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Terugdringen geluidshinder
Schiphol

Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

De gedecoreerden met hun vrouwen: links J.W. Sassen en rechts W. Boomsma. In het midden burgemeester Dagmar
Oudshoorn.

Koninklijke Onderscheiding
voor twee Uithoornaars
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

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

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Uithoorn – Vrijdag 25 april 2014
heeft burgemeester Oudshoorn ter
gelegenheid van de jaarlijkse ‘Algemene Gelegenheid’ (Koningsdag) in
de raadzaal van het gemeentehuis
een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan twee inwoners van Uithoorn. De heer J.W. Sassen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau en drs. W. Boomsma kreeg
de versierselen opgespeld van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Een en ander vond in een feestelijke
sfeer plaats ten overstaan van talrijke familieleden, vrienden, bekenden en genodigden. Burgemeester
Oudshoorn en enkele sprekers uit
het gezelschap somden in een kor-

te toespraak de kwaliteiten en de
inbreng van de gedecoreerden op,
waardoor het de Koning heeft behaagd hen daarvoor een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen.
Zo heeft de heer Sassen zich op
een bijzondere manier ingezet voor
muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’,
het Feestcomité De Kwakel en de
Vrijwillige Brandweer. Bovendien
was hij vele jaren actief als onbetaald begeleider van gehandicapten
voor de Stichting Poly-Aktief. Deze
stichting maakt het gehandicapten
mogelijk een aangepaste skivakantie te beleven.
De heer Boomsma heeft zich meer

dan 40 jaar bestuurlijk ingezet voor
de Algemene Maatschappij voor
Jongeren Amsterdam. Hij was ook
voorzitter van de schaakcommissie
van de Protestant Christelijke Basisschool ‘Het Baken’. Sinds 2004 is hij
penningmeester van de schaatsvereniging SV Amstellanden en voorzitter van de Wereldwinkel ‘De Aardnoot’ in Uithoorn aan de Alfons Arienslaan (onder de bibliotheek). Eerder kreeg Robert Timmers, raadslid van de politieke partij Gemeentebelangen, tijdens het afscheid van
de ‘oude raad’ op 26 maart jl. een
Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Hij is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.

Coalitie bespreking in laatste fase
Uithoorn - Herman Bezuijen, fractievoorzitter van Gemeentebelangen
liet ons het volgende weten: “Mede
namens beide collega’s van VVD en
DUS!, geef ik hierbij even een tussenbericht over de voortgang van
de coalitievorming. Donderdagavond hebben de beoogde coali-

tiepartijen en de betreffende kandidaat wethouders met elkaar overlegd. Hierbij is overeenstemming
bereikt over het coalitieakkoord. Op
dit moment wordt de laatste aanpassingen doorgevoerd en we verwachten het definitieve document
in de loop van komende week aan

Uithoorn - In het kader van de
sloop en nieuwbouw van woningen
aan de Europarei hebben demissionair wethouder Jeroen Verheijen en
bestuursvoorzitter Jan van den Berg
Jeths van woningcorporatie Eigen
Haard onlangs de realisatieovereenkomst Europarei ondertekend.
Daarin zijn rollen en voorwaarden
helder op papier gezet voor het slopen en bouwen van een nieuw stukje Europarei. Het gaat dan om gebouwen, maar ook de inrichting
van de openbare ruimte die daarbij hoort
Van den Berg Jeths gaf aan trots
te zijn op het resultaat en waardering te hebben voor de tijd en energie die velen in het proces hebben

gestoken. Verheijen zei dat hij blij is
dat naast plannen voor de woningen de laatste jaren ook de sociaal maatschappelijke kant veel aandacht heeft gekregen in Europarei. Dat werd onderstreept door de
aanwezigheid van de wethouders
Maarten Levenbach en Ria Zijlstra.
Hij noemde daarbij onder meer Villa Kakelbont, het onlangs geopende inlooppunt ter plaatse en de aandacht voor veiligheid.
Aan het sluiten van een realisatieovereenkomst gaat altijd een stedenbouwkundig ontwerp vooraf.
Aan dit ontwerp is onder leiding van
Atelier Dutch uit Almere samen met
bewoners gewerkt. Daarin is onder
meer opgenomen dat het woon-

Uithoorn - De gemeenteraad van
Uithoorn heeft in de vergadering
van 24 april een motie aangenomen, waarin het (nieuwe) college
verzocht wordt om het Schipholbeleid de komende periode prioriteit te geven. Het doel is een sterke positie te verwerven in alle overleggen met betrekking tot Schiphol en hierbij samen op te trekken met Aalsmeer en Amstelveen.
Daarnaast zo spoedig mogelijk afspraken te maken over het toepassen van de preferentieregels, aan te
dringen op de uitvoering van substantiële hinderbeperking en duidelijkheid te verschaffen over de gevolgen voor Uithoorn en De Kwakel
bij groei van Schiphol naar 510.000
vluchten. Tevens vroeg de raad het
college om een vertegenwoordiging

programma van de ongeveer 200
nieuwe woningen en de openbare ruimte onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden. In die zin dat ze elkaar moeten versterken. De ruime
groene sfeer, een sterke kwaliteit
van Europarei, blijft behouden. Door
concentratie van parkeren aan de
randen en binnen de woonblokken
te concentreren, zijn de woonpaden
vrij van geparkeerde auto’s. Om de
plannen te kunnen uitvoeren, worden drie flats gesloopt. Dat gebeurt
gefaseerd, net als de bouw van de
nieuwe woningen. Het verhuizen
van de bewoners is al begonnen
en eind 2015 zal de Straatsburgflat
volgens plan als eerste worden gesloopt.

van bewoners in de omgevingsraad
van Schiphol te faciliteren, de raad
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en een afschrift van de
motie te sturen aan de Alderstafel,
het CROS en de buurgemeenten
Aalsmeer en Amstelveen. Politieke partijen zullen zelf een afschrift
sturen aan hun vertegenwoordigers in de landelijke en provinciale politiek. De motie werd ingediend
door PvdA, VVD, CDA, DUS! en Gemeentebelangen en is met algemene stemmen aangenomen.
Indiener Els Gasseling (PvdA) gaf
de volgende toelichting: “Schiphol
mag groeien naar 510.00 vluchten
in 2020, zo is afgesproken aan de
Alderstafel.
Vervolg elders in de krant.

Koningsdag- en spelen,
beide een groot succes
Uithoorn/De Kwakel - Het waren twee geweldige dagen: vrijdag
25 en zaterdag 26 april. Vrijdag was
het op (bijna) alle scholen de gehele dag feest met een ontbijt en een

de raad te kunnen aanbieden, direct gevolgd door het aanbieden
aan de plaatselijke bevolking. Op dit
moment wordt nog gesproken over
de portefeuilleverdeling. De sfeer is
positief en constructief te noemen.
Zodra er meer nieuws te melden wij
ons weer”.

Realisatieovereenkomst
Europarei ondertekend

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

spelen/sportdag. En zaterdag de
eerste Koningsdag. In Uithoorn en
in De Kwakel was het een geweldig
feest. In de krant ziet u dat terug op
de fotopagina’s.

ADVERTEREN?
IN DE

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

donderdag 1 t/m zondag 4 mei
tafel 1: ltb/jacK&jones/only/cars
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1e jeans 49,95

e jeans voor

10,-

tafel 2: ltb/petrol/levi’s/only/jacK&jones

1e jeans 59,95

2e jeans voor 20,tafel 3: g-star/diesel/pme

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

1e jeans 69,95

2e jeans voor 30,Kids jeans

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

3

Raad wil actie van nieuw college

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

30 april 2014

Editie: Uithoorn, De Kwakel

1e jeans 29,95
2e jeans 10,-

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177
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www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Afscheidsreceptie
wethouders J.A.J. Verheijen
en M.O. Levenbach
Wethouders Verheijen en Levenbach vertrekken als bestuurder van de
gemeente Uithoorn. De afscheidsreceptie vindt plaats op vrijdag 9 mei
2014 van 17.30-18.30 uur in de Thamerkerk. U bent van harte welkom.
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bij de plaatselijke herdenking
Iets na 19.30 uur start een Stille Tocht
vanaf het Oranjepark naar het StilteMonument tegenover de Thamerkerk. Daar is een kort programma
met de twee minuten stilte, het Wilhelmus, enkele toespraken en bijdragen van leerlingen van de basisschool De Kwikstaart. Iedereen wordt
uitgenodigd een bloem mee te nemen
voor de bloemenhulde. Ook KNA en
de scouting Admiraal de Ruijter verlenen hun medewerking.

CO L O F O N

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

I

Comité 4 meiherdenking
gemeente Uithoorn

Uithoorn laat zien:
“Vrijheid geef je door”
Voor 2014 is gekozen door het nationaal comité om het jaarthema en de
slogan “Vrijheid geef je door” te blijven gebruiken. Het werken met hetzelfde thema versterkt namelijk de
boodschap, zo vinden zij. Het woord
dat dit jaar centraal staat is Wederkerigheid. Wederkerigheid in vrijheid
gaat over elkaar de ruimte geven en
die zelf ook krijgen. Op alle niveaus:
tussen mensen, groepen mensen en
soevereine staten. Vrijheid komt tot

uiting in de verhouding tot de ander.
Zo is vrij zijn niet alleen een wettelijke toestand maar het gaat om hoe
mensen met elkaar omgaan. Daarbij
is de rechtsstaat het kader, de invulling geven wij zelf. Sinds De Tweede
Wereldoorlog is dat de boodschap.
Daarom worden er in heel Nederland
dodenherdenkingen georganiseerd.
Het plaatselijk comité 4 meiherdenking gemeente Uithoorn nodigt iedereen dan ook uit om aanwezig te zijn

Buurtbeheer Centrum krijgt
een inloopspreekuur
Op initiatief van Buurtbeheer Centrum wordt per 7 mei 2014, vooralsnog op proef, een informatiepunt geopend. Het inloopspreekuur is geopend tussen 10:00 en 12:00 uur
op de eerste en derde woensdag-

ochtend van de maand. Het inloopspreekuur bevindt zich in het Informatiecentrum van de gemeente Uithoorn gelegen aan de Dorpsstraat 15
(zelfde locatie als het informatiecentrum dorpscentrum).

Programma:
4 mei herdenking 2014
1 Stille tocht: Vertrek om 19.40 uur
vanaf het Oranjepark naar het
Stilte Monument, begeleid door
slagwerkers van KNA.
2 Last Post
3 Twee minuten stilte om 20.00 uur
4 Het Wilhelmus
5 Voordracht Adriaan Slurink
6 Kranslegging en bloemenhulde
7 Toespraak door burgemeester
mw. D.H. Oudshoorn-Tinga.
8. Bloemenhulde
10 Voordracht door leerlingen
van De Kwikstaart
11 Afsluiting
U kunt hier terecht voor vragen en
eventuele problemen die zich afspelen in het Centrum waar u als bewoner zelf niet uitkomt.
Het inloopspreekuur wordt bemand
door bewoners uit het Centrum zelf.
In overleg kan het punt eventueel geagendeerd worden voor een bewonersoverleg van Buurtbeheer Centrum.
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Afwijkende
openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis en de gemeentewerf en het informatiecentrum Dorpscentrum zijn tijdens de feestdagen gesloten op:
-

Donderdag 29 mei
(Hemelvaartsdag)
Vrijdag 30 mei (Inklemdag)
Maandag 9 juni
(2e Pinksterdag)

De balie voor het aanvragen van
paspoorten, rijbewijzen en andere producten is dan ook gesloten. U kunt wel online uw afspraak plannen. Er is rekening
gehouden met de afwijkende
openingstijden. U kunt dan zelf
bepalen wanneer het u uitkomt
om naar het gemeentehuis te
komen. Kijk hiervoor op www.
uithoorn.nl/afspraak.

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

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

TER INZAGE

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

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Groenstrook tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-West, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een picknicktafel. Ontvangen 28 april 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik
nemen van een integraal kindcentrum. Ontvangen 24 april 2014.
- Zijdelweg 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 17 april 2014.
- Prinses Christinalaan 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren
van een dakkapel aan de voorzijde en het verhogen van de nokhoogte van het
zadeldak. Ontvangen 18 april 2014.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Dorpscentrum
- Prinses Irenebrug. Onthefﬁng voor het geluid aan Aannemingsbedrijf Klein Wieringen bij onderhoudswerkzaamheden van 6 op 7 mei 2014 van 20.00 tot 05.00
uur. Bezwaar t/m 27 mei 2014.
- Oranjepark / Amsteldijk Noord. Verklaring van geen bezwaar aan Comité 4 mei
herdenking voor het organiseren van de herdenking op 4 mei 2014 van 19.30 t/m
21.00 uur.
- Wilhelminakade 23-13. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Mazzel Steakhouse Uithoorn en Mazzel Pizzeria Uithoorn voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 23 juli 2014. Bezwaar t/m 5 juni 2014.

De Kwakel
- Noorddammerweg 2, vergunning kabels en leidingen voor het verwijderen van
een Haskast en het plaatsen van een nieuwe Haskast. Bezwaar t/m 28 mei 2014.
BEKENDMAKING IN WERKING TREDEN WELSTANDSNOTA 2014

De gemeenteraad heeft op 24 april 2014 de welstandsnota 2014 vastgesteld. De
welstandsnota 2014 treedt op 1 mei 2014 in werking. De welstandsnota 2004 komt
op 1 mei 2014 te vervallen.

