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Gemeente Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

Maandag  t/m vrijdag 
is het hek open na 18.00 uur
Zaterdag en zondag 
is het hek open

AVIA Zijdelwaard

‘Meester’ Jos Bouma zet een punt 
achter zijn onderwijscarrière
Uithoorn/De Kwakel - Na pre-
cies 42 jaar en 9 maanden beëindigt 
de (inmiddels) bovenschools direc-
teur Jos Bouma bij de Stichting Ka-
tholiek Onderwijs De Kwakel op vrij-
dag 1 mei a.s. zijn carrière in het on-
derwijs. Woensdag de 29e viert hij 
het afscheid met zijn collega’s op 
school. Maar hij krijgt nog een of-
fi ciële afscheidsreceptie. Die wordt 
gehouden op vrijdag 12 juni a.s. in 
Basisschool De Zon, Anjerlaan 1 in 
De Kwakel. Van 15.00 tot 17.00 uur 
is dat voor genodigden en van 17.00 
tot 19.00 uur voor belangstellenden 
uit De Kwakel en Uithoorn.
Jos Bouma deed in 1972 zijn intre-
de als leerkracht bij de Robert Ken-

nedyschool (nu De Zon) op de An-
jerlaan/hoek Ringdijk in De Kwakel. 
Later gaf hij ook les aan kinderen bij 
De Springschans aan de Eendracht 
in Uithoorn. Die school behoort tot 
dezelfde stichting. Bouma heeft in 
de loop der jaren binnen het katho-
lieke onderwijs verscheidene func-
ties bekleed. Naar verluidt heeft me-
nig Kwakelaar bij hem in de klas ge-
zeten of zijn/haar kinderen op de 
Robert Kennedyschool aangemeld. 
Hij is tevens actief geweest in di-
verse commissies en overlegorga-
nen. Hij kan dan ook gezien wor-
den als een bekend gezicht binnen 
het onderwijs in deze regio. Bouma 
had vorig jaar al afscheid kunnen 

nemen. Toen was er een meervou-
dige directie en in het kader van de 
bezuinigingen was het logisch dat 
daarbij mensen zouden moeten af-
vloeien. Omdat Bouma al eerder had 
aangegeven in die situatie vrijwillig 
te zullen terugtreden, maar wel met 
zijn expertise ondersteuning te blij-
ven geven, was dat op voorhand ge-
regeld. Totdat vorig jaar de directeur 
van De Zon meedeelde dat hij ver-
trok om elders een school te gaan 
opstarten. Aangezien er toen een 
tekort aan leiding en expertise zou 
ontstaan, werd Bouma gevraagd 
nog een jaar te blijven. 

(Vervolg elders in deze krant).

Koningsdag in Uithoorn en 
De Kwakel druk en heel gezellig
Zoals bijna ieder jaar was ook dit 
jaar Koningsdag in Uithoorn en De 
Kwakel een gezellig festijn. Is het 

in Uithoorn wat meer gericht op de 
vrijmarkt, in De Kwakel is het een 
waar kinderfeest, maar beide wor-

den drukbezocht en zeer gewaar-
deerd. Voor meer info zie elders in 
dit blad.

Vlaggenparade op 
Park Krayenhoff
Uithoorn - Je hijst niet voor niets 
een vlag. Dan is er (vaak) iets aan 
de hand wat dat rechtvaardigt. In 
dit geval een symbolische maar 
ook feestelijke handeling omdat 
van de in aanbouw zijnde rij wo-
ningen langs de Koningin Máxima-
laan in Park Krayenhoff donderdag-
middag het hoogste punt werd be-
reikt. Dat vertaalt zich in ‘pannen-
bier’ zoals dat heet en dat lieten de 
talrijke aanwezige nieuwe bewo-
ners van de huizen zich ter plaat-
se dan ook goed smaken. Tijdens 
dit feestje was het bovendien mooi 
zonnig weer voor een hapje en 
een drankje. Een en ander welwil-
lend verzorgd namens UBA Bouw 
uit Uithoorn die de nieuwbouw na-
mens Eigen Haard samen met een 
groep onderaannemers uitvoert. De 
bebouwing is al zover dat de eer-
ste bewoners hun huis al mochten 
bezichtigen hoe het gaat worden. In 
een kort welkomstwoord bedank-

te UBA Bouw directeur Jurgen de 
Reus niet alleen de bewoners voor 
hun komst, maar ook de uitvoerder, 
bouwvakkers en andere medewer-
kers van bedrijven voor hun betrok-
kenheid en snelle realisatie van de 
(bijna) laatste nieuwbouwwoningen 
in dit project. Hij vroeg Arko Ous-
soren, bedrijfsleider van het project, 
wat de verdere planning is van het 
bouwproject. Terzijde zij opgemerkt 
op 14 januari dit jaar voor dit project 
de eerste paal werd geslagen door 
de eerste kopers van een woning; 
ruim drie maanden later staan er al 
talloze woningen ‘onder dak’ en is 
het hoogste punt bereikt. Vanwege 
de ver doorgevoerde prefab bouw-
systemen kan het allemaal zo snel 
gaan. Het gaat daarbij om vier blok-
ken van in totaal 69 eengezinswo-
ningen van verschillende grootte 
die in fasen zijn/worden gebouwd. 

(Vervolg elders in deze krant)

De Kwakel - Het 4 mei comité De 
Kwakel (scoutinggroep St. Joannes) 
organiseert dit jaar voor de zeven-
de keer een 4 mei herdenking. Deze 

vindt plaats in het Egeltjesbos in De 
Kwakel. Het thema is ‘Wie de ogen 
sluit voor het verleden is blind voor 
de toekomst’. Over dit thema zal er 

Dodenherdenking 4 mei De Kwakel

Uithoorn - Vrijdag 24 april 2015 
heeft burgemeester Oudshoorn ter 
gelegenheid van de jaarlijkse Alge-
mene Gelegenheid een Koninklijke 
Onderscheiding uitgereikt aan 6 in-
woners van Uithoorn. De volgende 
personen ontvingen een Koninklij-
ke onderscheiding, mevrouw C.C.A. 
Sassen, de heer C.H. Lakerveld, de 
heer R. de Boer en zijn echtgeno-
te mevrouw H.E. de Boer, de heer 
Jagtenberg en zijn echtgenote me-
vrouw A. Jagtenberg. Allen zijn be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau.
 
Mevrouw Sassen
Mevrouw Sassen maakt deel uit van 
het bestuur van de afdeling 2 (so-
ciale activiteiten en vrijwilligers-
management) van het Nederland-
se Rode Kruis. Daarnaast is zij wijk-
contactpersoon van de R.K. Paro-
chie Emmaüs en vrijwilligster bij het 
Hoge Heem.
 
De heer Lakerveld
De heer Lakerveld heeft vele kader-
werkzaamheden verricht en is nog 
steeds actief  voor FNV Bouw (voor-
heen Bouw- en Houtbond FNV) bin-
nen de afdeling Amstelland, district 
Noordwest. Al meer dan 25 jaar een 
gewaardeerd lid van de EHBO ver-
eniging St. Camillus. Hij was vele ja-
ren vrijwilliger bij de Stichting Sin-
terklaas Actie Uithoorn en bekleed-
de een bestuursfunctie bij IJsclub 
Zijdelmeer.
 
De heer de Boer
De heer De Boer is sinds 1999 be-
stuurslid en penningmeester van de 
plaatselijke afdeling van de Katho-
lieke Bond voor Ouderen, ’s lands 
grootste seniorenvereniging die op-
komt voor de belangen van de sterk 

groeiende groep senioren in Neder-
land. Vanaf 2005 actief in de loka-
le politiek  en van 2006 tot 2014 ge-
meenteraadslid en secretaris van 
de fractie PvdA Uithoorn De Kwa-
kel. Sinds 1989 is hij secretaris van 
de bewonersvereniging van huisei-
genaren in de Hooilaan, De Kwakel 
en hij was gedurende een periode 
van 10 jaar secretaris van de Groen-
Groep Uithoorn.
 
Mevrouw de Boer
Mevrouw De Boer is vrijwilligster 
bij Hospice Thamer Thuis en voor 
Stichting Zonnebloem.   Op het ge-
bied van de Vrijwillige Termina-
le Zorg is zij een van de pioniers. 
De heer en mevrouw De Boer wa-
ren initiatiefnemers en organisato-
ren van de geheel verzorgde vakan-
tiereizen voor de KBO afdeling De 
Kwakel.
 
De heer Jagtenberg
De heer Jagtenberg is als vrijwil-
lig zweminstructeur al meer dan 
40 jaar verbonden aan de vereni-
ging Cormeta, een zwem en sport-
vereniging voor mensen met een vi-
suele beperking. Van 1982 tot 2002 
was hij voorzitter van de IBM Rui-
tersportvereniging en in 2002 werd 
hij voorzitter van Big Blue Recrea-
tieve Ruitersportvereniging.
 
Mevrouw Jagtenberg
Mevrouw Jagtenberg ondersteunt 
haar echtgenoot bij de zwemin-
structie aan visueel gehandicap-
ten en is begeleider bij tandem- en 
wandeltochten georganiseerd door 
Cormeta. Ook de IBM Ruitersport-
vereniging en Big Blue Recreatieve 
Ruitersport konden op haar onder-
steuning, inzet en betrokkenheid re-
kenen.

Zes Uithoornaars 
Koninklijk onderscheiden

deze avond door diverse mensen 
gesproken worden, tevens wordt 
er een aantal gedichten voorgedra-
gen. 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 uur 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 2 minuten stil-
te. Na de 2 minuten stilte zal het 
Wilhelmus ingezet worden, waarna 
er kransen gelegd zullen worden. 
De kransen zullen dit jaar gelegd 
worden door wandelvereniging de 
Bermenduikers, sportvereniging 
KDO en door scoutinggroep St. Jo-
annes De Kwakel. Als de kransen 
gelegd zijn is er voor de aanwezi-
gen een mogelijkheid om rozen (die 
ter plaatse aanwezig zijn) neer te 
leggen bij het tijdelijke stiltemonu-
ment. Hierna zal de herdenking ten 
einde zijn.

Geen krant?
0297-581698



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

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van 
de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekend-
makingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of ver-
keersbesluiten 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 moge-
lijk 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 mai-
len naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stuk-
ken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stuk-
ken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen 
of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecen-
trum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk 
worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meer-
wijk 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 inge-
diend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) ten-
zij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaar-
schrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit be-
tekent 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 voor-
lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amster-
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevat-
ten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sec-
tor bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor 
de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten 
in rekening gebracht. Een 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 over-
heid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten 
digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en ver-
keersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U 
kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de ge-
meente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Re-integratieverordening Participatiewet. Inzageperiode van 2 april 2015 t/m 

14 mei 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling M. Bulthuis, (0297) 513111.
- Besluit wijzigen komgrenzen ten noorden van De Kwakel, Inzageperiode van 

18 april 2015 t/m 10 juni 2015. Inlichtingen bij afdeling Leefomgeving, R. van 
de Pol (0297) 5131111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

reclame op het dak. Ontvangen 21 april 2015
Dorpscentrum
- Tegenover Marktplein 63 t/m Wilhelminakade 13, aanvraag omgevingsver-

gunning voor het realiseren van een platform Cultuurcentrum, terrassen bo-
ven het water (nr. 1 t/m nr. 4) en een steiger (nr. 5) passantenhaven Uithoorn. 
Ontvangen 17 april 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zanglijster 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning en het plaatsen van een veranda. Ontvangen 20 april 2015.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 20. Kennisgeving ontvangen van Danscentrum Colijn V.O.F voor 

het plaats vinden van de Can Can Reünie op 18 april 2015 van 21.00 uur tot 
19 april 2015 tot 04.00 uur.

De Kwakel
- Boterdijk 91. Vergunning aan de heer Blommestijn voor het organiseren van 

“Obstakel in De Kwakel” op 1 mei 2015. Bezwaar t/m 5 juni 2015.
- Kerklaan. Vergunning aan Feestcomité De Kwakel en Oranjecomité De Kwa-

kel voor het organiseren van diverse activiteiten op Koningsdag 27 april 2015. 
Bezwaar t/m 2 juni 2015.

- Noorddammerweg 30. Vergunning aan de exploitant van Monckey Town Uit-
hoorn voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 april 2018 en een 
Drank- en horecavergunning. Bezwaar t/m 20 mei 2015.

- Vuurlijn 51. Verklaring van geen bezwaar aan de organisatie van Sport en Spel 
voor het organiseren van een sport- en spelweekend van 29 t/m 31 mei 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan basisschool De Kwikstaart voor het organise-

ren van activiteiten rondom het 40 jarig jubileum op 2 juli 2015. Bezwaar t/m 4 
juni 2015.

- Randhoornweg. Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Wieler Trai-
nings Club voor het organiseren van wedstrijden op 31 mei 2015 van 9.30 tot 
15.00 uur, op 21 juni 2015 van 10.30 tot 14.30 uur en op 28 juni 2015 van 9.30 
tot 15.00 uur.

- Randhoornweg. Vergunning aan mevrouw Moeijes voor het organiseren van 
diverse activiteiten op Koningsdag 27 april 2015. Bezwaar t/m 25 mei 2015.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16. Vergunning aan de exploitant van Café The River 

voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 april 2018 en een Drank- en 
horecavergunning. Bezwaar t/m 20 mei 2015.

- Stationsstraat 41-45. Vergunning aan café Brasserie Du Nord voor het orga-
niseren van activiteiten op Koningsdag 27 april 2015 en een ontheffi ng artikel 
35 van de Drank- en horecawet voor het schenken van zwakalcoholhouden-
de drank vanaf een buitentap op 27 april 2015. Bezwaar t/m 3 juni 2015.

- Wilhelminakade 5. Gewijzigde vergunningen in verband met wijziging terras 
aan de exploitant van café Drinken & Zo voor het exploiteren van een horeca-
bedrijf t/m 21 augustus 2016 en een Drank- en horecavergunning. Bezwaar 
t/m 4 juni 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan V.O.F. Amstelland Festival voor het plaatsen van tijdelijke re-

clameborden om kenbaarheid te geven aan het Amstelland Festival van 26 
t/m 28 juni 2015. Bezwaar t/m 1 juni 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 59. Verklaring van geen bezwaar aan What’s Up in 

Uithoorn voor het organiseren van een Kick Off BuurtSportVereniging Europa-
rei op 25 april 2015.

- Merodelaan 1. Verklaring van geen bezwaar aan PKN De Schutse voor het or-
ganiseren van “Nacht zonder Dak” van 13 op 14 mei 2015

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Downloads bij onderstaand besluit vindt u op www.uithoorn.nl 
Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied van 26 maart 2015 tot vaststelling van het Besluit rechtspositie amb-
tenaren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Gelet op: 
de artikelen 37 en 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied;
artikel 2, tweede lid, van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst NZKG 2013.
Overwegende dat:
- op 9 januari 2013 het openbaar lichaam Omgevingsdienst Noordzeekanaal-

gebied is opgericht;
- op 21 mei 2013 het Sociaal Plan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is 

ondertekend;
- in dit Sociaal plan garanties en afspraken staan die bedoeld zijn om de zorg-

vuldige overgang van de betrokken medewerkers van de provincie Noord-Hol-
land en de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaandam naar de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te borgen en garanderen;

- in dit Sociaal plan onder andere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot 
de rechtspositie van de medewerkers die van bovengenoemde provincie en 
gemeenten per 1 januari 2014 worden aangesteld bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied;

- dit Sociaal plan niet van toepassing is op ambtenaren die na 1 januari 2014 
worden aangesteld bij de OD.

