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Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

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

Kerklaan 9
Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

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

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Tank voor de
mooiste films
Keuze uit 6 DVD’s

Slechts

1.99 *

Winkelcentrum Zijdelwaardplein
in een parkachtige omgeving
Uithoorn - Als winkelcentrum Zijdelwaardplein over pakweg twee
jaar geheel gerenoveerd is, ligt het
ingebed in een parkachtige omgeving. Want behalve dat het binnenkort op de schop gaat om te worden
vernieuwd en uitgebreid, wordt de
‘openbare ruimte’ daarbij eveneens
aangepast. De bedoeling is om het
groengebied van ‘De Scheg’ te laten aansluiten op de omgeving van
het winkelcentrum. De Heijermanslaan wordt een 30 km gebied. Ook
op het terrein waar ruim 450 parkeerplaatsen komen, wordt voorzien in (bloeiende) bomen en planten in plantenbakken. Heel groen

en fleurig dus. Het geheel moet
voor iedereen een aangename locatie vormen rond het winkelcentrum.
Voor bezoekers naar de ingang van
het winkelcentrum is een ‘rode loper’ gepland. Een indruk hoe een en
ander er uit zou kunnen gaan zien
wordt in beeld gebracht op bovenstaande impressie. Een ontwerp van
Bureau RRog uit Amsterdam die in
opdracht van de gemeente en WPM
Planontwikkeling de invulling van
de buitenruimte ontwerpt en tekent.
De gemeente heeft in nauw overleg
en samenwerking met beide partners dat herinrichtingsplan voor
de openbare ruimte gelanceerd.

Het plan is gericht op onder andere het verbeteren van het parkeren
voor zowel gemotoriseerd verkeer
als fietsverkeer, veilige en langzame verkeersroutes en het efficiënt
laden en lossen. WPM Planontwikkeling heeft op haar beurt namens
de eigenaar van het winkelcentrum,
Delta Lloyd, een bouwplan opgesteld voor revitalisering en uitbreiding van het winkelcentrum. Beide
projecten maken onderdeel uit van
een totaal gebeuren, namelijk vernieuwing en uitbreiding van het totale winkelcentrum. Het een kan
niet zonder het ander.
Lees verder elders in deze krant.

ALLE COLBERTS, PAKKEN,
OVERHEMDEN, POLO’S,
PULLOVERS EN SCHOENEN

OR UIT.
O
V
R
E
N
E
M
O
K
E
W
ODIG!
N
D
L
E
G
N
E
B
B
E
WE H

*Per stuk met volle spaarkaart, op=op

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

NU:

LAATSTE
WEKEN

50  70%
KORTING

NISSAN

QASHQAI Acenta

Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)

QASHQAI

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

De top-5 poseert op het hoofdveld van Ajax. Vlnr: Anneke van Zanen, Archie Nolten (namens Erwin Nanlohy), Ria Graven, Harry van de Rotten, Jan Boonacker, Lau Meulenbroeks en Humberto Tan.

HARTELUST B.V.

Harry van de Rotten uitgeroepen tot
Penningmeester van het Jaar 2013

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

De Kwakel - Harry van de Rotten
(sv KDO, De Kwakel) is tot Penningmeester van het Jaar 2013 uitgeroepen. De penningmeester ontving uit
handen van jurylid mw. A. van Zanen (penningmeester NOC*NSF)
een cheque van 2500 euro en een

kassasysteem ter waarde van 3330
euro.
De Penningmeester van het Jaar
verkiezing is het resultaat van de
campagnemaand Bedank je Penningmeester in maart. Tijdens de

verkiezing zijn 82.000 stemmen uitgebracht en 2500 penningmeesters
genomineerd.
Een waardige winnaar
De feestelijke uitreiking vond plaats
in de Amsterdam ArenA. Juryvoor-

zitter Humberto Tan had voorafgaand aan de huldiging van de winnaar de top-5 penningmeesters aan
tafel, waarbij allen aantoonden uitstekende voorbeelden te zijn van
goed penningmeesterschap. De jury had dit jaar dan ook een lastige
taak een winnaar uit te roepen na
de nominatieronde. Anneke van Zanen licht de keuze toe: “Naast de
basiseigenschappen ‘goed met cijfers, betrouwbaar, betrokken, accuraat en innovatief’ heeft Harry de financiële kar getrokken ten behoeve van realisatie van een nieuw
sportcomplex. Met een intelligente
mix van slim met de financiële mogelijkheden omgaan, fondsenwerving, commerciële input en mét oog

voor faciliteiten voor mindervaliden.
Daarnaast werkt hij ook nog nauw
samen met andere sportclubs. En
dat allemaal als penningmeester
van een megagrote club, waar hij
sowieso alle zaakjes al prima voor
geregeld had!”
Bescheiden vereerd
Harry is zeer vereerd met de titel
Penningmeester van het Jaar. “Als
penningmeester ben je vaak bescheiden. Ik sta hier dan ook niet
voor mezelf, maar voor de club. Door
te winnen heb ik geld voor KDO weten te verdienen en daar gaat het je
als penningmeester om. Toch ben ik
ook trots op de persoonlijke titel, die
erkenning doet toch wat met je.”

N201 in de knoop met de infrastructuur
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

ADVERTEREN?
IN DE

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

Regio - Veel weggebruikers zeggen
(terecht) blij te zijn met de openstelling van steeds een volgend stuk
provinciale weg N201. Het voordeel
is dat veel gemotoriseerd verkeer
wordt weggezogen uit de woonkernen Aalsmeer en Uithoorn. Als naar
verwachting volgend jaar alle werkzaamheden van het Masterplan
N201+ zijn voltooid, is de regio een
prachtige doorgaande route rijker.
Maar openstelling van delen van
deze nieuwe weg volgens het beleid van Provincie en gemeenten,
hoe goed bedoeld ook, blijkt tevens een aantal minpunten op te leveren waardoor onverwachte verkeersproblemen (kunnen) ontstaan.
De infrastructuur heeft de nieuwe weg in sommige gevallen nog
niet helemaal omarmd en ook zijn
in de omliggende gemeenten aansluitprojecten kennelijk nog niet allemaal klaar om volop van de weg
gebruik te willen of kunnen maken.

Dat blijkt uit recente reacties van lezers van deze krant die regelmatig
van het infrastructurele wegennet
gebruik maken. Die wijzen ons erop dat nog lang niet alle aansluitingen en werkzaamheden die met het
Masterplan N201+ te maken hebben of ermee zijn verbonden, volgens plan verlopen. Waarvoor onze
dank! De plannen en de uitwerking
daarvan zijn in de loop der tijd door
de Provincie en gemeenten aan de
media aangeboden die daarover
hebben gepubliceerd. Het gaat hier
bijvoorbeeld om de kruising met de
Zijdelweg en het aquaduct in Amstelhoek. Andere liggen wat verder
uit het zicht van De Ronde Venen
en Uithoorn. Zoals de Bosrandbrug
en de werkzaamheden rond Schiphol-Oost met de fly-over naar en de
aansluiting op de A9 bij Amstelveen.
Wijziging en vertraging daarin heeft
ook grote consequenties voor de
verkeersstromen vanuit en naar onze regio. Met name voor inwoners

uit De Ronde Venen en Uithoorn die
hun werk hebben op Schiphol-Oost,
in Amstelveen of Amsterdam-West
is het nog steeds een grote ellende
om per auto op hun plaats van be-

stemming en weer naar huis te komen. Komt bij dat (gedetailleerde)
communicatie tussen Provincie en
gemeenten richting de media niet
altijd vlekkeloos verloopt waar het

wijziging van de plannen door uitlopende werkzaamheden, omleidingen en afzettingen bij de verschillende projecten betreft.
Vervolg elders in deze krant.

Bij de uitrit van de Waterwolftunnel is de afslag rechts naar Schiphol-Oost en de A9 afgesloten.
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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van het
gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
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CO L O FON

Voor naturalisaties, ondertrouw, eerste inschrijvingen buitenland en inzage vergunningen moet u altijd een
afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
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Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één van
de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Gemeentehuis
tijdelijk gesloten
Het gemeentehuis is gesloten
op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei.

4 meiherdenking
bij Thamerkerk
Het comité 4 meiherdenking in de gemeente Uithoorn nodigt u uit om de
jaarlijkse plaatselijke herdenking op
4 mei bij te wonen. De herdenking
begint om 19.30 uur in het Oranjepark met een stille tocht. Bij de Thamerkerk is er aansluitend om 19.55
uur een korte bijeenkomst met teksten, o.a. door leerlingen van het
Alkwin Kollege. KNA verleent muzikale medewerking. Er is gelegenheid
om meegenomen bloemen neer te
leggen bij het Stiltemonument.
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Oplaadpunten elektrische auto’s
Onlangs is de richtlijn ‘opladen elektrische auto’s in Uithoorn’ vastgesteld. Uitgangspunt voor deze richtlijn is dat de eigenaar van een elektrische auto zelf in een laadvoorziening
voorziet op eigen terrein. Welke mogelijkheden er nog meer zijn en wel-

ke voorwaarden gelden, kunt u lezen
op www.uithoorn.nl in de digitale balie onder ‘oplaadpunten elektrische
auto’s’. Hier vindt u ook de volledige
richtlijn met alle achtergronden waarop de gemeentelijke keuzes zijn gebaseerd.

Afsluiting Boterdijk
ter hoogte van Traverse
De Boterdijk ter hoogte van de kruising Boterdijk-Traverse is van 1 t/m 8
mei 2013 afgesloten voor doorgaand
verkeer.
Dat is nodig vanwege het aansluiten van de waterleiding in het Plan
De Oker en het maken van een doorsteek door de Boterdijk voor een elek-

trakabel. Gedurende deze afsluiting
is de Traverse via de Boterdijk niet
bereikbaar. Er wordt/is een omleidingsroute ingesteld. Deze route is
met borden aangegeven en loopt via
Watsonweg, Provincialeweg N196
(oude N201), Noorddammerweg,
Vuurlijn, Ringdijk en Kwakelsepad.

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

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

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

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

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.

Tijdelijk:
- Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, Drechtdijk 113, De Kwakel. Ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2013. Info:
de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerp Verkeersbesluit AGV-1 en Ontwerp Beleidsregels voor nautische vergunningen. Ter inzage van 18 april tot 30 mei 2013. Info: Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van Assenbergh, 0900-9394; evelien.
van.assenbergh@waternet.nl
- Regeling verwerking verspreidbare bagger. Ter inzage van 18 april tot 10 juni 2013. Info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van
Assenbergh, 0900-9394, evelien.van.assenbergh@waternet.nl
- Ontwerpbestemmingsplan “Integraal Kindcentrum Thamerdal”. Ter inzage van
3 mei t/m 13 juni 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvraag ligt nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 57, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 22 april 2013.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg, vergunning aan N.V. Nederlandse Gasunie voor het plaatsen van
divers materiaal op de openbare weg van 22 t/m 29 april 2013. Bezwaar t/m 3
juni 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het organiseren van een tuinmarkt op 4 mei 2013. Bezwaar t/m 3 juni 2013.
- Tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-West, omgevingsvergunning voor het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen op het bestaande hondenuitlaatveld. Bezwaar t/m 7 juni 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100 a, vergunning aan Dance4Schools voor het organiseren van het evenement Dance4School op 28 april 2013 van 13.00 tot
17.00 uur. Bezwaar t/m 3 juni 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan CIF Operator B.V. Rotterdam voor het plaatsen van 2 opslagcontainers op diverse locaties in Uithoorn van 22 april t/m 31 december 2013.
Bezwaar t/m 3 juni 2013.
- Vergunning aan Monstermania voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden
om bekendheid te geven aan de komst van Monstermania op 27 april 2013.
Bezwaar t/m 3 juni 2013.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
VERORDENING LEERLINGENVERVOER UITHOORN 2013 VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken volgens het bepaalde in artikel
139 van de Gemeentewet bekend dat:

WWW.UITHOORN.NL

4 Meiherdenking gemeente Uithoorn en De Kwakel
Uithoorn - Het jaarthema is “Vrijheid spreek je af”. Op 5 mei vieren
we de afspraak die de oorlog beëindigde en de vrijheid in deed luiden.
Verdragen kunnen groeien, ze zijn
niet onveranderlijk. Voorkeuren en
omstandigheden kunnen wijzigen.
Partijen willen er misschien onderuit, of het verdrag wordt ingehaald
door de actualiteit. Nieuwe betrokkenen dienen zich aan. Past het
oorspronkelijke verdrag nog bij onze tijd? Over afspraken in het groot
en in het klein moet je blijven praten. Afspraken over vrijheid zijn niet
het exclusieve domein van regeringen en diplomaten. Het gaat om afspraken tussen staten, om afspraken binnen staten van burgers met
een overheid en vooral om afspraken tussen mensen, volwassen en
kinderen. Ons dagelijks leven is vol
met afspraken. De 4 meidherdenking legt het verband tussen de vreselijke oorlog die we hebben be-

leefd en nu. Houden we ons aan die
afspraak, ‘nooit meer oorlog’ in het
groot maar ook in het klein? Aan
vieren gaat herdenken vooraf. Het
comité 4 meiherdenking in de gemeente Uithoorn nodigt u dan ook
uit om de herdenking bij te wonen.
De herdenking start in het Oranjepark met een stille tocht. Bij de Thamerkerk is er aansluitend om 19.55
een korte plechtige herdenking.
Daar worden enkele toespraken gehouden, o.a. door leerlingen van het
Alkwin Kollege. KNA verleent muzikale medewerking. Bij de bloemenhulde is er gelegenheid om de meegenomen bloem(en) neer te leggen.
De Kwakel
Het 4 mei comité de Kwakel (scoutinggroep St. Joannes) organiseert
dit jaar voor de vijfde keer een 4 mei
herdenking. Deze vindt plaats in het
Egeltjesbos in de Kwakel. Het thema is “Vrijheid spreek je af”. Over dit

thema zal er deze avond door diverse mensen gesproken worden, tevens worden er een aantal gedichten voorgedragen. Er zal om 19.15
uur verzameld worden in het Egeltjesbos, waarna de herdenking even
voor half acht zal aanvangen. Tussen half acht en acht zullen er diverse personen aan het woord zijn
en tussendoor is er muziek. Even
voor 20.00 uur blaast een trompettist de “Last Post”. Om 20.00 uur volgen er 2 minuten stilte. Na de 2 minuten stilte zal het Wilhelmus ingezet worden, waarna er kransen gelegd zullen worden. De kransen zullen dit jaar gelegd worden door het
gemengde koor van de Kwakel en
door scoutinggroep St. Joannes de
Kwakel. Als de kransen gelegd zijn
is er voor de aanwezigen een mogelijkheid om rozen (die ter plaatse
aanwezig zijn) neer te leggen bij het
tijdelijke stiltemonument. Hierna zal
de herdenking ten einde zijn.

