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KORT NIEUWS:
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Nationale
Kaasweek bij
Kaas en Zo
Uithoorn - Kaaswinkel Kaas
en Zo in winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn doet dit
jaar weer mee aan de Nationale Kaasweek. Aan dit evenement
doen in heel Nederland ruim 300
kaaswinkels mee en vindt plaats
van maandag 2 t/m 14 mei. Door
dit evenement te organiseren
willen de kaaswinkels de consumenten kennis laten maken met
het ambacht van de kaaswinkel.
De kaasspecialisten hebben de
lekkerste kaas in huis en geven
graag advies op maat. “Bij ons
kun je terecht voor die net iets
langer doorgerijpte boerenkaas.
Of voor die mooie onbekende
kaasspecialiteit uit Engeland of
Italië”, verklaart Stijn Melenhorst
van kaaswinkel Kaas en Zo.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Catsman
De enige echte
voor uw auto

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
0297-513070

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

0297-581698

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Uithoorn: Omg. Zijdelrij, Zijdelwaardplein (220 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Veertig jaar lid van Amicitia
Uithoorn - Dit jaar waren er maar
liefst drie koorleden veertig jaar lid
van de Uithoornse Oratoriumvereniging Amicitia. Zij werden op de
jaarvergadering gehuldigd en ontvingen een mooie sculptuur en een
bos bloemen. Op de geplaatste foto Froukje Kraaij en Hans van den
Bosch. Wim Ruppert kon niet aanwezig zijn op de vergadering, hij

was daarom al eerder gehuldigd.
Dit jaar bestaat COV Amicitia zestig
jaar. Op vrijdag 18 november vindt in
de Burghtkerk te Uithoorn het jubileumconcert plaats met werken van
Schubert, Bruckner en Franck. Zaterdag 17 december is er weer een
‘Meezingkerstconcert’ in de Schutse. Nadere mededelingen hierover
volgen in de loop van dit jaar.

Omzetderving door
aanleg Waterlijn

Uithoorn - De aanleg van de ‘Waterlijn’ is niet voor elke ondernemer
langs de kade een succes geworden voor wat betreft hun bedrijfsvoering. Dat blijkt uit berichten van
een jaar evaluatie. Enkele ondernemers blijken puur aan het ‘overleven’ te zijn. Een van hen die aan de
bel trekt is Han Nollen, uitbater van
café Drinken & Zo aan de Wilhelminakade 5. Door sommige collega’s en gemeentelijke ambtenaren
wordt hij misschien wel eens gezien
als een man die altijd ‘wat te zeuren’ heeft, maar hij strijdt wel met
open vizier voor zijn nering en legt
niet zelden de vinger op zere plekken. Andere ondernemers doen dat
niet of minder vaak, bang dat zij zijn
om door de gemeente gedwarsboomd te zullen worden in hun vergunningen. Men loopt echter wel
graag mee in het kielzog van Nollen
als hij bepaalde zaken die ondernemers raken onder de aandacht

brengt en ten voordele uitpakken.
Dat geldt eveneens voor leuke evenementen als hij die samen met enkele anderen organiseert op de kade. In dat licht gezien zou je zaken
die als minder positief worden ervaren ook samen eens kunnen oppakken om een front te vormen.
In de periode dat de kade vanaf
eind 2014 tot aan de officiële opening op 28 mei 2015 werd aangelegd en later nog in detail is afgewerkt (steigers), hebben ondernemers daar behoorlijk last van gehad
in de zin van minder bezoek door
klanten. Omdat er geen verkeer mogelijk was over de kade en ook passanten zich maar moesten zien te
redden om bij hun favoriete horecabedrijf of winkel te komen, werden
in het algemeen mindere tot slechte
bedrijfsresultaten behaald. Ook de
weekmarkt verdween uit beeld. Die
werd verplaatst naar het parkeerterrein achter toen nog de C1000,

nu Coop. Dat droeg eveneens bij
aan steeds minder beleving op de
kade, waarbij ondernemers tussen
de Stationsstraat en de Koningin
Julianalaan volgens Nollen naar zijn
mening wel het hardst zijn getroffen. Komt bij dat de zomer van 2015
niet een van de beste was (maar
daar kan niemand wat aan doen) en
het dus behoorlijk ‘stil’ was voor zijn
deur. De gemeente ziet dit als ‘ondernemersrisico’.
Einde terras aan het water
“In al die tijd hebben wij hier geen
wethouder of een gemeentelijke
projectleider gezien die zich op de
hoogte kwam stellen hoe het nou
gaat met je zaak. Helemaal niet tijdens de aanleg van de kade, maar
ook daarna niet. Ik kan je vertellen
dat het na de oplevering van de kade hier nog nooit zo stil is geweest,”
steekt Nollen desgevraagd van wal.
Vervolg elders in deze krant.

Traumaheli rukt uit voor
noodsituatie kind
Uithoorn – In de Uithoornse Schumanflat is zondagavond een medische noodsituatie geweest met een
kind. De traumahelikopter was opgeroepen en landde in een weiland
naast de Hollandse Dijk. Met behulp

van de politie werd het zogenoemde ‘Mobiel Medisch Team’ naar de
Schumanflat gereden. Hoe het nu
met het kind gaat is nog onbekend.
Foto: KaWijKo Media/
Timo Ossewaarde

Koninklijke Onderscheiding
voor Harry Egbers
Uithoorn - Zaterdag 30 april is voor
Harry Egbers (64) ongetwijfeld een
gedenkwaardige dag geworden. ’s
Middags kreeg de geboren en getogen inwoner uit Uithoorn tijdens
een voor hem gehouden receptie
in hotel restaurant Het Rechthuis
tot zijn grote verrassing door burgemeester Dagmar Oudshoorn een
Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Harry werd daarbij benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als bij zo velen die rond Koningsdag gedecoreerd worden, wist

hij totaal niet wat hem overkwam.
Harry heeft de laatste jaren vanwege een sluipende ziekte te maken
met een afnemende gezondheid.
Wat hem overigens nooit heeft belet om onder andere als boekhouder zijn werk te blijven doen binnen
het Uithoornse bedrijfsleven. De afgelopen jaren tot op heden bij Multimate en Home Decor. Daarnaast
heeft Harry zich eigenlijk zijn leven
lang belangeloos ingezet voor anderen in de samenleving en met name voor de buurtvereniging Ponde-

rosa met het buurthuis aan de Plesmanlaan, waardoor veel inwoners
uit het Thamerdal hem kennen.
Waar Ponderosa in 1971 werd opgericht, trad Harry in 1973 toe tot de
buurtvereniging (Werkgroep Thamerdal) waar hij penningmeester werd. Samen met voorzitter mevrouw Cor Floor-Udinga, andere bestuursleden en talloze vrijwilligers
heeft hij zich daar sindsdien van
zijn beste kant laten zien en veel tot
stand weten te brengen.
Vervolg elders in deze krant.

Moederdagtaart maken bij
Albert Heijn Jos van den Berg
Uithoorn - A.s. zaterdag 7 mei kunnen kinderen vanaf 6 jaar een eigen Moederdagtaart maken bij Albert Heijn Jos van den Berg aan het
Amstelplein in Uithoorn. Speciaal
voor deze gelegenheid is een samenwerking aangegaan met Birgit’s
Bakery, Birgit heeft een miniworkshop ontwikkeld. Kinderen kunnen
op 7 mei, vanaf 9 uur in de ochtend, voor hun moeder een eigen
hartvormige Moederdagtaart maken. Onder toezicht snijden de kinderen met een echte taartzaag het
biscuitdeeg, vullen de taart zelf met
een lekkere vanillecrème en aardbeienjam, smeren deze af en bekleden de taart met fondant. De taart
wordt dan met een strik versierd en
de kinderen kunnen dan naar eigen
inzicht de taart verder decoreren.
Tot slot kan iedereen nog met eetbare verf, zijn eigen tekst op eetbaar
papier schrijven. Het wordt dus een
heel persoonlijke taart voor Mama!
De miniworkshop is geheel gratis,
alles wordt door Albert Heijn Jos
van den Berg ter beschikking gesteld. De kinderen gaan naar huis
met een zelfgemaakte en zelfgedecoreerde hartvormige Moederdagstaart voor 6 personen, die ook nog
in een mooie doos verpakt wordt.

Zoals gezegd starten de miniworkshops vanaf 9 uur ’s ochtends en
eindigen om 17.00 uur. Er zijn sessies van 1 uur waar 12 kinderen per
sessie aan deel kunnen nemen. Inschrijving bij de servicebalie van Albert Heijn Jos van den Berg is verplicht, gezien de te verwachten
drukte. Wilt u, dat uw kind zijn/haar
moeder op zondag 8 mei gaat verrassen met een mooie zelfgemaakte
en lekkere taart, schrijf uw kind dan
snel in. Let op: Vol=Vol!

Tweede Thuis heeft zij een ontmoetingsplek voor ouderen aan het Zijdelveld gerealiseerd. In 2014 heeft
mevrouw Kampen de Erepenning
van het gewest Noord-Holland van
de ANBO ontvangen.
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7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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

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

Lintjesregen in Uithoorn:

extra glans door de oudst
gedecoreerde persoon in
nederland
Dinsdag 26 april 2016 heeft burgemeester Oudshoorn ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Gelegenheid een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan vijf inwoners van uithoorn. mevrouw h. woelinga-Rodbard, mevrouw J. Kampen-Bosch, de heer A. sparnaay, de
heer J.C.w. Lakerveld en de heer J.A. Könst werden benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje nassau. Zaterdag 30 april 2016 heeft burgemeester Oudshoorn een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer
h.m.J. egbers.
Uithoorn van Amnesty International.
Mede door haar inzet werd in de jaren 70 één van de eerste wereldwinkels opgericht.

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

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

het gemeentehuis en het informatiecentrum dorpscentrum
zijn gesloten op:
- Donderdag 5 mei 2016 (Bevrijdingsdag én Hemelvaart).
- Vrijdag 6 mei (brugdag). Het scheidingsdepot is wél open
op vrijdag 6 mei van 09.00-16.30 uur.
- Maandag 16 mei 2016 (Tweede Pinksterdag)

mevrouw woelinga (1919) is de
oudst gedecoreerde persoon in Nederland voor de Lintjesregen 2016.
Dit geeft de uitreiking van de lintjes
extra glans. Zij zet zich sinds 1965
op vele manieren in voor de bevordering van vrede en gerechtigheid
als lid van de Doopsgezinde Vredesgroep en lid /bestuurslid van het
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV),
derde wereldactiviteiten en mondiaal denken. Vanaf de 60-er jaren is
zij een actief lid van de werkgroep

mevrouw Kampen heeft zich vele jaren op bestuurlijk niveau ingezet voor de ANBO (de belangenorganisatie voor senioren) en hoopt
haar vrijwilligerswerkzaamheden bij
de ANBO nog jaren voort te zetten.
In samenwerking met Vita Welzijn
en Advies en zorgorganisatie Ons

Op vrijdag 1 april 2016 en dat is geen
grap, heeft er een Burgernet-oefening plaatsgevonden in Uithoorn.
Deze oefening was vooraf in lokale
media aangekondigd. Het doel van
de oefening was: het bevorderen
van de samenwerking tussen burgers en de politie, om zo de heterdaadkracht te bevorderen. Daarmee
dus de pakkans te vergroten. We
kunnen terugkijken op een geslaagde oefening. Dankzij de oplettendheid van burgers zijn de twee ”boeven” na ruim een kwartier in de boeien geslagen.

U kunt alle foto’s van de uitreiking terugvinden in dit fotoalbum: bit.ly/lintjesuithoorn2016

Verslag van de oefening
De vrijdag begon de dienst voor de
politie als een” gewone” dienst. De
oefening werd voorafgegaan door
een briefing. Uiteraard werden de
politie mensen niet geïnformeerd
over de locatie waar de inbraak zou
gaan plaatsvinden. Na de briefing
gingen de politiemensen naar buiten,
gewoon als een normale dienst. Omstreeks 16.05 uur kregen zij via het
operationeel centrum te horen dat zij
naar een andere frequentie moesten
schakelen om mee te doen aan de

tief 4 mei herdenking ziet de belangstelling van jong en oud jaarlijks toe
nemen, een voorwaarde om de vrijheid te omarmen en door te geven.
Programma
1. Stille tocht Vertrek om 19.40 uur
vanaf het Oranjepark naar het
Stilte Monument, begeleid door
slagwerkers van KnA.
2. Last Post Om 19.58 uur.
3. Twee minuten stilte
4. Het Wilhelmus (couplet 1 en 6)
5. Toespraak door mevr. D.H. Oudshoorn-Tinga, burgemeester
6. Gebed op Yom Ha’Shoah door
dhr. G. van Maarsen, Joodse Gemeente Amsterdam
7. Kranslegging en bloemenhulde. Allereerst de gemeente Uithoorn, aansluitend diverse leden van maatschappelijk organisaties en leden van de scouting,
gevolgd door de overige aanwezigen
8. Korte herdenkingsbijeenkomst
in de Thamerkerk. Muzikale bijdrage: het koor van de Vocal
Company trompet- en pianospel.
Voordracht: Beelden van Uithoorn in oorlogstijd.

De heer Lakerveld is sinds 1986
vrijwilliger bij Atletiek Klub Uithoorn
(AKU). In 1988 werd hij lid van de
wedstrijdcommissie en lid van het
organisatiecomité van de jaarlijkse
scholierenloop. In 1990 werd hij lid
van de baancommissie en bestuurslid technische zaken. Daarnaast is
hij actief als jurylid bij de Nederlandse Atletiekkampioenschappen van
de Koninklijke Nederlandse Atletiek
Unie en vanaf 2004 is hij medeorga-

De heer h.m.J. egbers was van
1970 tot 1980 penningmeester en
vrijwilliger bij de Stichting Samenlevingsopbouw Uithoorn. Vanaf 1973
is hij penningmeester en vrijwilliger van de Stichting Buurthuis Thamerdal-Buurthuis Ponderosa te Uithoorn. Van 1981 tot 1991 was hij vrijwilliger bij de Stichting Uithoorn voor
Polen. De heer Egbers is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Pak de Boef

4 mei herdenking 2016

De herdenking begint om 19.30 uur
vanuit het Oranjepark met een Stille Tocht. Slagwerkers van KnA gaan
voorop met omfloerste trom. Bij het
Stilte Monument tegenover de Thamerkerk wordt de Last Post gespeeld en is het om 20.00 uur twee
minuten stil afgesloten door het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt de toespraak
door Mevrouw H.D. Oudshoorn-Tinga, burgemeester, de kranslegging
en de bloemenhulde door inwoners
van en organisaties uit de gemeente Uithoorn.
Hierna wordt het programma in de
Thamerkerk voortgezet met herdenkingsmuziek, enkele gedichten en
met beelden van de gemeente Uithoorn in oorlogstijd. Het Burgerinitia-

De heer sparnaay was meer dan 30
jaar lid van de vrijwillige brandweer
van Uithoorn. Sinds 1991 is hij secretaris van de Winkeliersvereniging
Amstelplein en vertegenwoordigt hij
de Winkeliersvereniging bij de Stichting Uithoorn in bedrijf en de Stichting Promotie Uithoorn. Hij is intensief betrokken bij activiteiten ter verbetering van het woon-, werk- en recreatieniveau in en rond Uithoorn en
de organisatie van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas.