Besluit vast te stellen:
Besluit rechtspositie ambtenaren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Artikel 1 Rechtpositie ambtenaren
1.  Op het personeel in dienst van de Omgevingsdienst zijn de arbeidsvoorwaar-

den die zijn of zullen worden vastgesteld voor het personeel in dienst van de 
provincie Noord-Holland, van overeenkomstige toepassing, met uitzondering 
van het functiegebouw, het functiewaarderingssysteem en het Sociaal Statuut.

2.  Waar in de in het eerste lid bedoelde regelingen gesproken wordt van “provin-
ciale staten”, “gedeputeerde staten” dan wel “hoofd van dienst” wordt voor de 
toepassing in het kader van deze gemeenschappelijke regeling respectieve-
lijk gelezen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de directeur.

Artikel 2 Uitzonderingsregeling
Het dagelijks bestuur kan in afwijking van artikel 1 uitvoeringsregelingen vaststel-
len, die in verband met de specifi eke situatie en/of taakuitoefening door de Om-
gevingsdienst, van belang worden geacht.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Lintjesregen in Uithoorn 2015
Vrijdag 24 april 2015 heeft burge-
meester Oudshoorn ter gelegenheid 
van de jaarlijkse Algemene Gelegen-
heid een Koninklijke Onderscheiding 
uitgereikt aan 6 inwoners van Uit-
hoorn. De volgende personen ontvin-
gen een Koninklijke onderscheiding, 
mevrouw C.C.A. Sassen, de heer 

C.H. Lakerveld, de heer R. de Boer 
en zijn echtgenote mevrouw H.E. 
de Boer, mevrouw A. Jagtenberg en 
haar echtgenoot de heer J.M. Jag-
tenberg. Allen zijn benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. U kunt 
het volledige fotoalbum van de uitrei-
king bekijken via www.uithoorn.nl 

Gemeente Uithoorn
                Stadsregio Amsterdam
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Bewegwijzering Uithoorn 
wordt aangepast
Vanaf deze week passen wij de ou-
de verkeersborden in de gemeente 
aan die nog verwijzen naar de ‘oude’ 
N201 (nu N196).
Met name het vrachtverkeer werd 
niet goed verwezen naar de ‘nieuwe’ 
N201 en gaf overlast in het Dorps-
centrum en de Meerwijk. Wij ver-

wachten dat wanneer de borden 
zijn aangepast, het vrachtverkeer de 
juiste route zal nemen naar de N201. 
Wij hopen dat hiermee de overlast 
sterk afneemt. Wij kunnen niet voor-
komen dat chauffeurs de ‘nieuwe’ 
N201 in hun navigatiesysteem heb-
ben ge-update.

Doe mee aan de enquête 
openbaar vervoer
Er zijn vergevorderde plannen om 
de huidige metrolijn 51 van Amstel-
veen-Westwijk naar Amsterdam om 
te bouwen tot een betrouwbare, vei-
lige, snelle tramlijn met minder hal-
tes en nieuwe, moderne  trams. Op 
dit moment loopt een onderzoek 
naar de mogelijke verlenging van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar 
Uithoorn. In het onderzoek naar de 
zogeheten Uithoornlijn werken de 

Stadsregio Amsterdam, provincie 
Noord-Holland en de gemeenten 
Uithoorn en Amstelveen nauw sa-
men. In de enquête wordt gevraagd 
wat mensen belangrijk vinden bij 
het gebruik van openbaar vervoer. 
U kunt tot en met  vrijdag 15 mei de 
enquête invullen.  De enquête kan 
ook op papier worden opgevraagd 
bij de Stadsregio Amsterdam op te-
lefoonnummer 06 23997145.

Riolering langs de Molenvaart
Vanaf dinsdag 28 april 2015 vinden 
werkzaamheden aan riolering plaats 
op het fi etspad langs de Molenvaart 
in de Meerwijk-Oost. De twee fi ets-
bruggen bij Frees en Fermoor zijn tij-
dens de werkzaamheden dicht.

Voor fi etsers is er een omleiding in-
gesteld. Dit wordt met borden aan-
gegeven. De F- en G-buurt zijn be-
reikbaar via de fi etspaden aan Gan-
zendiep en door Natuurgebied Uit-
hoorn.

Afsluiting deel Heijermanslaan
Vanaf mei tot eind 2015 beginnen 
we met het herinrichten van de bui-
tenruimte rond winkelcentrum Zij-
delwaard. Het werk voeren we in fa-
ses uit. 

Heijermanslaan
Van 6 mei tot 19 juni 2015 beginnen 
we met werkzaamheden in de He-
ijermanslaan. De heijermanslaan 
is in deze periode afgesloten voor 
doorgaand verkeer. 

Dit geldt voor het stuk tussen de An-
ne Franklaan en de Wiegerbruin-
laan. Het tankstation Avia blijft wel 
bereikbaar. 

Kruising Heijermanslaan en 
tijdelijke doorsteek
Van 6 mei tot en met 22 mei is ook 
de kruising Heijermanslaan met de 
Anne Franklaan opgebroken. Dit in 
verband met rioleringswerkzaamhe-
den. Dit gedeelte is niet bereikbaar. 

Plaatsing Ondergrondse 
containers Meerwijk
Vanaf 4 mei 2015 plaatsen wij onder-
grondse containers in Meerwijk. Dit 
duurt ongeveer 4 weken. Het gaat 
om 48 containers op verschillende 
plaatsen in Meerwijk. Op www.uit-
hoorn.nl kunt u vinden waar en wan-

neer wij de ondergrondse containers 
plaatsen. Wij zetten aankondigings-
borden neer op de plekken waar wij 
de containers plaatsen.
De planning hangt wel af van on-
voorziene (weer)omstandigheden.

Vertraging 
levering 
Minicontainers
Heeft u een minicontainer aange-
vraagd voor het restafval? De leve-
ring van deze minicontainers heeft 
enkele weken vertraging door ach-
terstand in de productie. Onze ex-
cuses voor de overlast. Heeft u uw 
aanvraag bevestigd gekregen? Dan 
hoeft u niet nogmaals een aanvraag 
te doen. U krijgt vanzelf bericht over 
de levering van uw container.

Voor de bewoners en bezoekers van 
de Anne Franklaan maken wij tijde-
lijk een doorsteek tussen de Zijdel-
rij en de Anne Franklaan. Zo is de 
straat wel bereikbaar. Na 22 mei is 
de Anne Franklaan weer bereikbaar 
via de Heijermanslaan. Dan halen 
we de tijdelijk doorsteek de Zijdelrij 
en de Anne Frankaan weg.

Omleidingsroute
Tijdens de afsluiting van de Heijer-
manslaan kunt u gebruik maken van 
een omleidingsroute. De route ge-
ven wij met borden aan.

Vervolg op volgende blz.

5 mei 2015        Bevrijdingsdag gesloten
14 mei 2015      Hemelvaartsdag gesloten
15 mei 2015      Gesloten wegens Hemelvaart, het scheidingsdepot is wel open.
25 mei 2015      Tweede Pinksterdag gesloten

Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen



Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

w w w . u i t h o o r n . n l

Artikel 3 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rechtspositie ambtenaren Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied.
Artikel 4 Bekendmaking en inwerkingtreding
1.  Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deel-

nemers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.
2.  Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het provin-

ciaal blad van de provincie Noord-Holland waarin het wordt geplaats en werkt 
terug tot 1 januari 2014.

Zaanstad, 26 maart 2015
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
de secretaris Mevrouw drs. E.M.J. Meijers
de voorzitter De heer drs. Th. L.N. Weterings

Besluit wijzigen komgrenzen ten noorden van De Kwakel
De gemeenteraad heeft besloten om de komgrenzen ten noorden van De Kwakel 
aan te passen. Aanleiding hiervoor vormt de aanleg van een park tussen de Ie-
penlaan en de Vuurlijn. Dit raadsbesluit inclusief bijbehorend voorstel en een te-
kening liggen tot en met 10 juni 2015 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze 
datum een bezwaarschrift worden ingediend bij de gemeenteraad.

Besluit van de directeur van de omgevingsdienst noordzeekanaalgebied 
van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de om-
gevingsdienst noordzeekanaalgebied
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
overwegende dat:
- aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) opdracht 

is gegeven om het toezicht en de handhaving op het bepaalde bij of krachtens 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) uit te voeren;

- in de mandaatbesluiten van de bevoegde gezagen de directeur van de OD 
NZKG is gemandateerd om toezichthouders aan te wijzen namens het be-
voegde gezag;

- voor het uitvoeren van toezichthoudende en handhavende taken het van be-
lang is dat er door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalge-
bied toezichthouders worden aangewezen;

gelet op:
- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikelen 2 en 32 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied;
- De Gemeenschappelijke regeling OD NZKG alsmede de met de Provincie 

Noord-Holland, gemeente Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam geslo-
ten overeenkomsten inzake de uitvoering van wettelijke taken, additionele ta-
ken en adviesdiensten;

- artikel 18.2 van de Wet milieubeheer; 
- artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wabo; 
- artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);
- artikel 11 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels; 
- de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde Staten van de provin-

cie Noord-Holland, de colleges van burgemeester en wethouders van Amster-
dam, Zaanstad, Haarlemmermeer;

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van 
de Amstellandgemeenten (Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en Ou-
deramstel);

- de mandaatbesluiten van de dagelijkse besturen en de voorzitter van de stads-
delen Oost, West, Zuidoost, Zuid, Nieuw West, Centrum en Noord; 

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van 
de voor wat betreft de BRZO bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen 1999) 
en de IPPC4 bedrijven (in de Wet milieubeheer de zgn. gpbv bedrijven (geïn-
tegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) houdende de verlening 
van mandaat aan de Algemeen directeur van de ODNZKG.

 BESluit VASt tE StEllEn
Besluit aanwijzing toezichthouders omgevingsdienst noordzeekanaalge-
bied 
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:
a.  de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij 

of krachtens de genoemde wetten is bepaald;
b.  de regelingen ter vervanging van de onder a. genoemde wetten, voor zover 

hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen;
worden de volgende functionarissen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied als toezichthouder aangewezen:
- Teammanager BRZO/IPPC bedrijven;
- Teammanager Branches A;
- Teammanager Branches B;
- Teammanager Bodem;
- Teammanager Bouw;
- Teammanager Informatie Gestuurd Handhaven;
- Inspecteurs BRZO/IPPC bedrijven;
- Inspecteurs Branches A;
- Inspecteurs Branches B;
- Inspecteurs Bodem;
- Inspecteurs Bouw;
- Informatieanalist Informatie Gestuurd Handhaven;
- Adviseurs Milieu;
- Geconsigneerde Milieu;
- Geconsigneerde Bouw.

 

Artikel 2
Aan de in artikel 1 genoemde functionarissen wordt, ten behoeve van de toezicht-
uitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 1 ge-
noemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in arti-
kel 5:12 Awb en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs  toe-
zichthouders Awb”.
Artikel 3
De aanwijzing tot toezichthouder vervalt bij uitdiensttreding bij de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied.
Artikel 4
Lid 1 Het Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
 2014 van 17 december 2013 wordt ingetrokken.
Lid 2 Het Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
 2014 van 20 maart 2014 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied 2015.
Artikel 6
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelne-
mers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van 
het provinciaal blad waarin het is geplaatst.
Zaanstad, 7 april 2015
Namens de in bijlage 1 genoemde colleges en de dagelijkse besturen/voorzitter 
van stadsdelen de Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
Mevrouw E.M.J. Meijers  

 wEt MiliEuBEhEEr
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 melding heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 

Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Discotheek Sense op de locatie Noorddammerweg 24 De Kwakel. 

Melding ontvangen op 10 april 2015.
- oprichting Van Tol DierXL op de locatie Wiegerbruinlaan 83 Uithoorn. Melding 

ontvangen op 15 april 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 24 april 2015 

officiëlE MEDEDElingEn En BEKEnDMAKingEn

Jeroen Albers is sinds kort actief in de lokale politiek. Voor de partij Groen Uithoorn 
is hij burgerlid en zet zich hiermee in voor een goed leefklimaat. Zelf heeft Jeroen 
een fi nanciële achtergrond. Hij is dan ook lid van de raadscommissie Organiseren. 

“Samenwerken betekent kunnen rekenen op elkaars specialismen.” 

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografi e Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

Vanaf de zijlijn 
Jeroen is geboren en getogen 
in Uithoorn. Jeroen: 
“Tijdens mijn studententijd 
heb ik wel even ergens 
anders gewoond. Maar 
eigenlijk ben ik een rasechte 
Uithoornaar. Ik ben ook 
altijd erg betrokken geweest 
bij de gemeente. Niet actief 
betrokken, trouwens. 
Meer vanaf de zijlijn.” 

Vaders onderling 
“Met mijn omgeving spreek 
ik regelmatig over het reilen 
en zeilen van het dorp. Zo 
ook met een vader van een 
klasgenootje van mijn kind, 
Arjan Koopmans. Arjan is 
raadslid voor Groen Uithoorn. 
We hebben dezelfde visie 
over de toekomst van 
de gemeente. Namelijk: 
gezonde fi nanciën en een 

goed leefklimaat. Zodoende 
heeft hij mij benaderd 
om burgerlid voor Groen 
Uithoorn te worden.” 

Een goed leefklimaat?
“Ja. Daar bedoel ik mee 
dat de gemeente een hoog 
serviceniveau op gebied 
van faciliteiten waarborgt. 
Groen Uithoorn staat voor 
het toegankelijk houden 

Jeroen Albers, burgerlid
 voor Groen Uithoorn

R A A D S A G E N D A

Datum: 30 april 2015 
Aanvang: 20.00 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, 20.00 uur*

2   Inspreken burgers 

3    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 20.05 uur

4   Versterken bestuurs-
kracht 20.10 uur

5   Kwaliteitsimpuls en 
bezuining sportparken
 21.00 uur

6   Aanpassing verordening
ambtelijke bijstand 
21.30 uur

*Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De eerstvolgende 
raads vergadering is op 
donderdag 28 mei 2015. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terug luisteren. 
Commissiever gaderingen 
vinden plaats in de week 
van 11 mei.

“Het zorg dragen voor verschillende 
doelgroepen is belangrijk.” 

ouderen zorg verdient ook 
onze aandacht. Dus eigenlijk 
het zorg dragen voor de 
verschillende doelgroepen.” 

De combinatie
“Een goed leefklimaat is 
afhankelijk van gezonde 
fi nanciën. Ik heb dus een 
fi nanciële achtergrond, 
dát en organiseren van 
diverse zaken is mijn 
voornaamste bijdrage. 
Daarnaast ben ik erg 
kritisch en toetsend op 
de gemeenteraad. Wat 
ik vooral wil voorkomen 
is dat de lasten, zoals 
contributie voor sportclubs, 
van de bewoners omhoog 
gaan. Dat doen we door 
nu aan de bel te trekken. 
Nu is de tijd om fi nancieel 
de juiste keuzes te maken.” 

van sport voor iedereen. 
Ook het voortbestaan van 
de kinderboerderij vinden 
wij belangrijk. Zulke zaken 
betekenen veel voor onze 
toekomstige volwassenen. 
Daarover gesproken; 

Samen sterk staan
“Groen Uithoorn is de enige 
partij die tegen DUO plus 
was. Voornamelijk omdat 
we het dan te ver van huis 
zoeken. We zijn zeker 
pro samenwerken met 
omliggende gemeenten. 
Het voordeel zijn de diverse 
specialismen die je dan 
in huis hebt. We kunnen 
gezamenlijk de kosten-
structuur onder de loep 
nemen en rekenen op 
de kennis en kunde van 
de andere gemeenten.” 