-

De gemeenteraad in zijn vergadering van 25 april 2013 heeft besloten tot vaststelling van de verordening: Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013. En
dat het college van burgemeester en wethouder op 19 maart 2013 heeft besloten tot vaststelling van de beleidsregels (Beleidsregels Leerlingenvervoer). De
beleidsregels worden naar aanleiding van het politiek debat van 25 april 2013
tekstueel aangepast. Deze verordening en beleidsregels treden in werking op
de eerste dag na deze bekendmaking. De verordening is vanaf 2 mei digitaal
te raadplegen op www.uithoorn.nl. De beleidsregels zijn na de tekstuele aanpassing op dezelfde site te raadplegen, De verordening en beleidsregels liggen permanent ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

De nieuwe verordening leerlingenvervoer wordt voor het eerst toegepast op aanvragen voor leerlingenvervoer voor het schooljaar 2013-2014. De oude Verordening leerlingenvervoer Uithoorn 2002 wordt per datum inwerkingtreding van de
nieuwe verordening ingetrokken. De oude verordening leerlingenvervoer blijft wel
van toepassing voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2012-2013.
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN INTEGRAAL
KINDCENTRUM THAMERDAL

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal met ingang van vrijdag 3 mei
2013 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
Het ontwerpbestemmingsplan Integraal Kind Centrum Thamerdal (IKC) heeft betrekking op de nieuwbouw van een integraal kindcentrum aan de Prinses Christinalaan/Kuyperlaan en de herinrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw. Het IKC komt op de locatie waar nu de Hint staat. Zodra deze is gesloopt,
wordt het IKC op deze locatie gebouwd. Daarna wordt de Regenboogschool gesloopt. Het IKC gaat ruimte bieden aan een basisschool, een kinderdagverblijf,
tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.
Ter plaatse van de nieuwbouw van het IKC geldt reeds een maatschappelijk bestemmingsplan. De nieuwbouw wijkt vanwege de oppervlakte en de hoogte af van
het geldende bestemmingsplan. Dit is de reden dat het college heeft besloten een
procedure te starten om het bestemmingsplan te herzien.
De nieuwbouw van het IKC gebeurt op basis van het design-and-built principe.
Hierbij neemt een persoon of organisatie onder één contract de verantwoordelijkheid op zich voor zowel het ontwerp als de bouw van het IKC.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Integraal Kindcentrum Thamerdal” ligt vanaf vrijdag 3 mei 2013 tot en met donderdag 13 juni 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn,
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel,
gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 1 mei 2013
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
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.

Klanttevredenheidsonderzoek
regiotaxi Amstelland

openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop

Het cluster Wmo-voorzieningen van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
(G2) gaat in mei een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder de gebruikers van de
Regiotaxi Amstelland.

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.
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Op 1 augustus 2011 heeft de G2 een contract
gesloten met Connexxion voor het Regiotaxivervoer voor inwoners van de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn. Om de tevredenheid
bij de gebruikers van de Regiotaxi Amstelland te meten wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder een aantal geselecteerde pashouders (steekproef). Hierbij is uitgegaan van personen die frequent of incidenteel gebruik maken van de Regiotaxi. Daarbij
zijn ook pashouders geselecteerd die gebruik
maken van een rollator, rolstoel of scootmobiel in de Regiotaxi.
De geselecteerde pashouders ontvangen
binnenkort een brief waarin staat vermeld dat

zij in mei 2013 benaderd worden voor het tevredenheidsonderzoek over het gebruik van
de Regiotaxi Amstelland.
De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden besproken met Connexxion. Daarnaast worden de resultaten ook bekend gemaakt op de G2-pagina in de Nieuwe Meerbode en op de websites van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
Heeft u vragen over het tevredenheidsonderzoek Regiotaxi Amstelland? Neem dan
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg. De contactgegevens vindt u links op
deze pagina.

cursus nt1
In Nederland hebben 1,1 miljoen mensen
moeite met basisvaardigheden zoals lezen
en schrijven. Hierdoor functioneren zij onvoldoende in onze maatschappij en op de
werkvloer. Voor de meeste mensen is het
kunnen lezen en schrijven vanzelfsprekend. Maar wat als dat voor iemand in uw
omgeving niet zo is?
Niet alleen werkgevers hebben een verantwoordelijkheid bij de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als collega, familielid,
buurman of vanuit de brancheorganisatie,
vakbond of ondernemingsraad kunt u helpen.
Misschien kent u iemand die moeite heeft
met lezen, schrijven of rekenen? U kunt deze persoon helpen! De G2 biedt de moge-

U kunt onze dienstverlening beoordelen
aan de gemeentebalie / spreekkamers!

lijkheid via het ROC een cursus NT1 voor
Nederlands Sprekenden te volgen. Hierin
komen de basisvaardigheden aan bod die
wij allemaal nodig hebben om goed te kunnen functioneren binnen de maatschappij.
Kent u iemand waar deze cursus een uitkomst voor zal bieden? Neemt u dan contact op met het cluster Werk en Inkomen.

Er staat een zuil (met touchescreen) bij de entree van het
gemeentehuis en daar kunt u een beoordeling achterlaten.
Met uw waardering kan de gemeente haar dienstverleing verder ontwikkelen.

nieuwe folder voor loket Wonen
Welzijn en Zorg (loket WWZ)
Het loket Wonen, Welzijn en Zorg heeft een
nieuwe folder uitgebracht. In deze folder
staat de (gekantelde) werkwijze van het Loket WWZ centraal.
De Kanteling is een werkwijze die past bij de
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De doelstelling van de
Wmo is het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers.
Het doel van de Kanteling is om de compensatieplicht van gemeenten op een andere
manier vorm te geven zodat mensen met een
beperking (lichamelijk, psychisch of chronische ziekte) betere kansen hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving. Het
gaat hierbij om het behoud en bevorderen
van de zelfredzaamheid en participatie.
De werkwijze van de Kanteling bestaat uit
een eerste contact (de melding) waarin eerst
gekeken wordt of men zelf een oplossing kan
vinden, al dan niet met hulp van mensen in
de eigen sociale kring (familie, vrienden, buren). Daarna volgt het zogenoemde “gesprek
aan de keukentafel”. In dit gesprek krijgt de
burger ruimte om zijn verhaal te vertellen aan
een deskundig persoon: de Wmo consulent.
Doel van het gesprek is om samen met de
burger te komen tot inzicht in het probleem
dat de burger ervaart. De uiteindelijke oplossing van het probleem kan heel goed een andere zijn dan waar de burger in eerste instan-

tie aan dacht. In de nieuwe folder van het Loket WWZ is het proces van de Kanteling stap
voor stap beschreven.
Heeft u vragen over de werkwijze van het Loket of wilt u een folder ontvangen? Neem dan
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg. De contactgegevens vindt u links op
deze pagina.

Nieuw in uw regio!!
Auto-wasboxen

10 jarig
jubileum
OPEN 24 UUR, 7 DAGEN / WEEK

Hypermoderne auto-wasboxen
Ook geschikt voor uw motor,
caravan, camper of boot.
Starttarief v.a. € 0,50
Open 24 uur, 7 dagen per week

Maak de hele maand mei
kans op het terugwinnen
van uw aankoopbedrag
in cadeaubonnen!

U kunt ons vinden bij het nieuwe viaduct van
de N201 (naast Carpetright) op de Zijdelweg
19 te Amstelveen. Bij vragen kunt u bellen
tijdens kantooruren op 0297-582774.

WWW.ZELFWASSEN.NL

Nelson Dorpsstraat 28 B, 1421 AT Uithoorn

04 Nieuwe Meerbode
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

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

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Raadhuislaan: Rood-witte kater van 17 jaar oud. De kat
heet Willie.
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-grijze cyperse poes.
LoeLoe heeft 2 zwarte vlekjes op haar voorvoetjes.
- Abcoude, Landzicht: Cyperse bruin witte gecastreerde kater. Zijn
naam is Mailo.
- Waverveen, Proosdijdwarsweg: Grijs-zwart-witte 1 jaar oude kat.
Hij kan geweldig mauwen.
Gevonden:
- Mijdrecht, Molenland: Zwart-witte poes van 2 jaar oud.
- Uithoorn, busstation: Rood-witte kat met stukje uit oor. Hij hee
Timmy. Zijn chipnummer is 528210002413097.
- Vinkeveen, Proosdijk: Zwarte niet-gecastreerde kater.
- Mijdrecht, Industrieweg: Vaalrode poes.
- Uithoorn, omgeving Thamerlaan: Rood-witte kat met abces op
kopje.
- Vinkeveen, omgeving Achterbos: Rood-witte kat.
- Vinkeveen, Reigerstraat: Zwarte poes met witte bef en sokjes.
- Waverveen, Waverdijk: Grijsblauwe poes.
- Amstelhoek, N201: Zwart-grijze gestreepte cyperse kat met wit.
- Vinkeveen, Vinkenkade: Rode kat.
- Wilnis, Veenweg: Cypers rode kat. De kat is erg mager.

IVN-lezing over het heelal
en de sterren
Regio - Op dinsdag 7 mei is er weer
een lezing van IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Deze keer zoeken
we het letterlijk hoger op en verder
weg: ‘to the stars and beyond’. Kortom: een lezing over sterren en andere ruimtelijke wetenswaardigheden die we vanaf de aarde kunnen
waarnemen.
Hiervoor heeft IVN Roland Taams
van Sterrenwacht De Ronde Venen
uitgenodigd. De lezing vindt plaats
in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De le-

zing begint om 20.00 uur, de zaal
is open vanaf 19.45 uur en de toegang is gratis.
Veel natuurliefhebbers brengen regelmatig tijd in het donker door.
Bijvoorbeeld om nachtvlinders of
vleermuizen waar te nemen. En dan,
in een heldere nacht, worden ze
ook gegrepen door wat er allemaal
zichtbaar is aan de hemel. Maar
wat zien ze eigenlijk precies? Wie
daar eens wat meer over wil weten,
is van harte welkom op deze lezing.
Het belooft een interessante lezing
te worden, met veel fraaie foto’s!

Mijmeringen

N201
Deze week wilde ik eigenlijk schrijven over het festijn wat heel Nederland in zijn ban houdt. Het aftreden van de koningin en de kroning van Willem-Alexander. Iedereen heeft het erover. Op school is
het een thema en leren de kleuters al wat er allemaal hoort bij Koninginnedag en Koningsdag. Mijn oudste van 7 weet me haarfijn te
vertellen hoe bijzonder het is dat we nu weer een koning krijgen en
dat het wel meer dan 200 jaar geleden is dat we een koning hadden. De buitenschoolse opvang had een Kroningsfeest op de donderdag georganiseerd en op vrijdag was er natuurlijk het Koningsontbijt en de Koningsspelen. Stuk voor stuk allemaal bijzondere en
leuke dingen, maar ik zie mijn kinderen stuiteren van de ene belevenis naar de ander. Het leven is druk, vol en soms overdadig. En dan
moet de dertigste april zich nog aandienen! Oftewel, ik vind het heel
leuk allemaal maar wil er niet meer aandacht aan besteden dan anders. Er is al genoeg georganiseerd, over gepraat, geschreven en
kritiek gegeven. Ik hoop gewoon dat de essentie van Koninginnedag
blijft hangen in de toekomst. Het feestelijke, oranje Hollandse gevoel
waar we allemaal van houden. Maar het koningshuis blijft voor mij
toch ver van mijn bed.

Of het nu om Kronings- of Koningsdag of de N201 gaat, het kost allemaal geld, veel geld, geld van de gemeenschap. In tijden van bezuinigingen soms wat moeilijk te behappen dat er miljoenen worden
uitgegeven aan een feestelijke dag in plaats van miljoenen te spenderen aan de zorg in Nederland. De miljoenen die in de N201 zijn
geïnvesteerd, of in de Noord/Zuidlijn vind ik dan logischer, dat zijn
lange termijntrajecten die afgemaakt moeten worden, anders is het
bij voorbaat al weggegooid geld. Aan de andere kant wordt er ook
veel geld verdiend met dit soort zaken. De middenstand kan goed
profiteren van deze unieke gebeurtenis en dat doen ze dan ook.
Wellicht dat dan de nieuw geslagen munten met Willem-Alexander
erop wat meer gaan rollen. Dat kan haast niet anders, want sparen
heeft niet meer zoveel zin nu de inflatie hoger is dan de gemiddelde spaarrente. Laten we maar gewoon weer in het klein beginnen
met de kinderen die hun oude spulletjes op de vrijmarkt verkopen,
om daarna meteen hun verdiende geld weer te investeren in nieuw
‘tweedehands’ speelgoed. Kinderen weten hoe ze hun geld moeten
laten rollen en leven heerlijk in het moment. Misschien moet ik daar
wat meer een voorbeeld aan gaan nemen, genieten van het moment
zonder te denken aan de dag van morgen. Nou en, dat we in een
week wel 5 feestjes hebben. Dan hebben we toch elke dag extra veel
plezier? Nou, dan sta je even in de file, dan zing je toch even lekker
mee met de muziek op de radio? En dan hebben we straks een koning, dan zingen we gewoon Oranje boven met zijn allen.