WWW.UITHOORN.NL

Volop lente in de
tuin van Bram
Uithoorn - De sneeuwklokjes, krokussen
en winterakonieten hebben plaatsgemaakt
voor wilde hyacint, lelietje der dalen en dotters. Veel bomen staan nu volop in het blad.
En de bijzondere bomen zijn nu goed herkenbaar; met steun van de Sinterklaasaktie zijn
bij deze bomen naambordjes geplaatst. Er is
hard gewerkt aan de afrastering van het weiland om de kalfjes gastvrijheid te kunnen bieden. Dank zij de vroege bloei van veel planten is er op de Open Dag op 4 mei a.s. weer
verse honing. Ook zijn er druivenplanten en
jonge pompoenplanten te koop. Kortom, kom
een kijkje nemen op zondag 4 mei tussen 13
en 16 uur (Adres: Boterdijk, t.o. 61, Uithoorn).
Toegang is gratis.

Koken bij het Rechthuis
aan den Amstel
Uithoorn - Op maandag 12 mei
vindt de volgende editie plaats van
koken met de Stichting Samen aan
de Amstel. Deze keer is Het Rechthuis aan den Amstel de gastheer.
De Stichting heeft tot doel om meer
mensen te betrekken bij het sociale hart van ons dorp. En wat mooier om dit te doen onder genot van
een hapje en drankje. Dé kans om
een keer uw favoriete recept samen
met een chefkok te gaan maken. Uit

alle favoriete recepten zal een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht
worden samengesteld. Wilt u niet
koken maar wél komen eten, dan
kunt u tegen een vergoeding van
16.- komen eten. Met name de inwoners van Zijdelwaard en de Europarei zijn uitgenodigd om te komen koken en eten. De koks beginnen om 17.00 met koken. Aanvang
diner 19.00 uur. Aanmelden via de
website www.samenaandeamstel.nl

Kaartmiddag in het dorpshuis
De Kwakel - Op maandag 5 mei organiseert de activiteitencommissie
van het dorpshuis weer een kaartmiddag. Het is mogelijk om vanaf 13.00 uur in te schrijven voor zo-

wel pandoeren als klaverjassen. Het
kaarten begint om 13.30 uur en de
inschrijfkosten zijn 2,50. Adres:
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16,
De Kwakel.

Veranderingen in de zorg
De rol van de
gemeente verandert
Welke zorgtaken gaan per 1 januari 2015
over naar de gemeente?
De jeugdzorg, dus de opvoed- en opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen. Dat
is ook de ondersteuning van kinderen met
een licht verstandelijke beperking of met
psychiatrische of psychosociale klachten.

Samen de mouwen opstropen!

Iedereen krijgt te maken met de veranderingen
in de zorg en ondersteuning
Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente Uithoorn
er -net als alle andere gemeenten in Nederlandeen aantal nieuwe taken bij: de Participatiewet,
de begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ en
de totale Jeugdzorg. Met deze nieuwe taken is de
gemeente straks verantwoordelijk voor bijna de
gehele maatschappelijke ondersteuning van onze
inwoners: kinderen, volwassenen en ouderen.
Dagmar Oudshoorn, burgemeester van Uithoorn en
Maarten Levenbach en Ria Zijlstra, beiden wethouder
in de gemeente Uithoorn, zijn al maanden aan de
slag om de gemeente voor te bereiden op de nieuwe
taken. En om ervoor te zorgen dat straks de inwoners
goed geïnformeerd worden over alle veranderingen.

Helpende hand

“Denk niet te snel dat het u niet aangaat, want dat
is niet zo”, zegt Maarten Levenbach, vertrekkend
wethouder maatschappelijke ondersteuning. “De
veranderingen waar we nu aan werken, hebben
betrekking op mensen die ondersteuning krijgen

bij de opvoeding van hun kinderen, op mensen die
hun ouders of vrienden helpen als mantelzorger of
vrijwilliger, of op mensen die onbetaald of beperkt
betaald werken in een aangepaste omgeving. Dit
zijn maar een paar voorbeelden van ondersteuning
die mensen geven of krijgen. Eén ding is zeker: in
de nieuwe situatie worden inwoners steeds meer
zelf verantwoordelijk voor hun welzijn, inkomen,
gezondheid en oude dag. Wij verwachten van onze
bewoners dat zij bereid zijn zich in te zetten voor
elkaar. Natuurlijk blijft het de taak van de gemeente
om mensen die daar echt hulp bij nodig hebben, een
helpende hand toe te steken”.

Maar er gaan dingen veranderen, dat staat als een
paal boven water. Wij moeten ervoor zorgen dat we
op 1 januari 2015 alles goed hebben georganiseerd
hebben. Het Rijk moet dan wel op korte termijn
aangeven hoeveel geld we voor de nieuwe taken
krijgen en wat we daar precies voor moeten doen. En
het zal vast niet allemaal in één keer goed gaan, maar
we zijn ﬂexibel genoeg om daar op de juiste manier
mee om te gaan. Nog voor de zomer organiseren
we een aantal bijeenkomsten voor onze cliënten,
inwoners en partnerorganisaties om hen te informeren
over wat er straks allemaal gaat veranderen en wat ze
van de gemeente kunnen verwachten”.

Mensen maken zich zorgen

Blijven samenwerken

Dagmar Oudshoorn, burgemeester van Uithoorn en
verantwoordelijk voor de jeugdveiligheid: “Ik begrijp
dat mensen zich zorgen maken of de gemeenten in
Nederland straks op tijd klaar zijn voor al hun nieuwe
taken. Niemand mag er straks last van hebben dat
de organisatie van alle taken naar de gemeente gaat.

“Belangrijk is dat we blijven samenwerken op de
manier zoals het nu gaat”, vult Ria Zijlstra aan,
wethouder Jeugd en Onderwijs aan. “Ik merk tijdens
de diverse bijeenkomsten die we al georganiseerd
hebben dat inwoners, cliënten en partnerorganisaties
bereid zijn om met ons mee te denken over nieuwe
mogelijkheden. We moeten met elkaar de mouwen
blijven opstropen. Als die positieve samenwerking blijft
bestaan, dan gaat het ons zeker lukken. En laten we
vooral niet vergeten dat we in Uithoorn al heel goed
bezig zijn met het inzetten van elkaars kwaliteiten.
Tijdens een bijeenkomst die de gemeente recent
organiseerde, vertelde een autistische jongen dat hij
zich inzet als taalmaatje voor iemand die Nederlands
wil leren. Dat is precies waar het om gaat: we moeten
kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van naar
wat ze niet kunnen. Jongeren van de praktijkschool die
vuil prikken in de buurt van hun school, vrijwilligers die
koken voor mensen die ziek zijn. Uiteindelijk moeten
we leren om elkaar te helpen!”

Uitkomst onderzoek gemeente Uithoorn:

We helpen het liefste onze familie en vrienden.
Maar hoe zit dat met de mensen die geen vrienden
of familie hebben!?
Vroeger was alles anders. Dat geldt zeker voor de
manier waarop wij in Nederland zorg en ondersteuning
hebben geregeld. Vroeger regelde de overheid alles.
Maar dat leverde ons te veel bureaucratie op en het
kostte te veel geld. Bovendien blijft de burger van
tegenwoordig graag zo lang mogelijk zelfstandig en
houdt hij bij voorkeur de regie over zijn leven graag in
eigen hand.

Wensen

Om ons systeem goedkoper en efﬁciënter in te richten
en om aan de veranderende wens van burgers
tegemoet te komen heeft het Rijk besloten om per
1 januari 2015 een aantal taken op het gebied van
(jeugd)zorg, werk en participatie naar de gemeente
over te hevelen. Als gemeente Uithoorn bereiden we
ons op dit moment voor op de nieuwe taken die op ons
afkomen. Daarbij moeten we letten op de kosten én op
de wensen van onze inwoners.

Helpende hand

Een ding is zeker: in de nieuwe situatie worden
inwoners steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun
welzijn, inkomen, gezondheid en oude dag. Er wordt
meer zelfredzaamheid verwacht en inwoners worden
in grotere mate afhankelijk van elkaar. De gemeente
Uithoorn verwacht dat inwoners bereid zijn zich in
te zetten voor elkaar. En natuurlijk blijft het de taak
van de gemeente om mensen die daar echt hulp bij
hebben, ook een helpende hand toe te steken. Maar
zal er altijd eerst samen bekeken worden wat iemand
zelf nog kan doen, of waar hij anderen voor kan
vragen.

Onderzoek

Omdat de gemeente Uithoorn graag wil weten
of inwoners van Uithoorn een sociaal netwerk
hebben waar ze op kunnen terugvallen, heeft zij
een onderzoek laten doen. Hieruit komt onder

andere naar voren dat inwoners het meeste contact
hebben met familie, buren en vrienden. 75% van
de 76 respondenten zet zich wel eens vrijwillig in
voor anderen. Vier van de vijf mensen heeft een
sociaal netwerk als ze ergens hulp bij nodig hebben.
Dat betekent ook dat een op de vijf geen sociaal
netwerk heeft. Ook een op de vijf respondenten heeft
aangegeven geen hulp te vragen aan hun sociaal
netwerk als ze enige vorm van hulp nodig hebben. Het
onderzoek geeft een interessant beeld van de manier
waarop een gedeelte van de inwoners uit Uithoorn
zich in zou zetten voor anderen.
Wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem
dan contact op met Valerie van den Berg, gemeente
Uithoorn, 0297-5131111.

De zorgtaken voor mensen die zelfstandig
wonen en die nu uit de AWBZ betaald worden.
Dat is de Individuele Begeleiding; zoals de
dagopvang van iemand met een verstandelijke
beperking of het helpen van een verslaafde om
meer structuur aan te brengen in de dag. En
dat is het Kortdurend Verblijf van bijvoorbeeld
een ernstig ziek kind om de ouders tijdelijk te
ontlasten.
De ondersteuning van mensen bij het vinden
van (aangepast) werk en het krijgen van een
inkomen, is nu al een taak van de gemeente.
Wat verandert is dat daarvoor een nieuwe
regeling komt: de Participatiewet. Met deze
nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand,
de Wet Sociale Werkvoorziening en (delen van)
de Wajong voor jong gehandicapten. Nieuw is
dat de ondersteuning van jong gehandicapten
die voor een deel nog kunnen werken, naar de
gemeente overgaat.

Wat als u al zorg heeft?

Mensen die professionele zorg en
ondersteuning krijgen hebben een indicatie.
Daarin is de zorgbehoefte vastgesteld. Het
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande
aanbieders te contracteren, zodat u ook met
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg
krijgt die u nu gewend bent.

Sociale werkvoorziening en Wajong

Zit u nu in de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) of de Wet arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)? Dan blijft dat zo.
Alleen nieuwe aanmelders vanaf 1 januari 2015
vallen straks onder de Participatiewet.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over alle veranderingen waar
u of iemand uit uw omgeving mee te maken
krijgt? Stel uw vraag dan aan de persoon die nu
de begeleiding geeft.
Hebt u algemene vragen die voor meer mensen
gelden? Mail uw vraag naar: gemeente@
uithoorn.nl of schrijf naar de afdeling
communicatie, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
We kunnen dan op deze pagina op uw vraag
ingaan of we plaatsen uw vraag op www.
uithoorn.nl (veranderingen sociaal domein).
Op deze website vindt u meer informatie over
de veranderingen in het sociaal domein.

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid
krijgt. Maar ook aan de hulp, zorg en
ondersteuning die nu al onder de gemeente
vallen. We noemen het geheel aan diensten,
ondersteuning, hulp en zorg: het sociaal
domein.
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Raad wil actie van nieuw college voor
terugdringen geluidhinder Schiphol
Vervolg van de voorpagina.
Aan die groei naar 510.000 vluchten
zijn wel een aantal maatregelen verbonden, namelijk hinderbeperking
en verbetering van de leefomgeving.
Er is nieuw normen en handhavingsstelsel ontworpen, waarbij lokale bescherming gewaarborgd wordt door
strikt preferent vliegen. Dat wil zeggen: bij voorkeur de uitvliegroutes
gebruiken waar de minste mensen
hinder van hebben, dus onder andere de Aalsmeerbaan ontzien.
De groei kan niet plaatsvinden zonder extra hinder voor omwonenden.
Naast lusten zijn er ook de lasten.
De vraag is hoe die lasten verdeeld
worden, en wat dat betreft komt de
gemeente Uithoorn er wel zeer bekaaid af. Dat heeft een aantal oorzaken:

Afgesproken is, dat startend verkeer
naar het zuiden verdeeld wordt tussen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan: verkeer naar het westen via
de Kaagbaan, naar het oosten via
de Aalsmeerbaan. De ontwikkeling is zodanig, dat verkeer naar het
westen afneemt en naar het oosten
toeneemt. Meer verkeer op de (niet
preferent) Aalsmeerbaan dus.
Niet nieuw, maar ook niet opgelost:
knelpunt Uithoorn. Met name grote vliegtuigen richtingen het oosten
kunnen de scherpe bocht niet maken en waaieren uit over de woonwijken van Uithoorn, in plaats van
tussen Uithoorn en Amstelveen door
te vliegen.
Hinderbeperking. Er zijn er een aantal aan de orde geweest: de vaste
bochtstraal en een experiment met
later afbuigen naar het oosten. Maar

beiden bleken niet uitvoerbaar. Gevolg: geen hinderbeperking voor
Uithoorn en De Kwakel.
De nieuwe preferentieregels voor
vliegen bij extreme weersomstandigheden. In het eerste kwartaal van
gebruiksjaar 2014 vonden er 14.775
starts plaats vanaf de Aalsmeerbaan, waarvan er ongeveer 10.000
in de vroege ochtend en in de
avond avond. Het gebruik van de
Aalsmeerbaan steeg met 44% ten
opzichte van het voorgaande jaar,
bij een totale groei van 3,9%. Er is
in deze periode meer wind uit zuidelijke richtingen geweest dan gemiddeld, maar dat verklaart lang
niet deze toename. Het gevolg was
een record aantal van 5386 klachten
uit Uithoorn bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

De Hoef - Het wordt weer
feest in De Hoef. Op zaterdag
10 mei a.s. wordt alweer de 4e
editie gehouden van de Hoefse
Hobbydag.