Een positieve noot
“Er is werk aan de winkel, 
maar ik heb er zeker 
vertrouwen in. De bereid-
willigheid van de raads-
leden is groot. Niemand 
vliegt elkaar in de haren. 
Hoe we vooruit gaan, 
daar zijn de meningen 
vaak over verdeeld. 
Maar vooruit willen we 
allemaal!”  

“Ik ben altijd erg betrokken 
geweest bij de gemeente.”

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten

Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl
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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: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, 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 Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) 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, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
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

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Koningsdag
Ik hoor mezelf steeds nog Koninginne-
dag zeggen en elke keer opnieuw moet 
ik me realiseren dat dit fenomeen voorbij 
is. Geen 30 april meer vrij zijn, maar een 
paar daagjes eerder. Koningsdag klinkt gewoon nog niet zo lekker in 
mijn oren, maar dat gaat vast nog komen. Het fenomeen om te feesten 
is hetzelfde gebleven en dat is mooi. Of het nu de muziekfeesten zijn of 
de vrijmarkten, iedereen is vrij om te doen wat hij of zij wil.

Opruimen
Vorige week schreef ik al over de bestseller “Opgeruimd” die ik in een 
weekend had uitgelezen. Nu heb ik het niet alleen uitgelezen, maar 
heb ik ook stap 1 gezet en mijn kledingkast onder handen genomen. 
Net als vele vrouwen heb ik altijd genoeg in mijn kledingkast hangen, 
maar zeg ik net zo hard dat ik niets heb om aan te trekken. Inmiddels 
heb ik heel wat weggedaan van spullen die ik toch nooit meer aanhad, 
miskopen die ik amper heb gedragen of van die kleding die 10 jaar ge-
leden wel nog paste. Oftewel mijn halve kledingkast was een illusie, ik 
dacht ooit nog een maat 38 jurken dragende dame te worden, maar 
dat is niet gelukt. En ik vind het niet erg, misschien begin ik er einde-
lijk achter te komen wat bij me past, wie ik ben en wat me blij maakt.

Vrijmarkt
De spullen voor de vrijmarkt had ik al maanden staan op zolder. Voor 
alle mensen die een zolder hebben, ik denk dat bij 75% het een rom-
melzolder is. In mijn huis is dat in ieder geval wel zo en ook dat stuk 
van het huis wil ik straks rommelvrij hebben. De spullen moesten dus 
gesorteerd worden om te kijken wat er verkocht kon worden. Uitein-
delijk werd het een selectie van (kinder)boeken, speelgoed en kleding. 
Deze vonden gretig aftrek op de vrijmarkt en ik was blij dat meer dan 
50% van de spullen van eigenaar zijn verwisseld. Vele blije kinderge-
zichten heb ik gezien die blij waren met een voor hun nieuw speel-
goedje voor het luttele bedrag van gemiddeld 0,50 cent. 

Loslaten
Soms zitten er dingen bij die je wilt verkopen, maar stiekem toch ook 
niet. Bij mij ging het om een leren kinderjasje, modelletje pilotenjack. 
Mijn schoonvader had dit toen meegenomen na een zakenreis in Ca-
nada. Allebei mijn jongens hebben dit jasje vaak gedragen en het zag 
er nog steeds zo goed als nieuw uit. Het had echt geen nut om te be-
waren, maar toch had ik moeite om er afstand van te doen. Het was zo 
leuk en stond voor mij symbool voor een bepaalde periode en voor al-
le leuke kleding die ik ooit kreeg. Maar ik heb het losgelaten en nu zijn 
er andere ouders blij dat hun kind in een superstoer jasje rondloopt.

Blij
Word ik er blij van is de kritische vraag die je jezelf moet stellen bij het 
opruimen. En dit werkt ook prima bij alle gebeurtenissen die je mee-
maakt. Word ik blij van vroeg opstaan en op de vrijmarkt staan? Het 
antwoord is ja, ik vind het een belevenis en geniet volop van mijn zoon 
die als een kleine ondernemer zijn spullen aanprijst. Blij word ik van al-
le kindertjes die voorbij komen en zo heel goed weten waar ze blij van 
worden. Daar kunnen wij nog wat van leren! 

Vita-wijksteunpunt, Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl

Koersballen
Het lijkt op jeu de boules, maar wordt binnen gespeeld. Iedere vrijdag 
van 09.30 tot 11.30 uur. 

Buurtsteunpunt Legmeer
Samen ideeën uitwisselen over activiteiten die u graag zou willen doen, 
onder het genot van een kopje koffie. U bent welkom op mandag 4 mei 
van 14.00-16.30 uur.
Op de 1e en 3e maandag van de maand zal , van 13.30 tot 14.30 uur, 
een ouderenadviseur (voor 65-plussers) aanwezig zijn in de buurtka-
mer. Zij geeft informatie en advies op maat op het gebied van: wel-
zijn: activiteitem.

Kaarten maken
Iedere maandag van 13.30-15.30 uur en dinsdag van 10.00 tot 11.45 
uur kunt u in het wijksteunpunt terecht om kaarten te maken. Er is ma-
teriaal aanwezig waar u mee aan de slag kunt. De gemaakte kaarten 
worden verkocht., de opbrengst gaat naar de aankleding van het wijk-
steunpunt.

Week agenda Vita Welzijn

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Am-
stel en De Kwakel. Deze column is een initiatief van Stichting 
Uithoorn in Bedrijf. 

Koninklijk!
Koningsdag nieuwe stijl ligt alweer achter ons en dat bete-
kende ook in Uithoorn een nieuwe aanblik. Hoewel de werk-
zaamheden langs de Wilhelminakade – Marktplein – Dorps-
straat nog niet helemaal zijn afgerond, levert het geheel nu 
al een “koninklijke” aanblik, die er alleen nog maar mooier 
op gaat worden. Gelukkig zaten de weersvoorspellers er de-
ze dag behoorlijk naast en konden we genieten van een dro-
ge en zonnige dag. Voor de horeca was dat een welkome 
bijkomstigheid, want de bereikbaarheid was in de laatste 
maanden lastig met minder bezoekers als gevolg.

Het was gezellig druk in het dorp met uiteenlopende uitge-
stalde handelswaar op de straat. Vroege vogels konden aan-
trekkelijke koopjes veroveren en het was interessant om te 
zien hoe de jonge verkopers hun handelswaar aan de man 
wisten te brengen. 
Het zijn de ondernemers van de toekomst en daar zitten al 
commerciële talentjes tussen. De manier van aanprijzen en 
de snelheid waarmee sommigen hun spullen verkochten, 
biedt vertrouwen voor de aanwas van de toekomstige on-
dernemers. 

Er is veel verandering in het oude dorp waar te nemen en 
daar is de afgelopen maanden in deze column veel aan-
dacht aan besteed, maar dat betekent niet dat in de rest van 
Uithoorn en De Kwakel word stil gezeten. 
Integendeel! De verbouwing van het Zijdelwaardplein krijgt 
steeds meer vorm en de winkeliers werken daar hard om de 
klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen blijven. En 
dat is met alle verbouwingen geen eenvoudige opgave!

De winkeliers aan het Amstelplein en overige delen van de 
gemeente tonen hun creativiteit om de klanten de aantrek-
kelijkheid van hun producten te tonen en ze te overtuigen 
dat de loop naar hun winkels welbesteed is. 

De vele kwekers in het kassengebied in De Kwakel beleven 
in het voorjaar altijd zeer drukke tijden. Je hoort of ziet ze 
amper, omdat ze van vroeg tot laat moeten zorgen dat de 
bloemen, planten en andere kasproducten op tijd naar de 
verkoopkanalen worden geleverd. 
En de ondernemers van de Bloemenveiling –waarvan er ve-
le zijn gevestigd op het grondgebied van Uithoorn- zorgen 
weer dat deze producten hun verdere weg richting de eind-
afnemers vinden. 

Op de bedrijventerreinen in Uithoorn en De Kwakel zijn 
vele ondernemers druk in de weer om met hun produc-
tie, dienstverlening en handel een positieve omzet- en de 
winstontwikkeling te bereiken. 

En de horeca-ondernemers hebben de handen vol om gast-
vrijheid aan zoveel mogelijk bezoekers te bieden. Niet altijd 
even eenvoudig, maar hopelijk geeft het mooie weer en het 
toegenomen consumentenvertrouwen voldoende aanlei-
ding om meer buiten de deur te gaan eten en drinken. 

Kortom, er is heel veel activiteit bij de vele ondernemers in 
Uithoorn en De Kwakel waar te nemen. Een deel van de on-
dernemers opereert in een soort anonimiteit en zij zijn ook 
nauwelijks bekend. Toch wil de Stichting Uithoorn in Bedrijf 
zoveel mogelijk ondernemers leren kennen, in kaart bren-
gen en het belang van saamhorigheid onder de aandacht 
brengen. 
Via het Ondernemersfonds zijn de ondernemers nauw met 
elkaar verbonden; Charlotte van der Klauw is namens het 
Ondernemersfonds druk bezig met het benaderen en in 
kaart brengen van die vele ondernemingen. Daar is mede-
werking en samenwerking voor nodig. 
De SUB kan veel doen voor de aangesloten ondernemers. In 
de communicatie naar de Gemeente en andere overheidsin-
stellingen kan de SUB faciliteren, zodat de ondernemers en 
de Gemeente op één lijn kunnen staan. En dat is een goe-
de zaak!
 
Eén ondernemer trekt zich terug uit het vertrouwde beeld 
in het dorp. 
Piet Visser heeft besloten om zijn C1000 te verkopen. Tot 
voor kort was hij voorzitter van de winkeliersvereniging Uit-
hoorn aan de Amstel en uit dien hoofde ook bestuurslid in 
de Stichting Uithoorn in Bedrijf. Wij wensen Piet veel geluk 
in de toekomst en danken hem voor zijn inzet voor onder-
nemend Uithoorn. 

Tot slot beveel ik u van har-
te aan om het laatste week-
einde van mei in uw agen-
da te reserveren voor de 
feestelijke opening van de 
Waterlijn. Dat begint met 
het officiële deel op don-
derdag 28 mei 2015. Over 
de festiviteiten gedurende 
de dagen die daarop vol-
gen, wordt u o.a. via de-
ze krant op de hoogte ge-
houden.

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting
Uithoorn in Bedrijf 
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Volop lente 
in de Tuin van 
Bram de Groote
Uithoorn - 3 Mei is er weer open 
dag in de tuin van Bram de Groot. 
Kruipend zenegroen, grote muur, 
eenbes, primula en blauw-zwarte 
rapunzel. In het voorjaar lijkt alles 
wel tegelijk de grond uit te schie-
ten en in bloei te komen. En dat niet 
alleen bij de kruidachtige planten, 
ook veel bomen en struiken bloeien 
in de lente. De sierkwee, het kren-
tenboompje en de fruitbomen staan 
nu in volle pracht. En heeft u wel 
eens goed gekeken naar de onop-
vallende bloemetjes van de eik en 
de esdoorn? Kortom er is weer veel 
te zien, kom ook een kijkje nemen 
op zondag 3 mei tussen 13 en 16 
uur. De Tuin van Bram ligt op de 
hoek van de Boterdijk en Elzenlaan 
in Uithoorn. Let op, de toegang is 
om praktische redenen gewijzigd. U 
kunt nu naar binnen via de zij-in-
gang tegenover de werkschuur aan 
de Elzenlaan. Fietsen kunnen wor-
den gestald bij de werkschuur. De 
toegang is gratis.

Kinderboerderij De Olievaar op 2 mei 
open voor bezoekers
Uithoorn - Met het overhandigen 
van het plan van aanpak aan de 
wethouder op 8 april dacht Stich-
ting Kinderboerderij De Olievaar al 
een grote stap dichterbij een volle-
dige en officiële opening op 2 mei 
te zijn. Helaas blijkt dat er meer tijd 
gaat zitten in de totstandkoming 
van een overeenkomst tussen de 
gemeente en de stichting.
Stichting Kinderboerderij De Olie-
vaar heeft er echter het volste ver-
trouwen in dat het gaat lukken en 
dat de gemeenteraad en het colle-
ge van de gemeente Uithoorn er al-
les aan zal doen om dit burgeriniti-
atief tot een succes te maken. Ook 
zij zien graag dat er weer een kin-
derboerderij komt voor de bewo-
ners van Uithoorn. De stichting is 

in overleg met de gemeente om te 
kijken of het mogelijk is om tot de 
officiële opening op woensdag- en 
vrijdagmiddagen het terrein van de 
kinderboerderij open te stellen.
 
Beperkt opren
In samenspraak met de gemeente 
zal het terrein van de kinderboer-
derij De Olievaar op zaterdag 2 mei 
eenmalig beperkt open zijn voor be-
zoekers.
Geen vuurwerk of een drumband of 
een burgemeester met een ambts-
keten die plechtig een lint door-
knipt. Maar gewoon een gezellige 
dag voor kinderen met allerlei ac-
tiviteiten, zoals een koeienspel, een 
kangoeroespel, schmink voor kin-
deren en nog veel meer. 

De hekken gaan open om 10:00 uur 
en weer dicht rond 14:00 uur. Kijk 
op de site http://olievaar.nl voor 
meer informatie.
 
Giften
Ondertussen gaat de stichting ach-
ter de schermen door met alle voor-
bereidingen, het werven van vrijwil-
ligers en sponsoren. Want de stich-
ting heeft jullie hulp nodig om de 
kinderboerderij tot een succes te 
maken.
Vrijwilligers van de kinderboerde-
rij komen deze week bij u langs met 
de collecte voor het Oranjefonds. 
Van uw gift gaat de helft naar soci-
ale initiatieven in de regio en de an-
dere helft gaat naar de kinderboer-
derij.

Regio - Op zaterdag 2 mel organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een fiets- en wandelvogel-
excursie naar Ruygeborg bij de 
Nieuwkoopse Plassen.

De start van deze excursie is aan de 
rand van Wilnis en via de Groene 
Jonker fietsen we ongeveer 15 km 
naar het nieuwe natuurgebied Ruy-

geborg bij Nieuwkoop. Onderweg 
fietsen we dus dwars door de pol-
ders waarbij we de weidevogels zo-
als baltsende kievieten en grutto’s 
goed kunnen zien. Rond 10.30 uur 
komen we aan bij Ruygeborg om 
daar in het gebied rond te wande-
len. Ook een bezoek aan het bezoe-
kerscentrum van Natuurmonumen-
ten is mogelijk. Mocht u niet kunnen 
of willen fietsen, dan is het ook mo-
gelijk om vanaf 10.30 uur hier aan te 
haken bij de wandeling.