De heer Könst is een van de grondleggers en pioniers van Radio R.I.K.
In 1989 begonnen als radiotechnicus bij nu Rick FM, de lokale omroep
voor Amstelland. Van 1997 tot 2004
was hij binnen het bestuur van Rick
FM de zendercoördinator. Sinds
2005 verzorgt hij het zondagmiddagprogramma “Het tussendoortje”, een
live verslag van de wedstrijden van
de lokale sportverenigingen en is hij
de initiator van de politieke cafés.

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

Gewijzigde openingstijden

In onze gemeente heeft de herdenking op 4 mei niet alleen betrekking
op de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Wij staan ook stil bij
alle slachtoffers die bij andere oorlogen, geweld of vredesmissies
(bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de
vluchtelingen uit Iran, Irak en Syrië,
terroristische aanslagen, e.d.) gevallen zijn.

nisator van de jaarlijkse Polderloop
in De Kwakel.

Grijze minicontainers krijgen
oranje deksel
Bewoners in De Legmeer, het
Kootpark en een gedeelte van
De Kwakel, kunnen hun restafval voortaan in een willekeurige,
afgesloten zak doen en naar een
ondergrondse restafvalcontainer brengen. het afval moet in de
container en mag er niet naast geplaatst worden. neem dan de zak
weer even mee naar huis en neem
contact met ons op.

Omdekseling
De bewoners van de bovenstaande wijken hebben van ons persoonlijk bericht gekregen over de omdekseling. De grijze minicontainer is
niet meer nodig en de inzameldagen
voor restafval vervallen. In de week
van 16 mei moeten de inwoners van
bovenstaande wijken de grijze minicontainer op de opstelplaats zetten.
De container wordt geleegd en krijgt

www.uithOORn.nL

oefening. Om 16.10 uur was het zover, er werd een Burgernetmelding
verstuurd. Woning heterdaad op de
Albert Verweylaan te Uithoorn. 2 verdachten weggelopen. Signalement
verdachte 1: blank, 1,85m, normaal
postuur, gele muts, gele tas, donkere kleding. Verdachte 2: kort donkerblond haar, donkere jas, sportschoenen met oranje veters. Al na 1 minuut kwam de eerste melding binnen bij 112. Deze persoon had de
twee verdachten zien lopen op het
Zijdelwaardplein. Alle eenheden gingen zoeken in een gebied rond de
opgegeven locatie. De verdachten
hadden zich opgesplitst na het horen van de politiemotoren. Maar er

volgden nog 6 meldingen, waardoor
het net om de verdachten sloot. Uiteindelijk waren beide verdachten om
16.26 uur aangehouden.
Via deze weg wil de politie alle mensen die meegedaan hebben bedanken voor hun inzet. Dank zij uw
ogen en oren, hebben wij deze oefening tot een succesvol einde kunnen brengen. Hiermee is voor ons
nogmaals de nut en de noodzaak
van Burgernet bewezen. Hoe meer
burgers deelnemen aan Burgernet
hoe groter de pakkans. Als u nog
niet bent aangemeld, meld u nu aan
op www.burgernet.nl Het is mogelijk
een sms, spraak sms of een whatsapp te ontvangen op uw telefoon.

een oranje deksel. Voortaan kan er
PMD in (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons). De inzameldagen voor PMD staan op de afvalkalender.

meente met de inwoners via de afvalstoffenheffing. Deze heffing daalt
de laatste jaren.
Meer informatie over grondstoffen is
te lezen op www.uithoorn.nl en www.
recyclemanager.nl. Via de recyclemanager kunt u zien waar de dichtstbijzijnde tuingroendepots en ondergrondse containers voor glas en textiel zijn. Ook is het mogelijk om een
afvalkalender per adres te downloaden of stel alerts in via de gratis app,

waarom grondstoffen zoals
PmD apart inleveren?
Restafval wordt verbrand (met energieopwekking). Hiervoor moet de gemeente betalen. PMD wordt gesorteerd en gerecycled. De gemeente krijgt een vergoeding voor grondstoffen zoals plastic, metaal, drankenkartons, papier en glas. Kosten
en vergoedingen verrekent de ge-

Heeft u vragen over afval? Bel de Afvalservicelijn: 0800 022 17 68 (gratis).

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
DiGitALe BeKenDmAKinGen
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

RO.0451.WPRandweg101-VG01), Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRandweg105-VG01). Inzageperiode 6 mei 2016 tot en met 16 juni 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
inGeDienDe AAnVRAGen OmGeVinGsVeRGunninG

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein uithoorn
- Amsteldijk-Noord 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een steigert. Ontvangen 19 april 2016.

De Kwakel
- Boterdijk 109, aanvraag omgevingsvergunning voor het in stand houden van
twee dammen nabij Boterdijk 109. Ontvangen 11 april 2016.
- Pastoor L. Pullenlaan 9 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor
het plaatsen van een steiger en het realiseren van een onderheide terrassen.
Ontvangen 28 april 2016.
thamerdal
- Tussen Amsterdamseweg en Thamerlaan / Prins Bernardlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van kabels. Ontvangen 26 april 2016.
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
- Admiraal de Ruyterlaan 2-H, vergunning kabels en leidingen voor het wijzigen
van het LS-net en het plaatsen van een 10 kV station. Bezwaar t/m 31 mei
2016.

De Kwakel
- Noorddammerweg 49, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van nieuwe dakbeplating en het plaatsen van een overheaddeur in de voorgevel. Bezwaar: t/m 9 juni 2016.
- Poelweg 44, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.
Bezwaar: t/m 30 mei 2016.
- Poelweg 46, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.
Bezwaar: t/m 30 mei 2016.
- Vuurlijn 50, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een bed en
breakfast en een kookstudio ‘In den Ossewaerd’. Beroep: t/m 15 juni 2016.
- Iepenlaan 28, omgevingsvergunning voor het realiseren van een brug. Bezwaar: t/m 10 juni 2016.
meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
- Korte Boterdijk 22, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevelkozijnen in de voorgevel. Bezwaar: t/m 9 juni 2016.
thamerdal
- Zijdelveld 30, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van erfverharding.
Bezwaar: t/m 3 juni 2016.
- Prinses Christinalaan 137, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een
woning naar een tandartsenpraktijk. Bezwaar: t/m 9 juni 2016.

Zijdelwaard (europarei)
- Europarei, omgevingsvergunning voor het kappen van één Gewone Esdoorn
(boom 1) en één Rode Beuk (boom 4) en het verplaatsen van één Zomerlinde
(boom 5) nabij Churchillflat en Straatsburgflat. Bezwaar: t/m 1 juni 2016.
BeKenDmAKinG OPenBARe VeRGADeRinGen
weLstAnDsCOmmissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
AAnwiJZinG LeDen VAn het DAGeLiJKs BestuuR VAn De
OmGeVinGsDienst nOORDZeeKAnAALGeBieD

teR inZAGe

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 5. Inzageperiode 25 maart
2016 datum tot en met 5 mei 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
- Ontwerpwijzigingsplan Drechtdijk 56. Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19
mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode 8 april 2016 tot en met
19 mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 90 en ontwerpbesluit Hogere waarde
(Wet geluidhinder). Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19 mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-VG01), Noorddammerweg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-VG01), Randweg 101 (NL.IM-

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten met ingang van 1 maart 2016 tot lid van het dagelijks bestuur aan te wijzen:
drs. T.P.J. Talsma, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van
GS van de Provincie Noord-Holland,
- drs. Th. L.N. Weterings, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Haarlemmermeer,
- drs. D. Emmer, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van
B&W van Zaanstad,
- dhr. A Choho, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van
B&W van Amsterdam,
- drs. G. van der Hoeven, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Aalsmeer.
Dit besluit is in werking getreden op 20 april 2016 en gepubliceerd in het Provinciaal blad van de provincie Noord-Holland.

AAnwiJZinG VOORZitteR VAn De OmGeVinGsDienst
nOORDZeeKAnAALGeBieD

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft
besloten:
- Met ingang van 1 maart 2016, drs. Th.L.N. Weterings aan te wijzen als voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
- Met ingang van 1 maart 2016, drs. D. Emmer aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
Dit besluit is in werking getreden op 20 april 2016 en gepubliceerd in het Provinciaal blad van de provincie Noord-Holland.
VeRORDeninG eLeKtROnisChe KennisGeVinG en
BeKenDmAKinG OmGeVinGsDienst nOORDZeeKAnAALGeBieD

De gemeente Uithoorn neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst controleert onder meer milieubelastende bedrijven binnen de regio. Tot nu toe werden besluiten en regelingen
die door deze dienst werden vastgesteld, door alle deelnemende gemeenten en
provincies afzonderlijk gepubliceerd. Daar is nu verandering in gekomen omdat
het Algemeen Bestuur van deze Omgevingsdienst de Verordening elektronische
kennisgeving en bekendmaking heeft vastgesteld op 30 maart 2016. Met deze
verordening kan Omgevingsdienst voortaan zelf de diverse besluiten en regelingen bekendmaken. De Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking van de Omgevingsdienst is op 19 april 2016 in werking getreden en gepubliceerd in het Provinciaal blad van de provincie Noord-Holland. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied www.ODNZKG.
nl of bekijk de verordening via www.overheid.nl
BeKenDmAKinG mAChtiGinG

De burgemeester van de gemeente Uithoorn heeft besloten, om in het kader van
de Wet tijdelijk huisverbod in (hoger) beroepzaken en bij verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Amsterdam (Familiekamer) en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State namens de burgemeester van
de gemeente Uithoorn op te treden en de gemeente te vertegenwoordigen, een
doorlopende machtiging te verlenen aan de juridisch medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amstelveen.
VAststeLLinG wiJZiGinGsPLAnnen tussen POeLweG en
nOORDDAmmeRweG (OmZetten BeDRiJFswOninG nAAR
BuRGeRwOninG)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.9a van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij de volgende wijzigingsplannen
ongewijzigd hebben vastgesteld:
- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-VG01)
- Noorddammerweg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-VG01)
- Randweg 101 (NL.IMRO.0451.WPRandweg101-VG01)
- Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRandweg105-VG01)

toelichting
Op 25 juni 2015 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied – Tussen Poelweg en
Noorddammerweg door de gemeenteraad van Uithoorn vastgesteld. De behoefte
aan bedrijfswoningen bij de gevestigde bedrijven in dit gebied is afgenomen. Hierdoor is de vraag ontstaan om vrijgekomen bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwoningen. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen
om bedrijfswoningen, met bijbehorende gronden, te wijzigen naar de bestemming
‘Wonen’. Voor bovenstaand adres is verzocht om toepassing te geven aan deze wijzigingsbevoegdheid. Het verzoek past binnen de wijzigingsvoorwaarden.

terinzage
Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 6 mei gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (6 mei t/m 16 juni 2016) kan tegen
het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met
zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet
in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 4 mei 2016

www.uithOORn.nL

Moordenaar slaat twee
keer toe in Alkwin
Uithoorn - Meer dan 400 bezoekers bezochten afgelopen weekend , 29 en 30 april, het Alkwin Theater in Uithoorn voor een ouderwetse avond vol spanning. Toneelgroep
Maskerade speelde de bekende
‘whodunnit’ van Agatha Christie;
The Mousetrap.
Het stuk speelt zich af in de jaren ‘50 van de vorige eeuw en dat
was tot in detail uitgewerkt in decor en kleding. Een jong stel begint
een guesthouse; Monkswell Manor. Op hun eerste dag ontvangen
ze vijf gasten. Door hevige sneeuwval dreigt het guesthouse, mét alle gasten, ingesneeuwd te raken.
Wild ronddwarrelende vlokken verschijnen achter het toneelraam en
zelfs de ijzige wind waait (dankzij
het geluid) bijna tastbaar de zaal in.
Dan arriveert er nog een brigadier
van de politie op skies om bescherming te bieden aan alle gasten van
het guesthouse. Er is namelijk een
moord gepleegd in London en alles
wijst erop dat de volgende moord

gaat plaatsvinden in het Monkswell Manor. Er wordt snel duidelijk
dat iedereen zowel slachtoffer als
moordenaar kan zijn en de brigadier doet enorm zijn best om erachter te komen wie de moordenaar is.
Op vrijdagavond zijn de acteurs redelijk consistent in hun spel. Er is
niveauverschil te ontdekken, maar
de acteurs zijn goed op elkaar ingespeeld. De professionele regisseur die Maskerade voor deze voorstelling aantrok, Stan Limburg, heeft
met dit moeilijke stuk een sterke regie laten zien.
Bloedstollend
Het werd uiteindelijk geen bloedstollende avond. Er werd veel gelachen om de uitvluchten en mooi
getimede grappen van Nico Tijsterman, Marius Schalkwijk en Claudio Schoorstra. Maar opvallend was
wel dat het publiek zich vol spanning steeds opnieuw weer afvroeg
wie het gedaan had. Was het major
Metcalf, was het Christoffer Wrenn,
of was het miss Casewell (Iris Slu-

rink)? Vlak voor de pauze wordt
één van de gasten toch vermoord.
Mrs. Boyle, een oude politierechter
en buitengewoon chagrijnige dame,
wordt gewurgd. Het publiek vraagt
zich (dankzij het spel van Erna van
Lent) hardop af of dat nu zo’n gemis
zal zijn. In de pauze word door het
publiek vervolgens zelfs weddenschappen afgesloten. De brigadier
(zeer overtuigend gespeeld door
Bas van Dijk) is het na de pauze zat,
hij begint de duimschroeven aan
te draaien en wil koste wat kost de
moordenaar vinden vóórdat er nóg
een slachtoffer valt. En dan blijkt iedereen verdacht, er zijn meerdere

motieven en allen hadden de mogelijkheid. En waarom zijn de eigenaren van het guesthouse (Inge van
der Heijden en Marcel Sneijder) niet
eerlijk tegen elkaar over hun bezoek
aan London? Wie het gedaan heeft
blijft spannend tot aan de ontknoping.
En verder ga ik niet. Wilt u weten
wie het heeft gedaan? Ik adviseer
u om zélf kaarten voor The Mousetrap te boeken. In London speelt het
stuk al sinds 1952. De langstlopende voorstelling ter wereld. Toch jammer als u de versie van Toneelgroep
Maskerade misschien heeft moeten
missen...