Marktplein
Meer dan de helft van de
deelnemers is er voor de eerste maal. Er is een grote verscheidenheid en er is dus veel
te zien van kaarten maken tot
schilderen,
stoommachines
bouwen, sieraden, beeldhouwen, lego objecten enz. enz.
teveel om op te noemen. Het
is iedere keer weer verrassend
om te zien hoeveel verborgen
talent er in onze omgeving zit.
Vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur
is iedereen van harte welkom
om een kijkje te komen nemen. Rond 16.00 uur wordt, uiteraard tegen betaling, iets te
eten aangeboden, verzorgd
door De Strooppot.
De vorige edities werden door
heel veel belangstellenden bezocht en allen waren van mening dat dit het gezelligste
“marktplein” uit de hele omgeving was en uiteraard willen
we dat dit keer ook weer creëren met elkaar. Toegang is geheel gratis maar omdat er natuurlijk wel kosten worden gemaakt wordt getracht dit te
dekkenmiddels een verloting
met meer dan 100 prijzen, te
beschikking gesteld door de
deelnemende hobbyisten. zaterdag 10 mei De Springbok
De Hoef – vanaf 14.00 uur

Amstelhoek - 23 april was het zover, het 1 jarig bestaan van Dagopvang de Nostalgie. Een bewogen
jaar, met aardig wat tegenslag, maar
het doorzettingsvermogen van Irma en Debby en ondersteuning van
hun vrijwilligers helpen hen er door
heen. Zij proberen overal positief
naar te kijken, problemen zijn uitdagingen. Een jaar met heel veel sponsoring, denkend aan, de beursvloer,
Soroptimistclub,
Springschansschool uit Uithoorn, hulp van veel
bedrijven, geheel vrijblijvend, De
Beij, Jabu klusbedrijf, Martin Letterproducts, Jos van der Ende..

Verheijen had ook nieuws voor de
raad in de vorm van een brief van de
heer Alders, waarin werd aangekondigd dat een werkgroep de problemen in de zuidoosthoek nogmaals
te gaan analyseren, en de hinderbeperkende maatregelen opnieuw
gaat bekijken. Hij gaf aan dat daarmee de problemen nog lang niet zijn
opgelost, en de gezamenlijke actie
van de raad daarom toe te juichen.

Leuke dag
Leuke uitjes hebben ze gemaakt,
Zo zijn ze naar het Zuiderzeemuseum geweest, Intratuin, Clara Maria, kaas en klompenboerderij, Riga
Ranche, paardenmelkerij, de Keukenhof en de Jostiband met als afsluiter met elkaar patat en kroketten eten. Ook van hun 1 jarig bestaan maakten zij een leuk dag. Een
smakelijke koffie, een muzikaal zan-

Dagopvang de Nostalgie
bestaat 1 jaar

DUS! Tas voor Stichting
Help de Zwerfkat

Hoefse
Hobbydag

In principe wordt deze hobbydag om het jaar gehouden
maar door de verbouwing van
De Springbok is het dit keer
een jaar opgeschoven. Heel
veel hobbyisten uit De Hoef en
omgeving, verdeeld over zo’n
30 stands zullen dan het gebouw in beslag nemen om te
laten zien dat het leuk kan zijn
om met een hobby bezig te
zijn. In een aantal gevallen mogen de bezoekers ook daadwerkelijk meedoen om zo uit te
vinden of dit misschien ook wel
iets voor hun zelf is.

De gewijzigde startprocedure die de
KLM toepast sinds 15 april. In publicaties hierover lezen wij onder andere het volgende: Per saldo zal deze nieuwe procedure, zowel in het
gebied direct rond de luchthaven
als ook verder weg leiden tot een
forse afname in de geluidbelasting.
Op enkele plekken zal er echter
sprake zijn van een toename van de
belasting. Dat is onder andere het
geval in de toch al zo zwaar belaste
delen van onze gemeente: De Legmeer, Zijdelwaard en De Kwakel . Al
met al een opeenstapeling van verslechteringen voor Uithoorn en De
Kwakel, zonder een enkele verbetering. Dat is niet langer acceptabel,
en er zal echt iets aan gedaan moeten worden als wij een gemeente
willen blijven waar het prettig wonen en leven is. Duidelijk moet zijn,
dat dit kan niet opgelost kan worden met een geldbedrag uit het
Schipholfonds. De nieuw te vormen
Omgevingsraad Schiphol – afgekort
ORS – gaat de CROS vervangen. De
belangen van de zogenaamde zuidoosthoek van Schiphol, waarin wij
wonen, moeten in deze raad goed
vertegenwoordigd worden, om het
niet af te leggen tegen grotere gemeenten in de regio. In de nieuwe
ORS is ook plaats voor een vertegenwoordiging van bewoners. Wij
verzoeken het college om een bewonersraad of platform te faciliteren, en binnenkort een informatieve bijeenkomst hierover te beleggen
voor de raad en geïnteresseerde inwoners.” Dat laatste is door (demissionair) wethouder Jeroen Verheijen
toegezegd.

Boogie Wonder Chorus
bij Wonder discoparty!
Uithoorn - Sinds 17 maart jl. wordt
er iedere maandag druk gerepeteerd door het Boogie Wonder Chorus o.l.v. Ferdinand Beuse. Deze inspirerende dirigent heeft al diverse
projecten op zijn naam staan zoals
b.v. ook het Groot Uithoorns Kerstkoor dat samen met de Chirstmas
Vocals in december jl. een schitterend optreden heeft verzorgd in
de Burgt. Meer dan 600 bezoekers
bezochten dit concert! Het huidige
project-koor, wat bestaat uit zo’n 90
leden, bereidt zich voor op een spetterend optreden tijdens de Boogie
Wonder Discoparty op 14 juni a.s. in
Dans en Partycentrum Colijn!
Het repertoire bestaat natuurlijk uit
de welbekende disconummers zo-

als Disco-Inferno, Sonny, Blame it
on the Boogie, I will survive, Funky Town etc. maar ook uit hedendaagse disconummers zoals Happy
en Get Lucky! Iedere repetitie is een
waar feest voor de deelnemers maar
op 14 juni zal het ook een heerlijk
discospectakel worden voor de bezoekers tijdens de Boogie Wonder
Discoparty samen met de Boogie
Wonderband. Tussen de optredens
door lekker swingen op discohits
van toen en nu door DJ Axel.
De kaartverkoop is inmiddels begonnen. Wees erbij en leef je uit
op je kleding; dit mag je niet missen! Aanvang 20.30 uur einde 02.00
uur. Meer info en kaarten bestellen:
www.boogiewonderchorus.nl

De Cinesjasten staan op
het Amstelplein
Uithoorn - Over de Cinesjasten, een
foto-en film club in Uithoorn heeft u
al eerder kunnen lezen in dit blad.
We houden van filmen en foto’s maken, maar het meest belangrijke is
om daar een verhaallijn in te brengen. Het verhaal kun je maken met
behulp van overgangen, muziek,
en voice over of tekst. Hiermee kan
je een mooi filmpje maken, je kunt je
eigen programma
gebruiken. Een aantal leden gebruikt Magix en krijgt les in dit programma voorafgaande aan de clubavond. Door cursussen te geven op
foto- en videogebied leren onze leden hun apparatuur beter te beheersen/ gebruiken. Bijvoorbeeld

waar je op moet letten om goed te
filmen of een mooie foto te maken.
Het zal duidelijk zijn , dat de Cinesjasten enthousiast zijn en willen laten zien wat zij doen. Zij leren van
elkaar en willen nieuwe leden graag
helpen.
Wilt u meer weten ? We staan 3 mei
2014 op het Amstelplein in Uithoorn.
Houdt u van fotograferen en of filmen en wild u iets meer over ons
weten, kom dan gerust langs op 3
mei. Enthousiaste leden kunnen u
van alles vertellen en laten zien wat
wij doen.
Om vast een indruk te krijgen: U
kunt ook op onze website kijken
www.cinesjasten.nl.

Uithoorn - Stichting Help de Zwerfkat bestaat al sinds 1986. Els Verkerk, die al vanaf 1982 katten opvangt, begon samen met twee vrijwilligers de stichting. Bij de start
was de doelstelling vooral zoveel
mogelijk zwerfkatten in Uithoorn en
omstreken op te vangen en na castratie/sterilisatie een goed tehuis
voor ze te zoeken. Dat is met een
heleboel katten ook gelukt. Maar er
waren ook steeds meer “blijvertjes”,
katten die om welke reden dan ook
niet herplaatst konden worden. Zoveel zelfs dat er voor de plaatsbare
katten nauwelijks ruimte meer was.
In 1996 werd de doelstelling dan
ook aangepast. De stichting richt
zich nu in hoofdzaak op kansarme
en kansloze katten. Het huis en de
afgerasterde tuin zijn nu groot genoeg om zo’n 65 katten een geweldige oude dag te bieden. Dat is ook
het maximaal aantal katten dat een
plek kan krijgen. Maar het gaat natuurlijk om oude katten. Dat betekent dat er regelmatig katten door
ouderdom overlijden en er daardoor
weer nieuwe katten kunnen worden opgenomen: “de één zijn dood,
is de ander zijn brokken!” Door de
inzet van zo’n 10 vaste vrijwilligers,
krijgen de katten de verzorging en
aandacht die ze nodig hebben. Het
verblijf ziet er dan ook spik en span
uit. De meest schuwe katten hebben binnen een lekker plekje, de
meer avontuurlijke types zijn buiten te vinden in de speciale, houten

kattenhuizen. Deze prachtige kattenhuizen worden ook door vrijwilligers gemaakt. Het uitdelen van kattensnoepjes verleidt zelfs een aantal
verlegen katten om ook lekker buiten in het zonnetje te komen.
65 katten
Onder het genot van een kopje koffie en thee vertellen Els en Annemiek dat de zorg voor 65 katten
wel behoorlijk kostbaar is. Gelukkig
kunnen ze rekenen op de bijdrage
van de donateurs. Omdat ze geen
subsidie ontvangen, hebben ze ook
een adoptieplan in het leven geroepen. Voor minimaal 15 euro per
maand kan er een kat geadopteerd
worden. De adoptiekat blijft gewoon
bij de stichting wonen, maar kan wel
regelmatig bezocht worden.
Op zaterdag 10 mei is er weer een
open dag bij de stichting. Van 12.0017.00 uur bent u welkom in het kattenverblijf “De Spinnerij” om kennis
te maken met de katten. Ook zijn er
leuke kraampjes met snuisterijen en
informatie over de stichting. Dit alles onder het genot van een gratis
kop koffie of thee!
DUS! Duurzaam Solidair (D66 en
GroenLinks) vindt het echt geweldig dat dit initiatief kan bestaan en
biedt de vrijwilligers dan ook een
tas aan met allerlei lekkere drankjes en hapjes. En uiteraard ook kattensnoepjes voor alle snoezige bewoners.

guurtje, waarbij Ze werden begeleid
door Joop en zijn mondharmonica.
Boeketten bloemen, fuchsia`s, seringenplanten, dvd van de Jostiband
werden aan hen uitgereikt. Bedankt
iedereen, cliënten, familieleden, vrijwilligers helemaal top.
Maaltijd
De maaltijd was een heerlijke visschotel van het Volendammer vispaleis uit Uithoorn en de TOET, is
van IJssalon Esplanade, ook uit Uithoorn. De cliënten kregen een geschilderde beer met chocolade als
cadeautje mee naar huis mee naar
huis. 2 van de cliënten zijn ook al
een jaar bij hen op de Dagopvang.
Op vrijdag zitten ze bijna vol, op
maandag, dinsdag en woensdag
zijn er nog plaatsen over.
U kunt alleen met PGB of Particulier bij De Nostalgie terecht. Wilt
u informatie, kijk op de website;
www.dagopvangdenostalgie.nl of
bel ze; Debby 646554466, Irma
0616734042
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redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

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

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

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.
- Uithoorn, v.Deyssellaan: Zwarte kat met 1 oog. Heet Duster.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Rode 18-jarige kater. Heeft witte bef
en pootjes.
Gevonden:
- Wilnis, Veenweg: Zwart-witte kat.
- Uithoorn, Burgenmeester Padmoslaan: Zwart-Witte kat.
- Vinkenveen, Waverveensepad: Cyperse poes. Erg lief en al wat
ouder.

Drie dagen feest
in Nieuwveen!