Nelson Schoenen
Oude Dorp viert tienjarig
bestaan
Uithoorn - Nelson Schoenen bestaat al sinds 1949 met inmiddels 65 winkels, waaronder enkele franchise ondernemingen. De
winkel in het oude dorp is hier een
van. Sinds 2003 heeft Mirjam Sanozidis deze onderneming overgenomen als franchiser. Inmiddels is de winkel 2 jaar geleden
verbouwd en helemaal up-to-date
geworden met een nog ruimere
collectie.
Bij Mirjam en haar medewerkers
staan klantvriendelijkheid en ser-

vice hoog in het vaandel, en ze
waarderen het dat de klanten voor
hen kiezen. Reden dus om iets terug te doen.Tijd voor een feestje en tijd om een aantal klanten in
het zonnetje te zetten.
Over de gehele maand mei verloten zij 10 waardebonnen onder
tien van hun klanten. Een goede reden dus om bij hen langs te
komen. Bovendien is het gezellig
winkelen in het dorpscentrum. De
prijswinnaars worden in de Meerbode bekendgemaakt.

Fietstunnel nu helemaal klaar

Uithoorn - Vrijdagavond 17 mei is er in het wijkcentrum ’t Buurtnest
een bingoavond, waarvan de totale opbrengst ten goede komt aan de
Clini Clowns. Eén bingokaart kost 1,50 euro per ronde, voor zes kaarten
betaalt u slechts 7,50 euro. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de bingo start om 20.00 uur.

Activiteiten in en
vanuit het dorpshuis
Men kan starten tussen 10.00 en
12.00 uur bij het dorpshuis aan de
Kerklaan 16 en de inschrijfkosten
bedragen drie euro per persoon.
De tocht is circa 40 km lang. Na
afloop ontvangt u een consumptie
en een leuke attentie.
Mocht u nog vragen hebben, bel
dan: (0297)531528.

Uithoorn - Vorige week was er wederom een prijswinnaar bij AH Jos
van den Berg aan het Amstelplein.
De actie is opgezet door de firma Vrumona. Bij aankoop van een
tray, 6 flesjes Crystal Clear 50cl., kon
men de kassabon inleveren. Uit de

Ik blijf dan liever dichtbij huis, het echte leven dat bestaat uit werk,
gezin en vrije tijd. Van de week vertrok ik richting Amsterdam voor
mijn werk. Normaliter rij ik via het Amsterdamse bos waarbij ik dan
een klein stukje file moet verduren. Maar na jaren en maanden werk
zijn er weer wat stukjes weg klaar in de omgeving. Ik kon dan ook
nu voor het eerst de nieuwe N201 op om aldaar door de nieuwe Waterwolftunnel te rijden en dan te zien waar ik uit zou komen. Het is
een vreemde gewaarwording om op een nieuwe weg te rijden, in
een omgeving die je op zich wel kent maar toch voor het eerst op
deze manier ziet. De nieuwe ervaring begon al bij het eerste stukje.
Aan het einde van de oprit werd iedereen verzocht om even te stoppen alwaar je een kopje koffie kreeg aangeboden. Een koffie to go
met een folder over de nieuwe weg en een vriendelijke wens voor
een ‘goede reis’. Het is misschien een marketingtrucje, een PR ding
maar ik vond het wel leuk. Het stukje weg dat eindigde bij SchipholRijk was mij nog te kort, ik heb een snelle aansluiting nodig op de
A9 of de A4. Maar ik kan me zo indenken dat voor een aantal mensen dit al betekent dat ze een stuk sneller op hun plaats van bestemming kunnen zijn.

Bingoavond

De Kwakel – Aanstaande zondag
5 mei is het weer mogelijk om te
klaverjassen en pandoeren in het
dorpshuis. Inschrijven is mogelijk
vanaf 13.00 uur en om 13.30 uur
begint het kaarten. De kosten zijn
2,50 euro.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, wordt de alombekende Elisabeth fietstocht gereden.

Wederom een winnaar bij
AH Jos van den Berg!

Uithoorn - Vorige week meldden wij reeds dat twee jongeren
de fietstunnel in Uithoorn prachtig mooi aan het maken waren. Na
twee weken hard werken hebben
Alex Broekmeulen en Justin Buskermolen van Stichting Jongeren Uithoorn aan de Amstel de fietstunnel
in Thamerdal een nieuw kleurtje gegeven. Er is een tunnel brede graf-

fiti aan weerszijden van de tunnel
aangebracht. In samenspraak met
de omwonenden is er gekozen om
voor een kleurrijk ontwerp te gaan.
Onder andere een realistisch portret
van koningin Beatrix en een levensgroot schaakbord zijn te bewonderen in het tunneltje. Dit project is in
opdracht van de gemeente Uithoorn
uitgevoerd. Foto: Timo Adema

enorm vele inzendingen werd mevrouw Jacqueline Klaassen gekozen. Zij werd de trotse winnaar
van een Crystal Clear fiets.
Op de foto staat links teamleidster
Marije Oosterbaan en rechts mevrouw Klaassen.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Kruisbestuiving

Hebben we het over bestuiven, dan denkt iedereen met
name aan bijtjes en bloemetjes.
In werkelijkheid zit het hele
bestuivingssysteem zeer ingenieus in elkaar.
In deze periode wordt u, bij
iedere stap buiten, omgeven
door stuifmeelkorrels.
De producent van stuifmeelkorrels zijn de meeldraden.
Een meeldraad bestaat uit
een helmdraad en helmknop
met de stuifmeelkorrels. Als
u in een bloem kijkt, ziet u
de meeldraad als een steeltje
met een knopje erop. Stuifmeelkorrels zijn mannelijk en
moeten trachten om bij een
vrouwelijke stempel te komen. De stempel is het bovenste gedeelte van de stamper,
met onderin het vruchtbeginsel. De stamper bevindt zich
meestal in het midden van
de bloem. Bereikt de stuifmeelkorrel via de stempel
het vruchtbeginsel, dan vormt
zich een vrucht met daarin
opgeslagen de zaadjes. Een
vrucht kan zacht zijn: bijvoorbeeld een tomaat, maar ook
hard: bijvoorbeeld een pinda.
Het proces, dat de stuifmeelkorrel de stempel bereikt,
noemen we de bestuiving.
Bomen doen dit meestal door
heel veel stuifmeel het luchtruim in te sturen. Zo kan uw
terras helemaal geel of groen
zijn van het stuifmeel. De
hoop is dat de stuifmeelkorrel door de wind vanzelf een
stempel bereikt. Dit noemen
we windbestuivers. De windbestuivers zijn de hooikoortsveroorzakers.
Zelfbestuiving treedt op als
de stuifmeelkorrel komt op de

stempel van dezelfde bloem.
Een niet altijd wenselijke situatie want er is dan sprake van
inteelt.
Om dit te voorkomen kan een
plant allerlei strategieën ontwikkelen. Bijvoorbeeld ongelijk rijp zijn van meeldraad en
stempel (aardbei) of meeldraad en stamper zijn van
ongelijke lente (primula).
Bij kruisbestuiving wordt de
stuifmeelkorrel van de ene
bloem getransporteerd naar
de stempel van andere bloem.
Die andere bloem kan aan
dezelfde plant zitten maar
ook aan een andere. Voor de
kruisbestuiving hebben we insecten nodig. Insecten waarbij het stuifmeel aan hun lijf
blijft hangen en die van bloem
naar bloem gaan. We denken
dan aan bijen maar ook hommels, vliegen, kevers, mieren
en vlinders doen mee. Soms
kan een plant maar door één
insect bestoven worden. Een
voorbeeld is de grote wederik
die de slobkousbij nodig heeft
voor de bestuiving.
Interessant is nog om te weten dat voor de fruitteelt, voor
een goede kruisbestuiving en
vruchtzetting je twee ‘verschillende’ rassoorten nodig hebt.
Niet voor niets zie je in een
boomgaard meerdere rassoorten. Een goede boomkweker zal je dus al gauw
twee ( soorten) appelbomen
verkopen in plaats van één.
Ik zou zeggen, ga lekker naar
buiten en geniet van het bestuivingsfeestje.
En voor hooikoortspatiënten:
eet honing met stuifmeelkorrels waarvoor je allergisch
bent. Het schijnt te helpen.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Winkelcentrum in
parkachtige omgeving
Vervolg van voorpagina
Uithoorn - Op basis van beide
plannen zijn zowel juridische als financiële afspraken gemaakt in de
vorm van een overeenkomst. De wet
Ruimtelijke Ordening (WRO) verplicht gemeenten om de kosten van
grondexploitatie op de ontwikkelende grondeigenaren te verhalen.

Huisartsenpraktijken verwerven keurmerk
NHG-Geaccrediteerde Praktijk
Op de foto van links naar rechts Helga Kroese (De Waver), Elvira Heij (De Amstel) en Melissa Roelvink (De Drecht).
Uithoorn - Het keurmerk van het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) laat zien dat in de
huisartsenpraktijken systematisch
en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Met
aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en
het oordeel van de patiënt. Het
NHG-keurmerk zorgt voor transparantie, zowel in- als extern.

Vanaf eind 2011 hebben alle huisartsen, praktijkondersteuners en
assistentes hard gewerkt om te voldoen aan de eisen.
En met succes! Begin 2013 is de
controle en beoordeling gedaan en
alle praktijken zijn cum laude geslaagd. Er zijn door de controleurs
geen afwijkingen geconstateerd.
Het resultaat volgens NHG: Er be-

staat een gerechtvaardigd vertrouwen dat een praktijk met het keurmerk voldoet aan de eisen voor verantwoorde zorg. De tien huisartsenpraktijken in Waterlinie zijn verdeeld
over 3 vleugels, genaamd De Waver,
De Drecht en De Amstel.
Op de foto staan de assistentes,
die voor hun vleugel de coördinatie
voor de praktijk accreditatie doen.

Leerlingen geslaagd voor
examen boekhouden

Dat gaat ook gebeuren. Met het afsluiten van de overeenkomst gaat
Delta Lloyd de verplichting aan het
winkelcentrum te revitaliseren, waar
de gemeente zich verplicht om de
openbare ruimte rond het winkelcentrum aan te leggen. Naar verluidt wordt de overeenkomst in de
loop van deze maand samen met
het uitvoeren van een passende
handeling in of bij het winkelcentrum bekrachtigd.

schriften worden ingediend, wordt
het bestemmingsplan in september
van kracht. Pas daarna kan de uitvoering van de herontwikkeling fysiek van start gaan. Volgens de wethouder blijken de uitbreidingsplannen een breed draagvlak te hebben
bij zowel winkeliers als omwonenden.
Betaald parkeren?
Raadslid Benno van Dam (Ons Uithoorn) diende tijdens de vergadering over het onderwerp nog een
amendement in, waarin hij voorstelde de mogelijkheid van de gemeente tot het eventueel overgaan op betaald parkeren rondom het winkelcentrum, uit de overeenkomst te
schrappen. Daarvoor in de plaats op
te nemen ‘Dat er geen regime van

betaald parkeren binnen het plangebied wordt voorzien.’ Zoals bekend is Van Dam een tegenstander
van betaald parkeren in Uithoorn en
heeft daartoe een enquête gehouden onder winkeliers. Ook die zijn
er een tegenstander van. Zij vrezen
dat klanten wegblijven en naar winkelgebieden uitwijken waar het gratis parkeren is. Het amendement
haalde het bij lange na niet. Alleen
Groen Uithoorn ging met het voorstel mee. De andere partijen stemden er niet mee in. Ook al omdat
het onderwerp volgens hen hier
niet aan de orde was. Bovendien is
er nog een lopend onderzoek naar
de mogelijkheid van al dan niet betaald parkeren in Uithoorn. De uitkomsten daarvan wil men eerst afwachten.

Breed draagvlak
Voor het opnieuw inrichten van de
omgeving (openbare ruimte) rond
winkelcentrum Zijdelwaardplein is
om en nabij de 1,3 miljoen euro nodig.
De gemeenteraad ging afgelopen
donderdag 25 april tijdens de raadsvergadering na ampel debat akkoord met het door het college gevraagde krediet van 1.350.000 euro.
De gemeente verkoopt voor de herinrichting aan eigenaar Delta Lloyd
3.700 m2 grond, dat is inclusief de
uitbreiding van het winkelcentrum
van 1.600 m2. Het plan wordt volgens wethouder Jeroen Verheijen
‘budgettair neutraal’ uitgevoerd. In
maart van dit jaar is het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Als de raad er eind juni mee
akkoord gaat en er geen bezwaar-

Overzicht van de voorgestelde toekomstige groeninvulling rond winkelcentrum Zijdelwaard (Impr. Bureau RRog Amsterdam)

DUS!-tas naar Voorleesproject Uithoorn
Uithoorn - Elke woensdagmiddag
om half drie, met uitzondering van
de schoolvakanties, leest een groep
enthousiaste vrijwilligers kinderen van 2 tot en met 7 jaar voor in ‘t
Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan.

Regio – Vorige week donderdag 25 april was er een feestelijke bijeenkomst in de aula voor de havo- en atheneumleerlingen van het VeenLanden Colllege locatie Mijdrecht. Zij hebben hun diploma boekhouden behaald. De resultaten waren zeer bevredigend, zelfs boven het landelijk gemiddelde. Reden genoeg om trots te zijn op deze groep,
die zo vlak voor het eindexamen deze extra inspanning wilde leveren.

Hun doel is kinderen met een taalachterstand ondersteuning bieden
bij het leren van Nederlands. En zorgen dat elk kind in Uithoorn kan genieten van de verhalen uit de vele
prachtige kinderboeken die er bestaan.
Hun taalgevoel wordt zo spelenderwijs gestimuleerd. Het voorlezen
helpt ook bij de sociaal-emotionele
ontwikkeling: gevoelservaringen en
indrukken kunnen worden verwerkt
in een veilige groepsomgeving.
Ook helpt het kinderen zelf te leren lezen. Het stimuleert de creativiteit en niet te vergeten: voorlezen is

gewoon leuk! Volgens prinses Laurentien, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, is geletterdheid een
randvoorwaarde voor een gezonde,
sterke en duurzame samenleving en
een basisrecht voor ieder kind.
In 2005 is dit project gestart in samenwerking en vanuit stichting Opbouwwerk Uithoorn, de Bibliotheek
Uithoorn en later organisatie Cardanus.
Er is een groep van zo’n 12 vrijwilligers, die om toerbeurten voorlezen
of begeleiden bij het voorlezen.
Na het lezen krijgen de kinderen
altijd limonade met een koekje en
kunnen ze wat tekenen/kleuren of
een spelletje binnen of buiten doen.
Het superleuke voorleesproject bestaat al 8 jaar en draait volledig op
vrijwilligers.