Zaterdag Geraniummarkt
en braderie in Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
7 mei vindt de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt weer plaats in het Centrum. Op het Raadhuisplein staat de
Geraniummarkt en in de Zijdstraat
vindt een braderie plaats. De Geraniummarkt en de braderie duren
van 9.00 tot 17.00 uur.

Nationale Kaasweek bij
Alexanderhoeve Uithoorn
Uithoorn - Alexanderhoeve Uithoorn doet dit jaar mee aan de Nationale Kaasweek. Aan dit evenement doen in heel Nederland ruim
300 kaaswinkels mee en vindt plaats
van maandag 2 t/m 14 mei. Door
dit evenement te organiseren willen de kaaswinkels de consument laten kennis maken met het ambacht
van de kaaswinkel. De kaasspecialisten hebben de lekkerste kaas in
huis en geven graag vakkundig advies op maat. “Bij ons kun je terrecht voor de net iets langer doorgerijpte echte boerenkaas. Of voor die
mooie onbekende kaasspecialiteiten

uit Engeland of Italie”verklaart Arie
van Alexanderhoeve Uithoorn. Arie
en Marga nodigen dan ook graag iedereen uit om langs te komen in hun
winkel op het vernieuwde winkelcentrum Zijdelwaard en daar kennis te
komen maken met hun uitgebreide
assortiment Hollandse- en Buitenlandse kazen. En bij een stuk heerlijke kaas hoort natuurlijk ook een lekker vers gebrand nootje of een fantastische port of wijn, ook daar kunt
u bij Alexanderhoeve Uithoorn terecht voegt Arie nog even toe. LIKE
ons op facebook voor kaasnieuwtjes;
Alexanderhoeve uithoorn

Geraniummarkt
Onder het toezicht oog van het
beeld van Flora, godin van de lente
en de bloemen dat op een tien meter hoge sokkel staat voor het gemeentehuis, wordt op het Raadhuisplein de Geraniummarkt georganiseerd door de afdeling Aalsmeer
van de KMTP. Vijfentwintig kwekers
en bedrijven bieden diverse producten aan voor de tuin zoals Geraniums maar ook andere eenjarige en
vaste planten, siergrassen en knollen. Dit jaar is er ook weer een ruilmarkt voor al uw teveel gezaaide
planten bij de stand van de KMTP.
De Historische Tuin is natuurlijk ook
aanwezig met hun prachtige planten die ’s morgens vroeg per praam
aangevoerd worden.
Braderie
In de Zijdstraat wordt net als voorgaande jaren een uitgebreide braderie gehouden. Naar verwachting
staan er ongeveer tachtig kramen
opgesteld in de Zijdstraat en op het
Molenplein. Op de markt vindt u on-

der andere kleding, sieraden, kralen, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander lekkers. Naast
de vele standwerkers zijn ook winkeliers en verenigingen vertegenwoordigd met een kraam. Bij de diverse horecazaken in het centrum
zijn voldoende mogelijkheden voor
een drankje en allerlei lekkernijen.
Parkeren en bereikbaarheid
Naast het Praamplein en het Drie
Kolommenplein (2 uur gratis parkeren maar denk aan uw blauwe schijf) kunt u ook parkeren in
de parkeergarage van TV Studio’s
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.
Komt u met de boot? Dan kunt u
aanmeren bij de passantenhaven
aan het Praamplein dat bereikbaar
is vanaf de Ringvaart ter hoogte van
Zorgcentrum Aelsmeer of aan de
Kolenhaven, achter watersportvereniging Nieuwe Meer.
Kika Kinderkankerfonds
Bij de Kika stand op de Geraniummarkt staan de Kika Koeriers de hele dag klaar om uw aankopen tegen een kleine vergoeding per bakfiets naar uw geparkeerde auto te
brengen. Woont u in Aalsmeer, dan
brengen zij uw aankopen zelfs thuis!
Alle opbrengsten van de Kika Koeriers komen ten goede aan het Kika
Kinderkankerfonds. Voor meer informatie: www.aalsmeercentrum.nl
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

Vogelexcursie
Oostvaardersplassen
Regio - Op zaterdag 7 mei a.s. organiseert IVN De Ronde Venen &
Uithoorn een vogelexcursie naar de
Oostvaardersplassen. Dit moerasen merengebied is een zéér uniek
natuurgebied, bekend in binnenen buitenland. Nu de wintergasten
naar hun zomerverblijven zijn vertrokken, verwelkomen we de zo-

COLOFON
sinds 1888

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 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
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

mergasten. In de rietvelden o.a. de
Blauwborst, Rietgors, Rietzanger en
de Kleine Karekiet. In de wilgenbosjes en het struweel de zangvogels zoals Tjiftjaf, Fitis en Zwartkop.
Diverse eenden- en ganzensoorten zijn vanuit de vogelhutten goed
te zien. De Steltkluut is waargenomen en hopelijk ‘spotten’ we de
Zeearend. Kolonievogels als de Aalscholver en de Lepelaar zijn aanwezig en te zien in hun kolonie. Aan
het einde van de excursie kijken
we vanaf de Praambult het gebied
in voor de overige bewoners van dit
stuk natuur. Trek goede kleding aan,
neem voor onderweg iets te drinken
en een lunchpakket mee. Een verrekijker en een vogelgids verrijken
de excursie. Verzamelen: parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats
aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis.
Vertrek om 8.30 uur per auto (maximaal poolen). Terug rond 15.00 uur.
(vergoeding auto- en andere kosten
in overleg met de bestuurder). Aanmelden is niet nodig. Deelname is
gratis. Afgelasting van de excursie
staat ca 1 uur voor aanvang op de
website: ivn.nl/afdeling/de-rondevenen-uithoorn. Info en excursieleider: Ton Koekenbier (06-57542288).

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

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
129e jaargang
oplagE: 14.900
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Amstel
en De Kwakel,

Peutertocht met kikker
‘Kwak’
Regio - Op zaterdag 7 mei organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een natuurbeleving voor peuters (2 - 4 jaar) in het prachtige gebied De Groene Jonker. Op deze
manier maakt je zoon of dochter op
een kindvriendelijke en speelse manier kennis met dit unieke natuurgebied. De beleving duurt van 11.00
uur tot 12.00 uur. Je wordt daarbij
begeleid door een IVN-natuurgids
(kikker ‘Kwak’). Laat je maar verrassen! Gun je kind dus een uur ‘puur’
natuur. En in deze tijd zijn er veel
weide- en moerasvogeltjes in de

grote plas, rietkragen en natte graslanden. Zie ook voor meer informatie de IVN-website: https://www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Let op, de paden kunnen
drassig zijn, dus draag waterdichte
schoenen of laarzen! Op zondag 8
mei is er ook een rondleiding met
een IVN-natuurgids voor volwassenen vanaf 10.00 uur in hetzelfde
gebied. Natuurlijk ben je dan ook
van harte welkom. Graag voor beide activiteiten aanmelden bij Ellen
Aarsman. Tel. 0297-288106 of per
e-mail: r.aarsman@telfort.nl.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Waarom moet dit nou?

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

DEZE COLUMN IS EEN INITIATIEF
VAN STICHTING UITHOORN IN BEDRIJF

Weekagenda
Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn
0297 567 209,
www.vita-amstelland.nl
Zilveronline cursus
Wilt u met de iPad leren omgaan? Dan kunt u zich aanmelden voor de 8-weekse cursus
van 2 juni t/m 21 juli 2016. De
cursus is elke donderdag ochtend van 10.00-12.00 uur.
De informatiebijeenkomst vindt
plaats op donderdag 26 mei,
10.00 uur. Kosten voor de cursus €85,00. Heeft u nog geen
iPad dan kunt u deze bij ons tegen een vergoeding ook lenen.
Vita restaurant
U kunt op elke maandag,
woensdag en vrijdag genieten van een warme maaltijd. De
warme maaltijd wordt verzorgt
door ’t Oventje en vindt plaats in
de Bilderdijkhof. Elke week hebben we een andere menukaart.
Als u last heeft van een allergie
laat dit ons van te voren weten
en wij zorgen voor een aangepaste maaltijd. Kosten bedragen
€5,- per maaltijd. Tijd: 12.00 uur
tot 13.00 uur.
Zang-instuif
Zingt u graag of wilt het eens
proberen, dan bent u welkom
op de 1e en 3e dinsdag van de
maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Het gezellige koor wordt begeleid door Harry. Kosten: €1,- exclusief koffie of thee.

Uithoorn - Aan het begin van
de Vuurlijn staat een bordje voor
een wandelroute. Helaas zag ik
enkele weken geleden dat vandalen dit bordje alweer kort en
klein geslagen hebben. Jammer genoeg moet er toch altijd en vaak in het weekend een
bushokje of iets anders vernield
worden. Waar is dit voor nodig?
Zie het kapotte bordje en een
gelukkig nog heel exemplaar op
een andere locatie.
Frans Goossens

Aftrap nieuwe slagwerkgroep
op Koningsdag
Uithoorn - Afgelopen Koningsdag is de aftrap gegeven voor de
start van een nieuwe slagwerkgroep bij KnA muziekvereniging.
Onder leiding van Rein Maassen
(zie foto) wordt in de komende weken aandacht besteed aan de vorming van een nieuwe groep slagwerkers in Uithoorn. Rein heeft zelf
op het hoogste niveau slagwerk gespeeld en wil zijn kennis en kunde
nu overdragen. De slagwerkgroep
zal op basis van de zogenaamde rudiments aan het werk gaan. Een bewezen manier om in korte tijd alle

slagwerktechnieken onder de knie
te krijgen. Op de foto is Rein bezig
aan enkele kinderen op koningsdag uit te leggen op welke manier
de techniek onder de knie gekregen kan worden. De slagwerkgroep
zal nieuwe kinderen opleiden tot
volwaardige slagwerkers, maar ook
meer ervaren slagwerkers kunnen
meedoen met het initiatief. Mocht
je geïnteresseerd zijn in deze nieuwe slagwerkgroep, stuur dan een
email naar kna.secretariaat@gmail.
com en er wordt snel contact met je
opgenomen.

Kou in april
Het slot van april - de laatste van de serie met de “R” in de
maand- bracht helaas veel regen en kou met zich mee. Terwijl we daarvóór juist al een beetje aan de voorjaarszon hadden kunnen wennen en we met die gedachte ons konden verheugen op de feestelijkheden rond de viering van Koningsdag
2016, rekenden de meteorologen ons voor dat april te koud
en te nat was geweest. Dat hadden we inmiddels zelf ook wel
door. Niettemin was de Koningsdag erg gezellig in Uithoorn en
gelukkig is het grotendeels droog gebleven. Het is altijd een
feest om te zien met welke overgave de aangeboden spullen
op de vrijmarkt zijn uitgestald en met enthousiasme aan de
man worden gebracht. In sommige gevallen kun je nu al de
ondernemers in spe herkennen!
Vrouwenakkerbrug
Als gevolg van de herstelwerkzaamheden aan de Vrouwenakkerbrug is er in de afgelopen weken een bijna ouderwetse verkeersdrukte voor de Irenebrug ontstaan. Er is een hoop
gemopperd en met name de afstelling van de verkeerslichten bij het Amstelplein gaven aanleiding tot extra irritatie onder de verkeersdeelnemers. Het gevolg van de -voor automobilisten- kort op groen staande verkeerslicht laat zich raden: er ontstaan weer opstoppingen en oranje en rode lichten
worden regelmatig genegeerd, met alle gevaren van dien. Het
doel om het gebruik van de Irenebrug door middel van afstelling van verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer te ontmoedigen, past niet tijdens de herstelperiode van de Vrouwenakkerbrug, waarin het verkeer in de gehele regio toch al danig ontregeld werd. Gelukkig is die drukte weer voorbij, maar
er moet wel aandacht worden besteed aan de gevaarlijke situaties die voor de voetgangers ontstaan als er regelmatig door
rood wordt gereden. Het beperken van doorgaand gemotoriseerd vracht- en landbouwverkeer kan ook door verbodsborden worden gerealiseerd. Oude navigatiesystemen kennen de
omgeleide N201 nog niet en daarom is het kanaliseren van die
verkeersstromen een goede optie .
Zijdelwaardplein
Na een lange periode van renovatie is het dan eindelijk zo ver.
De laatste klinkers worden gelegd om wegen en bestratingen begaanbaar te maken en niets meer in de weg staat om
het nieuwe winkelcentrum op 20 mei aanstaande feestelijk te
openen. Via onder andere de mededelingen in dit blad zult u
van de details rondom de opening op de hoogte worden gebracht. Een prachtig vernieuwd winkelcentrum met een mooie
uitstraling. Ongemak en overlast behoren tot het verleden en
we wensen de ondernemers van het plein heel veel succes en
voorspoed toe.
uithoornaandeamstel.nl
De website www.uithoornaandeamstel.nl wordt steeds verder gevuld met de wetenswaardigheden over Uithoorn en De
Kwakel. Velen hebben de site inmiddels gevonden en er een
evenement op aangemeld. Er staan inmiddels de nodige evenementen op het programma: het inmiddels traditionele Culinair Uithoorn, de Kunstroute Zijdelveld en Fortenfair zijn een
greep uit de activiteiten die er in de komende tijd op het programma staan. Bent betrokken bent bij de organisatie van een
evenement wat de moeite van het bezoeken waard is? Meld
het aan op de site!
Sport in Uithoorn
Een bijzondere vermelding verdient het herenteam van Legmeervogels dat met het kampioenschap een historische promotie naar de eerste klasse heeft bereikt. Spelers en staf: van
harte gelukgewenst met dit mooie resultaat. Overigens kunnen de heren van Hockeyclub Qui Vive komende zondag ook
een mijlpaal bereiken door het behalen van de eerste plaats in
de overgangsklasse en daarmee de play off wedstrijden voor
promotie naar de hoofdklasse. Er wordt goed gesport in Uithoorn! Ook de moeite waard is het Kanopolo-toernooi bij Michiel de Ruyter op 21 en 22 mei aanstaande. Een spectaculair
gezicht op de Amstel! Veel plezier
bij dat alles, geniet van het voorjaar en voor alle ondernemers in
Uithoorn en De Kwakel geldt onverminderd dat je samen sterker
staat. Er zijn diverse belangenverenigingen die zich sterk maken voor de lokale ondernemers
en sterker worden door een grote
en verenigde achterban.
Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn
in Bedrijf

KnA leerlingen spelen
Wilhelmus
Uithoorn - Ondanks de regenachtige Koningsdag waren er toch veel
mensen komen opdagen in de kantine van de Legmeervogels tijdens
koningsdag. Traditioneel word Koningsdag afgetrapt met het Wilhelmus en dit keer waren het de leerlingen van KnA die dit voor hun rekening namen. Deze leerlingen zijn
grotendeels afkomstig uit het muziekproject dat afgelopen september op de Kwikstaart is uitgevoerd.
Amper 7 maanden later zijn deze
kinderen niet alleen in staat het Wilhelmus voor publiek te spelen, maar
ook nog eens een mini concert te
geven waarin duidelijk werd wat
ze de afgelopen maanden allemaal
hebben geleerd. Er werden verschillende muziekstukken gespeeld, van
wals tot tango en cha cha, deze kinderen beheersen het allemaal al!