Bijzonder aan Ruygeborg is dat het 
nog in de kinderschoenen staat. Het 
verbindt de Vinkeveense Plassen 
met de Nieuwkoopse Plassen. In dit 
afwisselende landschap met mod-
derige vlakten en rietvelden voelen 
veel verschillende vogels zich thuis. 
Roerdomp, snor en blauwborst ver-
stoppen zich in de rietkragen. Klu-
ten, waterrallen en lepelaars zoeken 
de slikranden op. Gaat u mee op za-
terdag 2 mei! Trek passende kleding 
aan, neem lunch en koffie voor on-
derweg en een verrekijker mee.
Verzamelen: parkeerplaats bij de 
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. En-
schedeweg in Wilnis.
Vertrek: om 8:30 uur per fiets
Terug: rond 15:00 uur.
Kosten: gratis.
Aanmelden: niet nodig.
Als het erg slecht weer is en u wilt 
weten of de excursie doorgaat, kunt 
u contact op nemen met de excur-
sieleider: Catherine van de Graaf 
(06-55715014)

Fiets- wandelvogel-
excursie Ruygeborg
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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 onderwer-
pen 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 verga-
dering 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 ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Als u in Uithoorn woont, hoog be-
jaard bent, in het bezit bent van 
een invalidenkaart omdat lopen 
moeilijk gaat en graag d.m.v. Uw 
auto zelfstandig wilt blijven wo-
nen, moet u op de volgende kos-
ten rekenen. 105,60 euro voor de 
medische keuring en de kaart 
voor 5 jaar 424,87 euro voor een 
invaliden parkeerplaats bij uw 
huis. Voor ons als slecht ter been 
zijnden is het vaak onmogelijk om 
op een normale parkeerplaats te 
parkeren. Daar kan de autodeur 

vaak niet ver genoeg open om 
uit te stappen. Dit laatste bedrag 
vindt u niet in de gemeente gids. 
Ik denk  dat de gemeente zich 
daar terecht voor schaamt. De 
gemeente propageert het thuis 
blijven wonen van ouderen, maar 
dan wel achter de geraniums. In 
vele gemeenten in Nederland is 
zo’n parkeerplaats gratis. Mis-
schien iets om rekening mee te 
houden bij de volgende gemeen-
te verkiezingen. 
T. Brink uit Uithoorn

Invalideparkeerplaats bij 
woning

Jongerenvereniging Gida 
40 jaar
Aalsmeer - Uithoorn - De Uit-
hoornse jongerenvereniging Gi-
da bestaat dit jaar 40 jaar. Daar-
om viert de organisatie het met een 
groot lustrumfeest voor alle oud-le-
den op zaterdag 30 mei. De organi-
satie roept iedereen op die lid is ge-
weest van Gida, Jikes, Jups, de Ko-

peren Ketel of Debuut, of op een an-
dere manier is betrokken om deze 
dag mee te vieren. Het programma 
van de dag is: 

14.00 uur: Inloop 
14.45 uur:  Welkomstwoord/
                 Offi ciële opening

Voorbereidingen Gondelvaart De Hoef in volle gang
De Hoef - Overal in De Hoef gonst het 
van de bedrijvigheid. In schuren wordt 
gezaagd, getimmerd, gebouwd en ge-
schilderd, ter voorbereiding van de Gon-
delvaart.  Hier en daar komen extra bo-
ten te voorschijn, pontons worden gere-
geld. Alles wordt in het werk gesteld om 
zo goed mogelijk voor de dag te komen. 
De Stichting Hoefse Belangen organi-
seer dit mooie evenement dit jaar voor  
de 5e keer. Het belooft ook nu weer een 
mooi spektakel te worden, met 10-tal-
len deelnemers.  Het thema deze keer 
is “Het Sprookje van De Hoef”. Dat biedt 
de deelnemers volop de ruimte om hun 
fantasie te laten gaan. We zijn benieuwd 
naar alle mooie boten die zullen gaan 
varen op zaterdag 9 mei, vanaf 20.15 
uur. Om de 5 jaar varen de Gondels in 
De Hoef, mis dit niet! Langs de oevers 
van de Kromme Mijdrecht, langs de 
Oostzijde en de Westzijde is volop ruim-
te voor de toeschouwers, die alles goed 
kunnen zien. Langs de Oostzijde wordt 
1-richtingsverkeer ingesteld. Mensen 
wordt aangeraden om met de fi ets te 
komen. Meer informatie, inschrijvingen 
en foto’s via www.hoefsebelangen.nl en 
facebook.

Reünie zesde klas
Mennonietenbuurtschool 1962

Regio - Deze maand  vondt in Mijdrecht op 
de boerderij van Stal Bos een reunie plaats 
van 65-jarigen die elkaar nog kenden uit de 
6e klas van de Mennonietenbuurtschool uit 
1962, De Christelijk Nationale school met 
de bijbel uit de Mennonietenbuurt. De eer-
ste reünie was naar aanleiding van het 100 
jarig bestaan van de school  (1981), Mieke 
Warntjes en Lyda Brienen hadden de smaak 
te pakken om de school weer te zien en be-
sloten een reünie van de klas te gaan orga-
niseren. Het bedenken van de namen en het 
vinden van de adressen nam veel tijd, maar 

de lijst werd compleet, en zo kwam de eerste 
reünie in het Trefpunt in Amstelhoek. (1983) 
Bij het napraten over de leuke avond zaten 
Jacob-Pieter Rijlaarsdam, Martinel de Lan-
ge, Jaap Nagtegaal en Lyda Brienen en Mie-
ke Warntjes gezellig aan een tafeltje en be-
sloten een clubje te vormen om elkaar re-
gelmatig te zien en dan later na bijvoorbeeld  
10 jaar nog eens een reünie te organiseren.
Dat werd de tweede reünie in Nieuwkoop 
met een rondvaart over de plas en een maal-
tijd bij Tijsterman. (1993). Het comité bleef 
jaarlijks één keer bij elkaar komen waar-

bij om de beurt iemand gastheer was en de 
echtgenotes er ook bij betrokken raakten. En 
zo werden er weer plannen gemaakt voor de 
derde reünie, en deze werd gehouden in de 
Meijert te Mijdrecht. (2000). Helaas moest 
het comité afscheid nemen van Mieke Warn-
tjes die na een ziekbed overleed. De vierde 
reünie werd een weerzien in de Strooppot in 
De Hoef met veel gezelligheid en een buffet 
maaltijd. (2010) Ja en dit jaar is/wordt ieder-
een 65 en daarom is dit een mooi moment 
om elkaar als gepensioneerde weer te zien 
en te spreken.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Doet u ook al mee aan wildpluk-
ken? Blaadjes, bloemetjes, vruch-
ten oogsten uit de natuur? Eten 
uit de natuur is momenteel een 
echte hype. Als natuur- en tuin-
mens zou ik dat moeten toejui-
chen. Maar toch heb ik daar een 
paar kanttekeningen bij.

Zoals bij zoveel hypes slaat het 
soms door. Ik las een bericht van 
iemand die elke ochtend de dui-
nen afstruint naar eetbare bloe-
men voor een lokaal restaurant. 
Er is een ‘wildgroei’ aan boeken, 
websites en workshops. Op face-
book zijn er verschillende groe-
pen die over eetbare wilde plan-
ten gaan. De schrik slaat je daar-
bij soms om het hart. Een foto 
van een giftige plant of padden-
stoel die al geplukt is met daar-
bij de vraag ‘Is dit eetbaar?’ Som-
mige cynische mensen reageren 
daarop met ‘In elk geval één keer’. 
Vaak zal je er overigens hooguit 
wat misselijk van worden. Maar ik 
neem dat risico liever niet.

En mag dat eigenlijk: oogsten uit 
de natuur? Offi cieel alleen met 
toestemming van de terreineige-
naar. Nu maakt niemand zich er 
druk om als je een blaadje veld-
zuring plukt en daarop kauwt. Of 
dat je één braam plukt. Maar er 
worden wel boetes uitgedeeld! 
Ook aan mensen die een emmer 
bramen plukken om er thuis jam 
van te maken.
Het probleem is natuurlijk dat je 
vaak de boel verstoort. Op zoek 
naar dat ene lekkere blaadje of 

besje vertrap je andere waar-
devolle planten of verstoor je de 
dieren. Ook zijn sommige planten 
beschermd zoals daslook. En wat 
als iedereen zijn maaltje in de na-
tuur bij elkaar sprokkelt???
Voorstanders van wildplukken 
zeggen dat het de betrokkenheid 
bij de natuur vergroot. En dat het 
goed is voor ons bewustzijn waar 
ons eten vandaan komt. Allemaal 
waar. Maar als het echt lekker en 
eetbaar zou zijn, zou het dan niet 
al lang in cultuur gebracht zijn als 
groente- of fruitgewas? 

Ik plukte laatst een salade bij el-
kaar uit mijn eigen tuin. Mijn man 
vond dat hij vooral bladeren in 
zijn mond had. Dus nog maar wat 
extra dressing erover. De pluksla 
uit de moestuin vind ik lekkerder. 
Gegarneerd met een plukje vo-
gelmuur, een blaadje veldzuring 
en een enkel viooltje. 
Sommige planten leveren overi-
gens echt lekkere gerechten op 
zoals brandnetelsoep, kruiden-
boter met look-zonder-look, bra-
menjam, (water)muntthee, paar-
denbloemengelei en vlierbloe-
semlimonadesiroop. En bloemen-
boter is niet alleen lekker maar 
ook erg vrolijk.
Dus ik zou zeggen: wildpluk ge-
rust, maar met mate. En als je het 
niet zeker weet: laten staan! (Of 
ga op 11 augustus mee met de 
excursie Eetbare planten van het 
IVN!)

Ineke Bams
IVN-natuurgids

Wildplukken, wildplukte, 
wildgeplukt…

Koninklijk lintje
D.L. Oskam-Vermeij
Regio - Mevrouw D.L. Oskam-Ver-
meij uit Nieuwveen is vrijdag 24 
april Koninklijk onderscheiden.
In gebouw De Kaleidoskoop kreeg 
zij van burgemeester Frans Buij-
serd de versierselen opgespeld die 
horen bij dat nieuwe lidmaatschap 
in de Orde van Oranje Nassau. Dic-
ky is al bijna 40 jaar vrijwilliger bij 
De Zonnebloem. Ze bezoekt oude-
ren en hulpbehoevenden en helpt 
bij de organisatie van activiteiten. 
Omdat zingen een grote passie van 
haar is, was zij ongeveer 27 jaar ac-
tief lid van het Crescendo Muziek-

theater in Leiden. In meer dan vijf-
tig producties heeft zij belangrijke 
rollen gespeeld, daarnaast was zij 
verantwoordelijk voor kostuums en 
hielp bij het maken van de rekwisie-
ten. Dicky is tegenwoordig lid van 
de Zanggroep Musica in Uithoorn, 
deze groep geeft hoofdzakelijk con-
certen voor ouderen in zorgcentra 
en bij de Zonnebloem.
Ze blijkt nog steeds handig met 
naald en draad te zijn, want ook nu 
maakt en repareert ze de kleding 
voor de zanggroep.
(foto: Johan Piet)

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn Avia Zijdelwaard - Heijermanslaan
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM 

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

15.00 uur: Workshops 1e ronde
16.00 uur:  Workshops 2e ronde 
17.00 uur:  BBQ 
19.00 uur:  Viering 
20.30 uur:  Feest 
De activiteiten vinden plaats in De 
Burght, RK Parochie Emma�s, aan 
het Potgieterplein 2. Alle belang-
stellenden zijn van harte uitgeno-
digd om de viering met medewer-
king van pastor Joop Reurs, jonge-
renkoor Debuut en een gelegen-
heidskoor onder leiding van Bart 
van de Rotten en Ferdinand Beuse 

bij te wonen. Daarna is er gelegen-
heid elkaar te ontmoeten en bij te 
praten.
(Oud-)leden zijn vanaf 14.00 uur 
welkom. De workshops zijn divers 
opgezet, zoals Koor, Fotografi e, me-
ditatief mandalatekenen, Het Stoker 
Spel, etc. Aanmelding wordt op prijs 
gesteld via de facebookpagina ‘Lus-
trum Gida 2015’ of via het e-mail-
adres gidalustrum@live.nl. Deelne-
men aan de BBQ kost �10,- euro. Dit 
bedrag dient vóór 1 mei  overge-
maakt te zijn.
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Uithoorn - Het was een erg ge-
zellige Ladies Day afgelopen za-
terdag in winkelcentrum  Zijdel-
waard, ondanks het slechtere 
weer. De kramen met informatie 
over kleuradvies, gewichtsbeheer-
sing, sportadvies, Ibiza producten, 
sieraden, wenkbrauwstyling en 
voet- en nagelverzorging hadden 
over belangstelling niet te klagen. 
Ook de twee stoelmasseurs waren 
de gehele middag bezet. 
Maar het belangrijkste van de La-
dies Day was de nieuwe look van 
de drie winnaressen van de meta-
morfosewedstrijd! 
Martine, Tinie en Ela waren van 
top tot teen onder handen geno-
men door het metamorfose team 
van Zijdelwaard: kapsalon Joepsze 
zorgde voor de nieuwe kapsels, De 
Boet stak de dames in het nieuw, 
Nelson zorgde voor bijpassende 
schoenen en drogisterij Stoop voor 
de fi nishing touch met een mooie 
bijpassende make-up. De mede-
werkers van deze winkels heb-
ben erg hun best gedaan en zorg-
den voor drie heel geslaagde me-
tamorfoses en drie gelukkige win-
naressen! De winnaressen moch-
ten uiteraard de kleding en schoe-
nen mee naar huis nemen. Pearle 
zorgde nog voor een extra verras-
sing door het aanbieden van een 
waardebon t.w.v. € 99,- voor een 
bril of zonnebril! 

Afgevallen
Martine  (43 jaar) is een stuk afge-
vallen, maar droeg haar te wijde 
kleding nog. Ze doet alles voor de 
kinderen maar vergeet vaak zich-
zelf en voelde zich ouder dan haar 
leeftijd. Het metamorfoseteam 
gaf haar graag een frisse, stoere, 
jonge look waarin haar goede fi -
guur mooi tot zijn recht komt en 
een jong en sportief kapsel. 

Bevallen
Ela (37 jaar) is net bevallen van 
haar 3de kind en in totaal 12 ki-
lo aangekomen, Zij wilde zich 
weer vrouwelijk voelen. Het me-
tamorfoseteam gaf haar een outfi t 
in mooie soepele materialen, die 
wat losser vallen. Dat in combina-
tie met de print op de top verhul-
len perfect de sporen van de be-
valling. Met haar haar goed ge-
knipt zodat het mooi soepel valt 
en de hoge feestelijke hakken is 
Ela weer de sexy vrouw die ze ooit 
was.

Vrolijke
Tinie (74 jaar) is een sportieve 
vrolijke vrouw, die altijd broeken 
draagt. Het metamorfoseteam 
maakte van haar een stijlvolle, 
vele jaren jongere vrouw door de 
mooie outfi t met jurk en lang vest, 
dat Tinie met haar mooie benen 
prima staat!