EDITIE
april

Mijmeringen
KONINGSDAG
De eerste officiële koningsdag is een
feit. We hebben deze achter de rug en
eigenlijk moet ik concluderen dat het
niet heel anders was dan Koninginnedag. De vraag is natuurlijk wat koning
Willem Alexander gaat doen komend
jaar, maar dat zien we dan wel weer.
Vrijmarkt
Nederland schijnt wat bijzondere tradities te hebben, gezien door
het oog van de buitenlanders. Met name onze Koninginnedag en
de manier waarop we het vieren kan rekenen op vreemde blikken.
Welk ander land viert een nationale feestdag door alle troep en oude spullen van zolder te halen, op straat uit te stallen, te verkopen
en vervolgens weer nieuwe “troep” te kopen? In een feestdag kun je
een stuk cultuur tonen en dit fenomeen toont een stuk sociaal gebeuren en ondernemerschap.
Het is misschien een beetje vreemd, maar voor zowel verkopers als
kopers en toeschouwers is het een gezellig gebeuren. Midden in de
nacht schijn je al ter plaatse te moeten zijn voor de beste plaatsen.
Zeker al vijf uur in de vroege ochtend, en ik dacht met mijn kwart
over zeven dus al vroeg te zijn, dus niet!
Sfeer
De vrijmarkt vind ik wel een essentieel onderdeel van het hele feestelijke gebeuren rond de koninklijke verjaardagen. Afgelopen jaar
had ik niet meegedaan met de vrijmarkt en vooral genoten van al het
moois op de televisie. Dit jaar wilde ik dan ook graag weer meedoen,
zeker omdat ik niet alleen zou gaan zitten. Grootse plannen hadden
we gemaakt, op een geheel andere plek zitten dan voorgaande jaren
, vroeg erbij zijn, weken van te voren zou ik al mijn rommel hebben
opgeruimd. Zoals zo veel goede voornemens sneuvelde ook hiervan een aantal. Maar met wat pijn en moeite ging ik dan toch 6.45
de deur uit met zoonlief en een achterbak vol spullen. Aangekomen
op de plaats van bestemming, het lieftallige Mijdrecht schrok ik wel
even. Het hele dorpscentrum zat dus al vol toen wij er aankwamen.
Duidelijk was dat we niet meer een A-locatie konden bemachtigen,
al snel hadden we een prachtige locatie B met bankje. De sfeer zat
er al goed in bij iedereen.
Ondernemen
De een gaat zitten met het idee om zoveel mogelijk centjes te verdienen, de ander wil vooral al zijn spullen kwijt, een volgende hoopt
vooral om niet met te veel nieuwe troep thuis te komen en dan heb
je de algemene deler, iedereen wil er gewoon plezier in hebben. Ik
hoopte vooral iets te verkopen, omdat ik voorheen op het evenementen terrein van de Legmeer in Uithoorn te vinden was en daar
nog geen pepernoot verkocht. Ik kan u vertellen dat dat toch een
stuk minder gezellig is en zonde van alle moeite. Dit keer probeerde
ik het dus in Mijdrecht en was ik samen met mijn zus blij dat meteen na het uitstallen er voldoende aanloop was. Bij elk verkocht item
keken we elkaar aan en dachten, dat scheelt weer met sjouwen. Het
ging ons niet om het geld, maar om de lol.
Pareltjes
Het verkopen van je oude spullen, tezamen met vele anderen schept
een gezellige sfeer.
Aandoenlijk was het meisje dat langskwam en zo blij was dat het
knuffelbeest er nog stond waar ze aan het begin al verliefd op was
geworden. De hele vrijmarkt had ze met haar ouders afgelopen,
maar haar zinnen had ze gezet op dat poesje. Voor 20 cent kocht zij
de knuffel en waren er twee mensen erg blij! Hilarisch was de vrouw
die dvd’s uitzocht en tussen alle goeie films een titel aantrof “neuken
doe je zo”. De eigenaar haalde zijn schouders op en zei laconiek “ja,
daar moet ik ook vanaf, geloof het of niet maar die kreeg ik gratis bij
een lidmaatschap van BNN”. Velen mensen kwamen langs voor een
vluchtige blik, sommige kochten wat, anderen bleven lang staan om
eindelijk een praatje te kunnen maken in alle rust. Het grootste en
plezierigste succes van de dag vond ik dat mijn zoon ging portrettekenen. Hij keek de kunst af hoe zijn tante aan voorbijgangers vroeg
of ze een portret wilde en deed dit daarna vol verve na. Zo kon hij op
deze ochtend prachtig alle sociale vaardigheden oefenen, van groeten, iets (durven) vragen en het ontvangen van complimentjes. Het
was zo leuk om te zien en hij was duidelijk helemaal in zijn element.
Love to share
Mijn zus en ik hadden vooraf al gesteld dat we niets meer mee naar
huis wilde nemen, maar achteraf in een container gooien vind ik
ook geen optie. Beide waren we het erover eens dat het dan gewoon naar een goed doel zou kunnen gaan. Allebei hadden we gelezen over Love to share, een uitdeelpunt waar iedereen, woonachtig in gemeente Uithoorn, gratis spullen kan halen (en natuurlijk kan
brengen). Daar wordt kleding, schoenen, speelgoed en klein huishoudelijk spul ingezameld. Love to share staat simpelweg voor een
ander blij maken met spullen die we zelf niet meer nodig hebben.
Een heel mooi streven in deze consumptie maatschappij. Elke dinsdag- en vrijdagochtend van 09.30-11.30u kan men daar terecht bij
de Evangelische Christen Gemeenschap (ECG) (zij-ingang) op de
Herman Gorterhof nummer drie.

Regio - De organisatie van het
Bloklandfeest is er naar eigen zeggen wederom in geslaagd om een
goed programma neer te zetten.
Op 1 mei wordt de aftrap gegeven
voor het weekend vol feest met ook
dit jaar weer een programma voor
elke doelgroep. Met trots presenteren zij Op de donderdagavond de
Dance avond met twee top DJ’s . Allereerst Dj Paul Elstak!!
Deze ervaren DJ heeft al meerdere hits op zijn naam staan waaronder ”Rianbow in the sky “en hij
verzorgde de titelsong voor de film
New kids Turbo. Alsof dat nog niet
genoeg is hebben we daarnaast
ook nog Wildstylze!! Hij scoorde afgelopen jaar een gigantische hit
met “Year Of Summer” en de remix
“Earth meet water”. Dj Dirty German
zal de gehele avond begeleiden en
zal de avond afsluiten met een paar
lekkere Oldschool plaatjes.
Pater Moeskroen en BZB
Het feest is natuurlijk nooit compleet als Pater Moeskroen en BZB
niet zijn geweest. Deze twee bands
zetten al jaren samen een succesvol
optreden neer.
Op de vrijdagavond zullen zij wederom gezamenlijk op het podium
staan om er weer een fantastische
avond van te maken.
Voor de beide bands is dit een avond
waar ze naar eigen zeggen het hele
jaar naar uitkijken. Deze twee ervaren bands weten er ieder jaar weer

in te slagen om een geweldige sfeer
neer te zetten, door de vele bekende nummers met veel enthousiasme
te spelen.
Zaterdagavond rocken ze weg met
één van de legendarische zangers
uit Nederland, Barry Hay wel bekend van de Golden Earing. In 2012
is Barry Hay naast de Golden Earing samen met vier jonge talentvolle muzikanten een nieuw band gestart onder de naam “Barry Hay Flying V Formation”. Ze spelen verrassende versies van Earring klassiekers, een mix van favoriete bewerkte covers en nieuw eigen materiaal. Naast Barry Hay komen ook de
Wembley’s de tent op z’n kop zetten!
Deze band bestaande uit drie vrouwen en één man afkomstig uit
Twente en zijn niet vies van een
avond lekker rocken. Op de setlijst staan covers van o.a. Madonna, the Cult, Stones en CCR. Samen met DJ Menzoo zullen zij deze
avond het publiek met veel enthousiasme meenemen in een reis door
de Rockgeschiedenis van de vorige
eeuw. Om het weekend compleet te
maken zal het duo Dik en gezellig
het weekend afsluiten.
Kortom... voldoende reden om op
1,2 en 3 mei naar het Bloklandfeest
te komen. De kaartverkoop is inmiddels in volle gang. De kaarten
zijn verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen (zie hiervoor de website)
en te bestellen op www.bloklandfeest.nl of via de facebookpagina.

Robert Kranenborg op
bezoek bij Kaas en Zo
Regio - Er wordt momenteel een
promotiefilm gemaakt over ECHTE Hollandse Kaas. Daarbij wordt
aandacht geschonken aan elke
fase in het traject van koe naar
consument. Elke stap wordt in
die promotiefilm gevolgd, dus
van koe naar boer, van boer naar
kaasmakerij, van kaasmakerij
naar groothandel, van groothandel naar kaaswinkel en van kaaswinkel naar de uiteindelijke consument. Om daarbij aan te tonen
dat kaas niet uitsluitend gebruikt
kan worden als broodbeleg, maar
dat er ook allerlei lekkere gerechten meegemaakt kunnen worden bezocht top-kok Robert Kranenborg de KAAS en ZO-winkel
van Stijn Melenhorst in winkelcentrum Amstelplein te Uithoorn.
De makers van de promotiefilm
kozen speciaal voor deze winkel
omdat daar het kaasassortiment
erg groot is: maar liefst ruim 90
verschillende Hollandse kazen
en ruim 80 verschillende buitenlandse kazen vormen het vaste
en toch steeds wisselende assortiment in de winkel. Robert Kranenborg had dus keuze genoeg.
U ook als u de winkel van Stijn
Melenhorst bezoekt!

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,
Afscheid wethouder Maarten Levenbach.
In mijn vorige columns heb ik uitgebreid stilgestaan bij de
carrière van de wethouders Jeroen Verheijen en Ria Zijlstra.
Vandaag wil ik de laatste van het drieluik behandelen: wethouder Maarten Levenbach .
In een gezellige ambiance, met een heerlijke kop dampende
koffie met buiten een gure harde wind en regen, vindt mijn
gesprek plaats met wethouder Maarten Levenbach. Mijn eigen relatie met wethouder Levenbach gaat terug tot de oprichting van de OVU, op 27 november 1992. Maarten en een
handjevol andere ondernemers, waar ik er ook een van was,
waren vanaf het eerste begin lid van de toen net nieuw opgerichte OVU, toen nog voorgezeten en tevens mede-opgericht door onze lokale notaris Henri Holsteyn. Ik kende
Maarten toen nog niet want ik was net 2 jaar woonachtig in
Uithoorn, maar via mijn toenmalige vrouw leerde ik Maarten kennen. Een gesoigneerde man met uitstraling, vaak
te zien met een statige hoed op. Maarten heeft het in zich
mensen voor zich te winnen, maar kan ook zeer dwingend
overkomen, zeker als het zijn belangen betreft als wethouder. Vrienden maken op zo’n positie is haast een onmogelijkheid, toch heeft hij diverse goede contacten aan zijn bestuurlijke periode overgehouden. Het is ook een man die
wat te vertellen heeft en waar je graag met volle aandacht
naar luistert, ook al is het niet altijd in jouw voordeel. Ondanks een jarenlange goede samenwerking hebben Maarten en ik, zeker waar het beslissingen betrof die ik met de
ondernemers moest nemen vanuit het overkoepelende orgaan de SUB, toch meerdere malen de degens gekruist. Wat
wel altijd overeind bleef was het respect, de waardering en
het vertrouwen in elkaar. Laten we even een stukje van zijn
loopbaan doorlopen.
In 1990 de gemeentelijke politiek ingegaan en van 1992 tot
1994 als wethouder in onze gemeente gewerkt. Het betrof
hier slechts een halve ambtsperiode, omdat hij een tussentijds aftredende wethouder heeft vervangen. Na de verkiezingen in 1994 niet teruggekeerd als wethouder, maar is
toen fractievoorzitter van de PvdA geworden, dit tot 1998.
Maarten, inmiddels getrouwd met zijn Oostenrijkse liefde,
vond dat heen en weer gereis maar niks en stapte uit de lokale politiek. Toch bleef het altijd kriebelen en toen in 2007
gevraagd werd of hij weer wethouder wilde worden voor een
halve ambtsperiode, heeft hij zijn keuze gemaakt: hij kwam
als wethouder terug naar Uithoorn. Toen men hem voor de
verkiezingen van 2010 vroeg of hij zij ambtstermijn nog eens
wilde verlengen met een extra 4 jaar als wethouder, heeft hij
na enig aarzelen toch “ja” gezegd. Nu echter is het mooi geweest, aldus Maarten, die inmiddels 73 jaar is, ook al geef je
hem dat beslist niet. Maarten heeft nooit de confrontatie uit
de weg gegaan, stond altijd open voor de dialoog, met iedereen. Bewust ging hij altijd naar de markt op woensdag:
“dat was voor mij een soort open spreekuur”, zo verklaart
Maarten. Hij kent dan ook geen uitdagingen, maar noemt
het “problemen oplossen”. “Samenwerken is leuk, ook al zijn
we het niet altijd eens, voor mij is het glas altijd halfvol”, aldus Maarten. Zijn credo is: “Ik doe wat ik leuk vind en wat
ik doe vind ik leuk”!
We zullen deze imposante figuur binnen onze gemeente
missen, ook al zullen we hem zeker nog regelmatig tegen
het lijf lopen. In de wintermaanden in Oostenrijk, waar zijn
vrouw een skiverhuur runt, en in de zomer in Uithoorn. Stil
zitten zal hij zeker niet doen, hij mag echter zijn tijd nu volledig zelf gaan indelen en mag van zijn verdiende rust gaan
genieten.
Ik wil afsluiten met Maarten heel veel succes toe te wensen
in zijn verdere carrière en leven. Dank je wel Maarten voor
alles wat je voor Uithoorn/De Kwakel hebt gedaan en dank
voor onze jarenlange prettige samenwerking. Ik wil afsluiten met een tekst van hem die hij altijd gebruikte aan het
eind van een vergadering die hij weer eens had voorgezeten
en waar als slot de rondvraag nog kwam. Hij zij dan altijd:
“Ik wil graag op rechts beginnen met de rondvraag, om uiteindelijk op links te eindigen, daar waar mijn politieke voorkeur ligt!”
Maarten nogmaals dank voor alles, we zullen je nooit vergeten, het ga je goed!
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland. Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle
kennis, netwerken en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliersvereningen is. Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van alle aangesloten ondernemers, het is er niet voor niets!
Voor meer informatie zie: www.opencoffee-amstelland.nl
Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU
Spreuk van de maand:
“Loop nooit jezelf voorbij, want dan moet
je immers jezelf toch weer inhalen”
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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.