Prachtig
Het is prachtig om te zien hoe deze kinderen in korte tijd zelfstandig
muziek kunnen maken op verschillende instrumenten. Het samenspel
wordt ze geleerd in het KnA leerlingenorkest wat eens per week een
uur repeteert. Op deze manier kunnen de kinderen niet alleen steeds
beter worden op hun eigen instrumenten, maar ook steeds beter in
het samen muziek maken. Mocht
uw kind ook interesse hebben om
een instrument te leren spelen,
neem dan contact op met KnA. Er
zijn leeninstrumenten beschikbaar
en uiteraard kan er eerst worden
uitgeprobeerd welk instrument uw
kind leuk vind om te bespelen. Als
u een email stuurt naar kna.secretariaat@gmail.com nemen we snel
contact met u op.
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de Waterlijn. Wat dat inhoudt weten
we niet.” Maar je hebt toch nog een
stukje terras voor de deur? Han beaamt dat maar zegt dat dit eigenlijk niet bruikbaar is. Het trottoir
voor zijn deur is door de herinrichting van de kade zo’n 75 cm smaller geworden waardoor er te weinig ruimte voor een terras(je) langs
de gevel overblijft omdat de doorloopruimte voor voetgangers 1.80 m
moet zijn. Als er tafeltjes en stoelen
staan haalt dat het niet. “Bovendien
is het levensgevaarlijk er te gaan zitten, want het gemotoriseerde verkeer rijdt dikwijls tegen de rijrichting
in en pakt daarbij tijdens het elkaar
passeren wel eens een strookje van
het terras mee. Daar ben ik al over
in gesprek gegaan met de gemeente of men eens beter wil gaan handhaven op de eenrichtingsweg die de
kade is geworden. Op zich overigens
al een drama. Misschien is een betere bewegwijzering een optie,” stelt
Han.

Omzetderving door
aanleg Waterlijn
Vervolg van de voorpagina.
“Natuurlijk wordt erop gewezen dat
je als ondernemer altijd ondernemersrisico hebt. Daar kan ik mij in
vinden, maar als je meer dan een
half jaar bijna niks verdient omdat je vaste klanten niet bij je kunnen komen en vervolgens ook het
passantenverkeer stil komt te liggen vanwege verkeersmaatregelen,
men nergens bij je zaak kan parkeren behalve achter de Coop en bij
Du Nord in de Stationsstraat mits
daar plaats is, houdt het op. Zelfs
fietsers kunnen hun vervoermiddel hier niet kwijt aan de Waterlijn
want er zijn geen faciliteiten voor om
ze te stallen. Zestien jaar lang hebben we motorrijders als klant gehad
die hier altijd kwamen. Nu zie je ze
niet meer. Ze zitten nu bij de concurrent in de buurt waar ze hun motor
wel kunnen parkeren. Verder word
je geconfronteerd met het feit dat
de gemeente kennelijk geen baas
meer is over de kade, want sinds
kort moet ik nu ineens een veel hogere huur voor mijn terras beta-

len aan JP Recreatiemanagement
uit Tilburg. Die exploiteert kennelijk de terrassen en de aanlegsteigers. Voor die tijd was dat anders en
betaalden we een veel lager bedrag.
Dat kon je nog opbrengen. Daar
komt bij dat er nu jaarlijks een extra verhoging van 250 euro bovenop komt. Dat is in verhouding met
de omzet die je zelfs bij een mooie
zomer voor je terras moet realiseren,
niet meer te doen. Laat staan als het
weer niet meewerkt. Het kost meer
dan dat het oplevert. Dus hebben
we besloten te stoppen met het terras aan de waterkant. Ik heb de gemeente gevraagd hoe dat zat. Daar
zegt men dat de gemeente sinds
kort geen rol meer speelt in het faciliteren van verhuur van terrassen en
dat je dit als ondernemer moet regelen met de nieuwe exploitant. Nu wij
ermee zijn gestopt zullen ze het wel
gaan verhuren aan een ander of ander maar niet. Behalve in woorden
en toezeggingen heeft de gemeente zich nooit eens van haar beste zijde laten zien om daadwerkelijk bij te
dragen in het gezamenlijk ontplooi-

Amstelplein viert

en van bijvoorbeeld evenementen
aan de Waterlijn. Ze willen wel levendige activiteiten maar dan moet
het wel uitsluitend van de kant van
de ondernemer komen. Bijdragen
in bijvoorbeeld het plaatsen vuilnisbakken, het zorgen voor beveiliging
en een soepeler regelgeving voor
vergunningen zijn niet aan de orde.
Er wordt nu verwezen naar de stichting SPUK (Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel. Red.) waarmee
je dan om de tafel moet gaan zitten.
Alsof die het allemaal even voor je
regelt. Verder wenst men uitsluitend
evenementen te organiseren op en
rond de evenementensteiger voor
de toekomstige Confucius, als dat
er ooit komt. Sommige evenementen, zoals een Harley Davidson dag,
mogen al niet meer op de kade. Er is
geen ruimte voor, het is te druk want
het trekt teveel bezoekers. Er kunnen geen motoren meer staan enzovoort. Dat kon vroeger allemaal wel.
Dus wat schieten we met de nieuwe
kade op?.... De gemeente zegt bezig te zijn met een nieuw evenementenbeleid voor het dorpscentrum en

25
jarig

bestAAn

kaas en Zo, onderscheidend
in kaas en delicatessen
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Stijn Melenhorst dateert met zijn kaas- en delicatessenwinkel van i juli 1997 bij het winkelcentrum. Bijna
20 jaar dus. In de loop der jaren is hij uitgegroeid tot
de bekendste speciaalzaak van Uithoorn in binnen- en
buitenlandse kaas. Daar horen eveneens bij wijn en
port, noten in vele variaties en allerlei andere heerlijke delicatessen. Stijn introduceert regelmatig nieuwe concepten in zijn winkel, zoals ambachtelijk vervaardigde streekkaas. “Al jaren bieden wij een breed
assortiment kazen in de winkel. Daarnaast willen we
de nadruk leggen op de streek waar de kaas vandaan
komt,” legt Stijn uit. “En dat zijn er wel een paar als je
dat geografisch bekijkt. Niet alleen in de nabije omgeving vind je allerlei lekkere soorten kaas, bijvoorbeeld
uit het Groene Hart en Noord-Holland, maar ook Friesland, Twente en de Achterhoek hebben hun eigen kazen net als delen van de provincies Brabant en Limburg. Er zijn kleine boerenbedrijven die op een ambachtelijke manier heel bijzondere en vooral lekkere kaas maken met een eigen kenmerkende smaak.
Als we een specifieke streekkaas in de winkel hebben, mogen liefhebbers die altijd eerst even proeven.”
Maar ook datgene in de winkel wat onder delicatessen
wordt verstaan mag er zijn. Zoals de notenbar waar
veel klanten op af komen. Dagelijks worden de noten
hier vers gebrand. Tevens wordt het aanbod aan wijn

en Port door kenners geprezen. De snackschalen (met
tapas en/of een notenvariatie) zijn alom geroemd en
dat niet alleen tijdens de feestdagen, maar het hele
jaar door. “Onze snackschalen zijn een heerlijke traktatie bij verjaardagen of zomaar in het weekend bij
de borrel. Je kunt op die manier heerlijke combinaties met kaas maken,” aldus Stijn die aangeeft dat hij
nog steeds blij is met de huidige locatie. “De mogelijke
uitbreiding en verbouwing van het winkelcentrum kan
goed uitpakken voor alle winkeliers. We moeten echter
vasthouden wat we hebben en daarop met z’n allen,
dus samen, doorborduren. Dat is onze grote kracht.”

Altijd grAtis overdekt pArkeren

Aandachtspunten
Nollen heeft al twee jaar contact met
ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken wie hij kortgeleden een
aantal onderwerpen heeft aangereikt die volgens hem aandacht verdienen en waarover hij zich zorgen maakt. De belangrijkste zijn onder meer de verkeersveiligheid en
drugsoverlast (de gemeente zegt dit
onder de aandacht te brengen van
de betreffende afdelingen); onvoldoende parkeervoorzieningen (ook
voor fietsers, die nergens hun fiets
kwijt kunnen aan de kade. De gemeente heeft er zo gauw geen oplossing voor. Misschien kan er op
het braakliggende terrein van het
toekomstige Confucius een tijdelijke parkeer/fietsvoorziening worden
gemaakt, maar de grond is in eigendom van Van Wijnen); de slechte toegankelijkheid van de kade voor
mindervalide mensen en rolstoelgebruikers vanwege de hoge treden
(er is voor de deur van het café bij
het terras slechts één armleuning
geplaatst en er is 50 meter verderop
een schuine opgang voor rolstoelgebruikers in de treden gemaakt.
Méér armleuningen schaden volgens de gemeente het aanzien van
de kade…). Tot slot het slechte uitzicht op de Amstel vanuit het café.
Omdat de kademuur is opgehoogd
met de terrassen kijkt men niet meer
op het water uit. De schermen rond
de terrassen zijn bovendien aan de
onderkant niet transparant zodat
men zelfs maar voor de helft de plezierjachten er bovenuit ziet liggen.
Geen gezicht! De gemeente heeft
weliswaar op al zijn punten antwoord gegeven en in een enkel geval ook al actie ondernomen, maar
de verdere realiteit in uitvoering laat
(nog) op zich wachten. Nollen is al
twee maanden bezig een afspraak
te maken met wethouder Polak (RO
en EZ). Die wil hij in zijn zaak uitnodigen zodat hij de problematiek beter kan laten zien waar het over gaat.
De wethouder heeft er kennelijk
geen trek in, want hij heeft het tot
dusver laten afweten. Nollen hoopt
op een mooi voorjaar en een warme
zomer zodat zowel hijzelf als zijn collega horecaondernemers langs de
Waterlijn kunnen profiteren van veel
bezoekers en gasten om er daardoor
financieel weer wat bovenop te komen. Wethouder Polak was niet bereikbaar voor commentaar. Zodra hij
zijn reactie heeft verwoord zullen wij
u dat vanzelfsprekend laten weten.

aar de
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KUNSTt
scha
Onze tuk-tuk chauffeur
ging echt helemaal uit
zijn dak met rijden,
en wij achterin lagen
compleet in een
deuk van het lachen
waardoor hij steeds
gekker ging doen.
Het huilen stond me nader
dan het lachen maar van de
zenuwen bleef ik steeds hysterischer lachen, pfff zo blij dat
we bij het hotel aankwamen.
Na een heerlijke douche, en
een grondige reinigingsbeurt
van onze neus die altijd na
een tuk-tuk rit helemaal vol zit
van de smog…..echt waar,
zit vol zwarte troep, konden
we na genieten van deze
enerverende dag. De dagen
erop stonden in het teken van
rust en genieten waaronder
ook een heerlijke relaxmassage. Deze uiteraard wel in het
hotel genomen, want geen
haar op m’n hoofd die zo’n
“massage salon” in de straat
in gaat….zie de “dames” al
weer voor me. Deze ochtend
stond een gewone taxi voor
ons hotel te wachten (wou
niet met zwarte neusgaten
aankomen) om ons naar onze afspraak te brengen voor
eventuele inkoop. We stopten voor een poort met een
enorm hekwerk en reden een
gigantisch terrein op vol gebouwd met tempels en paleisachtige gebouwen, we keken elkaar aan en dachten
het zelfde, zijn we hier wel
goed! We werden hartelijk
ontvangen door onze gastheer waar we onze afspraak
mee hadden, en kregen een
bijna vorstelijk ontvangst met
alle toeters en bellen. Ik kreeg
het eigenlijk een beetje benauwd hiervan, want volgens
mij werden we voor vol aangezien. Dat bleek ook wel
na onze rondleiding, de ene
zaal bevatte nog meer “Royalty” dan de andere. Zo
hebben we koninklijke bedden, stoelen met goud, meubels en zeer riante schilderijen mogen aanschouwen. Alleen maar pracht en praal en
goud wat er blinkt, het deed
bijna pijn aan onze ogen.
Ondanks al deze prachtige
weelde valt het te raden dat
een geen inkoop heeft plaats
gevonden, alhoewel ik stiekem sommige met goud bekleden stoelen wel in de galerie had willen neerzetten haha. Het is absoluut niet moeilijk om in deze stad een res-

Activiteitenkalender Fedeli voor
mei, juni en juli

Wat doet en is Fedeli?
Uithoorn - Het is altijd leuk om
mensen te leren kennen of beter te
leren kennen, met elkaar van gedachten te wisselen, te bekijken of
je iets voor een ander kunt doen.
Onze activiteiten bieden hiervoor
de mogelijkheid. Iedereen mag aanschuiven. Terwijl de koffie pruttelt,
de versgebakken taart langzaam afkoelt, vind je aan tafel (h)erkening
in de verhalen van andere mensen
en hun levens. Door te praten en
te delen kunnen eerlijke, levendige
en soms diepgaande gesprekken
spontaan ontstaan. Want hoe fijn is
het niet in het drukke en kille leven
van alledag je verhaal kwijt te kunnen. Ook is de koffietafel een hartverwarmende plek voor iedereen
die wel wat troost en bemoediging
kan gebruiken. Gewoon een beetje aandacht. Zomaar onverwacht
een beetje liefde en aandacht van
en voor een onbekende medemens.
Het kan je leven veranderen. Wij organiseren als vrijwilligers activiteiten om mensen met elkaar te verbinden en te inspireren. Een beetje aardiger zijn, elkaar aandacht
schenken, respect tonen, toleranter
worden en vooroordelen laten varen. Wij hopen met onze verbindende activiteiten te bereiken dat de
aandacht voor elkaar meer vanzelfsprekend wordt. Onze doelgroep is