Vier inwoners Uithoorn Koninklijke
onderscheiding
Uithoorn/De Kwakel - Op vrijdag
26 april kregen 4 inwoners van Uithoorn een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koninginnedag (de zogeheten Algemene Gelegenheid).
Ze werden door burgemeester
Dagmar Oudshoorn gedecoreerd
in de raadzaal van het gemeentehuis in Uithoorn.
De heren ing. J.H. Bakker, P.W.A.
van Os, A.G.C.M. Fronik en S.A.M.
van der Pol zijn alle vier benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

den voor Ouderen Uithoorn/De
Kwakel. Ook is hij initiator van de
jaarlijkse Dag van de Ouderen ..
Tussen 1972 en 2002 was de heer
Van Os lid van de Coöperatie VBA.
Van 1965 tot 2007 was hij voorzitter van het Corsocomité Uithoorn/
De Kwakel. Sinds 1987 is hij bestuurslid van Rick FM. Sinds de
oprichting in 1976 is hij heel actief
binnen het plaatselijke CDA.

De heer Bakker
Van september 1962 tot 2002 was
ing. Bakker docent, hoofd afdeling
Bouwkunde.

De heer Fronik
De heer Fronik is voormalig gemeenteambtenaar. Hij was binnen
de bestuursdienst systeembeheerder. Hij was van 1998 tot 2005 lid
van de OR van de gemeente Uithoorn, waarvan tussen 2002 en
2005 voorzitter.

En sinds 1998 secretaris van de
Stichting Hoger Technisch Instituut te Amsterdam. In 2012 was hij
50 jaar aan dit instituut verbonden.

Daarnaast was en is de heer Fronik als vrijwilliger actief op allerlei
fronten. Op kerkelijk gebied, onderwijsgebied en sportief gebied.

De heer Van Os
De heer Van Os is sinds 1992 bestuurslid van de KBO, afdeling De
Kwakel.

Sinds 1985 is de heer Fronik op allerlei fronten actief binnen VDO
dat in 1995 is opgegaan in Legmeervogels.
Van 1985 tot 1995 algemeen secretaris van RKSV VDO. Sinds
1995 algemeen secretaris en lid
van het DB van Handbal- en Voetbalvereniging Legmeervogels. Tussen 1995 en 2010 vicevoorzitter
van Legmeervogels en gedurende
enkele jaren voorzitter a.i.

Eerst heeft hij deze afdeling vertegenwoordigd in de inmiddels opgeheven Seniorenraad.
Nu is de heer Van Os vertegenwoordiger van KBO De Kwakel in
de Lokale Samenwerkende Bon-

De heer Van der Pol
De heer Van der Pol was tussen
1975 en 1977 bestuurslid van de
Stichting Sportaccommodatie Qui
Vive om vanuit de hockey-afdeling een tennisafdeling op te richten. De heer Van der Pol was van
1975 tot 1985 bestuurslid van de
Uithoornse Hockeyvereniging Qui
Vive en zette zich in bij het coördineren van Hockey en Tennis. Ook
werkte hij vol overgave mee aan
de voorbereiding op de uitbouw

van het clubhuis. Tussen 1980 en
1983 bouwde hij bijna elke zaterdag nieuwe kleedkamers samen
met andere leden van de Hockeyvereniging.
Tussen 1981 en 1994 was hij hockeytrainer/coach van de E t/m Ajeugdteams van Qui Vive. Vijfentwintig jaar (van 1980 tot 2005)
was hij bondsscheidsrechter bij de
Koninklijke Nederlandse Hockey
Bond en van 1982 tot 1985 voorzitter van deze scheidsrechtersbond.

Tussen 1990 en 1998 was de heer
Van der Pol docent bij de Hockeybond. En leidde in die functie zo’n
250 leden van Qui Vive en 200 leden van andere hockeyverenigingen op tot clubscheidsrechter.
Van 2000 tot 2005 was hij namens de KNHB landelijk beoordelaar bij hockeywedstrijden. Naast
deze sportieve inzet was de heer
Van der Pol ook actief op politiek
terrein.

Soms zijn zij dringend op zoek naar
vrijwilligers. Voor deze groep is deze
mand de DUS tas.
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Bouw IKC Thamerdal weer
stapje dichterbij
Uithoorn - Vorige week is het ontwerp voor de nieuwbouw van het
Integraal Kinder Centrum Thamerdal gepresenteerd aan iedereen die
het wilde zien. Natuurlijk mochten
de kinderen, de toekomstige hoofdgebruikers, als eerste komen kijken.
Zij waren allemaal heel enthousiast. De opgang (met in de tekening
een glijbaan daarin) sprak vooral de
jongste leerlingen heel erg aan. Basisschool de Regenboog, Kinderopvang Solidoe en de gemeente Uithoorn zijn de kernpartners van het
nieuwe IKC Thamerdal. De school
en de kinderopvang hebben besloten om een verregaande samenwerking aan te gaan. De gemeente ondersteunt deze visie. Het project omvat de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw van een integraal kindcentrum (met als werknaam IKC Thamerdal). De nieuwe
huisvesting is gepland op de locatie
waar nu De Hint gevestigd is.
Vanuit de wens om een optimale
omgeving te creëren waar kinderen kunnen leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten, zullen de opvang (KDV, PO, BSO en TSO) en het
onderwijs – uiteindelijk- als totaalpakket aangeboden worden. Er zal
één team van medewerkers zijn, één
eenduidig pedagogisch beleid, één
loket voor ouders/verzorgers en kinderen. Onderwijs en opvang worden
één team.

N201 in de knoop met de
infrastructuur
Vervolg van voorpagina

Nog een jaar wachten
In het weekend van 21, 22 en 23 juni a.s. gaat volgens recente informatie van het Projectbureau N201+ de
Zijdelweg ter hoogte van het viaduct
van vrijdag 18.00 uur tot maandag
06.00 uur dicht. De nieuw aangelegde rotonde ter hoogte van Carpetright wordt ingericht en aangesloten op de bestaande Zijdelweg.
Ook wordt de aansluiting gemaakt
naar de op- en afritten. Aan de andere kant van de weg wordt de toegang van het Shell-station op de
nieuwe situatie aangesloten. Niets
mis mee. Wat later niet aan de media werd gemeld is dat de op- en afritten dan nog niet worden opengesteld, dit met name op verzoek van
de gemeente Amstelveen. Als de
op/afrit aan de Uithoornse kant nu
al in gebruik zou worden genomen
betekent dit extra verkeer op de Zijdelweg. Aangezien men nog volop aan het bouwen is aan de Amstelveense kant is dit niet wenselijk. De N201 ligt op het grondgebied van Amstelveen. “Volgens de
huidige planning is de tweede rotonde aan de noordkant (Amstelveense kant) medio 2014 (…) klaar.
Dit heeft alles te maken met het feit
dat de gronden voor de rotonde aan
de noordkant pas vorig voorjaar zijn
verworven. Dit werk is dus een jaar
later in de planning genomen dan
de rotonde aan de zuidkant,” zo
laat een woordvoerster van het Projectbureau N201+ weten. Conclusie: rond juni 2014 zal de aansluiting pas worden opengesteld. Een
jaar later!! Anders gezegd: bewoners uit de Legmeer, Legmeer-West
en de Meerwijk hebben er voorlopig geen profijt van. Die kunnen
ter plaatse de N201 niet op en af,
of moeten dit doen bij de Legmeerdijk of de Amsterdamseweg. Vanaf maandag 22 april jl. is de Water-

wolftunnel tot blijdschap van velen
opengesteld voor het verkeer. Ongeveer drie weken éérder dan verwacht. De Amsterdamseweg en de
doorgang onder de busbaan via de
Thamerlaan/Pr. Bernhardlaan in Uithoorn zijn dan nog lang niet gereed
om het verkeer via deze ‘hoofdontsluiting’ in Uithoorn te verwerken.
Als het meezit einde van dit jaar…
Mijd de Bosrandbrug
Intussen is vanwege de werkzaamheden aan de fly-over bij SchipholOost de afrit naar Schiphol-Oost bij
de Waterwolftunnel afgesloten. Men
kan wel naar Schiphol-Rijk en verder naar de A4 vice versa, maar nu
nog niet naar Schiphol-Oost.

Een woordvoerster van het projectbureau N201+ laat hierover weten:
“De afsluiting betreft een tussenfase die zal duren tot eind juni. Tijdens een lang weekend van 20 tot
en met 25 juni, met een volledige afsluiting van de rotonde op de kop
van de Schipholdraaibrug, wordt
de verkeerssituatie geheel omgebouwd naar de eindsituatie en kan
de weggebruiker nog meer gaan
profiteren van de nieuwe N201. Dan
wordt het project rond de Bosrandbrug en de A9 in de definitieve fase opengesteld. Op dat moment
kan men vanuit de Waterwolftunnel naar de A9 en omgekeerd rijden en is de verkeerssituatie op de
Bosrandbrug, Fokkerweg en Schipholdijk volledig gereed. Tot dat moment is de situatie qua verkeersafwikkeling ter plaatse kritisch. Vooral
op de kruising Fokkerweg-Kruisweg
en rond de Bosrandbrug. Het advies
is: mijd de Bosrandbrug tot eind juni. We sturen automobilisten zoveel
mogelijk over de A9 en A4, ook al
is het omrijden. Het stroomt daar
waarschijnlijk beter door. Ook bij de
Bosrandbrug, omdat we daar voorrang geven aan het lokale verkeer

De Bosrandbrug bij Schiphol-Oost met links de fly-over in afbouw
(Foto: Richard van der Brule, RHDHV)

boven het doorgaande sluipverkeer.
Het werk aan de aansluiting op de
A9 geeft voor veel mensen dagelijks
overlast. Daar zijn wij ons terdege
van bewust. Wij proberen zo snel
als mogelijk in een gebied waar het
heel druk is nieuwe infrastructuur te
realiseren, maar dat duurt door onvoorziene omstandigheden langer
dan wij hadden verwacht.” Aldus de
woordvoerster.
Aansluiting A9
Zij gaf verder aan dat maandag
22 april jl. de nieuwe Bosrandbrug
opengesteld is voor al het verkeer.
Gelijktijdig is de Schipholdraaibrug
afgesloten en niet meer beschikbaar voor het doorgaande autoverkeer, maar wel voor fietsers en
voetgangers. De afsluiting is nodig omdat de Burgemeester Colijnweg vanaf de draaibrug heringericht
wordt voor de toekomstige situatie.
Vanwege werkzaamheden aan de
Fokkerweg en de fly-over is op de
Bosrandbrug slechts één rijstrook
voor het autoverkeer open.

IN UITVOERING

Stickyicky
Product & Interior Stylers
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
Een jong en creatief bedrijf met
een bijzondere activiteit is wel
‘Stickyicky’ aan de Amsterdamseweg 15d in Uithoorn. In het leven
geroepen door Mark de Beij. U
kent hem nog wel van de voormalige winkel in witgoed en elektrotechnische artikelen aan de Markt
11. Mark heeft sinds kort een
ander bedrijf opgestart. Daarin
maakt hij gebruik van de nieuwste
technieken en materialen op het
gebied van store- en product styling in de vorm van ‘wrapping’. Dat
is het ‘inpakken’ van meubelen,
producten en wanden door middel van een sterke laag gekleurd
of bedrukt vinyl. Het werd en
wordt ook veel gebruikt in de autobranche, bijvoorbeeld bij sporten racewagens en niet te vergeten bij het openbaar vervoer, zoals
trams en bussen met grote reclame uitingen. Het vinyl is beschikbaar in ongeveer 500 verschillende dessins en kleuren. Van allerlei
houtsoorten tot hoogglans, metallic- en leereffecten. Er is een grote
collectie standaard kleuren, waaronder een twintigtal verschillende
witte tinten. Maar ook als u een

eigen foto of tekening heeft kan
Mark de Beij die met zijn eigen
apparatuur afdrukken op het vinyl. De laag is was- en kleurecht.
Het vinyl zier er uit als een folie en
heeft aan de onderkant een plaklaag die vrijwel op alle ondergronden hecht, maar ook weer zonder probleem en schadevrij kan
worden verwijderd als men een
keer een ander patroon of nieuwe kleur wil. Of weer het originele uiterlijk. De Beij gebruikt hierbij producten van het beproefde
merk 3M (DI-NOC) op HP printmachines.
Make-over zonder slopen
Wat kan je er zoal mee doen? Bijvoorbeeld een totale make-over
van een winkel of kantoor realiseren. Compleet verbouwen of restylen is vaak erg duur. Meubilair of apparatuur kan er ‘sleets’
of beschadigd uitzien maar verkeert vaak nog in goede conditie.
Wrapping biedt dan de oplossing
om ze er weer als nieuw te laten
uitzien. Een efficiënte methode en
bovendien betaalbaar. Bijkomend
voordeel is dat bij deze methode er niet gesloopt hoeft te worden, er geen stof vrijkomt, geen
droogtijd nodig is en er niets afgedekt hoeft te worden. De winkel, zaak of kantoor hoeft in principe niet eens gesloten te zijn bij

uitvoering van deze werkzaamheden. Maar ook in het klein, zoals
voor particulieren, is alles mogelijk, zoals een eigen stijl geven aan
een koelkast, vriezer, vaatwasser,
koffiezetapparaat, keukenkastjes,
maar ook een muur een andere
uitstraling geven. En wie er vanaf wil kan het verwijderen waarna het originele uiterlijk weer tevoorschijn komt. Door de sterkte en flexibiliteit van het vinyl kent
het vele toepassingen: voor keukens, koelkasten, kasten, tafels,
wanden, deuren, vloeren, winkelinterieur, speakers, scooters enzovoort. Voor de zakelijke markt
heeft De Beij een interessant aantal mooie producten en diensten
in huis. Die staan garant voor uitstraling en kwaliteit van hoog niveau tegen aantrekkelijke prijzen.
Een complete aanpassing van het
interieur behoort tot de mogelijkheden die een andere sfeer en
omgevingsbeleving in de winkel
of het kantoor creëren. Maar ook
voor het stylen van producten ten
behoeve van speciale evenementen, give-aways of voor in de kantine kan worden gezorgd. Al met
al zijn de mogelijkheden oneindig.
Meer weten? Belt u met Mark
de Beij van Stickyicky: 0297268088. E: info@stickyicky.nl.
Een website is nog in de maak.