SUPER GESLAAGDE METAMORFOSES EN GELUKKIGE WINNARESSEN

in 
winkelcentrum 
Zijdelwaard

Gezellige
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Onbekend maakt onbemind
Uithoorn - Uit een onderzoek in 
Uithoorn en De Kwakel is geble-
ken, dat de inwoners van de ge-
meente Uithoorn te weinig weten 
over Kringloopcentrum Ceres in Uit-
hoorn. Men weet dat het is gelegen 
naast de gemeentewerf aan de In-
dustrieweg 33 in Uithoorn, maar 
veel meer ook niet. En dat terwijl het 
kringloopcentrum al meer dan 30 
jaar een belangrijke maatschappe-
lijke functie heeft in Uithoorn.
Het kringloopcentrum Stichting Ce-
res is een zelfstandige maatschap-
pelijke onderneming, die zorg 
draagt voor een milieubewust her-
gebruik van goederen en het terug-
winnen van materialen. Kringloop-
centrum Stichting Ceres hoopt ie-
der jaar geld over te houden aan de 
verkoop van genoemde goederen. 
Omdat de Stichting geen winstoor-
merk heeft, wordt dit geld besteed 
aan goede doelen. In het verleden is 
onder andere Kika en een project in 
Afrika gesteund. 
Kringloopcentrum Ceres stelt zich 
mede ten doel de maatschappelijke 
belangen te behartigen. Kringloop-
bedrijven zijn in de loop der jaren 
verankerd in de gemeenschap. He-
laas weten nog te weinig inwoners 
van de gemeente Uithoorn de weg 
naar kringloopcentrum Ceres te vin-
den om iets (speciaals) van hun ga-
ding te vinden. Voor de prijs hoeft 
men het zeker niet te laten. Deze 
zijn zeer aantrekkelijk.

Zinvol
Kringloopcentrum Ceres is ook een 
ideaal bedrijf om mensen die op 
welke wijze dan ook (tijdelijk) bui-
ten het arbeidsproces zijn komen 

te staan, een zinvolle invulling van 
hun dag te geven en hiermee de af-
stand tot de arbeidsmarkt te verklei-
nen. Kringloopcentrum Ceres biedt 
medewerkers een structuur waar-
binnen onderlinge sociale relaties 
kunnen worden gelegd en onder-
houden. Kringloopcentrum Ceres 
zorgt ervoor dat mensen weer ple-
zier in het werken terugvinden. Sa-
menwerken en bezig zijn met het 
milieu betekent een enorme stimu-
lans voor de verbetering en onder-
steuning van de sociale positie van 
de medewerkers. De medewerkers 
van kringloopcentrum Ceres kun-
nen zich door hun belangrijke bij-
drage positief persoonlijk ontwikke-
len en zo hun kansen op de maat-
schappelijke ladder vergroten. Ui-
teraard werken bij kringloopcen-
trum Ceres ook veel vrijwilligers die 
het ‘gewoon’ leuk vinden om in hun 
vrije tijd Stichting Ceres te onder-
steunen met hun kennis en inzet.

Ambitie
De mens, het milieu en de maat-
schappij staan centraal bij kring-
loopcentrum Ceres. Een ambitie van 
kringloopcentrum Ceres is tevens 
een betrouwbare partner te zijn voor 
gemeenten, sociale instellingen, re-
integratiebedrijven, onderwijsinstel-
lingen (Stichting Ceres is een Ecabo 
erkend leerbedrijf) en milieu gerela-
teerde bedrijven.
Kringloopcentrum Ceres is tegen-
woordig ook te vinden op Facebook 
(Stichting Ceres Kringloopcen-
trum) en op Twitter (@CeresKring-
loop). Meer informatie en openings-
tijden zijn te vinden op www.ceres- 
kringloop.nl

Lentekriebels op proeverij 
Wittebol!
Regio - Afgelopen maandagavond 
vond in een ontspannen sfeer de 
voorjaarsproeverij van Wittebol Wijn 
plaats. Wederom waren zij te gast 
bij de Anna’s Hoeve in Rijsenhout, 
waar in zomerse sferen geproefd 
kon worden. Hubert Mesker van Il 
Miogusto was deze avond aanwezig 
om zijn Italiaans mousserend aan 
het publiek te laten proeven. De-
ze kleurrijke bubbels zijn deze zo-
mer bij voorhand al zomerhit 2015! 
Met name de groene fles, een fan-
tastisch huwelijk van fruitige Limon-
cello en heerlijke Prosecco. Het ide-
ale drankje voor warme dagen en 
zwoele nachten! 
Verder met het oog op de mooie 
dagen die komen gaan, een ver-
scheidenheid aan rosé wijnen. Van 
de wat eenvoudige lichte rosé tot 
aan de bijzonder rijke Provence ro-
sé, MIP Maid in Provence, AIX Vin 
de Provence, Elixir Côtes de Proven-
ce en Whispering Angel. Naast deze 
rosé ook genoeg verfrissende witte 
wijnen, waaronder de Portugese Ir-
reverente die bij de meeste goed in 
de smaak viel. 

Mei
De nieuwe Wijnen van de Maand 
Mei waren ook vast te proeven, drie 
heerlijke Spaanse wijnen. Fris, sap-
pig en goed in balans, precies wat u 
wilt op een zomerse dag. Naast deze 
Spaanse toppers, ‘‘ Wittebol’s Sum-
merwines’’, deze wijnen zullen in de 

maanden Juni/Juli en Augustus al-
len mooi afgeprijsd zijn, zodat u de 
hele zomer kunt genieten van uw 
meest geliefde wijn! 
Ook de biologische wijnen worden 
steeds populairder en vanwege die 
reden een aantal mooie wijnen uit 
Zuid-Afrika van o.a. Waterkloof Wi-
nery en Stellar Organic Winery. 
De Sauvignon Blanc van Peacock 
was op deze tafel de absolute top-
per! 
Het Westeinder Paviljoen was aan-
wezig met een aantal hardlopers 
van hun wijnkaart.
Heeft u er een avondje heerlijk ge-
geten en heeft u daarbij een verras-
send lekkere wijn gedronken? Dan 
is er de mogelijkheid deze bij ons 
te bestellen. Een goede en gezonde 
samenwerking dus..!! 
Zuidam Distillers, bij velen wel be-
kend, was de afsluiter van de avond. 
Een groot aantal heerlijke distillaten. 
Van Oude Jenever tot aan Whisky, 
voor een ieder wat wils. 
Dirk en Linda van Zoolingen en me-
dewerkers kijken terug op een zeer 
geslaagde voorjaarsproeverij. Op 
naar de zomer met overheerlijke 
wijnen van Wittebol Wijn! 
Was u deze avond niet in de gele-
genheid te komen, maar bent u toch 
nieuwsgierig naar het wijnaanbod. 
Op onze website kunt u het proef-
boekje downloaden en uw even-
tuele bestelling naar onze mailen  
(info@wittebolwijn.nl).

Nieuwe “soldaten” in Fort 
aan de Drecht
Uithoorn - Droomtheater organi-
seerde van 13-17 april 2015 een 
Masterclass bij CREA in Fort aan 
de Drecht In een week tijd konden 
Droomkoffers gemaakt en bespeeld 
worden met schimmen. Workshop-

leider Hansuëli Trüb, voor deze ku-
rau ingevlogen vanuit Zwitserl-
nad vanwege zijn specifieke vak-
kennis begeleidde het bouwen van 
de droomkoffers en het maken van 
theater met schimmen. De Droom-

koffer is een eenvoudige, kleinscha-
lige, ambachtelijke schaduwthea-
terkoffer, die je overal mee naartoe 
kunt nemen. Hij past op elke tafel 
en is ook bij daglicht te gebruiken. 
Samen met poppenspelers, vrijwil-

ligers van de Vereniging Centraal 
Wonen in Uithoorn en werkenden in 
de ouderenzorg zijn tien schaduw-
theaterkoffers gebouwd, schimmen 
gemaakt en is er geoefend in het 
geven van kleine voorstellingen. 
Het is de bedoeling dat allerlei groe-
pen in Uithoorn zelf hun eigen ver-
halen gaan vertellen met de scha-
duwkoffer. De Stichting Droom-
theater kan tien droomkoffers uit-
lenen. Uithoornse Poppenspeler 
Frans Hakkemars kan begeleiden 
bij het maken van de schimmen en 
het maken van de voorstellingen. Er 
zijn reeds contacten gelegd met Het 
Hoge Heem voor interactieve voor-
stellingen in de huiskamers en voor 
workshops schimmentheater met 
kinderen en ouderen samen in het 
Grand Café. Ook leggen wij con-
tacten met het (basis)onderwijs, de 
kinderopvang en het vrijwilligers-
werk. Zo worden steeds meer men-
sen betrokken bij de schaduwthea-
ter-revolutie, waarbij een eeuwen-
oude kunstvorm uit China nieuw le-
ven wordt ingeblazen.
Heeft u interesse? Meldt u zich bij 
poppenspeler Frans Hakkemars, 
Flevomeer 102, 1423ER Uithoorn, 
franshakkemars@hetnet.nl, tel 
0640610384 of via de website van 
www.droomtheater.com

‘Meester’ Jos Bouma zet een punt 
achter zijn onderwijscarrière
vervolg van de voorpagina

Dat is nu om en gaat hij alsnog met 
pensioen. Wie nog even herinne-
ringen wil ophalen en/of hem al-
le goeds voor de toekomst wil wen-
sen, is tijdens de receptie van har-
te welkom. Wie eerst meer informa-
tie wenst kan contact opnemen met 
Monique Link via e-mail: link@sko-
dekwakel.nl.

Op de fiets
Jos Bouma ziet er met zijn 63 jaar 
helemaal niet uit als een ‘pensiona-
ris’. Dat komt naar zijn zeggen om-
dat hij altijd veelvuldig op de fiets 
naar school is gegaan. In weer en 
wind, heen en terug. Niets bijzon-
ders zou je zeggen, ware het niet 
dat hij dat dagelijks deed vanuit zijn 
woonplaats Loenersloot. Daar is hij 
ook geboren en getogen. Anders 
gezegd, hij is dus geen ‘Kwakelaar’, 
maar is zich in de jaren dat hij er in 
het onderwijs zat wel zo gaan voe-
len. Hoe kwam hij in De Kwakel te-
recht? “Ik zat op de katholieke St. 
Ludgerus kweekschool, tevens in-
ternaat, in Hilversum. Een mooi ge-
bouw waar nu de EO in zit. Daar 
werd onder meer les gegeven door 
de paters Jezuïeten,” herinnert Jos 
zich nog levendig. “Dat was een ge-
degen opleiding en ik heb er vijf jaar 
op gezeten. Intussen had ik mij wel 
voorgenomen dat ik na mijn oplei-
ding niet in mijn eigen woonplaats 
voor de klas wilde staan. Mij kwam 
toen ter oren dat er vacatures waren 
in De Kwakel op de Robert Kenne-
dyschool in een nieuwbouwwijk. Die 
woonwijk breidde zich stilaan uit en 
de bewoners stuurden hun kinde-
ren naar die school. Ik heb er toen 
eens een telefoontje aan gewaagd 
wat vervolgens leidde tot een ge-

sprek met de toenmalige voorzitter 
van het bestuur, de heer Ton Dek-
ker. Een sollicitatie kon je dat eigen-
lijk niet noemen, het gesprek was bij 
hem thuis en hij was degene die be-
slissingen nam. Na een tijdje zijn we 
naar de school gegaan; dat was op 
een zaterdagochtend. Later kreeg ik 
te horen dat ik na de zomervakan-
tie kon beginnen. Maar ik moest 
hier wel komen wonen in De Kwa-
kel. Daar heb ik toen vanaf gezien 
en mijn poot stijf gehouden. Dat is 
zo gebleven. Ik ben nooit naar De 
Kwakel verhuisd en in Loenersloot 
blijven wonen. Maar omdat mijn le-
ven zich daar grotendeels afspeelde 
ben ik toch een beetje een Kwake-
laar geworden.”

De Springschans in De Meerwijk
Vanaf 1972 tot 1990 heeft Jos op de 
Kennedyschool gewerkt als leer-
kracht. Toen de directeur er vertrok 
om zich in Noord-Brabant te ves-
tigen solliciteerde Bouma op deze 
functie die hem daarna werd toege-
wezen. Tot 2007 was hij directeur op 
deze school. In die tijd maakte hij de 
samenvoeging van kleuterschool en 
lagere school tot basisschool mee. 
Dat vond plaats in 1985. Ook het sa-
mengaan van verschillende scholen 
tot één school en nieuwbouw daar-
voor met 21 lokalen heeft hij mee-
gemaakt. Die school werd in 2007 in 
gebruik genomen waarbij tevens de 
naam Robert Kennedy werd gewij-
zigd in ‘De Zon’.
Vanwege de vergrijzing liep het aan-
tal leerlingen destijds op de Robert 
Kennedyschool stilaan terug. Er za-
ten ooit 440 leerlingen op school. 
In de jaren tachtig had de gemeen-
te Uithoorn plannen om de nieu-
we woonwijk De Meerwijk te gaan 
ontwikkelen achter het nieuwe ge-

meentehuis. Om de werkvoorzie-
ning van het schoolpersoneel te 
continueren vroeg het stichtings-
bestuur aan de gemeente daar ook 
meteen voor ene nieuwe school te 
zorgen. Dat is toen toegewezen 
waarna de school in 1987 in ge-
bruik werd genomen. Die voorzag 
in de behoefte met liefst bijna 800 
leerlingen! Personeel kon afwisse-
lend worden ingezet op de Kenne-
dyschool of op De Springschans. Nu 
zijn er bij De Springschans nog 430 
leerlingen.

School als ‘bedrijf’
Jos: “Dat de naam Robert Kennedy 
van de schoolgevel verdween heeft 
destijds heel veel pijn gedaan in De 
Kwakel. In de loop der jaren trad de 
overheid steeds meer terug en werd 
de school langzaam maar zeker 
als een ‘bedrijf’ gezien. Sinds 2006 
moesten de scholen zelf alles rege-
len, waaronder ook de administratie 
en het personeelsbeleid. Toen werd 
ook het fenomeen ‘bovenschools di-
recteur’ ingevoerd. Die regelde dan 
voor alle scholen binnen de stichting 
de financiën, stelde de begroting en 
de jaarrekening op en zo meer. Daar 
kwamen nog meer taken bij, zoals 
het personele gedeelte met allerlei 
regelingen. Kortom, je was meer ad-
ministrateur dan onderwijsgevende. 
Onderwijs geven, wat nog altijd leuk 
is om te doen, doe ik al sinds lan-
ge tijd niet meer. Tijden veranderen 
en om over al die wijzigingen bin-
nen het onderwijs van de afgelopen 
jaren nog maar niet te spreken, zo-
als het digitale onderwijs dat zich 
steeds nadrukkelijker manifesteert. 
Toch ben ik van mening dat de per-
soonlijke inbreng van een leerkracht 
in het geven van onderwijs de spil 
moet blijven van het hele verhaal. Al 

met al heb ik het tot op de dag van 
vandaag allemaal mogen meema-
ken. Dat geldt ook voor de aanpak 
van pesterijen op school, ook al valt 
dat bij ons tot op heden wel mee. 
Ja, en het gebruik van smartpho-
nes is een onderwerp op zich, zowel 
in het privégebruik als de wijze van 
integratie in het onderwijs. Op zich 
heel interessant maar wel vermoei-
end. De tegenwoordige en komen-
de generatie leerkrachten zullen 
het wellicht technisch anders gaan 
doen dan de ‘traditionele’ gene-
ratie. Niettemin zullen ze toch ook 
‘les’ moeten geven, ook al doen ze 
dat op hun eigen manier, aangepast 
aan deze tijd. Van hen wordt heden 
ten dage wel steeds meer gevraagd 
qua kennis, disciplines en in de pe-
dagogische omgang met kinderen. 
Onderwijs is bovendien veelvuldig 
onderdeel geworden van politiek 
gesteggel hoe het moet aansluiten 
op het vervolgonderwijs en het be-
drijfsleven.”