Kunstcolumn deel 2

elk mens, jong, oud en alles er tussenin. Ben je net verhuisd en ken
je nog weinig mensen in je nieuwe
woonplaats, heb je geen werk en
het gevoel een beetje geÏsoleerd te
raken, ben je al wat ouder en kom
je niet meer zo makkelijk onder de
mensen, sta je er alleen voor met
je kinderen en kom je niet makkelijk de deur uit om contacten te maken, heb je een dierbare verloren en
voel je je eenzaam, bij ons vind je de
mogelijkheid anderen te ontmoeten,
ervaringen uit te wisselen en waar
nodig elkaar te steunen. En natuurlijk ben je ook van harte welkom als
je gewoon je medemens een warm
hart toedraagt en het fijn vindt met
anderen iets te delen.
Onze activiteiten
Mei
4 mei open babbelkoffie
10.00–12.00 uur
22 mei Lazy Sunday Afternoon
borrel 16.00–18.30 uur
Juni
1 juni open babbelkoffie
10.00–12.00 uur
12 juni Lazy Sunday Afternoon
borrel 16.00–18.00 uur
19 juni zomerlunch
13.00–16.00 uur

taurant uit te zoeken, de
een is nog specialer dan
de ander. Deze keer hebben we gekozen voor Lebua,
hier dineer je (weer) op het
dak van het hotel waar de
film de Hangover is opgenomen, we hebben deze films
gezien en dat maakte het
nog specialer om hier te genieten van het voortreffelijke
eten en uiteraard een waanzinnig uitzicht. Vandaag zijn
we op weg naar de Maeklong Markt, dit is een markt
waar een trein doorheen
schijnt te rijden…ehh een
trein door de markt!!!! Oh dit
moet je gezien hebben om
het te geloven, ongelofelijk
de Meaklong markt is op en
rond de treinrails gebouwd.
Als de trein (8x per dag)
eraan komt dan blaast hij met
zijn stoomfluit om de standhouders te waarschuwen, zodat ze hun producten van het
spoor af kunnen halen en hun
luifels van de marktkramen
kunnen terugtrekken. Vol verwachting zitten we in de trein
en onze gids gebaarde naar
ons dat we met hem moesten
meekomen naar het achterste gedeelte van de wagon,
waar een klein smal deurtje
met een soort van balkonnetje uitzicht gaf op waar
we voor kwamen. We werden niet teleurgesteld, na de
stoomfluit rijden we “door” de
markt en zien dat de standhouders hun spullen weer terug zetten op het spoor en
hun marktluifels weer uithangen alsof geen “trein” aan
de hand is…… wat een leuke gewaarwording. De volgende ochtend zijn we heel
vroeg vertrokken voor onze
lange rit richting het noorden,
waar we vervolgens met een
longtail boot over de rivieren
naar de Padaung stam gaan
waar de Karenvrouwen of
beter bekend de Longnecks
leven. Word vervolgd…
Ida Miltenburg

24 juni tapas workshop, voorafgegaan door een modeshow. Let op!
Deze workshop vindt plaats in samenwerking met Vita Amstelland en
de locatie is Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. In het kader van samen koken, samen eten gaan we samen
tapas maken onder leiding van Helen Krul van Fedeli. We stallen de
tapas uit in de vorm van een buffet en gaan dan gezamenlijk eten.
De modeshow onder leiding van Vita Amstelland begint om 13.00 uur.
Rond 16.00 uur willen we met de
bereiding van de tapas beginnen.
Kaarten via Vita Amstelland, Bilderdijkhof 1. Graag aanmelden voor
woensdag 22 juni.
Juli
6 juli open babbelkoffie
10.00–12.00 uur
17 juli zomerlunch
13.00–16.00 uur
Alle activiteiten vinden plaats op
Ringvaartzijde 52, Aalsmeer behalve de tapasworkshop!
Om de kosten te dekken vragen we
een kleine eigen bijdrage. Voor de
babbelkoffie is dit minimaal 2 euro en voor de Lazy Sunday Afternoon borrel en de zomerlunches
minimaal 4,50 euro. Graag aanmelden via debby@fedeli.nl of helen@
fedeli.nl of telefonisch: 06 538 013
80. Zie ook onze website en onze
facebookpagina. Alleen modeshow
en tapas workshop aanmelden via
Vita Amstelland! Modeshow en tapas workshop 5 euro. Alleen tapasworkshop 3 euro.

12 Nieuwe Meerbode

• 4 mei 2016

KONINGSDAG AMSTELPLEIN:
Buiten leek het wel winter en
binnen heerlijk droog en reuze gezellig

Uithoorn – Koningsdag 2016.
De winkeliers van Amstelplein maakten een plan. Dit
jaar zouden ze in het kader van de festiviteiten van
hun 25 jarig bestaan met Koningsdag het winkelcentrum
openstellen en in en om het
centrum een gezellige Koningsdag rommelmarkt organiseren. Maar o jee, de
weersvoorspellingen werden
steeds slechter. Hoe dichter 27 april naderbij kwam
schoot de temperatuur naar
beneden. Tussen de 3 en de
8 graden, heel veel regen, hagel, onweer en zelfs sneeuwbuien. Niet overal in Nederland, maar in de omgeving
Uithoorn wel. Dat is dan gelukkig weer het voordeel van
het hebben van een overdekt
winkelcentrum. De festiviteiten werden allen naar binnen verplaatst en het was oer
gezellig. Buiten leek het wel
winter, regen, hagel en zelf
natte sneeuw, maar in winkelcentrum Amstelplein in
Uithoorn genoot men. Buiten
de velen kleedjes met koopwaar, liep er een clown die de
boel vermaakte en kon iedereen genieten van een gratis
suikerspin, aangeboden door
de winkeliers.
(Foto’s Anneke den Braver)
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Koninklijke
Onderscheiding voor
Harry Egbers
VERVOLG VAN DE VOORPAGINA
Zo zorgde hij ervoor dat het buurthuis uitgebreide mogelijkheden kreeg, zoals een
biljartzaal, waardoor menigeen zich er snel thuis voelde. Harry zorgde voor de nodige
saamhorigheid en dat elke bezoeker in het buurthuis een warm en gezellig onthaal
kreeg. Ook de (goede) relatie met deze krant dateert al van tientallen jaren. Omdat hij
wellicht op korte termijn zal moeten stoppen met veel van zijn activiteiten besloten bestuur en vrijwilligers Harry afgelopen zaterdag te trakteren op een dagje uit naar Amsterdam. Dit in combinatie met de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding. Met
elkaar stapte men daar op een salonboot voor een vaartochtje over de Amstel richting
Uithoorn. Een en ander gepaard gaand met koffie, taart en een lunch. Daarbij werd hem
niet verteld dat het feestje een bijzonder vervolg zou krijgen in Het Rechthuis...

Bij de aanlegsteiger werd hij opgewacht door een veertigtal genodigden waaronder zijn broer en zuster en talloze bekenden van Harry. Vervolgens werd hem in het
restaurant na een welkomstwoord en lovende woorden door de burgemeester de
versierselen opgespeld. Ponderosa voorzitter Cor Floor-Udinga uitte haar dank aan
Harry voor alle betrokkenheid en datgene wat hij voor de buurtvereniging tot stand
heeft gebracht. Zij overhandigde hem als blijk van waardering een bon voor een geheel verzorgde veertiendaagse vakantie op een van zijn geliefde plekjes in Nederland.
Gelet op alle inspanningen die Harry belangeloos tot op heden heeft verricht, verdient hij daarvoor alle eer. Mede daarom en zonder alle andere vrijwilligers tekort
te doen is in deze krant apart en uitgebreider dan normaal aandacht aan de gedecoreerde besteed. Harry, van harte gefeliciteerd met deze benoeming en dat het draaginsigne nog maar geruime tijd je revers mag sieren!
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Dealer occasions

Fiat 500 Cabriolet

Volkswagen Golf VII 1.6 TDi

Volkswagen Golf VI

Leer, Navigatie, DSG
Full options

Airco Elec. ramen
Centrale vergrendeling

Mini One 1.6
Bouwjaar 2008, 141.811 KM
Panorama dak, Airco, Centrale
vergrendeling, Licht metalen
velgen

BMW 118 Diesel 5 deurs
Bouwjaar 2007, 197.463 KM,
Licht blauw metallic, Grijs sport
interieur, Airco, Licht metalen
velgen

Renault Clio 1.2 Sport
Bouwjaar 2014, 23.109 KM
Automaat, Navigatie, Achteruit
rij camera, Key Less go, Full
Options

Fiat 500 1.2 POP
Bouwjaar 2011, 44.069 KM
Wit, Panorama dak, Airco,
Centrale vergrendeling, Elec.
ramen

Volvo XC90 T6

Mercedes ML 320 CDi

Bouwjaar 2005, 344.000 KM
Leer, Navigatie, 7 Persoons
Als nieuw !

Bouwjaar 2006, 231.542 KM
AMG Pakket
Full Options

€ 9.950,00

9.00 - 17.00 UUR

AALSMEER CENTRUM

RAADHUISPLEIN

ZIJDSTRAAT

BRADERIE
80 kramen

Specials

Automaat
Motion
Dealer
occasions Oldtimers Blue
Specials
Bouwjaar 2014, 35.750 KM
Bouwjaar 2010, 116.223 KM

Bouwjaar 2011, Grijs
Stof interieur
Licht metalen velgen

ZATERDAG 11
7 MEI

Oldtimers

€ 23.950,00

€ 6.950,00

€ 10.950,00

€ 7.950,00

€ 17.950,00

OP VERTOON VAN DE KASSABON
GRATIS MOEDERDAG INPAKSERVICE
STAAT KLAAR OP HET MOLENPLEIN

GERANIUMMARKT GRATIS PARKEREN

Parkeren
PARKEERGARAGE
KIKA KOERIERS BIJ
in Parkeergarage van tv studio
THEATER
T.B.V. KINDERKANKERFONDS CROWN
voor €5,- Per dag
UITRIJKAART VERKRIJGBAAR BIJ DE RECEPTIE

IN SAMENWERKING MET

€ 7.950,00

Bon Appetit

€ 16.950,00

Wiegermans Uithoorn BV | Wiegerbruinlaan 81, 1422 CB UITHOORN
T (0297) 54 85 27 | E info@wiegermans.nl | I wiegermans.nl

WWW.AALSMEERCENTRUM.NL
Meer Aalsmeer_Adv_Versie 145x225.indd 1

€ 7.950,00

01-05-13 14:33

JE MOEDER VERRASSEN MET MOEDERDAG?

Reserveer dan nu onze high tea rondvaart!

De hele maand mei het

“Lovebirdsmenu”
Vanaf 3-gangen t/m maar liefst 9-gangen
Een heerlijk verrassingsmenu
met huisgemaakte en seizoensgebonden
gerechten
Bekijk onze website voor meer informatie en prijzen!

Kudelstaartseweg 222 Kudelstaart
Tel. 0297-341836
e-mail: info@restaurant-jones.nl
www.restaurant-jones.nl

Of één van onze andere arrangemeten.

Het is weer mogelijk om het natuurgebied in Aalsmeer
Oost te ontdekken met een ontspannen rondvaart in een
originele houten Praam. De rondvaart duurt ongeveer
1 uur. U leert meer over Aalsmeer, de seringenteelt en het
droogmaken van onze polders. U kunt de rondvaart ook
boeken via een arrangement naar keuze.
Vertrekpunt dagelijks van Hotel Chariot/Restaurant

Centennial,
Oosteinderweg
243, 1432
AT Aalsmeer.
MAAR
GEWOON
MEEVAREN
ZONDER
ARRANGEMENT KAN NATUURLIJK OOK.

Vertrekpunt dagelijks van Hotel Chariot/Restaurant Centennial,
Oosteinderweg 243, 1432 AT Aalsmeer, telefoon 0297 388144.
Reserveringen vooraf hebben voorrang en genieten onze voorkeur.

ZEVEN DAGEN PER WEEK MOGELIJKHEID TOT VAREN, OOK BIJ REGENACHTIG WEER

Geopend van woensdag t/m zondag voor diner.

Appelpunt
rondvaart
Arrangement

Lunch
rondvaart
Arrangement

High Tea
rondvaart
Arrangement

Diner
rondvaart
Arrangement

RONDVAART VAN 1 UUR
+ AANSLUITEND

RONDVAART VAN 1 UUR
+ AANSLUITEND

RONDVAART VAN 1 UUR
+ AANSLUITEND

RONDVAART VAN 1 UUR
+ AANSLUITEND

High tea
4-gangen
van hartig naar zoet

3-gangen diner

Appelpunt met
slagroom

•
•
•
•
•
•
•
•

Soep van de dag
2 belegde broodjes

naar keuze

Koﬃe of thee naar keuze
in restaurant Centennial

Koﬃe of thee naar keuze
in restaurant Centennial

In restaurant Centennial

In restaurant Centennial

€ 9,50

€ 18,50

€ 24,50

€ 33,00

7 dagen per week mogelijkheid tot varen
Bij deelname van 10 personen wordt er uitgevaren
Reserveren gewenst
Capaciteit van de boot: 47 personen
Arrangement ook mogelijk voor aparte groepen (op afspraak)
Verschillende groepen kunnen ook gecombineerd worden tijdens de rondvaart
Prijzen voor de rondvaart € 7,00 per persoon en kinderen tot 12 jaar € 3.25
Ook geschikt voor bedrijfsuitjes, verjaardagen en partijen

Hotel Chariot en Restaurant Centennial
Oosteinderweg 243 | Aalsmeer | Tel 0297 - 388144
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Tijd voor een feestje voor jong en oud na uitbreiding
en renovatie winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Vrijdag 20, zaterdag 21
en woensdag 25 mei: modeshows,
stylist Fred van Leer, taart, jute
shoppers, meet & greet met prinses
Elsa, Anna en Olaf, muziek en nog
veel meer!
Nu de uitbreiding en renovatie van
winkelcentrum Zijdelwaard gereed
is, vinden de winkeliers van Zijdelwaard dat het tijd is voor een (heropenings)feestje! Dat feestje wordt
gevierd op vrijdag 20 mei, zaterdag
21 mei en woensdag 25 mei.
Het winkelcentrum staat dan bol
van de feestelijke activiteiten voor
jong en oud. Vrijdag 20 mei is het
feest. Er is gratis taart, er worden jute shoppers uitgedeeld en om 16.00

uur is de spectaculaire heropening
met o.a. een optreden van Imperial Power, de blazersselectie van Vocal Company van Ferdinand Beuse
uit Uithoorn. Zaterdag 21 mei is het
thema Fashion & Lifestyle. De winkeliers laten hun lente- en zomermode in spetterende Spring Fashion
Shows zien en de bekende stylist Fred van Leer geeft kledingadviezen! Woensdagmiddag 25 mei is
voor de kids. Er is een Sing-a-Long
met de prinsessen Elsa en Anna en
hun vriendje Olaf!

Geen verjaardag zonder taart, geen kerst zonder diner, geen
Koningsdag zonder oranjetompouce. Aan elke feestdag lijkt
tegenwoordig wel een eetmoment verbonden te zijn. En mijn
innerlijke smulpaap kun je stiekem niet blijer maken dan door
al deze tradities trouw op te volgen. Tja, totdat de weegschaal
mijn utopie ruw verstoort natuurlijk. Ik ben namelijk niet zo iemand die alles kan eten en geen grammetje aankomt. Was het
maar waar! Verhalen over jonge moeders waarbij de kilo´s ervan afvliegen omdat ze de hele dag achter hun kinderen aanrennen? Euh nee, daar herken ik me niet in. Gelukkig ben ik bij
machte om een en ander aan de bron te veranderen. Gewoon
gezonde, feestelijke recepten bedenken. Zoals deze zeer smakelijke doch verantwoorde kwarktaartjes met verse aardbeien, mmm. Echt iets om je moeder blij mee te maken aankomende zondag

En dit is nog maar een greep uit de
activiteiten van het feestprogramma! Lees de komende weken meer
over het programma in deze krant!