Galafeest scholengemeenschap
Thamen één groot spektakel

Dit is besloten door de wegbeheerders waarin verenigd zijn de gemeenten, de provincie en Schiphol.
Volledige openstelling zou een te
grote druk op de smalle en toch al
drukke weg geven. De bouw van de
fly-over heeft door allerlei onvoorziene zaken en (weers)omstandigheden meer tijd gekost dan was ingepland. Reden dat die ook eind juni pas in gebruik wordt genomen,
zodra de Burgemeester Colijnweg is
omgebouwd tot toerit naar de A9 en
de rotonde bij de Schipholdraaibrug
aan de nieuwe situatie is aangepast.
Wie van dit alles in een animatiefilm
meer wil zien kan dat doen via de
website www.n201.info. Kies in het
linkerrijtje Aansluiting A9. Boven het
plaatje staat een zin dat u de film
kunt downloaden in een nieuw venster en afspelen.

Uithoorn - Na afloop van de laatste lesdag voor de diverse examenkandidaten van Scholengemeenschap Thamen werd traditiegetrouw
het ‘Galafeest’ georganiseerd voor
alle examenkandidaten. Onder zeer
grote publieke belangstelling kwamen de leerlingen vanaf 20.00 uur
voorrijden. Ook dit jaar hadden de
ouders en leerlingen groots ingezet.
In een optocht van maar liefst 56
voertuigen waaronder diverse oldtimers, limousines, cabriolets, motoren, koetsen en zelfs vrachtwagens
werden de leerlingen op een speciale manier op de rode loper afgezet.
Na de spectaculaire binnenkomst
kon het spetterende galafeest beginnen. De prijzen voor de origineelste entree ging naar dames uit
de verzorgingsklas die achterin een
pick-up met een DJ kwamen voorrijden. De mooiste entree was voor
Victor Reeder die aankwam in een
schitterende cabriolet.
Op het galafeest werden de Thamen
Galakoning, Lorenzo Bruno, en Galakoningin, Jessica Stam gekozen.
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Uithoorn - Traditiegetrouw organiseren de eindexamenleerlingen
in april De Uitsmijter: een feestelijke middag voor alle leerlingen
en het personeel, voordat half
mei de centrale examens starten.
Vrijdag 26 april was het zover.
Het thema dit jaar is Alkwin in
Wonderland. Het Alkwin was
die dag een sprookjesschool. De
aula en hallen waren versierd
als een sprookjesbos met een
mooie/goede kant en een slechte/donkere kant.
Om twee uur startte het feest met
een film in de aula. Daarna konden leerlingen spelletjes spelen
als muiltjes gooien bij Assepoester, appels happen bij Sneeuwwitje en met een mandje voor
Roodkapje over het springkussen.

Glenn Miller Orchestra komt naar
Crown Theater in Aalsmeer!
Regio - Op vrijdag 10 mei is The
World Famous Glenn Miller Orchestra te gast in het Crowntheater in
Aalsmeer met het programma ‘In
the Miller Mood’. Onder deze titel is
tevens de nieuwe CD uitgebracht.
Het is een van de weinige optredens in Nederland, want het geweldige orkest toert slechts een week
door eigen land terwijl zij maar liefst
meer dan honderdvijftig optredens
verzorgen in Duitsland, Polen, Wenen, Moskou, Tel Aviv en nog twaalf
Europese landen. “Het lijkt wel alsof het meer leeft in het buitenland”,
aldus dirigent en orkestleider Wil
Salden. En verder: “Zo hebben we
laatst bijvoorbeeld in het bekende concertgebouw van Luzern gespeeld waarbij tot tweemaal toe de
zaal was uitverkocht. Bijna twee-

duizend man die genieten van ons
swingprogramma. Echt geweldig.
Onze Big Band bestaat in totaal uit
zeventien mensen. Stuk voor stuk
muzikanten van het conservatorium. Ik kan met trots zeggen dat we
een superprofessionele band hebben samengesteld. We hebben niet
voor niets de licentie gekregen van
de zoon van de echte Glenn Miller
manager.” Vanaf 1990 is het Glenn
Miller Orchestra al op tournee. Het
betreft een weergaloos swingprogramma met natuurlijk de muziek
van Glenn Miller. Ook worden andere orkestleiders uit die tijd niet vergeten. Denk aan Woody Herman,
Count Basie en Harry James. Er is
een belangrijke rol weggelegd voor
zangeres Ellen Bliek en de closeharmony groep ‘The Moonlight Se-

renaders’. In dit programma worden
tevens nummers gespeeld als herinnering aan zangeres Ella Fitzgerald.

‘We swingen de pan uit’
Op de vraag voor welk publiek het
Glenn Miller Orchestra toegankelijk is, antwoordt Wil Salden het volgende: “Ons fantastische swingprogramma is absoluut voor jong tot
oud. Je kunt ons vergelijken met de
tegenwoordig zeer populaire zanger
Michael Bubblé. Ook Robbie Williams heeft een aantal jaren geleden
een optreden verzorgd in de Royal Albert Hall in London. Die DVD
is goed over de toonbank gegaan.
Zulke bekende namen trekt natuurlijk wat jonger publiek, maar wij
doen zeker niet onder aan de muziek. Het is niet alleen geschikt voor

Laddercompetitie BVK vordert gestaag
De Kwakel - Zoals elk jaar het geval is neemt het aantal afzeggingenbij BVK toe naarmate het einde van
het seizoen nadert. Op donderdag
25 mei april gaven 41 paren acte
de présence in Dorpshuis De Quakel om elkaar te bestrijden in 3 poules in het kader van de ladddercompetitie.
In de A-lijn was de eerste plaats
deze avond voor het paar dat ook in
de totaalstand aan de leiding gaat
en dat is sinds deze week paar Andre Verhoef-Nellie Vork. Hun score
bedroeg 64,24% en hun gemiddelde na 9 van de 12 speelavonden is

ruim 57%.
Elly van Nieuwkoop was deze avond
gekoppeld aan An v.d. Poel en de
dames verstonden elkaar uitstekend, wat leidde tot een 2e plaats
met 62,85%.
De laddercompetitie ligt Gerard en
Emmy van Beek blijkbaar wat beter dan de parencompetitie, want
hier toonden zij hun kwaliteiten
met 55,21%, goed voor de 3e plaats.
De combinatie Huub ZandvlietRuud Doeswijk was wat minder succesvol, maar een score van
42,71% betekende weliswaar de
laatste plaats, maar is toch zo slecht

nog niet.
In de B-lijn sloegen Leny Heemskerk en Agnes de Kuijer weer eens
ouderwets toe en wel met 61,31%.
Riet Koot en Wim Schijf deden met
59,82% daar weinig voor onder.
De 3e plaats was voor Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt met
56,25%.
Bijna wekelijks doet Hennie van der
Knaap er alles aan om de krant te
halen en dat lukte haar ook deze
week weer. In haar val sleurde zij
echtgenoot Jan mee richting laatste
plaats met 38,99%.
In de uit 11 paren bestaande C-lijn

Peter Bosse winnaar Duffel
Regio - Dat de duiven van Peter
Bosse in goede doen verkeren hebben de duivenmelkers uit onze regio vorige week reeds ondervonden. Ook zaterdag jl. was het weer
een duif van hem die alle duiven
uit de regio het nakijken gaf. Deze
keer werden de duiven met noordenwind om 1.30 uur gelost in het
Belgische Duffel wat voor de meeste leden een afstand van ongeveer
129 km. is. De “52” van Peter arriveerde om 12.11 uur wat betekende

dat hij 1278 m’ per minuut had afgelegd wat neerkomt op een snelheid van gem. 77 km. p/uur. De duif
van Peter eindigde in Rayon F als
22e van 3360 duiven. Tweede op
deze vlucht werd Ton Duivenvoorde uit De Hoef en derde werd Leo
van der Sluis uit Uithoorn. Ton werd
in Rayon F 61e, Leo 72e en Hennie
Pothuizen uit Vinkeveen werd 90e.
Volgende week gaan de duiven van
PV Rond de Amstel weer een stapje verder voor hun derde Vitesse

vlucht en worden dan gelost in het
Belgische Strombeek.
De volledige uitslag
P. Bosse, Uithoorn
T. Duivenvoorde, De Hoef
L. van de Sluis, Uithoorn
H. Pothuizen, Vinkeveen
H. Half, Amstelhoek
R. den Boer, Uithoorn
Th. Kuylenburg, Amstelhoek
C. Oussoren, Vinkeveen
P. van Schaik, Uithoorn
M. Bosse, Uithoorn

vijftigplussers, hoor. Wij swingen
echt voor alle leeftijden de pan uit!
Om ons live te zien wordt een absoluut onvergetelijke avond. Ik zou
dit spektakel maar bijwonen als ik
u was. We zijn tenslotte maar kort in
Nederland en staan maar één avond
in Aalsmeer.” Wilt u een voorproefje
van de swingende Big Band? Aanstaande zaterdag 4 mei wordt er
aan het einde van de dag een registratie uitgezonden bij omroep Max
op Nederland 2. Kaarten voor de
voorstelling, die gespeeld wordt op
vrijdag 10 mei om acht uur, zijn nu
te koop tegen de SPRINTprijs van
22,50 euro, hierbij geldt wel: op is
op. De reguliere prijs is 27,50 euro.
Bel: 0900-1353 of bezoek de website voor actuele prijsinformatie www.
crowntheateraalsmeer.nl
scoorden Trudy Fernhout en Thecla Borggreven uitzonderlijk goed
met het hoogste percentage van de
avond en wel 68,75%.
Een eveneens zeer gedenkwaardig
resultaat was er voor Irene Egberts
en Herman Koperdraad met 63,75%
en daarmee bleven zij de nummers
3 van deze avond Toos Boerlage en
Annie Lauwers ruim voor. Ook met
58,13% konden die echter met een
goed gevoel huiswaarts keren.
Nog 3 speelronden te gaan en dan
zit dit seizoen er al weer op. Er kan
nog het nodige veranderen in de
totaalstand, maar echt spectaculaire verschuivingen zullen er niet
meer plaatsvinden. De strijd om
het kampioenschap is echter nog
niet beslist.

Grand Café Plux
hoofdsponsor van TVM
Regio - Het open toernooi van Tennis Vereniging Mijdrecht wordt dit
jaar gesponsord door het Uithoornse Grand Café Plux. TVM is zeer verheugd met de komst van deze sponsor. Het TVM Grand Café Plux Open
2013 vindt plaats van 15 tot en met
23 juni. Tijdens het toernooi zullen
zowel tennispartijen op hoog niveau
als recreatieve wedstrijden worden gespeeld. Daarnaast zijn er zoals altijd vele activiteiten rondom de
baan zoals The Pub Quiz, loterijen,
een wijnproeverij en de feestavond
op zaterdag.

Grand Café Plux zal tijdens het toernooi de catering verzorgen. Aangezien zij befaamd zijn om het concept ‘All you can eat’ zullen de gerechten veelal in het teken van dat
thema staan. Grand Café Plux’ eigenaar Danny Braams verheugt zich
zeer op de samenwerking en heeft
er alle vertrouwen in dat zijn concept ook in Mijdrecht enthousiast
aftrek vindt!
De inschrijving van TVM Grand
Café Plux Open 2013 is geopend.
Het inschrijfformulier vindt u op
www.tvm-mijdrecht.nl.

