 2-1 
voorsprong.
Dit wisten de dames van argon vast 
te houden en wonnen de wedstrijd. 
the woman of the match was zeker 
onze keepster Patricia die er een 
paar mooie ballen uithaalde.
(foto’s: sportinbeeld.com)