Bijen houden 2
Vorig jaar zomer schreef ik een
stukje over bijen. Omdat het de
laatste jaren slecht met ze gaat,
had ik besloten ze een handje
te helpen door een bijenvolkje te
gaan houden.
Met mijn eerste’ volkje in wording’ is het helaas niet goed afgelopen. De koningin bleek na
enkele maanden darrenbroedig te zijn. Waarschijnlijk is ze
op haar bruidsvlucht niet goed
bevrucht. Daardoor kon ze alleen nog onbevruchte eieren leggen. En daaruit komen alleen
maar darren, mannetjes. Darren
zijn uitvreters, goed voor de sex,
maar verder kun je er niet veel
mee als bijenhouder. Ze laten je
volk niet verder groeien en ontwikkelen, en ze halen ook geen
honing.
Maar in de nazomer was er gelukkig een herkansing en kon ik
toch nog met een (klein) bijenvolkje de winter in gaan. Eigenlijk
te klein om een lange en strenge winter te doorstaan, maar gelukkig was de winter erg zacht en
niet lang.
Al in februari kwamen de bijen
op een relatief warme dag de
kast uit, op zoek naar vers stuifmeel. Dat was al beschikbaar
van sneeuwklokjes en krokussen, die toen al volop bloeiden.
Al snel volgden de wilgen, die
ook veel stuifmeel leveren. Dat

stuifmeel heeft het bijenvolk nodig om nieuwe bijen te maken.
De afgelopen maanden is mijn
volk daardoor enorm gegroeid.
Op sommige dagen werden er
meer dan 1.000 nieuwe bijen
‘geboren’. De afgelopen weken
bloeiden de paardenbloemen en
ook de fruitbomen die her en der
nog bij boerderijen staan. En niet
te vergeten de herik. Die bloemen hebt u niet kunnen missen
de afgelopen weken, ze kleuren vele bermen en braakliggende terreinen helemaal geel,
en leveren zowel stuifmeel (voor
de groei van het volk) als nectar (voor energie, en voor de honingvoorraad voor moeilijke tijden). Vorige week heb ik de eerste kastanje bomen al zien bloeien. Aan voedsel dus geen gebrek momenteel.
De komende maand ga ik proberen van mijn ene bijenvolkje er
2 te maken, of misschien wel 3.
Daarvoor moet ik ze stimuleren
om nieuwe koninginnen gaan
maken. Daarover volgend keer
meer. Tot nu toe geniet ik bijna elke dag van de bijen natuur dichtbij huis. Ze zijn waarschijnlijk ook
wel bij u in de tuin op bezoek zijn
geweest de afgelopen maanden, want ze vliegen tot wel 3
km ver. Kijk maar een wat er allemaal vliegt op de bloemen. Veel
kijkplezier.
Groeten van een bijige IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
4 Mei in Het Egeltjesbos

Dodenherdenking De Kwakel
De Kwakel - Het 4 mei comité de
Kwakel (scoutinggroep St. Joannes)
organiseert dit jaar voor de zesde
keer een 4 mei herdenking. Deze
vindt plaats in het Egeltjesbos in de
Kwakel. Het thema is “Vrijheid geef
je door in wederkerigheid”. 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 toneelvereniging Genesius 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.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Goudwisselkantoor elke
zaterdag in Uithoorn
Uithoorn - De prijs van goud en
zilver staan nog steeds hoog. Dat
maakt het voor veel mensen aantrekkelijk hun sieraden en oude munten in te wisselen voor euro’s. Goudwisselkantoor helpt hierbij en is een familiebedrijf pur sang.
Naast de 30 vaste locaties in heel
Nederland, kan men ook terecht in
het mobiele kantoor. Elke zaterdag
staat het mobiele kantoor op parkeerplaats bij het Potgieterplein in
Uithoorn. Het mobiele kantoor is
uitgerust met alle mogelijke faciliteiten zodat ze van alle gemakken zijn
voorzien! Een ontvangst- en wacht
ruimte en een apart taxatiekantoor
voor de taxatie zijn belangrijke onderdelen. Hoe komt het dat het bedrijf zo gegroeid is? Erik de Ruiter
antwoordt: “Wij hebben ruim 25 jaar
ervaring in de goud- en zilverhandel en bieden een goede prijs. Bovendien zijn we discreet en eerlijk:
zo testen wij het goud en zilver waar

de klant bij is, in een aparte taxatieruimte. Daar nemen we alle tijd voor.
Vervolgens kan men bij ons kiezen
voor contante betaling of overschrijving via de bank. Naast de goud en
zilver waarde van munten kan de
verzamelwaarde van de munt ook
van belang zijn, bleek kort geleden
toen Goudwisselkantoor een kwartje uit 1817 kocht dat een waarde
vertegenwoordigde van maar liefst
76.000 euro. ,,Dit soort gevallen komen natuurlijk niet vaak voor, maar
zijn wel erg bijzonder.” Het Goudwisselkantoor is gericht op de inen verkoop van goud, zilver en munten. Ook verpanden is bij Goudwisselkantoor geen probleem. Het mobiele kantoor is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 16.30. Klanten
kunnen zonder afspraak binnenlopen voor taxatie.
Kijk voor meer informatie op de
website www.goudwisselkantoor.nl
of zie advertentie in deze krant
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Laatste dakpannen op
woningen Beleef Buitendijks
Uithoorn - Recentelijk heeft demissionair wethouder Jeroen Verheijen
de laatste dakpannen gelegd op
een woning in het nieuwe woongebied ‘Beleef Buitendijks’. De woningen in de eerste fase zijn allemaal
verkocht. In juli worden de eerste
sleutels uitgereikt. In mei begint de
inrichting van het openbaar gebied.
Beleef Buitendijks in Legmeer-West
(in de ‘vork’ van de voormalige oude
spoorbaan/busbaan) komt op een
bijzondere manier tot stand want de
toekomstige bewoners waren/zijn
bij het ontwerp betrokken. Dat gebeurde in workshops waarbij ook de
makelaar, buurtbeheer, woningcorporatie Eigen Haard, de architect en

de stedenbouwkundige betrokken
waren. Op deze manier ontstonden
ontwerpen die goed aansluiten op
huidige woonwensen. Eind mei vorig jaar werd de eerste paal geslagen voor het contingent woningen
in Buitendijks.
Wethouder Verheijen prees de inzet
van Woningbouwontwikkelaar Kalliste Naarden en bouwbedrijf UBA
Bouw Uithoorn waardoor een goede
samenwerking mogelijk was tussen
alle partijen. Volgens Verheijen is
consumentgericht bouwen het bouwen van de toekomst. Hij citeerde
daarbij één van de bewoners: “We
zijn geen huizen aan het bouwen
maar een buurtje aan het maken”.

Koningsspelen op
de Fontein
Uithoorn - Op vrijdag 25 april hebben we op de Fontein de Koningsspelen gevierd. ’s Morgens zaten we
met alle kinderen in de hal aan het
heerlijke ontbijt. De hal kleurde door
alle oranje geklede kinderen, ouders
en leerkrachten en de versiering geheel oranje.
Als warming up voor onze Koningsspelen hebben we met elkaar meegedanst op de ‘Doe de Kanga’ tijdens de officiële opening door Koning Willem Alexander. Vervolgens
gingen de kinderen van de groepen

1 t/m 4 naar sporthal de Phoenix om
daar te klimmen, te klauteren en te
glijden.
De reuzenschommel was natuurlijk
favoriet! De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gingen naar het sportveld van korfbalvereniging Atlantis
waar ze verschillende spellen hebben gespeeld.
Van Koninklijke Wintersport tot Paparazzi…. Alle kinderen hebben
enthousiast meegedaan en gesport,
waardoor het weer een geslaagde,
Koninklijke sportdag is geworden.

Bijzondere vakanties van
het Rode Kruis
Uithoorn/De Kwakel - Het hele jaar
door gaan plaatsgenoten met veel
plezier een weekje op vakantie met
het Nederlands Rode Kruis. Mensen
die er om allerlei redenen niet meer
‘zomaar’ even zelfstandig tussenuit
kunnen. In de speciale vakantiehotels
en op de boot – het MS J. Henry Dunant die door heel Nederland vaart is alle zorg en hulp aanwezig die nodig is om de gasten een onvergetelijke week te bezorgen. Dankzij een
mooi legaat is de afdeling Uithoorn/
De Kwakel van het Nederlandse Rode Kruis in de gelegenheid om de-

ze reizen in de 2e helft van het jaar
aan te bieden met een aantrekkelijke
korting. Hierdoor wordt het ook voor
mensen met een beperkt budget mogelijk om eens lekker weg te gaan.
Er is wel een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol=vol, en dit
aanbod is uitsluitend bedoeld voor
inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Denkt u na het lezen hiervan, dat
zou ik ook wel willen of wilt u gewoon
wat nadere informatie, neem dan gerust contact op met Lydia Bruinsma,
coördinator bijzondere vakanties: tel
0297566461.

Filatelisten in Uithoorn
Uithoorn - Wij gaan weer de maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn houden op zaterdag 3
mei. Er is ruimte genoeg om te parkeren en om postzegels te ruilen in
het Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Zoals vanzelfsprekend is het op deze
beurs altijd gezellig om er te praten
over de filatelistische hobby bij een
kopje koffie. Er zijn altijd leden van
de Filatelisten vereniging aanwezig,
bij wie U informatie kunt inwinnen
over het verzamelen van postzegels
.Ook is er de mogelijkheid, dat er

advies wordt gegeven bij taxatie en
verkoop van verzamelingen. Ruilen,
kopen, verkopen in een ontspannen
sfeer, dat vindt je op deze ruilbeurs.
Ook zijn er de vertrouwde handelaren aanwezig. Ook kan men er in de
insteekboeken met postzeges voor
1 stuiver gaan kijken. De jeugd is
zeer zeker welkom om te ruilen en
voor eventuele vragen over het verzamelen van postzegels. De ruilbeurs is open van 10.00 uur tot 15.00
uur. Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn. Wilt U meer
weten, bel dan 0297-525556.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het
tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Roeibootje
“Afgelopen vrijdag ontdekte ik
dat mijn roeibootje die in de
Uithoornse Polder lag, verdwenen was.
Ook de bijbehorende peddels
die verderop in een vogel observatiehutje lagen waren verdwenen. Het bootje lag op het
land niet ver van de voormalige vuilnisbelt aan de Amsteldijk
Zuid en werd gebruikt bij het
faunabeheer in de polder. Het

bootje was van plastic, groen/
beige van kleur en had een
ronde voorkant (ong. 160 x 80
cm). Wie het bootje kan terugbezorgen of weet waar dit nu
ligt wordt vriendelijk verzocht
te bellen naar 0297-566483. “
Martin Wezel
Voorzitter Wild Beheer
Eenheid Amstelland/
Faunabeheerder

Schilderijenexpositie
Beweging en Rust
Uithoorn - De schilder Piet Oussoren exposeert zijn werk in
wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 1422 AT Uithoorn.
Van 2 mei tot en met
31 augustus a.s. Thema van de tentoonstelling is Beweging
en Rust. Het werk bestaat uit mooie landschap
schilderijen,
Abstracte werken in
beweging.
De deuren zijn open
van 09.00 tot 15.00
uur.op werkdagen. De
entree is gratis.

Klein orkest KnA wederom
naar Elfia Fantasy Fair!
Uithoorn - “King Arthur and his
Knights”…dat was dit jaar het thema van de 10e editie van Elfia (de
Elf Fantasy Fair). Ook dit jaar werd
het fantasy event gehouden op een
prachtige locatie: de kasteeltuinen
van kasteel De Haar te Haarzuilens.
Het Klein Orkest van KnA was daarbij. Elfia vond plaats tijdens het afgelopen Paasweekend (19, 20 en 21
april jl.).
In navolging van vorig jaar, toen
het Klein Orkest was omgedoopt
tot “The Hobbit Orchestra”, speelde het Orkest nu, geheel in stijl met
het thema, onder de toepasselijke
naam: “The Round Table Orchestra” onder leiding van dirigent Richard Wortel.
In de kapel van het kasteel, waar
overigens de akoestiek geweldig
was, speelden de 30 orkestleden
prachtige Barok muziekstukken,
die speciaal voor deze gelegenheid
waren gearrangeerd door de dirigent van het orkest. De bezoekers
van Elfia konden genieten van totaal 14 mooie stukken van o.a. Henry Purcell: een selectie uit de “Opera van King Arthur” en de Ouverture to “Fairy Queen”, Zadok the Priest
van Händel, onder voetballiefhebbers bekend als de UEFA Champions League thema en natuurlijk,
vanwege Pasen, mocht het Hallellujah van Händel niet ontbreken.