Kansen voor arbeidsbeperkten door
samenwerking Verhoef en WSP
Regio - WerkgeversServicePunt
(WSP) Groot Amsterdam en Verhoef
Service Company Uithoorn ondertekenden 7 april een samenwerkingsovereenkomst.
WSP gaat het komende jaar 50
chauffeurs werven voor deze professionele speler in personenvervoer in en rondom Amstelveen
en Uithoorn.. “Ik ben erg content

met deze samenwerkingsovereenkomst”, vertelt Wouter Giebing, bedrijfsleider bij het familiebedrijf Verhoef. “Momenteel maken wij weer
een groeispurt door. En omdat het
vinden van gediplomeerde chauffeurs op dit moment lastig is, biedt
deze samenwerking uitkomst. Samen met WSP gaan we bekijken
hoe we gemotiveerde kandidaten uit de database van UWV en

gemeente kunnen gaan opleiden
tot chauffeur. Met name kandidaten die moeite hebben een nieuwe
baaan te vinden, oudere kandidaten
en arbeidsgehandicapten geven wij
graag een kans om bij ons aan de
slag te gaan.”
“Verhoef is een werkgever die actief
de samenwerking met ons zoekt”,
aldus Tymen van Dijk en Tony Hem-

mer, beide adviseur werkgeversdienstverlening bij het WSP. “Zij
staan altijd open voor gemotiveerde
kandidaten en besteden veel aandacht aan het opleiden en inwerken
van kandidaten. In de afgelopen 5
jaar tijd zijn zij gegroeid van 90 naar
200 personeelsleden; waarvan WSP
er 50 heeft aangedragen. Nu gaan
we er nog eens 50 bijleveren. Dat is
toch een mooie prestatie!”

Auto’s gestolen
Uithoorn - In de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 april is
vanaf Wikke een auto gestolen. Het betreft een Toyota Raf 4, bruin
van kleur en kenteken is 7-XRV-21.
Tussen twaalf en twee uur in de nacht van vrijdag 29 april is een
Mercedes Benz gestolen. De auto stond voor de deur van het huis
van de eigenaar in de Marijnlaan geparkeerd.
Mercedes Benz Nederland is de wagen gaan traceren en al om vier
uur in de nacht is de wagen terug gevonden in Amsterdam, in de
wijk Meer en Vaart. Inmiddels is de Mercedes weer bij de rechtmatige eigenaar.

Uithoorn - Op maandag 2 mei is tussen drie en acht uur in de morgen ingebroken in een woning in de Kuipelaan.
De bewoner heeft rond drie uur in de nacht even gestommel gehoord, maar al snel erna was het stil.
De dieven hebben zich toegang verschaft via de achterzijde van het
huis. In de tuin was het buitenlicht onklaar gemaakt. De inbrekers
zijn er vandoor gegaan met een laptop.

Uithoorn - Op dinsdag 26 april om drie uur in de middag is een
77 jarige inwoonster betrapt op winkeldiefstal in een super op het
Legmeerplein. De vrouw dacht voor een klein bedrag goederen
mee te kunnen nemen. Ze heeft bekend en zal zich moeten verantwoorden bij justitie.
Op donderdag 28 april om kwart voor een in de middag werd gezien dat een bezoeker aan de supermarkt in de Prinses Irenelaan
de winkel wilde verlaten zonder de goederen in zijn tas te betalen.
De 39 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats had wel twee
blikjes bier afgerekend, maar de lampjes in zijn tas zei hij vergeten
te zijn. De 39 jarige zit nog in bewaring.

Gezonde kwarktaartjes
met aardbeien

Ontbijt, tussendoortje,
dessert voor 2 personen
Bereiding: 20 minuten
In de koelkast: 4 uur
Dit heb je nodig:
Voor de bodem:
- 6 el muesli (van goede kwaliteit)
- 2 el zonnebloemolie
- 1 el ahornsiroop
Voor de vulling:
- 200 g 0% Griekse yoghurt
- 150 g Hollandse aardbeien
- 1 rijpe banaan
- 4 blaadjes gelatine
- 1 tl ahornsiroop
- 1 tl vanille-extract
En verder:
- 2 hartvormige bakblikjes
(11 cm doorsnede)
- bakpapier
- staafmixer

Laptop weg uit woning

Winkeldieven betrapt

Koken met
Willemijn Visser

Koningsspelen bij Borus
zeer geslaagd!
Uithoorn - De Koningsspelen 2016
werden bij Borus Kinderopvang in
de Legmeer en op het Zijdelveld op
dinsdag 26 april vol enthousiasme
gevierd. De kinderen waren allemaal
uitgenodigd voor een heerlijk ontbijtje met croissantjes, bolletjes en met
lekker beleg natuurlijk. Eerst nog
het openingslied en dansje ‘Hup-

sakee’en daarna was er energie genoeg opgedaan voor het spellencircuit en een heuse Bootcamp. Vol enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben ze dit allemaal met vlag
en wimpel doorstaan en kregen na
afloop een medaille en een certificaat als herinnering aan deze gezellige en sportieve ochtend!

Zo maak je het:
- Eerst de bodem: Schep de
muesli op een grote snijplank
en hak met een scherp koksmes met name de nootjes en
rozijntjes fijn.
- Meng de muesli in een kommetje met de ahornsiroop en
de zonnebloemolie.
- Bekleed de bodem van de
bakblikjes met een royaal
stuk bakpapier en klem de
vormpjes daarna weer vast.
Door het bakpapier gaan ze
straks niet lekken.
- Verdeel de muesli over de
twee vormpjes en druk aan
met de bolle kant van een lepel.
- Nu de vulling: week de gelatine in een kommetje met koud
water.
- Hou twee aardbeien apart en
pureer de rest. Giet de puree
over in een steelpannetje en
verhit op een klein vuurtje.
- Knijp de gelatine uit en doe
bij de warme aardbeienpuree. Roer totdat alle gelatine
is opgelost en draai het vuur
uit.
- Doe kwark, vanille-extract,
ahornsiroop, banaan en de

aardbeienpuree in een maatbeker en pureer tot een
mooie gladde roze massa.
- Zet de maatbeker 10 minuten
in de koelkast tot deze een
beetje lobbig wordt. Verdeel
daarna over de twee vormpjes en zet deze minimaal 4
uur in de koelkast.
- Kwarktaartjes helemaal opgesteven? Snij de randjes
voor serveren los en garneer
met de verse aardbeien.
Oja:
- Deze kwarktaartjes kun je
prima eten als ontbijt. Als
ontbijt?! Ja, echt.
- Hou je niet zo van aardbeien?
Ander fruit gebruiken kan natuurlijk ook.
- Gebruik voor het maken van
de bodem echt goeie muesli. Ik vind die van de biowinkel erg lekker: juiste hoeveelheid noten en zaden en niet
gezoet met ananassap o.i.d.
(zoals die in de supermarkt
vaak wel).
- Geen ahornsiroop in huis?
Honing is ook prima.
- Geen hartvormige bakblikken? No stress, bij Hema of
Albert Heijn kun je ook kleine, ronde bakblikjes vinden.
- Het is wel zo handig om
vormpjes te gebruiken waarvan je de bodem los kunt klikken, anders krijg je de kwarktaartjes er niet heel uit.
Willemijn Visser van de website www.whatsthatsmell.nl houdt
van koken, eten en lezen. Eens
per maand schrijft zij een recept
voor deze krant dat past bij de tijd
van het jaar.

Superheld Reyan
is klaar voor zijn
operatie
Reyan heeft al heel wat gevechten overwonnen. Ook
vandaag staat hem weer een zware operatie te wachten.
Hij kan dus wel wat extra heldenmoed gebruiken. Gelukkig
brengt Stip hem net op tijd zijn cape. Waardoor Reyan met
superkrachten de operatiekamer in gaat.
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KDO deelt harde dreun uit
richting de vierde klasse

Schoolvoetbalfinalekampioenen:

De Kwikstaart JD3
Uithoorn - De avond van de
schoolvoetbalfinale was aangebroken. Er werd al lange tijd door iedereen naar uitgekeken en nu was het
dan zo ver. De tegenstanders waren
de Kwakelse Zon JD1 en Zon JD2
en de Uithoornse Springschans. De
Kwikstaart maakte een grote kans
op de winst, maar ze moesten waken voor onderschatting.
Om 19.00 begon de eerste wedstrijd
tegen de Springschans JD2. Van tevoren was de taktiek duidelijk besproken door de trainers Raymond
Hafkamp en Fred Ohm en iedereen
had er erg veel zin in! Alsnog moesten de jongens van de Kwikstaart de
eerste helft nog een beetje op gang
komen, waardoor er nog niet veel
kansen werden gecreëerd. Het gevecht speelde zich vooral af op het
middenveld tussen Jesse van de
Kwikstaart en Robin van de Springschans. Naarmate de eerste helft
vorderde, kwam de Kwikstaart beter in de wedstrijd, wat resulteerde
in de 1-0 van Jayden na een mooie
pass van Rohan.
Na de rust begon de Kwikstaart erg
goed. Er werd goed getikt op het
middenveld door Jesse, Youri en
Casper. Uiteindelijk maakte Jayden
de bevrijdende 2-0 waardoor de
wedstrijd beslist was.
Vol goede moed begon de Kwikstaart om half 8 tegen de Zon JD2.
In de 1e ronde van het toernooi
had de Kwikstaart dit team al eens
met 4-0 verslagen, dus het moest
te doen zijn. De Zon JD1 had ook
zijn 1e wedstrijd gewonnen, dus het
doelsaldo kon ook wel eens belang-

rijk zijn. De Kwikstaart JD3 begon
heel erg goed en tikte de Zon helemaal weg. Alsnog viel het aantal
doelpunten wel mee, aangezien de
keeper van de Zon erg veel tegenhield. Uiteindelijk won de Kwikstaart
deze wedstrijd met 5-0 door doelpunten van Youri, Jesse, Pepijn en
Jayden. De laatste en belangrijkste
wedstrijd werd gespeeld tegen de
Zon JD1. Beide teams hadden alle
wedstrijden gewonnen, alleen had
de Kwikstaart een beter doelsaldo,
waardoor een gelijkspel genoeg zou
zijn om schoolvoetbalkampioen van
Uithoorn te worden! Aan het begin
van de wedstrijd liet de Kwikstaart
zien dat er maar één ploeg was die
wilde winnen. Er werd heel goed
druk gezet en de verdediging stond
goed zijn mannetje. De spits van de
Zon had door het goede verdedigen
van David en Mika niks in te brengen. Na een tijdje kwam de Kwikstaart op 1-0 door een prachtig afstandsschot van Jayden. Ook na de
rust bleef de Kwikstaart maar doorgaan met hard werken, terwijl De
Zon op het randje ging spelen met
veel fysiek voetbal. De beloning van
het goede voetbal bleef niet uit met
wederom een geweldige goal, de
2-0 van Jayden. Met nog een paar
minuten te gaan, speelde de Kwikstaart de wedstrijd goed uit, waardoor het kampioenschap een feit
was.
Op woensdagmiddag 18 mei spelen de mannen de regiofinale op het
terrein van Legmeervogels. Kom ze
aanmoedigen en ga ook genieten
van hun mooie spel!

De Kwakel - Na het dikverdiende
1-1 gelijkspel van vorige week tegen Arsenal, mocht KDO afgelopen
zondag thuis aantreden tegen Zwanenburg. De Zwanenburgers bivakkeerden voorafgaand aan de wedstrijd op de laatste plaats in de derde klasse C en dienden in De Kwakel te winnen om kans te behouden
op het ontlopen van rechtstreekse degradatie. KDO wilde voor het
eigen publiek de geflatteerde 2-0
nederlaag in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen in Zwanenburg, wegpoetsen. Trainer Raymond de Jong kon echter niet beschikken over zijn geschorste linksbuiten Joeri Stange. Daarnaast was
Doron Borger niet honderd procent fit, waardoor Mitchel Smits als
rechtsback begon bij KDO.
Boodschap
Zwanenburg was overduidelijk met
één boodschap naar De Kwakel gekomen en dat was winnen. Dit liet
de ploeg van trainer Mehmet Simsek direct zien, want na 32 seconden spelen stond zijn ploeg al op
voorsprong. Een verre uitgooi van
de Zwanenburgse doelman kwam
bij zijn rechtsbuiten terecht. Met
een strakke voorzet wist de nummer
zeven van Zwanenburg voor te geven, waarna een middenvelder van
de gasten tussen twee Kwakelse
verdedigers inkwam en de bal hard
binnenschoot, 0-1. Gelukkig kwam
KDO naarmate de eerste helft vorderde, beter in de wedstrijd en wist
in de 15e minuut de terechte gelijkmaker te maken. Een zeer bekeken vrije trap van Joris Kortenhorst
vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied, verdween op fantastische wijze in de linker kruising, 1-1.
De onzekerheid bij Zwanenbrug
sloop erin na dit Kwakelse doelpunt,
maar tot aan de rust kon KDO geen
vuist maken, waardoor er met een
1-1 stand gerust werd.
Beter
KDO was allerminst tevreden over
het verloop van de eerste helft en
kwam in het tweede verdrijf duidelijk beter voor de dag. In de 48e minuut was het dan ook niet verwonderlijk dat de Kwakelaars op voorsprong kwamen. Na een perfect geplaatste vrije trap van Joris Kortenhorst, ontving Mathijs van Rijn de
bal in het zestienmetergebied. Van
Rijn draaide vervolgens weg bij zijn
tegenstander en schoot de bal hard
tegen de paal. Bij de terugspringen-

de bal was Mathijs alert en kopte
van dichtbij de 2-1 binnen. Na dit
tweede doelpunt kreeg KDO diverse mogelijkheden om de 3-1 te maken, maar verzuimde om de wedstrijd te beslissen. In de 70e minuut
was Zwanenburg in één van hun
spaarzame uitvallen wel direct succesvol. Wederom stond de rechtsbuiten van de gasten aan de basis
van het doelpunt. Met een bekeken
voorzet wist hij de bal op het hoofd
te leggen van de inlopende spits,
die de 2-2 binnenkopte. Zwanenburg kreeg weer geloof in een resultaat in De Kwakel en ging, vooral
fysiek, de strijd aan met KDO.
Juichen
In de 77e minuut deed Rick Kruit
echter, aan de andere kant van het
veld, de Kwakelse aanhang juichen.
Kruit, die een moeizame wedstrijd
speelde, kwam in ene alleen voor
de Zwanenburgse doelman te staan
en schoot zeer koelbloedig de 3-2
binnen. Na zijn doelpunt werd Kruit
direct gewisseld voor de 18-jarige
Dennis Pappot. KDO liet na dit doelpunt zien waartoe de ploeg voetballend in staat is. Snel combinerend
en met verzorgd positiespel had
Zwanenburg nauwelijks meer iets in
te brengen in De Kwakel. In de 82e
minuut werd invaller Dennis Pappot in het zestienmetergebied aangespeeld en schoot de bal zeer bekwaam in de verre linkerhoek, 4-2.
Een prima opsteker voor het Kwakelse talent, waarvan KDO in de komende jaren hopelijk nog veel plezier van gaat beleven. Kansen waren er nog wel op een grotere overwinning, maar gescoord werd er
niet meer. Door deze driepunter
staat KDO nu steevast in de middenmoot van de derde klasse C.
Met vijfendertig punten uit vierentwintig wedstrijden wilt KDO graag
nog in de top zes van de ranglijst
gaan eindigen. Om dit te bewerkstelligen dienen de Kwakelaars in
de laatste twee wedstrijden van het
seizoen waarschijnlijk nog minimaal
vier punten te behalen. Te beginnen
aankomende zondag in de thuiswedstrijd om 14:00 uur tegen Buiksloot.
Opstelling KDO 1: Peter Onderwater, Mitchell Smits (57e Doron Borger), Mathijs Molleman, Erik Verbruggen, Joris Kortenhorst (68e
Bart Hoving), Rick Kruit (78e Dennis
Pappot), Timo Kas, Mathijs van Rijn,
Maurice Bartels en Bart van der Tol.