Nu Bouma straks (veel) meer vrije 
tijd heeft zal hij echt niet in een ‘gat’ 
vallen. Jos is liefhebber van tuinie-
ren en heeft daarnaast een eigen 
moestuin. Verder maakt hij met zijn 
vrouw graag (verre) reizen en hou-
den zij van stedentrips. Maar ook 
lekker fietsen valt onder de vrije-
tijdsbesteding. Hij zegt nog wel af-
finiteit te willen blijven houden met 
het onderwijs. Geen wonder als je 
dat je leven lang hebt gedaan en al-
tijd met veel betrokkenheid en ple-
zier in dit métier hebt gewerkt. Jos, 
mede namens het stichtingsbe-
stuur, jouw collega’s en ouders van 
kinderen hartelijk bedankt voor al je 
inzet en toewijding bij het onderwijs 
op beide scholen, die in De Kwakel 
en in Uithoorn. Het ga je goed!

Jong en oud helpen elkaar tijdens 
Koningsspelen 2015

Uithoorn - ‘Hey! Daar zijn we weer 
Koningsspelen 2015. Is iedereen 
er klaar voor? Let’s go!’ De nieuw-

ste hit van Kinderen voor Kinde-
ren knalt uit de speakers bij Jena-
planbasisschool ’t Startnest in Uit-

hoorn. Alle kinderen van de school 
staan op het schoolplein klaar voor 
de wereldrecordpoging ‘gezamen-

lijk dansen’. Speciaal voor vandaag 
hebben zij hun oranje en rood, wit, 
blauwe kleding tevoorschijn ge-
haald. Dansen, springen en bewe-
gen op een lege maag is natuur-
lijk niet gezond. Daarom beginnen 
de Koningsspelen met een ontbijt 
in de verschillende groepen. Ou-
ders zijn druk bezig met het sme-
ren van broodjes kaas, worst en 
hagelslag en het inschenken van 
bekers melk. 
Met volle buikjes en hopelijk een 
wereldrecord op zak beginnen 
de kinderen aan de spelletjes-
ochtend. In groepen werken ze 
een parcours af. De groepjes be-
staan uit kinderen uit verschillen-
de groepen, zodat jong en oud el-
kaar kunnen helpen. Net als in de 
stamgroepen van de school waar 
onder andere ook om deze reden 
twee jaargroepen bij elkaar zit-
ten. Er worden diverse spelletjes 
gespeeld zoals strandbalslagbal, 
karrenrace en een kledingestafet-
te. Ook dit jaar helpt er een gro-
te groep enthousiaste ouders mee 
om er een onvergetelijke dag van 
te maken.
Aan het eind van de dag was er 
voor alle kinderen die mee hadden 
gedaan aan de Koningsspelen een 
klein cadeautje als aandenken.
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Legmeervogels F1 speelt 
toernooi op Texel

Kom trainen voor de 
Polderloop

KDO JG1 voorjaarskampioen 

Thamen Honkbal 1 wint weer

Uithoorn - Voor Legmeervogels F1 
stond er vorig weekend een mooi 
toernooi op Texel op het program-
ma. Tijdens dit jaarlijkse toernooi 
kunnen ze zich meten aan de leef-
tijdsgenootjes van o.a. Ajax, PSV, 
Feyenoord en Schalke 04. Het feest 
begon vrijdagmiddag op de boot 
waar al teams van PSV en Borru-
sia Dortmund gespot werden. Met 
ouders, broertjes en zusjes was het 
een gezellige boel want we sliepen 

met zijn allen in een groot huis mid-
den op Texel.
Zaterdag stonden er 4 poule wed-
strijden op het programma. De eer-
ste was tegen Zeeburgia F1, een 
ploeg die erg goed op elkaar in-
gespeeld was, ongeslagen kampi-
oen geworden in de hoogste klasse, 
en een link met Ajax heeft. Er werd 
goed partij geboden, maar helaas 
werd deze wedstrijd met 3-0 verlo-
ren. 

Uithoorn - Eind juli wordt in de 
Kwakel de traditionele Feestweek 
georganiseerd. Ook dit jaar maakt 
de Kooyman Polderloop deel uit van 
de festiviteiten. Op donderdag 30 ju-
li kunnen sportievelingen zich mel-
den aan de start van loopjes over 
1, 4 of 10 kilometer. In 2014 gin-
gen verdeeld over de verschillen-
de afstanden bijna 800 enthousias-
te lopers van start. Hardlopen is een 
sport voor iedereen. Leeftijd of snel-
heid spelen geen rol. Toch is het ver-
standig om les te nemen als je eraan 
wilt beginnen. Zo blijf je blessures de 
baas. Meedoen aan de Polderloop is 
een ervaring die je niet mag missen. 
Ga maar na: startschot, applaus, me-
daille. En je legt de basis voor een 
gezonde lifestyle. Wil je goed be-
slagen ten ijs komen, volg dan eerst 
een hardloopcursus bij atletiekver-
eniging AKU. In een periode van 12 
weken word je conditioneel klaarge-

stoomd voor deelname aan de 4 of 
10 kilometer van de Polderloop. De 
cursus is zowel geschikt voor abso-
lute beginners als voor lopers die al 
enige ervaring hebben opgedaan. En 
na de Polderloop kun je doortrainen 
voor Uithoorns Mooiste, die in janu-
ari 2016 zal plaatsvinden. Deelname 
aan een evenement is uiteraard geen 
verplichting. Plezier in bewegen en 
contact met medelopers staan bij 
AKU voorop. Maar als de marathon 
van New York je ultieme droom is, 
dan wijzen we jou natuurlijk graag 
de weg naar de finish.

Deskundige begeleiding
Onder leiding van gediplomeer-
de trainers word je conditie bijge-
spijkerd, maar ook aspecten als li-
chaamskrachtkracht, looptechniek, 
ademhaling, blessurepreventie, voe-
ding, schoeisel en kleding komen 
uitgebreid aan de orde. AKU is een 

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
gingen de spelers van KDO JG1 voor 
hun laatste wedstrijd richting Haar-
lem naar de kHFC. De stand voor de 
wedstrijd: DIOS aan kop, gevolgd 
door KDO en Patria op 1 punt. KDO 
heeft een beter doelgemiddelde dan 
Patria. Er waren dus 3 kanshebbers 
op de titel voorjaar-kampioen 2015. 
Patria mocht thuis aantreden tegen 
DIOS en hopen dat KDO zou verlie-
zen en zelf winnen van DIOS. Dat 
KDO een goed resultaat zou halen 
bij kHFC was niet vanzelfsprekend, 
aangezien Patria de week er voor 
nog verloor van kHFC. Door een 
aantal afwezigen werd er een nieu-
we fantasie opstelling gemaakt door 
de coach van KDO. Links in de spits 
mocht Bronwin zich uitleven van-
daag en rechts in de spits Timo Lof. 
Youssef nam voor een keer de kee-
perhandschoenen van Nino over.
Direct in het begin van de wed-
strijd werd duidelijk dat de spelers 
van kHFC zich niet zonder slag of 
stoot zouden overgeven. Er volg-
de 3 corners op rij en bij een van 
die corners kon de bal nog net voor 
de doellijn worden weggehaald. Na 
dit offensief van Haarlem begon het 
feestje van Bronwin. Binnen 10 mi-
nuten kwam KDO op 0-3 door drie 

uitgespeelde doelpunten, een zui-
vere hattrick voor Bronwin. Het 2e 
doelpunt was wel van bijzonder ho-
ge klasse waarbij via Mark, Dylan en 
een voorzet van Timo Lof de bal door 
Bronwin werd binnen geschoten. 
De aanvalsdrift van KDO was een 
beetje bekoeld en kHFC herpak-
te zich goed. Youssef moest 3 x in-
grijpen om de nul te houden en het 
duurde tot diep in de 2e helft voor-
dat KDO de 0-4 maakte. Met een 
beetje geluk scoorde Bronwin de 4e 
van de dag. Het slotakkoord kwam 
van Timo Lof. Hij kon de keeper nog 
1 keer verschalken en bepaalde de 
eindstand op 0-5. Doordat Patria 
won van DIOS greep KDO onver-
wachts de titel voorjaarskampioen 
2015. Een aantal spelers zal door-
schuiven naar de senioren. We zoe-
ken dus versterking, kinderen met 
een beperking van 6- 17 jaar kun-
nen blijven instromen voor het ver-
sterken van ons pupillen- en junio-
renteam. Kijk voor meer informatie 
op de website van KDO. Het kam-
pioensteam bestaat uit: Staand van 
links naar rechts: Manisha, Bron-
win, Timo Lek, Dylan, Timo Lof en 
Coach René Lek. Zittend van links 
naar rechts: Stijn, Mark, Nino, Harm 
en Thomas (Youssef ontbreekt).

Uithoorn - Zondag 26 april stond 
de thuiswedstrijd tegen Flying Pe-
trels uit Purmerend op het program-
ma voor de honkballers van Tha-
men. Op de heuvel voor Thamen 
begint pitcher Marijn van Ham die 
in de tweede inning één punt te-
gen krijgt nadat de midvelder, Van 
Ee, van Flying Petrels via een honk-
slag het eerste honk bereikt. Hij kan 
doorschuiven door een geraakt wer-
per van Sonderman en bij zijn po-
ging het derde honk te stelen komt 
hij thuis, door een foutieve aangooi 
van de Thamen catcher. In de gelijk-
makende derde inning komt Ernst-
Jan Koole op het tweede honk door 
een foutieve aangooi van de derde 
honkman van Flying Petrels op het 
eerste honk. Bruce Verweij komt 
door een infield hit op het eerste 
honk en samen bereiken de bei-
de heren het 3e en 2e honk via een 
double steal. Ernst-Jan komt binnen 
op een actie van slagman Rob Kooi-
man en Bruce bereikt de thuisplaat 
op een honkslag van Thomas Spij-
ker. In de vijfde inning neemt Pa-
trick Schuchard het pitchen over 
van Marijn van Ham die eigenlijk 
allleen in de vierde inning nog even 

wat last had van de Flying Petrels 
slagmensen. Thamen weet de voor-
sprong in de vijfde inning verder uit 
te breiden. Ernst-Jan komt op het 
eerste honk door vier wijd, bereikt 
het tweede honk na een steelpoging 
en kan scoren op de 2-honkslag van 
Bruce. Bruce scoort op de honkslag 
van Rob en komt zelf binnen op de 
honkslag van Thomas, stand 5-1. 

In de gelijkmakende zesde inning 
weet Jelle Vogelaar nog te scoren 
nadat hij met vier wijd het eerste 
honk heeft weten te bereiken, 6-1. 
In de gelijkmakende zevende inning 
bereikt Mike van Rekum het eer-
ste honk op vier wijd. Honkslagen 
van Jelle en Ernst-Jan zorgen er-
voor dat ook dit punt scoort, 7-1. En 
beide heren weten ook nog te sco-
ren door een honkslag van Bruce 
en een veldfout, 9-1. Ondertussen 
helpt de verdediging de sterk gooi-
ende pitcher Patrick door de laat-
ste innings goed dicht te houden en 
Thamen kan na ruim 2,5 uur spelen 
de derde overwinning noteren. Zon-
dag 3 mei gaan de Thamen heren 
om 13.00 uur op bezoek bij Boeka-
niers in Amsterdam.

De volgende ploeg was Excelsior. 
De Rotterdamse jeugd van de ere-
divisionist had het niet makkelijk 
tegen onze jongens, en uiteinde-
lijk mochten ze blij zijn dat het bij 
2-2 bleef. Een mooie wedstrijd, en 
een punt, gaf de jongens vertrou-
wen voor de volgende wedstrijden. 
De derde tegenstander was het Bel-
gische Racing Genk. Technisch een 
goede ploeg, maar onze jongens 
konden het prima bijbenen, en lie-
ten ook zien dat ze fysiek hun man-
netje staan. Ze laten zich niet weg-
duwen, en blijven er iedere keer 
voor gaan. Ondanks het harde wer-
ken, ging deze wedstrijd naar de 
Zuiderburen.

Borrusia Dortmund uit Duitsland 
was de vierde ploeg deze dag. Aan-
gezien beide ploegen gele shirts 
hebben speelden we in witte Jos 
van den Berg shirts. Leuk om te zien 
dat we ook hier niet weggespeeld 
werden. Met maar 2 wissels heeft 
onze F1 een smalle selectie, en de 
hitte en het vele werken braken wel 
een beetje op. Uiteindelijk werd er 
met 4-0 verloren, maar was ieder-
een meer dan tevreden over het 
verloop van de eerste dag. Na een 
heerlijk verfrissende duik, kregen 
de hongerige jongens een lekke-
re BBQ maaltijd voor hun neus, en 
gingen ze zelf maar weer voetballen.
Zondagochtend was het weer vroeg 
op, en na een verliespartij tegen 
Texel, jongens die wel 2 jaar ou-
der waren, stond het langverwach-
te duel tegen Feyenoord op het pro-
gramma. Voor de jongens is dit toch 
prachtig om mee te maken, en ze 
gingen er dan ook direct vol tegen 
aan. Het bleef lang 0-0, en we had-
den zelfs een aantal kansen op de 
1-0. Helaas verloren we de wedstrijd 
met 2-0. Deze wedstrijd is door Fey-
enoord op Youtube geplaatst, en is 
voor iedereen te zien. 
Trainer Roger heeft van veel coa-
ches complimentjes ontvangen voor 
de vechtlust en het getoonde spel, 
wat heel leuk is om te horen. De 
wedstrijd om de 13e plaats hebben 
we gewonnen met penalty’s. Het 
was een prachtige ervaring, en een 
zeer geslaagd weekend, met mooi 
weer op het heerlijke Texel.

mensgerichte vereniging. Daarom 
bieden we een persoonlijke bege-
leiding en een persoonlijk schema. 
De cursus gaat van start op dins-
dag 12 mei. De kosten voor deelna-
me voor de hele periode van 12 mei 
tot en met januari 2016 bedragen 
e95, inclusief een startbewijs voor 
de Polderloop en Uithoorns Mooiste 
en een gratis editie van hardloop-
magazine Runner’s World. Je bent 
voor dat bedrag lid van AKU en te-
vens aangesloten bij de Atletiekunie 

en daarmee verzekerd tijdens trai-
ningen en wedstrijden. We verzame-
len om 19.15 bij clubhuis Het Klok-
huis van AKU op sportpark de Rand-
hoorn. In totaal kun je drie keer per 
week trainen, waarvan twee keer op 
onze fraaie atletiekaccomodatie, on-
der begeleiding van gediplomeer-
de trainers. Als je besluit lid te wor-
den van AKU betaal je pas contribu-
tie vanaf 1 januari 2016. Meer weten 
of aanmelden? rene.noorbergen@
gmail.com

Handbalvereniging Legmeervogels 
houdt open training
Uithoorn - Voor meiden van 12 tot 
15 jaar houdt De Legmeervogels een 
handbaltraining waarbij iedereen wel-
kom is. Op woensdag 29 april om 
17:00 zullen de bestaande C-teams 
gasten ontvangen om samen een leu-
ke training mee te maken. Handbal is 
een actieve teamsport. Door onderling 
samen werken en balvaardigheid kan 
snel leuk worden meegespeeld. Nieu-
we spelers spelen vaak al na een paar 
trainingen ook in wedstrijdverband. 
De sfeer bij Legmeervogels is goed. Er 
worden afwisselende trainingen geor-
ganiseerd. Vooral het samen spelen is 
belangrijk. Lijkt handbal jou een leu-
ke sport, zorg dan dat je er bij bent 
en draag sportieve kleren en schoe-
nen. Neem je vriendinnen ook mee. 
De trainingen is op woensdag 29 april, 
van 17.00 uur tot 18.00 uur op Sport-
park Randhoorn, Randhoornweg 

100, Uithoorn. Voor vragen of opmer-
kingen: 0297-532751 (Narda) of 06-
54236291 (Luuk, ook tijdens de trai-
ning) of mail naar legmeervogels@ 
handbal.nl. Daar is ook informatie 
voor handbal voor andere leeftijds-
groepen.