Bridge bij ABC
Uithoorn - Afgelopen donderdagmorgen is bij Bridgeclub ABC in ‘t
Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan de laatste sessie gespeeld
van de derde speelronde. In de Alijn is op de eerste plaats geëindigd
het echtpaar Leny en Jan v.d. Schot
met het mooie percentage van
62,08%. Op de tweede plaats Ria
Prager en Ciny v.d. Elsen ((61,67%)
en op de derde plaats het echtpaar
Henny en Lucas v,d, Meer.In de Blijn eindigden twee paren op de eerste plaats met exact dezelfde per-

centages. Dat waren het paar Bert
Morshuis en Wim v.d. Wilk en het
paar Wil Uleman en Joke v.d. Dungen met 61,31%. Op de derde plaats
eindigde het paar Ada Groenewegen en Roelie v.d. Voorden.
In de laatste competitieronde is in
de A-lijn het echtpaar Ria en Joop
Smit eerste geworden met een gemiddelde score van 54,97%. In de Blijn is als eerste geëindigd het paar
Corry Boomsma en Bibet Koch met
een gemiddelde van 54,98%. Een
mooie prestatie!
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GROEP 8 DE KAJUIT GENIET IN OT

• Nieuwe Meerbode

TERLO

Uithoorn - Woensdagochtend
17 april vertrok groep 8 van basisschool De Kajuit naar de Veluwe voor het jaarlijkse schoolkamp.
Rond 10.00 uur werden 45 leerlingen en 5 begeleiders door een grote menigte uitgezwaaid en koerste de karavaan aan auto’s richting
Gelderland. Bij aankomst werd snel
afscheid genomen van de meerijdende ouders en konden het verblijfkwartier en de omgeving direct
worden verkend, waarna de leerlingen zich konden installeren op de
jongens- en meisjesslaapzaal. In de
middag stond er direct een grootse speurtocht door de bossen en
het plaatsje Otterlo op het programma. Om de vijf minuten ging er een
groepje van start. De weergoden
waren hen dit keer beter gezind dan
vorig jaar. Een heerlijk zonnetje viel
hen ten deel en de bijbehorende opdrachten werden fanatiek gemaakt.
Onderweg waren er twee controleposten. Daar kon even op adem
worden gekomen. De meeste groepen waren uiteindelijk ruim twee en
een half uur zoet en kwamen vermoeid maar voldaan terug op het
kamp. De pastamaaltijd, bereid
door een aantal lieve ouders, ging
erin als ‘koek’. De jongelui krabbelden zienderogen weer langzaam op
om even te genieten van vrij spel op
het ruime grasveld. Mogelijkheden
te over met een voetbalveld, tafeltennistafel, beach-volleybalveld en
schommels. Goed toeven dus. Bij
het invallen van de schemer werden
de krachten gebundeld voor ‘Het
Levend Stratego-spel’ in het bos.
Meerdere malen werd het spel op
fanatieke wijze gespeeld. De meegenomen zaklantaarns kwamen
goed van pas. Strategische plannen werden gesmeed. Gaandeweg
werden de teams steeds vindingrijker met het verdedigen van hun eigen ring en het veroveren van de
ring van de tegenpartij. Dit leverde uiteindelijk mooie confrontaties
op met uiteindelijk een overduidelijke winnaar! Terug op het Mussennest volgde de prijsuitreiking van de
eerste dag. Daarna kon gezamenlijk
een spelletje worden gespeeld of de
film ‘Alles is familie’ worden bekeken in de filmzaal. Rond 01.00 uur
was het wel welletjes en gingen de
oogjes al snel bij eenieder toe.
Vroeg op
Donderdagochtend waren de begeleiders al vroeg op om de ontbijtzaal in orde te brengen. Vanaf half
acht druppelden de leerlingen binnen, de slaap nog uit de ogen wrijvend. De ochtend stond in het teken van een bezoek aan het Museonder, centraal gelegen in het nationale park de De Hoge Veluwe. Met
de gehuurde fietsen, onder prima
weersomstandigheden, werd richting museum gekoerst. Het Museonder, het eerste ondergrondse museum ter wereld, geeft een verrassend beeld van alles wat er onder
het aardoppervlak leeft en geleefd
heeft. De tentoonstelling neemt je
mee, steeds dieper de bodem in.
Uiteindelijk beland je zelfs in het
middelpunt van de aarde.
Na afloop van het museumbezoek
konden ze genieten van hun zelfgemaakte lunchpakket en was er even
tijd om te chillen in de speeltuin.
Vervolgens reed het gezelschap
weer terug door het prachtige park
richting Otterlo waar een souvenir
gekocht kon worden en de inwendige verblijd met iets lekkers. Daarna was het fietsen inleveren en gezamenlijk terugwandelen naar het
Mussennest.
Uit rusten?
Tijd om uit te rusten was er nau-

welijks want om 15.00 uur stonden
de volgende activiteiten op stapel.
Paintball en Disc Golf. Het paintballveld lag midden in een mooi stuk
bos, waar natuurlijke barricades de
beleving van het spel vergrootten.
Alle leerlingen kregen een overall
aan, een integraal masker op en een
wapen met verfballetjes. Er werden verschillende spelvormen gespeeld zodat iedereen aan zijn trekken kwam. Disc Golf is de frisbeevariant van Golf. De speler probeert
met de disc in zo min mogelijk worpen het uiteindelijke doel de ‘Polehole’ te raken. Dit is een vierkante
metalen mand met daarboven loshangende kettingen die de schijf in
de vlucht stopt en in de mand doet
belanden. In het bos was een afwisselend parkoers van 9 holes uitgezet waar de leerlingen zich met elkaar konden meten.
Na afloop van de middagactiviteiten was het tijd om even bij te komen van alle indrukken en konden de magen gevuld worden met
een heerlijk patatje en een snack.
De dag was echter nog niet voorbij. ’s Avonds ging de groep eerst
nog even het bos in voor meerdere potjes stratego. Vervolgens werd
de avond voortgezet met een ‘Bonte Avond’. Diverse optredens, dans
en muziek, vonden plaats. Er kon
worden gekaraoked, er was muziek
waarop lekker gedanst kon worden
en ook de inwendige mens werd
goed verzorgd. Ook nu was er weer
een prijsuitreiking voor de tweede
dag. Tot slot van de avond was er
voor de diehards nog de speelfim
‘De Marathon’ te bewonderen. Om
01.30 uur ging het kaarsje uit.
Rustig
Vrijdagmorgen was het opvallend
rustig in de ontbijtzaal. Maar het
einde van het schoolkamp was nog
niet in zicht. Na het ontbijt werden er
wat filmpjes opgenomen ‘voor later’.
Daarna was het tijd om in te pakken
en op te ruimen. Rond 10.00 uur togen ze met zijn allen richting klimbos. Daarvoor moest eerst een flink
stuk gelopen worden. Dit bleek echter de moeite waard. Op een prachtig terrein in het bos tussen Ede en
Otterlo is een speels en avontuurlijk
klimbos gerealiseerd. Het klimbos is
extra spannend gemaakt door diverse lange zip-lines. Na een duidelijke uitleg vooraf, moesten de leerlingen zich eerst bewijzen middels
het afleggen van een proeve van
bekwaamheid. Vervolgens konden
vier verschillende routes met leuke,
verrassende en uitdagende hindernissen worden doorlopen. Lekker
wiebelen op een touwbrug of klauteren door houten tonnen of zwieren als een ‘echte Tarzan’ van boom
naar boom. Heerlijk om te zien hoe
eenieder genoot en de uitdaging
aanging. Na 2,5 uur klimmen was
er een eind gekomen aan de laatste
slotactiviteit van het schoolkamp.
Gezamenlijk werd het lunchpakket
verorberd, op een naburig grasveld
werd nog een partijtje voetbal gespeeld of er werd meegedaan aan
een kruiwagenrace. Ondanks alle voorgaande inspanningen, was
het fanatisme ook hier aanwezig, al
werd de vermoeidheid steeds zichtbaarder. Tijd om voor de laatste keer
terug te keren op ‘het Mussennest’.
Daar aangekomen stonden de ouders met auto’s hen op te wachten.
Tassen inladen en wegwezen. Op
naar Uithoorn en een weekend bijkomen van een enerverend en succesvol verlopen schoolkamp.
Met dank aan de leerlingen van
groep 8 voor hun gezelligheid en
enthousiasme, alle hulpouders en
de begeleiders vanuit school.
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Titel binnen handbereik
voor Legmeervogels 2

Legmeervogels E6 wint
van Roda23

Uithoorn - Aanstaande zondag is
het zo maar mogelijk dat Legmeervogels 2 kampioen wordt van de reserve 2e klasse. Daarvoor zal dan
wel thuis gewonnen moeten worden van het altijd zeer, zeer lastige
de Kon.HFC 3. Dit duel, Legmeervogels 2 – Kon.HFC lijkt een beetje op
de wedstrijd voor komend weekend
tussen Ajax en Willem 11. De nummer een tegen de nummer laatst en
dat zijn altijd moeilijke wedstrijden.
Er staat altijd spanning op een duel
waarbij de een kampioen kan worden en de ander gaat degraderen.
Beide de Kon. HFC en Willem 11
zullen zich niet zonder slag op stoot
naar de slagbank laten leiden. Om
weer terug te keren naar de wedstrijd Legmeervogels 2 – Kon. HFC
3 dan zien wij ook dat de Kon.HFC
een 4-tal punten heeft binnen gehaald tot nu toe. Zij hebben een
keer gelijkgespeeld tegen onze buren KDO en een duel werd gewonnen en dat was van ……. Legmeervogels 2. Dus het zal zeker geen
makkie worden zondag.

Uithoorn - Vandaag de laatste thuis
wedstrijd van het Seizoen tegen de
hekkensluiter Roda23, een makkelijke wedstrijd op papier maar altijd
lastig. Niets was minder waar vandaag, een korte samenvatting is dat
de mannen van de E6 nooit in gevaar zijn geweest tegen Roda23,
maar daar zouden we de mannen
uiteraard veel te kort mee doen.
Vanaf het eerste moment hadden de mannen een duidelijk overwicht, met zeer effectief overspelen en strakke passes naar elkaar
toe werd Roda snel op een zijspoor
gezet. Het eerste doelpunt liet ook
niet lang op zich wachten. Wederom liet Luc van zich spreken aan de
linkerzijde en prikte hij de bal na 5
minuten achter de keeper van Roda, 1-0. De mannen bleven druk uitoefenen op het team van Roda dit
resulteerde in een snelle opvolgingen van doelpunten. De 2-0 werd
na 1 van de vele goede voorzetten
goed binnen geschoten door Maral.
NA amper een kwartier te hebben
gespeeld in de eerste helft werden
de 3-0 en de 4-0 binnen geschoten
door Anders, die weer eens van zich
liet spreken met zijn harde en effectieve schoten van afstand. Na de 4-0
werd wedstrijd voor een overgroot
deel op het middenveld gespeeld
en kreeg Roda zowaar wat ruimte,
hier werd echter niet van geprofiteerd door Roda waarna de mannen
van de Legmeervogels de score verder konden uitbreiden. Luc scoorde
met zijn 2e van de wedstrijd de 5-0,
Maral nam ook met zijn 2e doelpunt
de 6-0 voor zijn rekening en tenslotte aan het einde van de 1e helft wist
Sven met zijn 1e doelpunt van de
wedstrijd de ruststand te bepalen
op 7-0. In de 2e helft was de concentratie even weg bij het team, dit
resulteerde in een rommelige eerste

Strijd
Dat Legmeervogels voor het kampioenschap gaat strijden is mede
gekomen door de afgelopen zondag zwaar bevochten overwinning
op Velsen 2. Legmeervogels scoorden al in de 11e minuut van de eerste helft. Een voorzet van Pascal van
essen werd keurig tot een doelpunt
verwerkt door David Treur. 0-1. Dan
is er nog een lange weg te gaan.
Legmeervogels maakt het zich in

de eerste 45 minuten niet makkelijk
door veel mogelijkheden om verder
weg te lopen van Velsen te laten liggen. Hierdoor blijft het wel spannend. Aan de andere kant is het
ook zo dat in de eerste 45 minuten
Velsen niet echt gevaarlijk voor het
doel van Tim van Diemen verschijnt.
De rust gaat dan ook in met een 0-1
stand in het voordeel van Legmeervogels.
Spannend
De tweede helft is een spannend gebeuren geworden waarin Legmeervogels wel weer kansen krijgt maar
deze dan ook weer niet afmaakt.
Velsen ruikt dan kansen om op gelijke hoogte te komen. Maar verdedigend zit het bij de Vogels goed in
elkaar. Er worden dan wel wat kansjes weggegeven maar doelman Tim
van Diemen weet nog steeds alles te keren. Vlak voor tijd biedt de
scheidsrechter Velsen 2 nog een
paar mogelijkheden door voor niets
vrije trappen te blijven geven en telkens net buiten de 16-meter. Gelukkig staat het vizier van de vrije trapnemers niet goed afgesteld en stapt
Legmeervogels 2 uiteindelijk met
een zwaar bevochten zege van het
veld. 0-1 is dan het resultaat.
Aanstaande zondag dan thuis tegen
de Kon.HFC dit duel is teven het afscheid van Dennis Kats. Hij gaat zijn
voetbalschoenen na vele, vele jaren aan de wilgen hangen. Het duel voor zondag Legmeervogels 2 –
Kon. HFC 3 begint om 12.00 uur.

Qui Vive dames 1 wint
van Roomburg dames 1
De Kwakel - Zondag 28 april
speelde Qui Vive dames 1 uit tegen
Roomburg dames 1. Het team was
vastbesloten op deze zonnige dag
de winst binnen te slepen en dat
was direct te merken.
De tegenstander wisselde vaak
van positie in het veld, waardoor
het in eerste instantie moeilijk was
om de juiste aanpak te vinden en
de gemaakte afspraken na te komen. Toen Qui Vive meer haar eigen spel ging spelen kreeg en daardoor overwicht kreeg, was dat direct
te merken. Ze vielen een aantal keer
gevaarlijk aan. Bij een van de aanvallen ontving Willemijn de Bruin op
de achterlijn de bal en gaf een voorzet op Lisa Schmidt die de bal in het
doel wist te tikken. De dames uit

Uithoorn gingen hierdoor de rust in
met een 1-0 voorsprong.
In de tweede helft bleven de Rabobank dames hard werken. Na een
goede push langs de lijn door Maxime Eindhoven kwam de bal na een
aantal tussenstations bij Lotte Heijerman en daarna bij Willemijn de
Bruin die de bal in het doel tikte.
Roomburg probeerde nog een tegendoelpunt te maken, maar dat
lukte op geen enkele manier. De
verdediging stond goed en Moon
Zethoven stond wederom goed te
keepen, waardoor zij werd uitgeroepen tot ‘Woman of the match’. Uit de
jeugd debuteerde Kirsten van der
Lans. Zij liet zien, net als de andere jeugdspeelsters, goed te kunnen
aansluiten bij het niveau van dames
1 en speelde een goede wedstrijd.