Top klaverjasavond bij
Legmeervogels

Weer nipt verlies voor
KDO JG1
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
kwam de runner up in de competitie
op bezoek bij KDO. WMC uit Heerhugowaard wil in deze voorjaarscompetitie een greep doen naar de
1e positie maar dan moet het DVSU
in de laatste wedstrijden inhalen.
Omdat DVSU eerder op de dag verloren had kon WMC bij winst de
koppositie op 1 punt benaderen.
KDO was van plan zijn huid duur te
verkopen en dat bleek al in de 1e
minuut van de wedstrijd. De verdediging met boomlange jongens
van WMC waren nog niet wakker
of Feroz had zijn 1e doelpunt er al
weer inzitten. Deze stand bleef heel
lang op het scorebord. Uitblinker
Mark onderbrak elke aanval waardoor WMC een beetje moedeloos
werd. Als Mark er niet was dan waren het Harm of Manisha wel die
zorgden dat WMC niet bij het doel
van KDO kon komen. KDO creëerde niet veel kansen maar had bij 2
afstand schoten iets meer geluk nodig. Dylan schoot net over en Luke
was net een stap te laat om te sco-

ren. Thomas was zoals altijd op het
hele veld inzetbaar. In de laatste minuten van de 1e helft kon WMC met
2 rommeldoelpunten toch de voorsprong pakken. In de 2e helft wilde WMC de voorsprong uitbreiden.
Door goed keeperswerk van Daniel lukte dat niet. KDO bleef werken
met zijn buitenspelers Onno en Timo waardoor er weer gevaar voor
het doel van WMC ontstond. Uiteindelijk kwam door een steekbal
van Dylan Feroz weer alleen voor
de keeper en scoorde de gelijkmaker 2-2. Jammer genoeg werd er na
de euforie over de gelijkmaker niet
goed opgelet en kon Daniël de 1e
doelpoging nog keren maar de rebound niet meer. Vijf minuten later werd er nog een keer gescoord
door WMC. Hierna ging KDO volop in de aanval en Mark had bijna
de aansluitingstreffer te pakken. Er
was tekort tijd over om WMC serieus pijn te doen. Voor KDO was een
ding duidelijk ondanks de lage klassering kan het team goed meekomen in deze poule.

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 7 mei organiseert stichting Serviam
weer een gezellige kienavond in het KNA gebouw Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en ze beginnen om 20.00 uur
Op deze avond kunt u weer vele mooie en leuke prijzen winnen, of als
hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. De opbrengst van deze
avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van de Uithoornse missionarissen.

Uithoorn - Vrijdag 29 april was het
de laatste vrijdag van de maand en
dit is dan de traditionele klaverjasavond bij Legmeervogels. En ook
nu weer; een topavond. Veel klaverjassers en ook heel veel toeschouwers. Hapjes van Slagerij Bader, de
avond kan niet meer stuk. Maar ook
nu waren er klaverjassers die een
wat mindere avond hebben gehad
en dan zijn er ook weer andere welke een top avond hebben gehad.
Aan het eind van de avond maakt
dan de organisatiebureau Roy Kuilenburg en Hein Nieuwendijk de
eindstand op. De onbetwiste winnaar deze avond is geworden? Lees
dit bericht rustig verder en uw komt
de naam van de winnaar wel tegen.
De poedelprijs is gegaan naar Tineke de Munck met 4323 punten. Ti-

neke de Munk en Bep Greereveld
wisten in een partij het aantal van
822 punten binnen te halen. Egbert
Verkerk en Thomas Verkerk behaalde in een sessie 2118 punten. Deze
krijgen dus allen een eervolle vermelding. Inlijsten en boven uw bed
hangen. Dan de top drie. Het brons
is gegaan naar Thomas Verkerk,
7023 punten. De zilveren plak is gegaan naar Gerrit Vink 7447 punten.
En dan is Egbert Verkerk huiswaarts
gegaan met de gouden plak en dus
de winnaar van deze avond. Hiervoor waren nodig 7753 punten.
Dan is er dit seizoen nog een klaverjasavond. Noteer in uw agenda vrijdag 27 mei 2016, de laatste klaverjasavond bij Legmeervogels seizoen
2015 – 2016.

Laddercompetitie BVK
hervat
Uithoorn - Op donderdag 28 april
werd de laddercompetitie hervat bij
de BVK. Deze week gelukkig met
perfect werkende apparatuur, zodat de uitslag om 23.00 uur bekend
was. Door de wekelijks wisselende
samenstelling van de lijnen kom je
in de laddercompetitie nog wel eens
paren tegen die je in de parencompetitie niet treft en dat maakt ‘ladderen’ toch wel een leuke vorm van
bridgen.
In de A-lijn wisten Rina van Vliet en
Gerda Bosboom voor de 2e x dit seizoen de hoofdprijs op te eisen met
65,97%. Anneke Karlas en Jaap Verhoef werden met 57,99% 2e en er
was een gedeelde 3e en 4e plaats
voor gelegenheidspaar Margo Zuidema-Janny Streng en voor Geke
en Jaap Ludwig met allebei 57%.
In de B-lijn met 11 paren lieten Leny Heemskerk en Agnes de Kuijer
de rest van het veld hun hielen zien
met 63,02%.
Hier werden Helen Conijn en Herman Koperdraad verrassend 2e met
56,88% en ook hier was er een gedeelde 3e/4e plaats en wel voor de

echtparen Elisabeth en Nan v.d.
Berg en Riet en Wim Beijer met
54,38%.
Riet Doeswijk en Joop den Blanken waren in de C lijn met 62,92%
de sterksten, al deden Atie en Wan
Overwater met 61,25% weinig voor
hen onder.
Cor Hendrix en Riet Koot voelden
elkaar goed aan, wat resulteerde in
een 3e plaats met 56,25%.
In de totaalstand van deze laddercompetitie gaan met nog 3 speelavonden voor de boeg Rita en Wim
Ritzen aan kop met 57,8% gemiddeld. De top 5 bestaat daarnaast
uit Geke en Jaap Ludwig (2e met
57,22%), Truus Langelaan en Elly
van Nieuwkoop (3e met 55,96%) ,
Anneke Karlas en Jaap Verhoef
(4e met 55% ) en Rina van Vliet
en Gerda Bosboom (5e dus met
54,11%). Geen spectaculaire verschillen, dus er kan nog van alles
gebeuren.
Volgende week Hemelvaartsdag en
dus geen bridgen. Wel een fietstocht vanuit het Dorpshuis De Quakel en dat is ook heel leuk.

Legmeervogels 019-1
kampioen
Uithoorn - De jongens en de coaches zijn zenuwachtig, zal er ook
vandaag gewonnen worden? a
een goede warming-up roept de
scheidsrechter de jongens voor de
start van de wedstrijd. Purmerland
mag beginnen met de aftrap. Zij
spelen heel rustig en blijven lang in
balbezit. Legmeervogels wil graag
het balbezit overnemen wat uiteindelijk lukt. Via de zijkanten wordt
het doel gezocht. Dit resulteert in
een corner en Legmeervogels probeert het initiatief in de wedstrijd te
nemen, maar is daarvoor nog niet
fel genoeg. Purmerland bewaart de
rust door veel terug te spelen op de
keeper en tijdrekken. Hierdoor komen de jongens van de O10-1 niet
lekker in hun spel en komen de passes net niet goed aan. Af en toe laat
Legmeervogels zien dat ze de verdiende kampioen zijn in hun poule door fantastisch snel samenspel.
Door die momenten zijn ze gevaarlijk, maar helaas gaan de ballen er
nog niet in. Purmerland laat zien dat
zij degene willen zijn die de kampioen van de poule hun eerste wedstrijd willen laten verliezen. Zij gaan
ervoor en zijn fel op de bal. En daar
is dan ineens het moment dat Legmeervogels voor het eerst in de
competitie achter komt te staan.
Na een mooie aanval van Purmerland staat het 0-1. Dat is schrikken.
De O10-1 zet een tandje bij en creeert een aantal kansen. Door mooie
driehoekjes van Wasim, Nahom en
Amine komt de gelijkmaker dichtbij. De jongens willen niet verliezen
en trekken alles uit de kast, maar
vergeten dat de bal het werk moet
doen. “Blijf simpel voetballen”wordt
er door de coaches geroepen, maar
simpel voetbal is moeilijk. Vlak voor
rust is er nog een mooi afstandsschot van Mirza dat net mis gaat. Er
is dringend behoefte aan rust voor
tactische aanwijzingen, focus en
wat limonade.
Zoeken
Na de rust is Legmeervogels nog
steeds zoekende naar de fantastische vorm van vorige week. Er is
nog geen antwoord gevonden op
het spel van de jongens van Purmerland, dat koelbloedig blijft voet-

ballen en af en toe gevaarlijk is voor
het doel. Keeper Bo kan voorkomen dat er uit een corner wordt gescoord en Wasim werkt de bal verder weg van het doel. Legmeervogels voert vandaag een belangrijke strijd tegen zichzelf. Na snel samenspel via de zijkant gaat Amine alleen op het doel van Purmerland af en schiet de bal er trefzeker in. Het staat 1-1. Alles is mogelijk in deze wedstrijd. Legmeervogels krijgt hier energie van en gaat
er fel en stevig in. Er is nog 10 minuten te spelen. Purmerland zet weer
een mooie aanval in en stuit gelukkig op de keeper. De druk wordt opgevoerd door de jongens van O101. Een paar keer wordt de lat van
het doel van de tegenpartij geraakt.
Maar plotseling is daar de 1-2 voor
Purmerland en Legmeervogels moet
weer opnieuw aan de bak. Tot overmaat van ramp begint het ook nog
te regenen. Het spel wordt harder waardoor de scheidsrechter 2x
een gele kaart moet trekken. Zowel
van Purmerland als van Legmeervogels moet er een speler 2 minuten
naar de kant. Dit geeft aan dat beide partijen alles op alles zetten om
te winnen. In de verdediging gaan
Puck, Kimi en Kevin praten met elkaar zodat Purmerland er niet meer
langs kan. Irfaan gooit zijn snelheid
nog iets omhoog waardoor hij gevaarlijk wordt. Nahom controleert
het middenveld en geeft goede passes. Door goed en snel samenspel
komt Mirza voor het doel van Purmerland vrij te staan. Hij krijgt de bal
en schiet deze er loeihard in, 2-2.
Even later blaast de scheidsrechter
af. Legmeervogels O10-1 is ongeslagen kampioen na een zwaar bevochten wedstrijd.
Met 44 doelpunten voor en 5 doelpunten tegen hebben de jongens
laten zien dat zij wel degelijk kunnen scoren en een solide verdediging hebben. Het mooiste is dat
de O10-1 een team is dat elkaar
steunt, positief is en vol vechtlust zit.
De trainers hebben de jongens dit
jaar enorm laten groeien en er een
hecht team van weten te maken. Al
deze ingrediënten samen leveren dit
mooie kampioenschap op.

KDO C1 Kampioen!
De Kwakel - Bij winst of een gelijk spel tegen Pancratius C2 konden de jongens van KDO C1 kampioen worden.
Tijdens het inspelen is de “gezonde” spanning merkbaar aanwezig
en de jongens zijn gebrand om er
een mooie wedstrijd van te maken.
Het is 9.30 uur en de scheidsrechter geeft het startsein voor de wedstrijd, Pancratius trapt af, speelt de
bal terug naar de verdediging, door
een slecht pass kan Max de bal onderscheppen en heeft vrij baan naar
het doel van Pancratius, daar komt
hij oog in oog tegenover de keeper,
Max passeert hem en binnen 15 sec
staat KDO voor met 1-0.
Het was te danken aan mooi spel
van de sterke verdediging van KDO
dat de bal goed werd rondgespeeld.
Het middenveld kon zich goed los
maken van de tegenstanders en in
de aanval werd de bal feilloos heen
en weer gekaatst, een 2e doelpunt
kon niet lang uitblijven. Na een
kwartier gespeeld te hebben komt

de bal bij Luc, hij aarzelt geen seconde, de keeper van Pancratius is
kansloos en het is 2-0 voor KDO.
Nu was KDO gretig geworden en 2
minuten later werd door een mooie
vooraf gaande actie de bal afgegeven aan Hessel, deze maakte een
mooie beweging en daar was de 3-0
alweer. Er werd nu bij beide partijen
goed gevoetbald met weinig balverlies, Pancratius speelde in de laatste minuten van de 1e helft een
mooie boogbal over Jelle waar mee
we met 3-1 de rust in gingen. De 2e
helft gaf een gelijk beeld als de laatste 10 minuten van de 1e helft, er
werd veel rondgespeeld en er werd
scherp gevoetbald, aan beide kanten kwamen er kansen om te scoren en Pancratius wist een van deze
kansen ook te benutten 3-2 was een
mooie en terechte uitslag van deze
zondag ochtend, KDO C1 kampioen
geworden mede dankzij de coach
trainer verzorgers en grensrechters!
Mannen gefeliciteerd namens de
supporters!
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Eerste helft
De eerste 5 minuten van de 1ste
helft zijn nog even voor VVA/Spartaan maar dan wordt Legmeervogels echt wakker. Er worden weer
meer en meer persoonlijke duels
gewonnen en ook de ‘’2e bal’’ komt
meer en meer in bezit van Legmeervogels. Ook in de fase is het de
doelman van VVA/Spartaan Marcel
Ons die zijn elftal behoed voor een
achterstand.
Toch is VVA/Spartaan met een paar
zeldzame uitvallen gevaarlijk maar
Jasper van Gelderen blijft waakzaam en de gastheren komen niet
tot score.
Met nog een minuut of 5 op de

speelklok begint Lulinho Martins
aan de rechterkant aan een actie. Zijn voorzet op Stefan Tichelaar
wordt op hel fraaie manier in het
doel geschoten Op zeker 20 meter
van het VVA/Spartaan doel neemt
hij de voorste van Lulinho Martins
een een keer op zijn voetbalschoen
en ziet de bal in de voor de doelman
rechter bovenhoek echt onhoudbaar in het doel verdwijnen; een
treffer om in te lijsten. dan probeert
VVA/Spartaan het nog even met
man en macht om de gelijkmaker te
forceren maar Legmeervogels laat
een tegentreffer deze dag niet toe.
VVA/Spartaan eindigt dan ook in
een 0-1 overwinning voor de kampioen van de 2e klasse B Legmeervogels.
Voorsprong
Mede door het verlies van de achtervolgers is de voorsprong van
Legmeervogels nu 19 punten. Zijn
weinig afdelingen waar de kampioen zo’n voorsprong heeft.
Komende zondag moet Legmeervogels afreizen naar Abcoude en ontmoet daar dan een elftal dat ten
eerste nog niet veilig is en ten tweede is Abcoude is samen met Zilvermeeuwen nog volop in de race voor
de 3e periode titel
Legmeervogels 2
Het 2e elftal van Legmeervogels
ging op bezoek bij JOS/watergraafsmeer en heeft daar een goed resultaat behaald namelijk 1-1 nadat
eerst nog een achterstand is weggewerkt. Door dit resultaat staat
Legmeervogels nog steeds op een
plaats welke recht geeft om in de
komende bekercompetitie uit te komen in een poule met 1ste elftallen. Op de ranglijst staat Legmeervogels op een keurige 6e plaats met
31 punten uit 22 duels. In de 2e periode, in deze poule zijn er maar 2e
periodes, staat Legmeervogels met
20 punten uit 10 duels op een 2e
stek. De Kon.HFC 2 staat daar 1ste
maar die hebben al een periodetitel en tellen deze keer dus niet mee.