Kaartmiddag 
De Kwakel - Op dinsdag 5 mei  or-
ganiseert de activiteitencommissie 
van het dorpshuis weer een kaart-
middag. Het is mogelijk om van-
af 13.00 uur in te schrijven voor zo-
wel pandoeren als klaverjassen. Het 
kaarten begint om 13.30 uur en de 
inschrijfkosten is 2,50 euro. Adres: 
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, 
De Kwakel. 

Sterke debutanten bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Alleen Gerda Schave-
maker & Jaap Kenter konden ze nog 
bijhouden in de A- lijn, Elisabeth 
van den Berg & Ineke Hilliard. Vori-
ge week al vijfde en nu zelfs gedeeld 
als eerste geëindigd met maar liefst 
61,25%, er lijkt geen maat op te staan! 
Ruud Lesmeister & Cora de Vroom 
volgden met 55% als derde en ook 
Joop van Delft & Frans Kaandorp en 
Jan Egbers & Ben Remmers, met voor 
beide paren 54,17%, kwamen niet 
echt in de buurt. Nu even afwachten 
of het beklijft, maar de eerste slagen 
zijn binnen. In de B- lijn haalden Fran-
cis Terra & Wim Slijkoord met 67,86% 
het hoogste percentage van de avond 
op. Die zijn inmiddels virtueel al vrij-
wel weer terug op het hoogste ni-
veau. Trudy van den Assem & Rietje 
Thijsen namen wel is waar genoegen 
met minder maar werden mooi twee-
de met een keurig percentage van 
56,85. Ook Tini Lotgerink & Jeanet 
Vermeij doen met 55,06% als derde 
goed mee in de promotie dans. Marja 
van Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders hebben kennelijk even-
eens grootse plannen. Ze scoorden 

een familie één- tweetje om de vier-
de plek met An & Jan van Schaick van 
54,17%, was dat soms door gestoken 
kaart? De C- lijn liet ook een top pres-
tatie zien. Bij Ada van Maarseveen & 
Ans Voogel klopte het ineens allemaal 
en de dames hielden er een geweldi-
ge 67,08% aan over. Elly Belderink & 
To van der Meer weten ook van geen 
ophouden en werden netjes tweede 
met 56,60%. Ze moesten deze score 
wel delen met Anneke Houtkamp & 
Marianne Jonkers die zo ook goede 
zaken deden. Tini Geling & Jo Wevers 
bezetten de vierde plaats met 55,21% 
en Marjan & Jan Wille sloten de ere-
plaatsen als vijfde af met 54,17%. Wilt 
u het ook eens proberen, kom dan 
spelen bij Bridgeclub de Legmeer, el-
ke woensdagavond vanaf 19.45 uur 
in Dans & Party Centrum Colijn aan 
de Industrieweg 20 te Uithoorn. Nog 
een beetje huiverig voor een competi-
tie, start dan eens met de zomerdrives 
die vanaf 3 juni op de zelfde tijd en 
locatie tot eind augustus worden ge-
organiseerd. Voor inlichtingen het se-
cretariaat: e- mail gerdaschavemaker 
@live.nl, telefoon 0297 567458.

Gratis zeilen en surfen bij 
Zeilschool Aalsmeer!
Regio - Zeilschool Aalsmeer is 
begonnen aan zijn 46e seizoen en 
organiseert op woensdag 6 mei 
een Open Dag die samenvalt met 
de nationale zeildag van de Neder-
landse watersportweek. Het maakt 
niet uit of je beginner of gevorderd 
bent, jong (vanaf 5 jaar) of oud, 6 
mei kun je bij de Aalsmeerse zeil-
school terecht voor een gratis dag-
deel surf- of zeilles gegeven door 
een ervaren instructeur. 

De vloot ligt voor je klaar: surf-
boards (Starboard, Hifly), Optimist, 
O’pen Bic, RS Tera, Laser Pico, La-
ser 1- en 2 mans en verschillende 
kielbootsoorten. Van te voren aan-
melden is wel noodzakelijk: www.
zeilschoolaalsmeer.nl 

Liever een gratis (!) boottocht-
je met onze luxe sloep die langs 
de lesgroepen vaart? Ook dat is 
de hele dag door mogelijk! En…
je wordt verwelkomd met 1 gratis 
kopje koffie, thee of limonade met 
wat lekkers. Zeilschool Aalsmeer 
pakt nog verder uit! Om de nati-
onale watersportweek extra on-
der de aandacht te brengen ont-
vang je tijdens de week van 2 t/m 
9 mei, 20% korting op de huur van 
een surfboard, kano, zeil- of mo-
torboot of 10% korting op een pri-

vé- of dagles. Wist je trouwens dat 
de website van de zeilschool een 
totale gedaanteverwisseling heeft 
ondergaan? 
De prachtig vernieuwde uitvoe-
ring met kleurrijke foto’s is zeker 
de moeite waard om te bezoeken. 
Je vindt informatie over de open 
dag, de nationale watersportweek 
en over het uitgebreide cursus-
aanbod. En natuurlijk komen ook 
de school-,bedrijfs,- en familieac-
tiviteiten aan de orde, evenals de 
professionele interne instructeurs-
opleiding. 

Alles, ook de uitleg over ‘losse’ 
dagcursussen, privélessen en het 
overzicht van alle 3-,4- en 5 daag-
se cursusdata, zoals de meiweken, 
Hemelvaart, Pinksteren, de 5 za-
terdagen- of zondagencursus en 
de zomerweken, wordt overzich-
telijk gepresenteerd. De zeilschool 
is dus weer volop in beweging en 
laat met zijn actieve deelname aan 
de nationale watersportweek op-
nieuw zien dat het deel uitmaakt 
van de watersportwereld en de 
Aalsmeerse (regionale) samenle-
ving.

Een bedrijf om trots op te zijn! 
www.zeilschoolaalsmeer.nl
Tel. 0297-320122

Bridge club ABC
Regio - Op 23 april werd de 4e  
competitie ronde bij bridge club 
ABC gespeeld. Het was een zaal vol 
in het ,, Buurtnest ” en de stemming 
zoals op  iedere donderdagmorgen,  
was opperbest. Iedereen doet zijn 
uiterste best om een hoge score te 
halen. Concentratie alom, maar er 
wordt af en toe ook gelachen hoor 
en dat is een goed teken de een is 
nou eenmaal rustig onder het brid-
gen de ander praat graag. Daarin is 
een tussenweg als het erg rumoerig 
wordt roept men van zelf wel ssss-
stttttt. a.u.b. Bij het openings woord-
je wordt ook even stilgestaan bij 
twee afwezigen, die door bijzonde-
re omstandigheden er niet bij kun-
nen zijn. Gé  en Ans, we leven met 
jullie mee!
 

De Zitting uitslag is als volgt, in de  
A lijn   werden Cinny en Hetty weer 
eerste met een hele mooie sco-
re van 63,33 % tweede werden Ad-
dy en Jannet met 62,08 % ook heel 
mooi dames,Derde werden Lenny 
en Jan met 54,58 %  prima!
 
In de B lijn zijn eerste geworden 
Miep en Madelon met een mooie 
score van 56,77 % Joepie !!!Ons ge-
legenheids koppel Riet en Roelie  
werden tweede met 58,13 % Super 
dames, derde werden Greet en Nel 
met 56,77 % ook niet slecht hoor!,
Na deze uitslag kan een ieder weer 
zien op welke plaats hij staat in de 
Competitie, het spant er weer om. 
Voor volgende week wens ik onze 
leden weer veel succes.
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Selectie Turnen KDO

Ute Hoirne toernooi 2015

De Kwakel - Zaterdag 18 april vond 
de laatste selectie wedstrijd voor 
KDO plaats in Zevenhoven bij sport-
vereniging de Zevensprong. Deze 
keer was de Sprong, Balk en Onge-
lijke brug weer aan de beurt. De ju-
ryleden kwamen al vroeg aan, om 
zich voor te bereiden op de mooie 
wedstrijd. 
Om 9.00 mocht Niveau 12 als eer-
ste beginnen. De meiden deden 
stuk voor stuk enorm hun best om 
te laten zien waar zij de afgelopen 
weken weer hard voor hadden ge-
traind. Elk onderdeel kwam aan de 
beurt en zodra de groepjes klaar 
waren, schoven ze een onderdeel 
op. Totdat iedereen alle onderde-
len had gehad. Ook hadden we tij-
dens de laatste selectie wedstrijd 
een groep “jong talenten”. Dit houd 
in, dat je volgend seizoen gaat mee 
draaien met het selectie turnen. En 
nu alvast mag mee proeven hoe het 
in zijn werk gaat. De jury beoordeelt 
de turnsters op hun oefeningen en 
zodra alle punten binnen waren. 
Konden we gaan kijken wie er van 
Niveau 12 in de prijzen was geval-
len. Op de 3e plaatst eindigde Son-
ja van Aurich, als 2e mocht Danique 
Winter naar voren komen en als 1e 

eindigde Niek v/d Aar van Kwiek. 
Dus in dit Niveau ging KDO met 2 
prijzen naar huis. Goed werk gele-
verd hoor! Toppers.
Niveau 12
Na Niveau 12 kwam er een turn/
dans demonstratie op muziek. De 
meiden hadden er hard voor geoe-
fend en het zag er ook echt specta-
culaire uit allemaal.
Daarna was Niveau 11 aan de beurt. 
Ook hier werd goed gescoord door 
KDO. Djoeke Lek werd 4e. De eer-
ste 3 prijzen gingen naar ODI. Djoe-
ke, een mooie prestatie hoor.
Als laatste mocht Niveau 10, om 11 
uur van start. Mark Wens (die mo-
menteel turnen aan de selectie en 
Peutergym geeft bij KDO) kwam 
met een nieuwe groep aan zetten. 
Hier geeft hij ook les en de mei-
den deden allemaal Niveau 10, ter-
wijl die leeftijd dat nog niet eens 
zou moeten. Dus dat is al een uitda-
ging op zich. De meiden deden al-
lemaal voor het eerst mee aan een 
wedstrijd. We vonden het enorm 
leuk dat er nog een vereniging mee 
deed. De prijzen gingen naar KDO 
en Zevensprong. Chinoek Zeeman 
werd eerste en Tessa de Regt van 
Zevensprong werd 2e! 

Uithoorn - Tennisclub Uithoorn 
(TCU) organiseert van 20 juni t/m 28 
juni 2015 alweer voor de 34e keer 
het Ute Hoirne open toernooi. De 
wedstrijdcommissie is met veel en-
thousiasme bezig met de voorberei-
dingen. Er zijn 6 sponsors gevonden 
die het mogelijk maken om dit toer-
nooi, dat in de regio zeer goed be-
kend staat, te organiseren. 

Inschrijfmogelijkheden 
Voor het toernooi kan worden inge-
schreven voor een enkel-, dubbel of 
gemengd dubbelspel in de catego-
rieën 4, 5, 6, 6 35+, 7, 7 35+, 8 en 
8 35+. In het gemengd dubbel is er 
geen categorie 4.

Acties tijdens het toernooi
Zoals het bij het Open Toernooi van 
Tennisclub Uithoorn gebruikelijk is 
wordt er rondom het toernooi van 
alles georganiseerd. Zo ontvangen 
alle deelnemers bij hun eerste wed-

strijd gratis een kop koffie of thee. 
Op donderdagavond organiseren 
wij, net als voorgaande jaren, de al-
tijd zeer geslaagde wijnproeverij. 
Verder kunnen alle deelnemers op 
vrijdagavond kunnen genieten van 
de “gratis Kantonese maaltijd” en 
natuurlijk is er een loterij met mooie 
prijzen op dinsdag- en vrijdagavond. 
Kortom: het wordt een fantasti-
sche week bij TC Uithoorn waar u 
allemaal onder het genot van een 
drankje en hapje gezellig kunt ge-
nieten van prachtige tennispartijen 
en veel gezelligheid. 

Inschrijven
Ga naar www.tcuithoorn.nl (ook 
voor het laatste nieuws) en schrijf u 
in voor het toernooi voor één of twee 
onderdelen. Inschrijven kan ook via 
www.toernooiklapper.nl 

Sluitingsdatum inschrijven is op 
maandag 8 juni

Terecht gelijkspel voor 
KDO in Wijk aan Zee

Judo Ryu Kensui’s meester 
Ruud Kata-kampioen

De Kwakel - Na de veerkrachtige 
4-2 overwinning van vorige week 
op Zwanenburg, speelde het eer-
ste afgelopen zondag de lastige 
uitwedstrijd in en tegen Wijk aan 
Zee. De thuisploeg, die met na-
me in de tweede periode veel pun-
ten bij elkaar wist te sprokkelen, 
leek op voorhand geen eenvoudi-
ge prooi voor de Kwakelaars. Ze-
ker ook omdat KDO het deze mid-
dag moest doen zonder aanvoerder 
Sven Vlasman (nog geen duidelijk-
heid over de ernst van zijn kniebles-
sure, maar het ziet er niet goed uit) 
en de eveneens geblesseerde Joris 
Kortenhorst.
In de eerste helft was KDO bij vlagen 
oppermachtig in Wijk aan Zee. Ach-
terin stond de Kwakelse verdediging 
als een huis en voorin kon de Kwa-
kelse ploeg meerdere malen profite-
ren van de zwakke opbouw van Wijk 
aan Zee. In de 17e minuut was het 
dan ook niet verwonderlijk dat KDO 
de openingstreffer maakte. Na een 
kortgenomen corner ontving Joeri 
Stange de bal aan de zijkant van het 
veld. Joeri omspeelde zijn directe te-
genstander en behield het overzicht. 
Stange zag even later Rick Kruit na-
melijk in komen lopen en bediende 
hem via een hoge geplaatste bal op 
zijn hoofd. Kruit wist hier wel raad 
mee en kopte de 0-1 binnen. KDO 
bleef in Wijk aan Zee goed voetbal-
len en had vlak voor rust de moge-
lijkheid om op 0-2 te komen. Spits 
Mathijs van Rijn reageerde slim op 
een verkeerde inspeelpass van de 
thuisploeg en ging op dertig me-
ter van het doel één op één met de 
plaatselijke sluitpost. In plaats van 
de doelman te omspelen (en wel-
licht een rode kaart omdat hij on-
deruit gehaald zou worden en door-
gebroken was) koos Mathijs ervoor 
om in ene op doel te schieten. Zijn 
schot ging echter rakelings langs de 
verkeerde kant van de rechterpaal, 

zodat de rust bereikt werd met een 
0-1 voorsprong voor KDO.