Eerste seizoen zege voor
Guus Zantingh
Regio - Zondag 28 april stonden
de UWTC renners Leen Blom, Nico Fokker en Guus Zantingh aan de
start van een 60+ veteranen wedstrijd in Woerden. Vanaf de start
werd er hard gereden maar niemand kon uit het peloton ontsnappen, het bleef bij enkele kleine schermutselingen. Halverwege
de wedstrijd bleek al dat het vermoedelijk in een massaspurt zou
kunnen eindigen. Guus Zantingh
hield zich dan ook vroegtijdig voor
in het peloton en kon op die manier
de koers goed onder controle houden. Een compact peloton ging de
laatste ronde in en Guus Zantingh
kwam als tweede door de laatste
bocht en wist de wedstrijd op een
overtuigende wijze te winnen voor
John Tromp uit Kudelstaart, derde
werd Hans van Bavel uit Sint Anthonis. Leen Blom en Nico Fokker eindigde in het peloton. Op zaterdag
27 april was Guus Zantingh in Veenendaal op de 6e plaats geëindigd,
net als op 23 april in het Brabantse
Nieuwkuijk. Leen Blom eindigde in
Nieuwkuijk in het peloton.
Selectiewedstrijd jeugd in Beverwijk
Zaterdag 28 april reed de jeugd in
Beverwijk om punten te sprokkelen voor het Nederlands Kampioenschap. Het parcours was een voormalige vuilnisbelt. Dat betekende een glooiend parcours en deze
was gedeeltelijk voorzien van klinkers. Een zwaar rondje. Bij Erik Looij
in categorie 5 was er na 1 ronde al
sprake van twee groepen en diverse eenlingen. Erik zat in de tweede groep. Eric eindigde op de 14e
plaats. Stijn Ruijter (categorie 6)
reed goed mee in het peloton. Hij
vond de klinkers niet fijn en kon niet
mee doen om de prijzen. Hij werd
uiteindelijk 14e. Sven Nijhuis en
Menno van Capel hadden het moeilijk in categorie 7. Daar werd als dolle gereden. Dat konden beide heren
niet bijhouden en moesten het peloton laten gaan. De officiële uitslag is
nog niet bekend, dus ook niet hoeveel NK punten de mannen behaald
hebben. Op zondag was er een
wedstrijd in Volendam. Youri Janzing (cat 2) reed zijn tweede wedstrijd en kwam al snel tot de conclusie dat er hard gereden werd. Hij
heeft daarna zijn eigen race in eigen tempo gereden. Een 16e plaats

voor Youri. Stijn Ruijter (cat 6) had
nog last van de inspanning in Beverwijk. Hij kon niet meer terugkomen nadat er voor hem een gat was
gevallen. Stijn reed de wedstrijd uit
in een groep die steeds groter werd
door andere renners die werden opgeveegd. In de eindsprint van zijn
groep werd hij tweede, een 12e
eindplaats voor Stijn. Daniel Wiegmans stond aan de start bij categorie 7. Ook hier weer een zware
strijd maar Daniel slaagde erin nog
enkele renners achter zich te houden. Sven Nijhuis was naar het Brabantse Sint Michielsgestel gegaan.
Bij de start gingen de jongens gelijk
flink in de beugels. Sven kon de eerste rondes nog goed volgen maar
doordat het tempo hoog werd gehouden moest hij op een gegeven
moment met een aantal jongens
lossen. Hij is goed met deze jongens
blijven fietsen achter de volgmotor
aan. Sven eindigde uiteindelijk op
de 20e plek.
Wim Hendriks Trofee
Zaterdag 27 april gingen de nieuwelingen Jeroen van Goor en Bart de
Veer naar België voor de start van
de ronde van Koewacht. Om 14.00
uur ging de wedstrijd over 80 km
van start. Een zware wedstrijd door
de kasseien stroken en toch nog wel
wat wind. Al na 5 km de eerste valpartij, waar onze jongens gelukkig
geen last van hadden. Bij de eerste
kasseienstrook zaten Bart en Jeroen
mooi in het midden van het peloton.
Bart’s groep, van 15 man, werd er na
42 km bij de eerste finish passage in
Koewacht uitgehaald door de jury,
er moesten toen nog 3 plaatselijke
omlopen worden gereden. Volgens
de jury reden ze toen te ver achter
het peloton. Jeroen finishte op de 87
plaats. Van de 185 gestarte renners
zijn er 99 geklasseerd.
Ronde van de Bult
Koen de Best en Niels Ruijter stonden aan de start bij de junioren in
Leiden. Niels reed lekker mee tot
het noodlot toesloeg. Hij werd omver gereden met een gebroken elleboog als gevolg. Een nieuwe tegenvaller in zijn toch al ongelukkige
voorjaar. Koen heeft weer wat wedstrijdrritme opgedaan en eindigde
in de achterhoede. Oud UWTC-er
Etienne Lenting werd derde.

Thamen was aan slag meteen
goed op dreef. Erik Veerman sloeg
een honkslag en komt op het derde honk na een stootslag van Koen
Werkman, waarop de eerste honkman van Herons een fout maakt.
Met het eerste en derde honk bezet legt Mike ook een stootslag
neer waarop alle honken vol komen.
Maikel slaat de bal richting het derde honk, Erik weet te scoren maar
Koen sneuvelt. Ernstjan Koole slaat
een honkslag, maar op de honk-

slag van Gijs kan ook Mike scoren
en gaat Thamen met een 2-0 voorsprong de inning uit.
Tot en met de zevende inning weet
Herons amper op de honken te komen op het sterke gooien van Maikel, die met hulp van zijn goed spelende team zelfs op weg was naar
een echte NO-HITTER.
Thamen weet in de zesde inning
nog een punt te scoren nadat Ernstjan Koole op vier wijd op het eerste
honk was gekomen. Door een doorgeschoten bal en een foutje van de
Herons pitcher weet hij het derde
honk te bereiken. De honkslag van
Rob Kooiman zorgt ervoor dat hij
kan scoren, 3-0.
Pas in de negende inning weet
Herons een punt te scoren nadat
de negende slagman van de lineup met een honkslag op het eerste
honk was gekomen. Door nog een
honkslag aan Herons kant en een
veldactie weet hij te scoren, 3-1.
Thamen coach Niels Postma kan
met een tevreden gevoel op weg
naar de volgende wedstrijd. Vrijdag
3 mei om 19.30 uur spelen de Thamen honkballers uit tegen DSS 2 in
Haarlem.

Na deze rommelige periode werden de mannen van Legmeervogels
weer sterker, de combinaties waren oogstrelend en de de voorzetten waren strak. Dit resulteerde in
de 8-0 en 9-0 welke door Sven goed
werden loepzuiver binnen geschoten, hiermee had hij een Hattrick
te pakken. Amr speelde een goede
wedstrijd en beloonde dit met een
doelpunt, de dubbele cijfers waren
een feit en er moest nog 10 minuten
worden gespeeld, waar zou dit dan
eindigen dachten de supporters. In
de laatste tien minuten gebeurde er
niet echt veel meer, de energie was
min of meer weg en het was nu een
kwestie van uitspelen, er werd nog
1 doelpunt gemaakt, deze kwam op
naam van Anders, die hiermee ook
zijn 3e doelpunt van de wedstrijd
maakte en de eindstand bepaalde
op 11-0. Nu was het wachten op wat
K.D.O had gedaan tegen AFC. Verlies van K.D.O zou immers betekenen dat het kampioenschap gevierd
kon gaan worden..............helaas
maar waar, het feestje zal nog even
moeten worden uitgesteld aangezien K.D.O met 4-3 had gewonnen
van AFC, dit houdt in dat op Zaterdag 4 Mei 2013 het kampioenschap
kan worden behaald in een rechtstreekse confrontatie met K.D.O. de
nummer 2 uit de poule van de competitie, echter dient er dan wel minimaal gelijk gespeeld te worden.

Laatste ronde voor de zomer
van Bridge Club De Legmeer
Uithoorn - Het zat dicht bij elkaar
in de A- lijn op de startavond, de
plaatsen een, twee en drie scoorden binnen de 1%. Weer trokken
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister
aan het langste end met 60%, hoe
doen ze dat toch steeds, op de voet
gevolgd door Lijnie Timmer & Rita
Vromen met 59,58 en Wim Slijkoord
& Francis Terra met 59,17%. Gerda
Schavemaker & Jaap Kenter eindigden op vier met 57,50% en André
van Herel & Cora de Vroom kwamen
op de vijfde plek uit met 52,92%.
In de B- lijn kaartten Nel & Adriaan Koeleman alle mogelijke degradatie frustraties van zich af door de
hoogste score van de avond binnen
te halen met maarliefst 61,81%. Ze
sloegen zo wel direct een groot gat
met de andere lijn genoten. Wies
Gloudemans & Rie Sudmeijer kwamen op 55,56% uit en Jan & An
van Schaick, ook verdreven uit de
A, werden derde met 53,52%. Gerda van Liemt & Els van Wijk konden
Hans & Sonja Selman net voor blijven met 51.74 om 51,39%. Hier is de
middenmoot weer zeer aan elkaar
gewaagd, tot en met plaats elf is het
verschil binnen de twee procent!

In de C- lijn weer een stunt van
ster invalster Anneke Bonink. Nu
haalde ze samen met Ria Wezenberg als nummer één de eindstreep
met 58,93%. Lidy Krug & Ada van
Maarseveen, en Mienke Jongsma & Anneke Wijmans kwamen op
twee en drie met 54,35 en 54,14%
en vlak daar achter Lenie Pfeiffer
& Tina Wagenaar en Herman Roelofs & Gouke van der Wal met 53,84
en 53,11%. De achtervolgers staan
ook hier borg voor een spannend
slot van het seizoen door tot en met
plaats twaalf dicht in de buurt te
blijven.
Wilt u ook getuige zijn van een zinderend slot van de competitie, kom
dan spelen bij Bridge Club De Legmeer. Elke woensdagavond in de
barzaal van sporthal De Scheg vanaf 19.45 uur. Voelt u echter nog enige schroom om zich tussen deze gelouterde spelers te wagen, kom dan
meedoen aan het zomerbridge dat
gelijk na het eindigen van de competitie in juni van start gaat. Voor inlichtingen het secretariaat: gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon
0297 567458.

Vol handbalveld tijdens
inlooptrainingen KDO

Thamen honkballers
verslaan Herons
De Kwakel - Zondag 28 april kwam
Herons uit Heerhugowaard op bezoek bij de honkballers van Thamen.
Herons dat vorig seizoen nog uitkwam in de eerste klasse. Een spannende testcase voor de teams, want
ze waren beide nog ongeslagen in
de 2e klasse B.
Op de heuvel voor Thamen begon
Maikel Benner die met catcher Mike
van Rekum de slagploeg van Herons
onder controle moest gaan houden.
Thamen komt in deze inning goed
weg door een schitterende vangbal van eerste honkman Ingmar van
Kesteren waarna hij ook de honkloper, die daar met vier wijd was gekomen, kon uitmaken.

5 minuten van de 2e helft. De ballen werden half weggewerkt en Roda kreeg diverse hoekschoppen en
zelfs twee kansen voor de 7-1, gelukkig stond Riley, ondanks dat hij
weinig te doen had gehad tot nu
toe, zijn mannetje en verrichte dan
ook zeer nuttige reddingen, net als
het goede verdedigende spel van
Tom en Thijs in de verdediging.

Frayo Fritschy
clubkampioen 2013
De Kwakel - De biljartcompetitie van 2012 – 2013 is beëindigd.
Er werd gespeeld in 2 blokken van
17 weken. Aan het einde van het 1e
blok gaf Frayo al zijn visitekaartje af
door op 5 december winterkampioen te worden. Voor het algemene
clubkampioenschap moest er echter doorgestreden worden tot het
einde van de competitie. Het lukte
Frayo om zijn voorsprong te behouden. Hij eindigde met een puntentotaal van 555. Op de tweede plaats,
maar met een ruime achterstand,
Henk Helmig met 528 punten, direct gevolgd door Edy van den Berg
523 punten. De poedelprijs is dit
jaar veroverd door Bram van Klaveren met 341 punten. Er waren nog
3 prijzen te verdelen nl: 1. De procentueel hoogste serie. Gewonnen
door Lody van Ginkel 31 caramboles. Dit was 47,62 % van zijn te ma-

ken caramboles. 2. De Kortste partij. Deze ging wederom naar Frayo
Fritschy met 9 beurten.3. De Runnerup-cup. Voor het procentueel beste gemiddelde.
Deze wisselbeker ging naar Piet
Hooyman. Omdat APOLLO een biljartclub van 55 plussers is, gaat het
elke woensdagmiddag om het gezellig samen zijn, maar er wordt ook
wel degelijk gestreden om de winst.
Indien u na het lezen van dit stukje interesse hebt gekregen om ook
lid bij ons te worden, kunt u contact opnemen met de wedstrijdleider Henk Helmig. 06-20656631
Het is beslist niet nodig dat u heel
goed kunt biljarten. Het is wel handig als u dit al eens heeft gedaan.
Nogmaals: gezelligheid is troef bij
onze club. Wij spelen elke woensdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur
Lokatie : ’t Fort. De Kwakel.

De Kwakel - Op woensdag 17 en
24 april hebben ongeveer 30 kinderen kennis gemaakt met handbal bij
KDO. Mede door het lekkere weer,
de grote opkomst en het enthousiasme van de kinderen is het een
groot succes geworden.
De kinderen hebben kennis gemaakt met handbal door verschillende oefeningen en handbalspelletjes. Populaire spelletjes waren ver
gooien, estafette en het jagers-enhazen afgooi spel. Beide trainingen
was het erg lekker weer, wat bijdroeg aan de spelvreugde.
Met name van basisschool De Zon
uit De Kwakel waren veel afgevaardigde kinderen. Ondanks de uit-

voering die ook afgelopen woensdagmiddag plaats vond op school,
kwamen zij nog vol enthousiasme
en energie naar KDO. KDO handbal zorgde voor limonade en een
snoepje. Alle kinderen kregen na afloop een mooie handbalkleurplaat,
handbalsticker, KDO frisbee en andere leuke dingen mee naar huis. En
natuurlijk zijn alle kinderen aan het
einde van de training uitgenodigd
om nog eens mee te komen trainen
bij KDO, om te kijken of ze handbal
net zo´n te gekke, snelle en gezellige teamsport vinden als de kinderen die al in een team handballen.
De eerst vijf aanmeldingen als lid,
krijgen een echte handbal cadeau.
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Koninginnedag 2013
in Uithoorn en De Kwakel een groot feest

Uithoorn/De Kwakel - De laatste Koninginnedag (volgend jaar is het Koningsdag) is in de gemeente Uithoorn/De Kwakel groots gevierd. Aangezien onze
krant vandaag bij u op de mat moest liggen, konden we
niet de gehele dag op de foto vastleggen. Tot 13.00 uur
hebben we zoveel als mogelijk bezoekjes gebracht bij
de velen diverse evenementen, maar alles na de middag mist u in dit fotoverslag. Maar waar we wel waren,
was het feest. Blije, vrolijke mensen. Een heerlijk zonnetje, veel oranje en lachende gezichten.