Repeteren
Naast het feit dat Richard Wortel
speciaal voor Elfia 14 muziekstukken heeft gearrangeerd en de muzikanten wekenlang flink aan het
repeteren waren werd door de enthousiaste orkestleden ook hard gewerkt aan de Barok kostuums, die
voor deze gelegenheid zelf gemaakt
werden. Want ja, een bezoek aan Elfia doe je natuurlijk wel in stijl. Alles is zelf gemaakt onder leiding van
Bep Welters, een vriendin van de
muziekvereniging en zelf een vervend Elfia-bezoekster en kostuumsmaakster. Dit maakte het geheel
helemaal af en het leuke was dat iedereen van het orkest er aan heeft
meegewerkt.
Fotograaf Frans de Winter uit
Utrecht heeft zowel tijdens onze
voorbereidingen als tijdens één van
onze optredens prachtige foto’s gemaakt. Deze zijn te bewonderen op
onze openbare facebook KnA ledenpagina. De foto bij dit stukje is
ook van zijn hand.
Vind jij het ook leuk om in zo’n enthousiast orkest mee te spelen?
Speel je al een instrument? Of wil
je graag een instrument leren bespelen? Nieuwe leden zijn altijd van
harte welkom. Meer info: www.knauithoorn.nl of stuur een mailtje naar
kna.secretariaat@gmail.com
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Legmeervogels zaalvoetbal 1 verliest
eerste nacompetitiewedstrijd
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 25
april speelde Legmeervogels de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen
Genclik United in Sporthal De Vang
in Zaandam. De nummer 3 van de
Hoofdklasse B tegen de nummer
3 van de Hoofdklasse A. Veel wist
men niet van deze ploeg, wel dat ze
de beschikking hebben over spelers
die op hoog niveau spelen in het
amateurvoetbal. Een lastig karwei,
maar zeker niet kansloos.
Legmeervogels begon aftastend aan
het duel en Genclik United maakte
het spel. Legmeervogels loerde op
de counter. Legmeervogels had het
lastig tegen een ploeg met een aantal zeer technisch vaardige spelers.
Verdediging en doelman Brouwer
moesten dan ook vol aan de bak.
Helaas kon men niet voorkomen dat
men al snel tegen een 1-0 achterstand aankeek. Een afvallende bal
werd buiten het zicht van doelman
Brouwer uiterst beheerst strak in de
rechter benedenhoek geplaatst, 1-0
in de 6e min.

Zelden
Legmeervogels had het lastig en
wist maar zelden echt gevaarlijk
te worden voor het doel van Genclik United. Het was moeilijk door
de verdediging heen komen, en
anders was daar hun doelman die
het niet al te lastig werd gemaakt.
Het was dan ook 10 minuten later
dat Legmeervogels op ruimere afstand werd gezet, 2-0 in de 16e min.
Daarna wist Legmeervogels, hetzij
met enig fortuin, stand te houden
tot aan de rust. Genclik United wist
een paar keer het houtwerk te raken, ballen werden van de lijn gehaald en Patrick Brouwer had een
aantal goede reddingen in huis. De
ruststand werd dus 2-0. De 2e helft
was min of meer het zelfde spelbeeld te zien, maar Legmeervogels
begon wel meer van zich af te bijten en meer kansen te creëren. Toch
kwam men na 5 minuten met een
man minder te staan, omdat Stefan van Pierre een gele kaart kreeg
wegens een overtreding. Legmeer-

vogels kwam onder druk, maar het
was Ibrahim el Ahmadi die scherp
was en de bal wist te onderscheppen. Hij kon alleen op de keeper af
gaan en wist de bal langs de keeper te werken, 2-1 in de 6e min. Een
heerlijke opsteker voor de ploeg,
maar dit werd al weer snel de kop
in gedrukt. Dezelfde minuut maakte Genclik United er alweer 3-1 van.
Spannend
Daarna werd het een spannende pot, waarbij Legmeervogels
steeds meer uit haar schulp kroop.
Toch bleef Genclik United, mede
door hun technisch vaardige nummer 5, zeer gevaarlijk. Legmeervogels moest een aantal keer de bal
van de lijn halen, Patrick Brouwer
moest een aantal reddingen verrichten, en anders liep een speler
van Genclik United in de weg, waardoor een goal werd voorkomen.
Daarna wist Legmeervogels snel toe
te slaan in de counter. Ditmaal was
het Stefan van Pierre die de bal on-

der de keeper door in het doel wist
te schuiven, 3-2 in de 20e min. Legmeervogels rook bloed en voelde dat er meer te halen was. Men
werd steeds gevaarlijker en de gelijkmaker hing in de lucht. Dat zou
een goede uitgangspositie geweest
zijn voor de return aanstaande vrijdag. Maar helaas liep dit anders. De
nummer 5 van Genclik United wist
zich knap tussen twee man door te
wurmen, waarna de bal in de kluts
na een redding van Brouwer toch
in het doel verdween, 4-2 in de 24e
min. Op dat moment onverdiend,
maar daar koop je niets voor. Zeker
als je zelf tot twee maal aan toe de
kans hebt om in een 2 tegen 1 situatie de gelijkmaker te produceren, maar dit nalaat en tevens de
paal raakt. Over de hele wedstrijd
gezien was dit zeker een verdiende overwinning voor Genclik United, zij waren simpelweg de betere
ploeg. Maar er had meer in gezeten voor Legmeervogels. Legmeervogels is zeker niet kansloos tegen
deze ploeg, en in de vertrouwde
sporthal De Scheg, waar Legmeervogels altijd haar sterkste wedstrijden speelt, moet deze ploeg te kloppen zijn. Maar dan moet men wel
ontzettend scherp en effectief zijn.

KDO 2 boekt ruime
overwinning concurrent
De Kwakel - Voor KDO 2 stond afgelopen zondag de beladen wedstrijd tegen Kampong 3 op het programma. Voorafgaand een spannende kraker in de onderste regionen van de 2e klasse reserve, waarbij Kampong op een 11e plaats staat
met slechts 3 punten voorsprong op
KDO. Er moest dus gewonnen worden door de ploeg van Richard van
Dijk om de nacompetitie te ontlopen.
KDO begon zeer voortvarend en
wist Kampong vanaf het begin onder druk te zetten. In de 10e minuut
leverde dit het eerste doelpunt op
van de wedstrijd. Na een goede actie aan de rechterkant van Patrick
van der Nesse wist Remco de Boer
de openingstreffer aan te tekenen.
Even later moest Remco zich noodgedwongen laten wisselen voor Fabian van der Hulst. Kampong probeerde de score gelijk te trekken,
maar mede dankzij een oplettende
Tim ten Brink bleef de voorsprong
van KDO behouden. Na een half
uur spelen zorgde invaller Fabian
voor de tweede treffer van KDO. Na
een prima solo aan de rechterzijde
knalde Fabian met links in de verre
hoek. Met deze terechte stand werd
de rust bereikt.

Na rust ging KDO verder waar het
in de eerste helft mee geëindigd
was. In de 55e minuut wist Patrick
de wedstrijd op slot te gooien door
de 3e Kwakelse treffer aan te tekenen. Kampong bracht even later de spanning terug in de wedstrijd dankzij een vrije trap vanaf circa 20 meter. De centrale middenvelder van Kampong wist de bal langs
de muur te krullen en liet Tim kansloos. Fabian maakte aan alle illusies
van Kampong een einde door met
een knal in de verre hoek te zorgen
voor de 4-1 voorsprong van KDO.
Vlak voor het einde van de wedstrijd
maakte Elton Shehu de 5-1 op aangeven van Fabian die prima in de
diepte werd gestuurd door Patrick
Schijff. Met deze score werd het
eindsignaal bereikt.
Dankzij deze prima overwinning is
KDO op de ranglijst voorbij Kampong gegaan en bezet het met nog
een wedstrijd te gaan de veilige negende positie. Volgende week staat
de wedstrijd uit bij Hercules 4 op
het programma. Hercules staat op
de zevende positie met drie punten voorsprong op KDO. Bij een
overwinning van KDO is het tweede elftal nagenoeg zeker van directe handhaving in de tweede klasse.

Hockey recreanten
zoeken spelers!
Uithoorn - Voor zowel beginnende
als gevorderde spelers op de maandagavond en zondagochtend. Er is
een mixed team en damesteam voor
30+. Kom vrijblijvend langs! Op de

maandagavond van 20.45 uur tot
22.00 uur. Op de zondagochtend van
09.00 uur tot 10.00 uur. Of mail voor
meer informatie naar: recreantenhockey@quivive.nl t.a.v. Angelique Liem

Ton Duivenvoorde winnaar
Regio - Jongsleden zaterdag stond
de derde vitesse vlucht op het programma voor de duiven van de duivenliefhebbers van “P.V. rond de
Amstel”.
Deze keer werden de duiven weer
gelost in het Belgische Duffel. De
weersomstandigheden waren al
vroeg goed. Zodoende werden de
duiven al om 08:45 uur gelost bij
een matige oost zuidoosten wind.
Met deze windrichting kunnen de
duiven met hoge snelheden richting
hun hok vliegen en dat gebeurde
dan ook want het was bij Ton Duivenvoorde in De Hoef waar de eerste duif al om 09:58:17 uur op zijn
hok landde. De “478” had gevlogen met een snelheid van 1731 m.
p/min. wat overeenkomt met ruim
103 km. p/uur. Ook Ton is sinds kort
gepensioneerd en heeft zodoende
meer vrije tijd om voor zijn duifjes te
zorgen hetgeen de andere duivenliefhebbers direct al hebben kunnen merken! Tweede op deze vlucht
werd Peter Bosse uit Uithoorn. Op
de derde plaats gevolgd door Theo
Vlasman uit Uithoorn die met maar
zes duifjes mee een prima prestatie afleverde.
Theo inmiddels bijna 87 lentes jong
is nog steeds zeer actief in de duivensport. Zo maakt hij iedere week
samen met een ander jeugdlid
Theo Kuijlenburg de duivenmanden
schoon waarin de duiven vervoerd
worden. Grote klasse mannen, complimenten voor wat jullie nog steeds
presteren!! In Rayon F kwamen Ton,
Peter en Theo respectievelijk tot de
volgende prestaties nl. 15e, 21e en
30e van 3309 duiven.

De volledige uitslag:
01. Ton Duivenvoorde, De Hoef
02. Peter Bosse, Uithoorn
03. Theo Vlasman, Uithoorn
04. Ron den Boer, Uithoorn
05. Ali Khodair, Aalsmeer
06. Hans Half, Amstelhoek
07. Martin Bosse, Uithoorn
08. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
09. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
10. Martin v.d. Hoort, Uithoorn
11. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
12. Rob v.d. Wal, Mijdrecht
13. Theo Fiege, Uithoorn
15. Darek Jachowski, Mijdrecht
16. Harry Hendriks, Vinkeveen
17. Jan Koek, Mijdrecht
18. Co Oussoren, Vinkeveen

Alternatieve Paasdrive
bij BVU
Uithoorn - Op maandag 14 april
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 5e en tevens laatste ronde in de 5e parencompetitie. Waar
traditiegetrouw rond deze tijd een
Paasdrive wordt georganiseerd,
koos BVU voor een reguliere competitieavond met Paas-invloeden.
Zo was er een overvloed aan paaseitjes en werden er lekkere hapjes
geserveerd. Ook waren er een aantal Paasprijsjes te verdienen. Doordat deze avond tevens bekend werd
wie ging promoveren of degraderen
was er wel degelijk een spannend
wedstrijdelement en dan met name
onderin de A-lijn. In beide lijnen was
de top 4 wel min of meer bekend, alleen de volgorde nog niet.
A lijn
In de A-lijn lieten Wim en Marcel zich niet overdonderen door de
Paaskleuren om hen heen. Met een
12e plaats in de totaalstand tot en
met vorige week gingen zij het niet
redden en net gepromoveerd, wilden zij toch nog wel wat langer in
de A blijven. Dus moest er gewonnen worden en dat deden zij ook.
Met een score van 61,11% stegen
zij in de totaalstand 2 plaatsen en
dat was net genoeg. Tweede werden
Hetty en Tini met 56,60%, zij stegen

1 plaatsje in de eindrangschikking.
Ook Bep en John hadden nog even
een goede avond nodig. Zij werden
3e met 54,51%, maar helaas was
dat net niet genoeg. De catastrofe
van vorige week heeft hen uiteindelijk de das om gedaan. Bovenin zakten Ineke en Elisabeth van 1 naar 3;
Martin en Marineke stegen 1 plaats
van 3 naar 2 en de nieuwe periode
kampioenen zijn Tineke en Anke.
B lijn
In de B-lijn was, zoals gezegd, de
top 4 wel een beetje bekend. Huib
en Lambert waren 2 weken niet geweest en moesten dus een achterstand wegpoetsen. Dat deden zij
met gemak.
Met hun score van 63% werden zij
1e in de B-lijn en eisten zij daarmee
ook de 1e plaats in de eindstand op.
Gelegenheidskoppel Cor en Gijs
scoorden een mooie 2e plek met
58,75%. Henk en Leo, aldoor boven
in terug te vinden, werden 3e met
55%, zij zakten in de eindstand weliswaar 1 plaatsje, maar komen volgende week weer uit in de A-lijn.
Theo, die deze week met Harry
speelde, zorgde er zo voor dat hij en
Loes op 3 bleven staan en ook hen
zien wij volgende week in de A-lijn.