Druk
In de tweede helft ging Wijk aan Zee 
meer druk naar voren geven, waar-
door KDO minder grip kreeg op de 
wedstrijd. 
Een aderlating voor de Kwakelaars 
volgden in de 65e minuut toen top-
scorer Rick Kruit licht geblesseerd 
en met kramp het veld noodge-
dwongen moest verlaten, Fabian 
van der Hulst was zijn vervanger. 
Onder aanvoering van de fanatieke 
aanhang van het vissersdorp ging 
Wijk aan Zee op jacht naar de ge-
lijkmaker die in de 67e minuut ook 
tot stand kwam. De rechtermidden-
velder van de thuisploeg kon on-
gehinderd diverse Kwakelse spe-
lers omspelen en schoot uiteindelijk 
bekeken de bal in de rechterbene-
denhoek, 1-1. In de laatste fase van 
het duel kreeg Wijk aan Zee steeds 
meer de overhand en had zelfs en-
kele mogelijkheden op de 2-1. 
KDO daarentegen gokte via de om-
schakeling op de kwetsbaarheid 
van de achterhoede van de rood-
geel-blauwe formatie, maar ge-
scoord werd er niet meer.. Met nog 
twee wedstrijden te gaan, dienen de 
Kwakelaars nog één keer te win-
nen en dan zal nacompetitie voor 
promotie een feit zijn. Eenvoudig 
zal dit echter niet worden met nog 
twee sterkderby’s (Roda’23 thuis en 
RKDES uit) voor de boeg. Volgen-
de week speelt KDO tegen num-
mer vijf Roda’23 om dit gestreefde 
doel te gaan bereiken. Roda’23, één 
van de best voetballende ploegen in 
de derde klasse C, werd uit in een 
spectaculair duel met 3-7 verslagen 
door KDO. Om 14:00 uur begint de 
kraker aan de Kwakelse Vuurlijn en 
is in tegenstelling tot in Bovenkerk 
wel gratis te zien, wij hopen op uw 
steun en komst!

Uithoorn - Zondag 26 april heb-
ben Meester Ruud van Judo Ryu 
Kensui en zijn partner Koen Vern-
meule twee x goud gewonnen op 
de districitkampioenschappen Kata 
in Alkmaar. 
Na een periode van intensief trai-
nen waren ze dan ook klaar voor 
de wedstrijden. In het Kime no Ka-
ta (kata van de besslissingen) was 
er weinig tegenstand dus was de 

gouden medaille snel veiliggesteld! 
In het Ju no Kata (kata van zacht-
heid) liep het fantastisch en met een 
mooie score werden ze voor de der-
de keer op rij kampioen van Noord-
Holland. Wij van Judo Ryu Kensui 
zijn dan ook erg trots op onze le-
raar! Voor meer informatie over on-
ze judoschool en onze “gouden” ju-
doleraar kunt u een kijkje nemen 
op www.judoryukensui.nl

Michiel de Ruyter bevaart 
Wildwaterbaan in Frankrijk
 

“Obstakel in De Kwakel”

Uithoorn - Het lange weekend met 
Koningsdag voeren een 30 tal leden 
van Michiel de Ruyter op de Wildwa-
terbaan nabij Arras in Frankrijk. Vrij-
dag 24 april ’s middags werden eerst 
kajaks op de auto’s geladen en de 
kampeerspullen gingen mee met ui-
teraard een BBQ. Elke dag werd er 
minstens 4 uur gevaren verdeeld over 
de ochtend en de middag. Diverse in-
structeurs van MdR begeleidden de 
drie groepen op de wildwaterbaan. 
De beginners startten onderaan in de 
uitloop met traverseren en de gevor-
derden startten bovenaan bij de eer-
ste waterval van een meter hoog. Erg 
fijn dat vorig jaar in deze ww baan 
geïnvesteerd is in een lopende band 
die de kajakkers van het einde terug 
omhoog te brengt. Nu hoef je dus 
niet meer uit de kajak om omhoog te 

lopen. Uiteraard waren en er zo nu en 
dan zwemmers die niet meer in hun 
kajak konden blijven zitten. Zij wer-
den dan direct door gevorderden of 
instructeurs naar de kant gebracht 
en verenigd met weggedreven mate-
rieel. Ook voor de niet kajakkers die 
langs de baan keken naar freestylers 
en zwemmers, was de laatste dag ge-
slaagd door de hele dag in een raft 
naar beneden te mogen varen.

De Kwakel - Vrijdag gaat het ge-
beuren, de allereerste editie van 
“Obstakel in De Kwakel”. We praten 
niet over de titel van een toneelstuk 
van Genesius maar over een obsta-
kel-loop, een soort polderloop met 
± 40 hindernissen.
Inmiddels hebben bijna 300 mensen 
zich ingeschreven. Tevens zijn er ook 
meer dan 60 vrijwilligers bereid ge-
vonden om te assisteren. Zo zijn er 4 
E.H.B.O’ers actief van onze Kwakel-
se E.H.B.O vereniging. 11 verkeers-
regelaars van het Feestcomité, 18 
vrijwilligers staan in naam van Ons 
Tweede Thuis en de Scoutingvereni-
ging is present met zo’n 30 verken-
ners en leiding. Het mooie van de-
ze formule is dat de netto opbrengst 
verdeeld wordt over deze vereni-
gingen/instanties. Ook de nieuwe 
tak van de K.D.O familie, de afde-
ling survival (in oprichting) werkt 
volop mee. Zij passen hun survival-
parcours langs het 4e veld aan zo-
dat ook ongetraind de hindernissen 
genomen kunnen worden.

Start en finish zijn bij Poldersport.
Onze plaatselijke omroeper Cor On-
derwater zal de loop verslaan van-
af een boerenkar met het geluid van 
de discotheek van Marvin en Daniel. 
Als eerste worden om 19.00uur de 
14km lopers weggeschoten, daar-
na volgen elke 10 minuten zo’n 50 
deelnemers.

Bouwweg
Er is eerst een warmlooprond-
je bij Poldersport, via de bouw-
weg gaan we de oker in, via Boter-
dijk en Drechtdijk is er een hinder-
nis bij de familie van Ee, daarna ste-
ken we door naar de Mgr.Noord-
manlaan op weg naar ’t Fort. Op 
het binnenfort wachten ook weer 
2 hindernissen. We verlaten ’t Fort 
via het voetpad naar de Drechtdijk. 
Op halfweg staan nog eens 4 hin-
dernissen opgesteld. In het Egeltjes-
bos ook nog een paar. Rond het 4e 
veld van K.D.O staan er weer heel 
veel. Op het Polderfeest/kermister-
rein wacht ook nog een verrassing 
voordat we de Vuurlijndijk opgaan. 
Bij de poort van K.D.O slaan we het 
weiland in naast het 1e veld: weer 
een hindernis! Vervolgens door het 
weiland en de boomgaard van Ge-
rard den Haan het Hanepad op. We 
steken de ringdijk over, lopen over 
de dijk, via de fietsbrug komen we 
bij de Linie, Traverse en Boterdijk op 
weg naar Poldersport. De loop gaat 
voorbij Poldersport naar rechts het 
fietspad op van de Koolmees. Van-
daaruit gaan we over pontons naar 
Poldersport om daar in een lan-
ge slinger zo’n 15 hindernissen te 
doen. Vlak voor de finish nog eentje 
om het af te leren. Als beloning mag 
je even opwarmen in de Hot-Tub. De 
route is grotendeels mee te fietsen, 
leuk voor de supporters. 

Legmeervogels moeten 
nog vol aan de bak

LMV C2 strandt op 
koploper

Uithoorn - Uit de laatste twee du-
el weet Legmeervogels geen en-
kel punt aan het totaal van 36 pun-
ten toe te voegen. Hierdoor is Leg-
meervogels nog steeds niet veilig en 
zal er in de laatste twee duel toch 
nog minsten een punt gehaald moe-
ten worden om ook volgend seizoen 
zeker te mogen uitkomen in de 2e 
klasse. In het duel thuis tegen Quick 
1890 loopt men tegen twee goed uit-
gevoerde counters of wat de gasten 
even zoveel doelpunten oplevert. Als 
je als Legmeervogels dan wel veel 
mogelijkheden weet te creëren maar 
deze niet benut dan blijf je aan de 
verkeerde kant van de score. Afgelo-
pen zondag komt Legmeervogels al 
na 9 munten op voorsprong na een 
fraaie aanval weet Lulinho Martins 
het doel te vinden. Lang heeft Leg-
meervogels niet mogen genieten 
van de voorsprong wat 4 minuten la-
ter was de stand alweer gelijk ge-
trokken door NVC 1-1. Dit was te-
ven de ruststand. De tweede helft is 
10 minuten bezig en Legmeervogels 
kijkt tegen een 2-1 achterstand aan. 
Een eindelijk mislukte vrije trap voor 
NVC was de inleiding tot deze 2-1. 
Niemand maar dan ook werkelijk 
niemand doet ook maar een poging 
om de bal welke gewoon langs de 
grond komt aanrollen weg te wer-
ken. Ja, dan is NVC er als de kippen 
bij om de bal in het doel te prikken. 
Legmeervogels weten dan wel wat 
kansen te creëren maar verzuimd 
dan om eens uit te halen. Het aantal 
schoten op doel in de tweede helft 
gaat de drie niet te boven. Dit was 
weer eens een wedstrijd waarin men 
verzuimd om ook een van afstand 

doeltreffend uit te halen. De snel-
len buiten spelers van Legmeervo-
gels halen met de regelmaat van een 
klok de achterlijn maar dan komt er 
weer een voorzet die zijn doel volle-
dig voorbij gaat. Jammer dan na een 
fraai begin van een dergelijk actie. 
Met nog 15 minuten te spelen een 
klein foutje op de achterste lijn en 
kijkt Legmeervogels tegen een 3-1 
achterstand aan. In het laatste kwar-
tier weer toch weer een klein aan-
tal kansen voor Legmeervogels maar 
ook nu wordt er weer eens niet ook 
in zeer kansrijke posities uitgehaald 
en heeft de NVC doelman een hele 
makkelijke middag gehad. De stand 
van zaken is nu dat NVC veilig is. 
Legmeervogels hebben 36 punten 
en staat op een 8ste plaats. 9e staat 
FC Weesp 35 punten. Op een 10e 
plaats staat Kampong met 33 pun-
ten. Legmeervogels, FC Weesp en 
Kampong hebben ieder 24 wedstrij-
den gespeel. Op een 11e plaats vin-
den wij dan Hoofddorp met 29 pun-
ten alleen uit 23 duels. Op een 12e 
plaats Wasmeer met 19 punten uit 
23 duels. 13e plaats De Meteoor 16 
punten uit 24 duels en de hekken-
sluiter is dan Buiksloot met 13 pun-
ten uit 24 duels. De nummers 14 en 
13 degraderen rechtstreeks naar de 
3e klasse en de nummers 12 en 11 
worden veroordeeld tot de nacom-
petitie met clubs uit de 3e klasse. De 
laatste twee duels voor Legmeervo-
gels zijn weer niet de makkelijkste. 
Om 14.00 uur zondag in Amsterdam 
tegen Zeeburgia die voor het kam-
pioenschap gaat in eigen huis. de 
laatste wedstrijd voor Legmeervo-
gels is dan thuis tegen Pancratius

Uithoorn - Zaterdag 25 april stond 
de gevreesde wedstrijd tegen de on-
geslagen koploper op het program-
ma. De C1 van Voorland, bestaan-
de uit 14 Ghanese bomen, had tot 
nu toe alle wedstrijden met grote cij-
fers gewonnen. LMV staat helaas op 
de laatste plek, een grote uitslag met 
dubbele cijfers werd gevreesd. Daar-
bij kwam ook nog dat de ziekenboeg 
aardig was volgestroomd. Noodge-
dwongen werd de selectie aange-
vuld met twee spelers van de zondag 
C1(Kees en Gianni) en twee van de 
D1(Mika en Nour). Ook coach Gre-
gory moest verstek laten gaan, Bryan 
van de D1 was bereid zijn plek over 
te nemen.  LMV begon sterk aan de 
wedstrijd, wierp alle schroom van 
zich af en liet aan niets merken dat 
zij onderaan staan. De eerste twintig 
minuten kon LMV aardig meekomen 
en kwam keeper Kees niet in gevaar. 
Een domper was het uitvallen van 
Benjamin met een hamstringblessu-
re, te wijten aan een matige warming-
up. Voorland begon steeds meer aan 
te dringen, onnodig balverlies leid-

de de 1-0 in. Waar de tegenstander 
eerst goed werd opgevangen bij de 
middenlijn, ontstond nu het ene na 
het andere gat. De doelpunten vielen 
als rijpe appels, ruststand 4-0. In de 
tweede helft wist LMV toch weer de 
energie te vinden om de score niet 
te hoog te laten oplopen. Uiteindelijk 
was de eindstand 6-0. Ondanks de-
ze hoge uitslag, heeft LMV zich kra-
nig geweerd onder de bezielende lei-
ding van Bryan, die met zijn unieke 
stemgeluid (onze eigen Kenny B.) 
de jongens prima coachte. Helaas 
moest Lars afreizen naar het AMC, 
om naar zijn hand te laten kijken. 
Gelukkig is de schade beperkt ge-
bleven tot een gekneusde pink. De 
financiele schade is iets groter, Lars 
heeft het eigen risico van de familie 
Hoogeveen inmiddels volledig benut. 
Volgende week de thuiswedstrijd te-
gen Forza Almere, waar we zeker 
nog eens moeten proberen om van 
die hatelijke laatste plek af te komen. 
Uiteraard worden de gastspelers en 
gastcoach bedankt voor hun inzet.   

Ongekende klasse bij 
KDO Got Talent 2015! 
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
vond in de KDO Kantine voor de 
3e maal KDO Handbal Got Talent 
plaats. Onder toeziend oog van een 
vakjury konden de ruim 150 bezoe-
kers genieten van maar liefst 9 knal-
lende acts. Van een ontroerend op-
treden uit de film Frozen, flitsende 
dansuitvoeringen op hippe muziek, 
heuze live zang tot een mime-act, 
een zomers vakantie nummer of een 
winters nummer met sneeuwpop 
Olaf. De goed gevulde zaal kon in 

de pauze nog prijzen winnen tijdens 
een loterij. Alle optredens verliepen 
super en alle deelnemers ontvingen 
een prachtige oorkonde! De avond 
werd enthousiast gepresenteerd 
door Dennis Wijnhout en muzikaal 
begeleid door PingWing Producties. 
Het was een zeer geslaagde avond 
die mogelijk werd gemaakt door 
vrijwillige inzet en sponsoring van 
velen. De avond heeft ruim 600 euro 
opgebracht wat ten goede komt aan 
het KDO Handbal jeugdkamp! 
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De Kwakel 
& Uithoorn 

..en heel
gezellig

& Uithoorn & Uithoorn 

Zoals bijna ieder jaar was ook dit jaar 
Koningsdag in Uithoorn en De Kwakel 

een gezellig festijn. Is het in Uithoorn wat 
meer gericht op de vrijmarkt, in De Kwakel is het 
een waar kinderfeest, maar beiden worden druk 

bezocht en zeer gewaardeerd. Het weer was gelukkig 
heel anders dan werd voorspelt. Het was droog en 

niet echt ijskoud. Tenminste als je in het zonnetje zat 
was het goed uit te houden. Bijgaande foto’s geven 

een klein inkijkje in een ontzettend gezellige 
Koningsdag. Complimenten aan de organisatie, 

want vergeet niet, dit kon niet plaats vinden 
zonder de vele vrijwilligers.
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