16 Nieuwe Meerbode

• 1 mei 2013

Arbitrale dwalingen
nekken KDO in Hilversum

De Thamen Beeballers
winnen weer!
Uithoorn - Zaterdag 20 april gingen de Thamen Beeballers op bezoek bij Amsterdam North Stars
in Amsterdam-Noord. De jongens
hadden er zin in ondanks dat het
best een beetje koud was.
Thamen mocht als eerste aan slag
en begon goed, de eerste 6 spelers wisten allemaal de thuisplaat
te bereiken. Aleks zijn slagbeurt
werd een mooie vangbal voor North
Stars. Kai wist daarna ook nog te
scoren en toen was het de beurt
aan een special guest. Thamen had
maar 8 spelers (en de tegenpartij
10) maar de vaste supporter Noa,
4 jaar, mocht ook meedoen. Ook
zij haalde, met wat hulp, het eerste
honk na een mooi geslagen bal. En
na 7 gescoorde punten was het wisselen.
Thamen ging nu verdedigen en
Bram mocht de pitcherplaat verdedigen en Jeremi was de 1ste
honkman. De eerste slagvrouw van
North Stars sloeg de bal al voor een
homerun weg. Ook daarna bleven
de North Stars lekker doorslaan, gelukkig wist Thamen ook nog een nul
te maken door een actie van Pascal en Seth. Bij het wisselen was

de stand 9-7 in het voordeel van de
thuisploeg.
De 2e slagbeurt van Thamen ging
helemaal goed, er waren mooie hits
van Tycho en Goya, en alle Thamen
spelers plus 1 wisten de thuisplaat
te bereiken. Wat stonden ze goed te
slaan en het resultaat was 9 punten
voor Thamen. North Stars had de
gelijkmakende slagbeurt en de eerste 2 spelers wisten te scoren. Thamen wist weer een nul te maken op
het 2e honk omdat één van de spelers over het honk liep en de Thamen 2e honkman kon tikken. Daarna kwamen er nog 2 punten binnen,
maar Thamen was goed op dreef in
het veld. Er waren mooie acties van
het binnenveld waardoor er nog een
paar nullen gemaakt.
En toen moest de telling opgemaakt
worden en bleek dat North Stars
deze inning maar 5 punten had gescoord.. tot hun eigen verbazing
hadden de Thamen jongens (en
hun coaches) weer gewonnen, deze keer met 14-16.
Wat een topwedstrijd, het voltallige
publiek had genoten van deze wedstrijd. Extra leuk was dat de tegenpartij ook hartstikke sportief was.

De Kwakel - Voor het eerste van
KDO stond afgelopen zondag de
uitwedstrijd in Hilversum tegen
Wasmeer op het programma. In de
heenwedstrijd, eerder dit seizoen,
wisten de Kwakelaars in de slotfase
op sensationele wijze een 0-2 achterstand om te buigen naar een 3-2
overwinning.
In de eerste helft deden beide ploegen nauwelijks iets onder voor elkaar. Wasmeer, middenmoter in de
derde klasse D, kwam in de 25e minuut op voorsprong via een penalty,
1-0. KDO liet zich niet snel naar de
slachtbank leiden en kwam vijf minuten later op gelijke hoogte door
een prima doelpunt van Joeri Stange, 1-1. Toen Joeri Stange vervolgens in de 40e minuut opnieuw wist
te scoren, nam het vertrouwen op
een gunstig resultaat aan de Kwakelse kant alleen maar toe. Met een
1-2 stand werd de rust bereikt.
In de tweede helft voerde de thuisploeg de druk op KDO op en moesten de Kwakelaars alle zijden bijzetten om de voorsprong te behouden.
Invaller Rick Kruit was in de 72e minuut dichtbij de definitieve beslissing van de wedstrijd, maar tot grote ontsteltenis van alle meegereisde
KDO-ers werd zijn doelpunt op zeer
dubieuze wijze afgekeurd. Rick ontving de bal aan de zijkant van het
veld, al dan niet staande in buitenspelpositie, negeerde de scheidsrechter resoluut het advies van zijn
Hilversumse assistent, Kruit omspeelde daarna zijn directe tegenstander en ging recht op het doel
af. Rick, koud in het veld, bleef koelbloedig en schoot de 1-3 tegen de
touwen. Zo leek het echter, want de
scheidsrechter kwam twintig seconden later terug op zijn eerder genomen beslissing, zodat Rick na het
buitenspel incident alsnog werd teruggefloten. Een erg merkwaardige
beslissing van de tot dan toe onopvallende scheidsrechter.
Strafschop
Een paar minuten later wist de ar-

biter Wasmeer wel makkelijk hun
tweede strafschop van de middag
te gunnen, zodat het in plaats van
1-3, 2-2 stond. In de 80e minuut
wist Wasmeer vervolgens ook nog
de 3-2 te maken, zodat de moed in
de schoenen van KDO zakte. Toch
gaven de Kwakelaars zich niet zo
maar verloren, want KDO was zeker
niet de mindere in Hilversum. Joeri Stange, zeer dreigend deze middag, werd in de 83e minuut onderuit gehaald in het zestienmetergebied en kreeg hiervoor een penalty.
Rick Kruit ging achter de bal staan
en schoot onberispelijk de 3-3 binnen. KDO ging vervolgens op jacht
naar de verlossende 3-4, maar werd
in de 88e minuut ernstig in verlegenheid gebracht door een arbitrale
misser van de bovenste plak. Doelman Peter Onderwater pakte de bal
klemvast na een hoge voorzet. Een
speler van Wasmeer botste vervolgens ongelukkig tegen de Kwakelse doelman aan, waardoor Peter viel
en de bal losliet. Uit de daaropvolgende situatie schoot een speler
van Wasmeer de bal in het net, 4-3.
Een onbegrijpelijke dwaling van de
scheidsrechter die de situatie totaal
verkeerd inschatte, waardoor KDO
zwaar benadeeld werd en met lege
handen kwam te staan aan het einde van de wedstrijd.
Een paar uur na de wedstrijd is de
ontsteltenis in het Kwakelse kamp
nog steeds groot. De Kwakelaars
hebben het geluk de afgelopen weken niet mee gehad, maar op deze
wijze verliezen is erg zuur. Door deze nederlaag komt KDO steeds vaster op de elfde plaats te staan, wat
aan het einde van het seizoen nacompetitie voor lijfsbehoud inhoudt.
Aankomende zondag speelt het eerste het restant uit van de wedstrijd
KDO-Kampong. Met nog eenenzeventig minuten te gaan, is KDO er
alles aangelegen om de Utrechters
met nul punten huiswaarts te laten
keren. De wedstrijd begint om 14:00
uur aan de Vuurlijn.

Jeugd V.D.O. heeft een
topseizoen!

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

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

Tweede ronde beslist bij
Bridge Club De Legmeer
Uithoorn - Er kwam een monsterverbond aan te pas in de A- lijn,
maar de gelegenheidscombinatie
van Ruud Lesmeister & Jan Bronkhorst, bij afwezigheid van de respectievelijke partners Cees en Ben,
bracht ze de eerste plek met 67,08%
en de eerste en tweede plaats met
64.05 en 55,71% in de eindstand
van de tweede ronde paren competitie. Joop van Delft & Frans Kaandorp werden daarin nog net derde met 52,74% gemiddeld, maar het
scheelde een haar met Lijnie Timmer & Rita Vromen die in totaal
maar 0,07% tekort kwamen voor de
bronzen plek.
In de B- lijn moeten Tonny & Otto
Steegstra nu echt een stapje hoger
met een eindstand van 57,86%, er is
geen ontkomen meer aan. Het sparren van de laatste twee weken in
deze top divisie ging echter niet van
een leiendakje, er moet duidelijk
nog wat gestudeerd worden. Marianne & Huub Kamp verpletterden
met een onwaarschijnlijk hoge score van 68,75% de andere B-tjes en
promoveren zo als tweede paar met
56,04%. Paar drie, Tom de Jonge &
Herman Vermunicht, had zelfs geen
laatste avond nodig om met 53,28%
als derde over te gaan. Ze bleven zo
Anton Berkelaar & Wil van der Meer
met 0,19% net voor, maar laatst ge-

noemden waren daar nou niet echt
rouwig om zo bleek later aan de bar!
In de C- lijn konden Rob Bakker
& Anja de Kruijf zich ook een “not
playing” zitting permitteren.
Met een reuze voorsprong van
ruim zeven procent gemiddeld mogen ze het in de B waar zien te maken. Mick & Sybren Frantzen blijven gaan als de brandweer en de
tweede plaats met 55,42% van deze avond bracht ze als tweede paar
met totaal 52,53% een lijn hoger.
Rie Sudmeijer maakte deze avond
dankbaar gebruik van de kennis van
Ria Wezenberg om met hun behaalde 51,67% de promotie voor haar en
vaste partner Wies Gloudemans als
derde veilig te stellen. Ook Ans de
Koning & Wim Röling grepen hun
kans, als eerste met 59,17% verzamelden ze net genoeg voor promotie plaats vier.
Volgende keer de start voor de laatste ronde van vijf zittingen paren tot
aan het zomer reces. U kunt dus
nog instappen en ups en downs
leren verwerken. Bridge Club De
Legmeer speelt elke woensdagavond in de barzaal van sporthal De Scheg, aanvang 19.45 uur.
Voor inlichtingen het secretariaat
gerdaschavemaker@live.nl of oer
telefoon 0297 567458.

Uithoorn - Zaterdag 20 april speelden de drie jeugdteams van V.D.O.
haar laatste wedstrijden in de voorjaarscompetitie. Marco van der
Wal, Elwin-Florian Lelieveld en Leon Braackx begonnen in januari van dit jaar aan hun tweede seizoenshelft tafeltennis in de tweede
klasse van de pupillen/welpen competitie. Jordi Sloothaak begon zelfs
aan zijn eerste seizoen. In een poule
met 5 teams was V.D.O. zo dominant
dat ze zich een week van te voren
al kampioen mochten noemen. De
laatste wedstrijd telde alleen mee
voor de statistieken en eindigde 8-2!
Team 2 bestaande uit Jay Offringa, Paul Oomen en Daniëlle Oomen
speelden voor het eerst in deze for-

matie in de 5e klasse in een poule van 6 en eindigde het seizoen op
een knappe 3e plek. Paul Oomen
speelde 26 enkelwedstrijden dit seizoen en won ze allemaal voor een
zeldzame 100% score. Team 2 versloeg tegenstander De Volewijckers
met 8-2
Team 1 bestaande uit Luc Boehme,
Paul ten Dam, Rémon van Schooten en Dion Slegt speelde in de derde klasse. Ondanks het feit dat het
team door omstandigheden vaak
met twee in plaats van de gebruikelijke drie moest spelen, eindigde het
als 2e op afstand van Spaarne 1. De
laatste wedstrijd tegen AMVJ werd
gewonnen met 7-3

Kampioen 2e klasse welpen: v.l.n.r. Leon Braackx, Elwin Florian Lelieveld, Marco van der Wal en Jordi SLoothaak

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

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

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

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

Het nieuwe seizoen is alweer
begonnen en Tino Winter
Regio - Tino is het afgelopen
jaar 3de geworden bij het Nederlands kampioenschap. Hij gaat
het dit jaar proberen op een Kawasaki KX450F. Tino heeft de afgelopen 13 jaar op een Yamaha gereden, van 125cc tot 450cc,
op allerlei niveaus. Daarom moest
hij een inter licentie nemen, en
bij het open Nederlands kampioenschap rijden met nummer
44. De eerste 2 wedstrijden heeft
Tino nog op de Yamaha 450 gereden. Maar de Yamaha ging helaas kapot, en wel zoveel dat het

niet meer de moeite was om hem
te maken. Mede dankzij zijn sponsors kon hij een Kawasaki kopen.
Twee weken geleden heeft hij er
voor het eerst op getraind in Lelystad, dit ging perfect. Vorige week
zaterdag heeft Tino een wedstrijd
om de Betuwecup in Geldermalsen
verreden, hij won hier bij de inters
allebei de manches. Daarna is het
28 april in Gemert de beurt voor
het derde open Nederlands kampioenschap. En 9 mei in Rhenen
de 4de race voor het Open Nederlands Kampioenschap.
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Toermalijn naar
T
Uithoorn - Op vrijdag 26 april beleefden de groepen 5 t/m 8 van obs Toermalijn een sportieve en zanderige ochtend in The Beach in Aalsmeer.
Het project start2beach werd op deze
manier gecombineerd met de Koningsspelen 2013. Om half 9 werd er verzameld in de klassen en naar de bussen
gelopen die klaarstonden op de parkeerplaats. Om 8.45 uur werd er vertrokken en om 9.15 uur stond iedereen omgekleed en wel op de beachvolleybalvelden. Na een korte warming
up in spelvorm, volgde er een klein uurtje techniektraining. Groep 7 en 8 werden ingewijd in de techniek van de service, onderhands- en bovenhands terugspelen en smashen, terwijl groep 5
en 6 de beginselen van het korfbalspel

• Nieuwe Meerbode

he Beach

werd uitgelegd. Het vrijlopen, werpen
en vangen evenals het doelen werd geoefend. Hierna een korte pauze met een
hapje en een drankje. Na de pauze was
het tijd om het geleerde in de praktijk
toe te passen en werden er kleine toernooien gespeeld.

De groepen 5 en 6 gingen pittige partijtjes aan en de groepen 7 en 8 ervoeren
hoe zwaar het spelen in zand kan zijn.
Deze toernooien duurden ongeveer
3 kwartier. Na het sportieve gedeelte van deze ochtend erop werd spontaan afgesloten met een mini-disco in
de strandbar. Nadat de bussen de groepen weer hadden teruggebracht naar
school werd het feest voortgezet met
een heerlijke koninklijke lunch.
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