Winst houdt
Legmeervogels in de race

Oranjeronde van Amsterdam

Driemaal winst voor UWTC
Uithoorn - Zaterdag 26 april was
er dichtbij huis een criterium op de
baan van Sloten. De junioren Koen
de Best en Bart de Veer mochten als
eerste van start. Er wisten uiteindelijk toch 5 renners te ontsnappen,
die voor het podium konden gaan
strijden. Koen en Bart reden in het
peloton naar plaats 17 en 20. Bij de
sportklasse was de winst voor Harry
van Pierre uit de Kwakel.
Ronde van de Bult
Ook op zaterdag de ronde van de
Bult in Leiden. Menno van Capel en
Sven Nijhuis stonden aan de start
bij de nieuwelingen, jongens van
15 en 16 jaar. Bij de start ging het
meteen hard en al snel demarreerde enkele renners weg en die reden
de hele wedstrijd aan kop. Sven en
Menno bleven goed in het peloton
en Sven is 26e geworden en Menno 27e.

AH Jos van de Berg jeugdronde
Zondag 11 mei wordt de AH Jos
van de Berg jeugdronde verreden
op het parcours rondom sportpark
Randhoorn. Dit is tevens een selectiewedstrijd voor het NK, dus de
verwachting is dat er sterke deelnemersvelden aan de start zullen
staan. Wil je Eric en Stijn en onze
overige jeugdleden eens aanmoedigen, kom dan langs bij UWTC op
zondag 11 mei.
Wil je het wielrennen zelf ook eens
proberen? Kom dan eens meetrainen op de dinsdagavond bij UWTC.
Meer informatie op: www.uwtc.nl/
wielren/jeugdwielrennen/jeugdtraining

Jeugdtoernooi Lisse
Op zondag 27 april gingen Mees
van Smoorenburg, Eric Looij en
Stijn Ruijter richting de bollenvelden. Mees reed naar de 18e plaats
bij categorie 3 en eindigde daarmee
midden in het peloton. In de wedstrijd van Eric Looij (cat. 6) werd
vanuit de start hard gereden waardoor ontsnappingen kansloos waren. Eric reed steeds attent voorin
het peloton en was de snelste in de
eindsprint. Bij Stijn (cat7) waren er
voortdurend ontsnappingen, meestal eenlingen die snel teruggepakt
werden. Tegen het eind van de wedstrijd lukte het een groepje van 4
renners weg te rijden. Stijn zette met
twee andere renners de achtervolging en vond aansluiting bij de kopgroep. Deze hielden van schrik de
benen stil waarop Stijn en een renner van Swift vol gas doorreden. Ze
pakten gelijk een gaatje en werkte
daarna goed samen. Daarmee sloegen ze een flink gat met het peloton. In de sprint a deux was Stijn de
snelste.

Kienen in het KNA gebouw
Uithoorn - Op zaterdagavond 10 mei organiseert stichting Serviam
weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein.. De
zaal is open vanaf 19.00 uur en we beginnen om 20.15 uur. Op deze
avond kunt u weer vele mooie en leuke prijzen winnen of als hoofdprijs
een van onze bekende enveloppen.

Uithoorn - Legmeervogels blijven
door de winst op Hoofddorp, afgelopen zondag, nog steeds meedoen om een plaats in de nacompetitie. Voor een plaats in de nacompetitie is men mede afhankelijk van
de resultaten van andere. Legmeervogels heeft het dus zelf niet meer
helemaal in eigen hand. Bij het bepalen van de eindklassering speelt
het doelsaldo een belangrijke rol en
als je op de 4e plaats wil eindigen
en meedoen voor de nacompetitie
dan is ook een vereiste dat de nummers 1,2 en 3 al een periode hebben gewonnen. De 1ste periode is
gewonnen door de SO Soest. De 2e
periode is gegaan naar Hoofddorp.
Voor Legmeervogels is het te hopen
dat de 3e periode gaat naar VVIJ
en niet naar een ander. De grootste concurrent is nu Nieuw Utrecht
dat even veel punten heeft als Legmeervogels maar een beter doelsaldo heeft dan Legmeervogels. Nieuw
Utrecht staat ten opzichte van Legmeervogels op een positief doelsaldo van +2. Legmeervogels moet
het nog opnemen, zondag uit tegen het wisselvalig spelend dvc
Buiksloot en de laatste wedstrijd is
thuis tegen Quick 1890 dat nu nog
niet zeker is van lijfsbehoud. Nieuw
Utrecht speelt de laatste 2 duels tegen Hillegom thuis en uit tegen Abcoude. Voor Legmeervogels is het
belangrijk, om een kansje te houden
op de nacompetitie dat beide duels
tegen dvc Buiksloot en Quick 1890
gewonnen worden en het liefst ook
nog met veel doelpunten.
Duel
In de eerste 45 minuten van het duel Legmeervogels – Hoofddorp is
de basis geëgd voor de uiteindelijke overwinning. Als heel vroeg in dit
duel, de 2e minuut, was het Jordy de
Groot welke op aangeven van Mels
Bos de doelman van Hoofddorp,
Danny de Bruin, wist te passeren.
Dan zou je denken dat Hoofddorp
snel de zaak wil rechttrekken maar
niets is minder waar. Legmeervogels is zeer zeker in de eerste 45 minuten heer en meester op het veld

en het is dan ook niet verwonderlijk
dat Legmeervogels in de eerste helft
nog een treffer weet te produceren.
Een pas van achteruit van Robin
Oussoren bereikt precies op tijd de
weg sprintende Jordy de Groot en
hij weet voor de 2e keer in dit duel Danny de Bruin het nakijken te
geven. De rust gaat dan in met een
verdiende 2-0 voorsprong voor de
Vogels. De 2e helft was beduidend
minder dan de eerste 45 minuten.
Hoofddorp zet gelijk na de aanvang
van de 2e helft een offensief in wat
resulteerde in een treffer in de 66ste
minuut. Even hiervoor heeft Laurens
v.d.Greft, deze keer is Jordy de Groot
de aangever, Legmeervogels op een
3-0 voorsprong gezet. De tegen treffer van Hoofddorp in de 66ste minuut zorgt wel voor enig onrust bij
Legmeervogels. Maar gelukkig voor
Legmeervogels weet hoofddorp niet
goed om te gaan met de geboden
kansen en kan Legmeervogels uiteindelijk als overwinnaar van het
veld stappen en op deze manier uitzicht te houden op de nacompetitie.
Legmeervogels tweede elftal levert
net als het eerste elftal een uitstekende prestatie door als nieuwkomer in hun afdeling mee te doen
voor de topplaatsen. Legmeervogels 2 is zelfs al zeker van de nacompetitie. Zo won de ploeg van Peter de Groot met 3-2 van hoofddorp
en ziet dan Kampong uit verliezen
van Nieuw Utrecht. Hierdoor is het
2e elftal, reserve 1ste klasse verzekert van een plaats in de nacompetitie. Het is in theorie zelfs nog mogelijk dat et 2e elftal zelf een periodetitel weet te halen.
Aangewezen periodekampioen of
zelf een periode halen maakt het
verschil in het programma voor de
nacompetitie welke op zondag 18
mei van start gaat. Het is toch een
geweldige prestatie om als nieuwkomer je a gelijkte plaatsen voor
de nacompetitie en dan zou het zo
maar kunnen zijn dat het 2e elftal
in een tijdsbestek van 2 jaar opklimt
van de reserve 2e klasse naar de reserve hoofdklasse

Cees & Ruud halen uit bij
Bridgeclub de Legmeer
Uithoorn - Met een score van
74,17% in de A- lijn lieten Cees &
Ruud de concurrentie al in de tweede zitting verstarren. De nummers
twee, André & Cora, volgden op
ruim dertien procent achterstand
met een weliswaar mooie 60,83%,
maar toch, het verbleekt door dit
historisch optreden. Gerda & Jaap
waren tezamen met Jan & Ben en
Ben & Ger goed voor de kruimels
met respectievelijk 54,58, 52,92 en
51,67%. Benieuwd hoe dit verder
gaat, even diep ademhalen.
In de B- lijn lagen de uitslagen veel
dichter bij elkaar. Sonja & Hans trokken met 62,50% de winst naar zich
toe en bleven Wim & Francis en Tom
& Herman die op 61,81 en 61,46%
uitkwamen zo net voor. Trudy & Cathy haalden als vierde 54,86% op en
Tini & Jo eindigden met 51,04% als
vijfde bij de top van deze lijn.
De C- lijn liet een gedeelde eerste

plek zien. Elly & To gaven het voorbeeld hoe dat moet en de verrassing
was het herstel van Anja & Rob, die
na kennelijk wat start problemen op
het goede spoor zijn gekomen. Beide paren besloten de avond met een
keurige 57,92%.
De derde plaats was voor Lidy &
Ada met 56,25%, gevolgd door Rini & Anneke met 55,83 en Lenie &
Ria met 52,92% als vierde en vijfde.
Daar deze laatste ronde zes zittingen telt is er nog van alles mogelijk
en genoeg tijd voor herstel voor de
achterblijvers.
Bridgeclub De Legmeer speelt nog
twee maal in de barzaal van sporthal
De Scheg en gaat per 14 mei over
naar de zaal van Dans & Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20,
eveneens in Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl , telefoon 0297 567458.
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Winst en verlies voor KDO JG1 op
WA Verlaantoernooi

Goede voorbereiding op de
Polderloop begint bij AKU
Regio - Wandelen heb je van jongs
af aan geleerd. Bij AKU leren we jou
hardlopen. Op dinsdag 6 mei starten wij op de atletiekbaan van AKU
een clinic voor beginnende en gevorderde lopers. Iedereen is welkom, ongeacht je leeftijd of ervaring. Gediplomeerde trainers zullen
je helpen om sterker te worden en
een betere conditie te krijgen.
Na een periode van 13 weken ben
je zeker in staat om tijdens de polderloop op donderdag 31 juli de afstand van 4 kilometer te overbruggen en voor een aantal is de afstand
van 10 kilometer haalbaar.
Wat kunt u van ons verwachten
Hardlopen is meer dan een stukje hollen. Wij vinden het belangrijk dat jouw hele bewegingsapparaat een goede onderhoudsbeurt
krijgt. Een uitgebreide warming-up,
a-specifieke oefeningen en een gevarieerde looptraining zijn vaste bestanddelen van de trainingen. Maar
je krijgt ook voorlichting over lenigheid, spierkrachtontwikkeling, looptechniek, coördinatie, gezonde voeding en goed schoeisel.
Een goede geïnformeerde hardloper blijft het blessurespook de baas.
Dat is ons uitgangspunt. Elke dinsdagavond zullen daarom deskundi-

gen van sportfysiotherapiepraktijk
Plexus tijdens een spreekuur aanwezig zijn. Om beginnende blessures te behandelen en om voorlichting te geven over blessurepreventie.
Polderloop
Op een prestatie volgt een beloning. Dat is naast de voldoening
het aandenken dat je krijgt aan de
finish van de Kooyman Polderloop
die plaatsvindt op donderdagavond
31 juli in de Kwakel. Naar deze loop
werken we met zijn allen toe. Maar
de allergrootste beloning krijg je in
de vorm van een gezond en sterk lijf,
meer energie en zelfvertrouwen.
En samen hardlopen is ook
nog eens supergezellig!
Waar: Sportpark Randhoorn
Wanneer: van dinsdag 6 mei tot en
met dinsdag 29 juli
Hoe laat: van 19.30 tot 21.00 uur op
dinsdag- en donderdagavond
Kosten: 40,- en dat is inclusief het
startbewijs voor de polderloop
Voor meer informatie kunt u de trainers die de clinic verzorgen, benaderen: Peter Klooster cloitre@live.nl
Rene Noorbergen rene.noorbergen
@gmail.com

Topklasseringen van
renners WTC De Amstel
Uithoorn - De renners van WTC
De Amstel hebben zich de afgelopen weken op internationaal niveau
in meerdere wedstrijden goed laten zien. Er was winst voor Jan Lof,
Koos Jeroen Kers en Dylan Groenewegen. Daarnaast waren er tweede plaatsen voor Lars van de Vall en
Patrick Bos.
De grootste klapper kwam van
Dylan Groenewegen. De 21-jarige
renner won in het shirt van de nationale selectie de Ronde van Vlaanderen voor beloften (renners tot 23
jaar). In de sprint van de grote kopgroep was hij de sterkste en zette
Groenewegen zich daarmee in de
etalage van de profploegen. Amstelrenner Jan Lof is ook in vorm. Na
een zege in een bergachtige Zwitserse koers won Lof in een vier-

daagse etappekoers in de Belgische Ardennen de eerste etappe en
eindigde hij als 11e in het eindklassement. In dat klassement werd de
ijzersterke Ouderkerker Lars van de
Vall tweede na elke dag een top-10
klassering te hebben behaald. De
Amstelveense
criteriumspecialist
Koos Jeroen Kers tekende zijn eerste zege op door de Ronde van Gerwen te winnen. Dat lukte een ander specialist uit Amstelveen: Patrick Bos nog niet: hij werd al twee
keer nipt geklopt: zowel in Rotterdam als in Sleeuwijk mest Bos genoegen nemen met zilver. Klimtalent
Derk Abel Beckeringh was de beste Nederlander in de Beloftenversie
van Luik- Bastenaken- Luik. Na een
koers over alle bekende Ardennenhellingen werd Beckeringh 10e.

Top of Flop bij BVK
Uithoorn - Samen met partner Anneke Karlas een treurig makende
laatste plaats met 37,5%, dieptepunt
in hun partnership en een niet gewenste terugkeer naar de gevarenzone in de totaalstand. Er was echter
een ruime compensatie om de familie-eer hoog te houden, want broer
Andre haalde met Nelly Vork vernietigend uit en sloot de avond af
met een score van 71,53%(!!). De 2e
plaats met een eveneens fraaie score van 61,81% was deze week een
prooi voor Margo Zuidema en Francis Terra, terwijl Gerda Bosboom en
Rina van Vliet beslag legden op de
3e plaats met 59,38%. Andre en
Nelly hebben in de totaalstand de
1e plaats overgenomen met 55,58%
gemiddeld, maar Margo en Francis
hijgen hen in de nek met 55,47%.
Met nog 2 ronden te gaan lijkt het
doek onderin nu al wel voor 2 paren gevallen en gaan er nog 5 meedoen voor de laatste 2 degradatie
plaatsen.
B lijn
In de B lijn opnieuw succes voor
Tiny en Adriaan Kooyman met
62,2%, goed voor de 1e plaats en
goed voor een stevige voorsprong in
de totaalstand op nummer 2 en wat
daar nog achter komt. In die totaalstand staan Matty en Kees Overwater 2e en zij lijken dan ook direct door te gaan stoten naar de A
lijn waar zij in de vorige cyclus nog
in de C lijn uitkwamen. Die positie
danken zij o.a. aan hun 3e plaats

deze week met 54,76%. Tussen deze 2 paren nestelden zich Addie de
Zwart en Hettie Kesting met 56,25%.
Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt konden geen vervolg geven
aan hun glorieuze 2e plaats van vorige week, want deze keer moesten
zij alle andere paren boven zich dulden. Onderin de totaalstand moeten
6 paren zich zorgen gaan maken, de
rest lijkt wel veilig.
C lijn
Ook in de C lijn een klapper en wel
voor de weer uitermate fit ogende Ineke Hilliard en Huib van Geffen met 70,14%. Een paar weekjes rust had hen duidelijk goed gedaan. Hilly Cammelot en Mieneke
Jongsma scoorden hun 2e 2e plaats
op een rij(tje) met 61,46% en ook
de 3e plaats leverde een 60+ score op. Dat werd gepresteerd door
Trudy Fernhout en Thecla Borggreven met 60,42% en die versterkten
daardoor hun 4e (promotie)plaats in
de totaalstand. Ineke en Huub gaan
daarin aan kop, op de voet gevolgd
door Hilly en Mieneke, die promotie
niet meer kan ontgaan.
Zo ziet u maar, een topprestatie in
de ene week biedt geen enkele garantie voor de week erna, euforie
kan zo maar omslaan in (overigens
betrekkelijke) droefenis (en andersom uiteraard) en die juist onvoorspelbaarheid zorgt er voor dat dit intrigerende kaartspel zo boeiend en
verslavend blijft.

De Kwakel - Paasmaandag is de
laatste jaren een vaste toernooi
speeldag voor de KDO JG-voetballers. KDO JG1 heeft altijd een haat/
liefde verhouding met toernooien.
Je moet je 3 wedstrijden volledig
concentreren en dat valt niet mee.
De organisatie had 3 sterke teams
gecontracteerd. De eerste wedstrijd tegen NVC was zoals altijd
spannend. KDO veel in de aanval
en NVC loerend op de counter om
genadeloos toe te slaan. Gelukkig
heeft KDO Stijn “Pelle” in zijn team.
Die maakt uit de moeilijkste hoeken
de mooiste doelpunten. Vanaf links
in de verre hoek 1-0. De spelers in
de voorhoede ( Luca en Dylan) gaan
het spelletje steeds beter doorkrijgen en combineren heel goed door
de verdediging van NVC. Mark was
door de coach mee naar voren gestuurd en gaf een niet te missen
kans aan Stijn 2-0. Eindstand 1e
wedstrijd KDO-NVC 2-0.
De tweede wedstrijd tegen Overbos,
op papier een sterkere tegenstander, verliep onverwacht goed. De
middenvelders van KDO ( Omar en
Chris) stoomde steeds op naar het
doel van Overbos. In het begin werd
er nog niet gescoord maar Omar
was in zijn element deze wedstrijd.
Hij scoorde 3x, dat leverde een comfortabele voorsprong op. Overbos
probeerde wel door de verdediging

van KDO heen te komen maar Timo stond als een tijger te verdedigen samen met Mark, Harm en Joel. Als Overbos er dan alsnog door
kwam stond Beau als betrouwbare sluitpost een doelpunt van Overbos in de weg. Het laatste wapenfeit in deze wedstrijd was voor Chris.
Een aanval opgezet vanaf links
werd keurig door Chris ingeschoten. Eindstand KDO-Overbos 4-0.
De laatste wedstrijd zou de winnaar
van de middag gaan brengen. KDO
had genoeg aan een gelijkspel tegen kHFC. Overbos had tegen kHFC

een gelijkspel afgedwongen in de
eerste wedstrijd. De start van KDO
was uitstekend Omar zette KDO in
het begin op 1-0. Daarna leek het,
zonder vuurwerk op het veld, op
de wedstrijd Ajax tegen PEC Zwolle. kHFC boog de stand om naar
een 1-5 voorsprong door een aantal goede acties.
KDO kreeg misschien wel net zo
veel kansen maar deze werden niet
benut. Uiteindelijk werd het nog
2-5. Dit offensief was te laat om de
stand nog recht te kunnen zetten.
Eindstand KDO-kHFC 2-5. Een ge-

slaagd toernooi met een mooi resultaat. Een aantal spelers van ons juniorenteam wil graag blijven voetballen volgend seizoen. We zoeken
dan ook spelers met een lichamelijke of geestelijke beperking van
17 jaar of ouder die in een nieuw te
formeren seniorenteam wil spelen.
Daarnaast kunnen kinderen blijven
instromen voor het aanvullen van
ons pupillen- en juniorenteam.
Voor informatie neemt contact op
met de wedstrijdcoördinator Gvoetbal van KDO en kijk op www.
kdo.nl

Willem Verlaan Toernooi
bij de afdeling
DAG-Gymnastiek
De Kwakel – Tweede Paasdag was het zover het jaarlijkse
Willem Verlaan toernooi stond
voor alle gymnasten weer op de
agenda. Om 9u werd iedereen
verwacht om daar met zijn alle
als 1 grote groep de warming up
op muziek te starten. Na de warming-up moesten we natuurlijk in groepjes aan de slag om
aan alle papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s, broertjes en zusjes en alle andere mensen die er waren
te laten zien wat we allemaal geleerd en geoefend hebben tijdens de lessen. Vandaag werden er vele onderdelen geturnd
door alle meiden en 1 jongen!
De onderdelen waren: brug/rekstok, ringen, balk, sprong en lange mat (vloer). Iedereen liet op
zijn/haar niveau zien wat ze er
konden. Helaas was er maar 1
jongen die mee deed, maar hij
heeft dus wel een mooie gouden medaille mee naar huis genomen met 11.2 gemiddeld.
Bij niveau 14 was de winnaar
Amy met 11,5 punten die een
hele mooie strakke oefening
liet zien in de ringen want ze
scoorde maar liefst 14,0 punten. Tweede werd Dewi met ook
11,5 punten Dewi liet een zeer
mooie balk oefening, terwijl dat
toch wel hoog is en smal. Nu
zult u wel denken, dat zijn evenveel punten dat klopt maar op
de grote score lijst is te zien dat
er met 100ste punten is gewerkt
en dan is er te zien dan Amy dus
net iets hoger had als Dewi. Bij
niveau 13 was de winnaar Emma

met 12,1 punten, ook Emma had
hard getraind op de oefening in
de ringen want ze scoorde daar
maar liefst 13,5 punt. Sonja liet
op de lange mat en de rekstok
een oefening zien die goed was
voor 12,5 punt en daarmee werd
Sonja met gemiddeld 11,9 punten 2de van niveau 13.
Ook was er nog een aperte
groep voor de wat oudere meiden, super leuk dat ze meededen. Ook hun hebben mooie oefeningen laten zien met als resultaat dat Marwa met 13.3 gemiddeld met de gouden medaille naar huis toe ging. Mooie
strakke oefeningen laten zien
nergens was haar cijfer onder
de 13! Natuurlijk was ook de selectie van de partij en die hebben mooie strakke oefeningen
laten zien met als afsluiter nog
even alle aandacht voor Melissa
en Chinouk die een mooie vloer
oefening op muziek hadden ingestudeerd en dat als eerste bij
de KDO hebben laten zien aan
al het publiek + alle gymnasten. Het zag er mooi uit! Top gedaan meiden. Jinte werd van de
selectie eerste met gemiddeld
12,7 punten! Jinte liet een mooie
strakke vloer oefening zien. Melissa had een tweede plaats
met de vloer oefening. Natuurlijk heeft iedereen ontzettend
goed zijn best gedaan, dat was
te zien op alle mooie diploma’s
die ze mee naar huis kregen met
wat lekkers er bij. Het was een
gezellige ochtend met iedereen
van het turnen.

Vaarbewijs halen bij
Verkeerscollege
Regio - Het vaarseizoen staat
weer voor de deur. Alle bootjes
worden weer in het water gelegd.
We zien uit naar een mooie lange zomer. Nu is het moment om
je alvast goed voor te bereiden op
de zomer.
Geef je boot een onderhoudsbeurt en zorg dat, als je dat nog
niet hebt, je het benodigde vaarbewijs haalt. Vorige zomer zijn er
weer een behoorlijk aantal mensen bekeurt voor het niet hebben
van de benodigde papieren of het
zich niet houden aan de regels.
Niet alleen de bestuurder van een
snelle boot die even denkt, dat
kan nog wel zonder vaarbewijs,
riskeert een boete van maar liefst
500 euro. Ook de schipper van de
zeilboot of de surfer moet oppassen deze riskeert namelijk een
boete van 220 euro indien deze
vaart waar het niet mag. Het wordt
dus nu ook interessant voor de

zeilers onder ons om het vaarbewijs te halen. Heb je weleens een
sanctie van het Centraal Justitieel
Incasso Bureau ontvangen wegens een overtreding op de weg?
En, schrok je van de hoogte van
het bedrag? Als je overtredingen
op het water maakt, weet dan één
ding zeker: van deze boetes schrik
je nog veel harder. Iedereen die de
waterregels overtreedt, kan forse
sancties tegemoet zien.
Dus nu is het moment om je vaarbewijs te halen. Als je nu start ben
je voor de zomer klaar, om op de
juiste manier met de juiste papieren het water op te gaan.
Het VerkeersCollege start 06 mei,
in 6 avonden de Cursus Vaarbewijs 1.
De opleidingen worden verzorgt in Mijdrecht, Nieuwkoop en
Aalsmeer.
Schrijf je nu in via onze website:
www.verkeerscollege.com/vaarbewijs of bel 0297-250 638.

Sportdag met
de Landmacht
Uithoorn - Sport is leuk en daarnaast voor iedereen! In het kader
van de Nationale Sportweek hebben
What’s Up in Uithoorn, Sportservice
Noord-Holland en de Landmacht de
handen ineengeslagen en een Aangepaste Sportendag georganiseerd
op woensdag 23 april. Met de zon
strak aan de hemel stonden negen
militairen stipt om 8.15 uur klaar bij
het evenemententerrein om alles op
te bouwen. In no-time was het veld
en de parkeerplaats omgetoverd tot
een aangepast sportparadijs met
onder andere rolstoelbasketbal en –
tennis, goalball, boccia, voetbal, jeu
de bouls met een oog afgeplakt, een
visueel hindernisparcours en sprinten zonder dat je wat ziet. Daarnaast
was er een 65m lange stormbaan
en had de landmacht gezorgd voor
een uitdagend survivalparcours. Om
11 uur kwamen 4 klassen van SBO
de Dolfijn onder leiding van de militairen vanuit school naar het eve-

nemententerrein. Deze 64 kinderen kregen in een uur tijd een voorproefje van vier onderdelen van deze spetterende instuif. Zo stormden
ze over de stormbaan, zaten ze op
de grond voor een potje zitvolleybal,
in rolstoelen voor het basketbal en
kropen ze onder survivalnetten door
met militairen. Ouders met kinderen, BSO’s en zelfs kinderfeestjes
kwamen op de muziek, de gezelligheid en het sporten af.
De meeste kinderen renden als eerste naar de 65m lange stormbaan
om vervolgens alle andere onderdelen te proberen. Voornamelijk het
kennismaken met de verschillende rolstoelonderdelen viel erg goed
in de smaak. Voor de 300 kinderen
was het zeer geslaagde dag. Uiteindelijk verliet iedereen het veld met
een rood hoofd; de kinderen vanwege het intensieve sporten, de ouders
vanwege de zon.