Regio - Donderdag 28 april speelden de bridgers van de Amstelbridgeclub, na een heerlijk kopje koffie en een gezellig praatje, de
2e zitting van de 5e competitieronde in het Buurtnest. Nog drie zittingen te gaan en het bridgeseizoen
2015/2016 zit er weer op. Volgende
week 5 mei is het Bevrijdingsdag en
Hemelvaartsdag, dus geen bridge!

KDO C1 handbalmeiden

2e Plaats op open nk
handbal

De Kwakel - Afgelopen zaterdag
streden de meiden van KDO C1 in
Boekel om de titel van Open Nederlands Kampioen Meisjes C-junioren. Voorafgaand aan dit toernooi werd er door trainster Carla
nog 2 extra trainingen ingelast om
de groep op scherp te zetten. Nog
even flink trainen dus alvoor de reis
naar Boekel werd aangevangen.
De meiden hadden er zin in en waren er klaar voor. Van de 8 aangemelde teams, bleven er uiteindelijk
4 over voor de eindstrijd. Er moesten 6 wedstrijden gespeeld worden van elk 15 minuten. Het team
kon dus flink aan de bak, en dat deden ze dan ook! Maar ook de tegenstanders waren klaarblijkelijk van
plan om met de titel aan de haal te
gaan. Dat resulteerde dus in een
mooi toernooi met een knap staaltje
handbal op allerlei niveaus.
Fantastisch
De KDO C1-meiden deden het fantastisch! Werd de eerste wedstrijd
nog met 5-5 gelijk gespeeld, de
tweede werd met een overtuigende 9-4 eindstand gewonnen. De 3e
wedstrijd moest de meerdere erkennen worden in de tegenstander. Met een 5-7 nederlaag werd

deze afgesloten. Dat hakte er best
even in bij de meiden! Maar.….in
plaats van het hoofd te laten hangen, werd er flink ingezet op de resterende drie wedstrijden. Daarnaast
werd naast de prestatiedrang ook
de Kwakelse gezelligheidsmodus
veilig gesteld! Er werd een pact gesloten met de handbaljongens van
HV Holten. Tussen de wedstrijden
door werd er door beide teams even
gezellig gespard en tijdens de wedstrijden van beide teams, werd er
door het andere team plaatsgenomen op de bank waardoor het voor
de eigen coaches/trainers even nodig was om zelf een bankje aan te
schuiven als ze ook wilden zitten tijdens de wedstrijd! Errrrgggg gezellig en erg leuk was dit !
De resterende drie wedstrijden eindigden voor de C1 in één gelijkspel
en twee keer een overwinning. Dit
zou uiteindelijk net niet genoeg blijken voor de titel. Op een puntje verschil met de uiteindelijke winnaar
Red Rag Tachos behaalde KDO C1
een zeer verdienstelijke 2e plaats
op dit NK. Een prestatie om trots op
te zijn!! Wij feliciteren dan ook het
team, coach Jacco en coach/trainster Carla met dit behaalde resultaat.

Bert Wilms kampioen
biljartvereniging “De Hoef”
Regio - Zaterdag 30 april werd het
seizoen 2015-2016 afgesloten met
een finale wedstrijd tussen Jan van
Veen de kampioen van de donderdagmiddag en Bert Wilms de kampioen van de avondgroep, deze begon voor beide spelers wel gespannen, zo stond bij Jan pas na 4 beurten 3 caramboles op de teller en
bij Bert duurde dat tot de 8e beurt,
daarna was Bert echt los en Jan die
zijn gewone gemiddelde speelde,
had wat pech met net achterom of
op een haar na mis waardoor er voor
Bert weer een mooie aanvangsstoot
klaar lag. Bert was niet te temmen
en was na 18 beurten helemaal uit.
Jan kon het in de nabeurt ook niet
meer klaren. Bert won voor de 2e
keer, want ook in 2008 had Bert de
wisselbeker en Jan van Veen was nu
eervol de tweede. Ook het team van
De Springbok 1 werd als Bekerkampioen van De Ronde Venen in het
zonnetje gezet en er waren prijzen
voor de 1e van de dinsdagmiddag
Netty van de Graaf , 2e Cor Vilè en
de 3e Jan van Veen en de winnaars
van de triatlon groep Louis Dui-

kersloot, Aria ten Cate en Jan Harte.
De winnaars van de triatlon groep
van de donderdagmiddag Kees van
der Jagt, Jo Duivenvoorde en Joop
Zeh en avondgroep Gerrit Elleswijk,
Wim Voortman en Hen Kandelaar.
Vrijdagavond
Ook de kampioen van het 3 banden
op de vrijdagavond Theo Valentijn
kreeg de wisselbeker in ontvangst
en de triatlongroep op de vrijdagavond Bert Loogman, Jos lugtigheid
en Bart Hoffmans werden gehuldigd. De biljartvereniging begon in
2007 begon met 18 leden in de middag- en 20 leden in de avondgroep.
Inmiddels is de vereniging behoorlijk uitgebreid. Zo wordt er op
maandag met 3 teams gespeeld in
de competitie van de Biljartfederatie
De Ronde Venen, hierin is eventueel
nog plaats voor iemand die daar belangstelling voor heeft. Ook op dinsdagmiddag wordt er in de Springbok een competitie gespeeld door
spelers waarvan er in het verleden
vele in de Kom in Mijdrecht onderdak hadden, ook daar is momenteel nog ruimte voor enkele spelers in het nieuwe seizoen. Op vrijdagavond wordt er een 3 banden
competitie gespeeld, In totaal heeft
de vereniging momenteel 87 leden
waarvan er enkele in verschillende
competities uitkomen.
Alles met elkaar weer een heel geslaagd seizoen, dankzij natuurlijk
ook de sponsors van o.a. het dames toernooi wat nu op 20 en 21
oktober en het Hans van Eijk koppeldriebanden toernooi wat op 20
en 21 januari 2017 wordt georganiseerd , De Rooij zand en grindhandel, de Biljartmakers, Lutis Ventilatietechniek en Kwaliteitsslagerij Eijk
en Veld uit de Kwakel die ook voor
deze dag een uitstekend buffet hadden verzorgd.

Bingo ouderenbonden
Uithoorn - Op dinsdag 10 mei aanstaande organiseren de Uithoornse
Ouderenbonden weer hun maandelijkse Bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1.
Aanvang 14 uur, de zaal is open
vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Hanny Kampen. Ook niet leden zijn
van harte welkom op deze gezelli-

ge middag ! Er zijn bijzonder mooie
prijzen te winnen, bovendien zijn de
consumpties redelijk geprijsd. Kom
eens kijken,doe mee en geniet van
de gezellige sfeer die er op zo’n bingomiddag heerst. En ...de toegang is
gratis! De eerstvolgende Bingo van
de Uithoornse Ouderenbonden is
op dinsdag 14 juni.

kaarten in De kwakel
De Kwakel - Op donderdag 5
mei organiseert de activiteitencommissie van het dorpshuis weer
een kaartmiddag. Het is mogelijk
om vanaf 13.00 uur in te schrijven

voor zowel 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.
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Er wordt flink gejojood bij
Bridgeclub ABC

Legmeervogels drukt VVA/
Spartaan vaster op laatste plaats
Uithoorn - Legmeervogels zijn in
het eerste kwartier duidelijk nog
niet bij de les. Veel verkeerde passes en veel bal verlies is er de oorzaak van de VVA/Spartaan in deze
fase de betere ploeg is. VVA/Spartaan krijgt dan ook de beste kansen. Zo kan door wat missers in de
Legmeervogels verdediging krijgt
Naoufal Mechaia een eigenlijk niet
te missen kans. Maar vrij voor de
Legmeervogels doelman Jasper van
Gelderen schiet hij de bal naast het
doel. In de 10e minuut een, wat men
noemt een 100% kans. Een overtreding van Joey Sack in het strafschopgebied is voor scheidsrechter M. Lagerwey een geldige reden
op de bal op de strafschop stip te
deponeren. Het is dan Naoufal Mechaia die zich achter de bal opstelt. Deze heeft duidelijk niet gerekend op doelman Jasper van gelderen die met een fraaie actie de bal
uit zijn doel weet te houden, geholpen met een oplettende verdediger
Jordi Holt welke goed anticipeert op
de terug springen bal. Het blijft zodoende 0-0. Dan krijgt Legmeervogels meer en meer grip op de wedstrijd en weet zo nu en dan gevaarlijk door te komen. Het is dan de
doelman van VVA/Spartaan, Marcel
Ons die zijn ploeg behoed voor een
achterstand. Met de 0-0 op het scorebord wordt de rust gehaald.

• Nieuwe Meerbode

A lijn
In de A-lijn waren de uitslagen
verrassend. Wies & Marthe, vorige week laatste werden vandaag
eerste. Corry & Bibet, vorige week
tweede, werden op een na laatste.
Leny & Jaennet, vorige week goed
voor de 4e plaats, behaalden nu de
10e plaats. Ook Ada & Roelie moesten genoegen nemen met een 8e
plaats deze ochtend, ondanks dat zij
Corry & Netty 3 harten gedoubleerd
4 down (1100 punten!) speelden.
Het was dus up & down voor diverse paren in deze lijn. Spel 2 was en
heel lastig biedspel door de ongelijke verdeling van de schoppen en
de lange klaverenkaart. Corry & Bibet boden 6 schoppen, maar gingen gedoubleerd 4 down. Een leuke 100% score voor Aja & John. Drie
sans zat er echter ook niet in, dat
contract ging een aantal keren 2
down. Het beste contract was klaveren. Vier klaveren zat er in ieder
geval in, maar Els & Alice boden en
behaalden als enigen een 5 klaverencontract. Een mooi verdiende
100% voor deze dames!
B lijn
In de B-lijn blijven Madelon & Miep
bijzonder hoog scoren. Deze dames behaalden zelfs nog een hoger percentage dan vorige week!
(van 64,06% naar 68,33%) Bij spel

8 gingen ze weer op de slem tour.
Ze boden en behaalden als enigen
een 6 schoppencontract. De andere paren speelden liever ruiten en
behaalden, echter zonder dit te bieden, 6 ruiten. Een schoppencontract
levert overigens altijd meer punten
op en ruiten kan hierbij een mooie
bijkaart zijn mensen. Ook Arna &
Gerda waren goed op dreef. Bij 6
van de 20 spellen scoorden zij 100%
en daar stond maar één nul tegenover. Greet & Nel, behielden de 3e
plaats. Bij spel 5 en spel 8 heeft dit
paar klein slem (5 schoppen +1 en
5 ruiten +1) gehaald, maar jammer
genoeg niet geboden. Jany & Hanny gingen in ronde 1 voortreffelijk
van start en behaalde aan tafel 3
een gemiddelde score van 91,67%.
Helaas daarna gingen zij op de jojo toer en eindigden uiteindelijk op
de 8e plaats. Vandaag vonden Greet
& Ge 25% blijkbaar een leuke score. Ze behaalden dit percentage aan
drie tafels. Een grappig feit om te
vermelden toch?
De uitslag:
A-lijn
1e Wies & Marthe
2e Wim & Ria
3e Els & Alice
B-lijn
1e Miep & Madelon
2e Arna & Gerda
3e Greet & Nel

64.17%
63,75%
60,42%
68,33%
66,67%
55,83%

Lid worden van deze donderdagochtendclub? Gezellige bridgers die
een beetje kunnen spelen zijn van
harte welkom. Wij helpen iedereen
en spelen in twee lijnen. Bel onze
secretaris telefoon 0297-564729 of
kom gewoon een keer kijken in het
Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan.

Uitslag klaverjaswedstrijd
Regio - De Klaverjasnomaden
speelden, in het dienstencentrum
“Bilderdijkhof” hun 34ste weekwedstrijd van het lopende seizoen waaraan 37 klaverjasliefhebbers deelnamen. De 1e plaats was voor Douwe Douwstra die, in de 4 partijen,
7649 punten behaalde terwijl Johan
Zeldenthuis met 7297 punten genoegen nam met de 2e plaats, tevens legde hij beslag op een marsenprijsje. De 3e plaats werd ingenomen door To van de Meer met
6911 punten. De poedelprijs van
editie 34 is voor Bep Groeneveld die

slechts 4391 punten wist te behalen. Marsen prijsjes waren er verder voor: Bep van den Helder, Jack
van der Veer, Riet de Beer, Maurits
de Vries, Jacqueline van den Bergh,
Marian van Gestel, Herman de
Jong, Anneke Lebesque en Ada van
Maarseveen. Donderdag 5 mei is er
geen reguliere klaverjaswedstrijd in
plaats daarvan zal er een halve klaverjasmarathon zijn die aanvangt
om 11.00 uur ook dit zal plaatsvinden in dienstencentrum “Bilderdijkhof”. Eventuele liefhebber kunnen
zich nog aanmelden.

Fietspuzzeltocht
2e Pinksterdag
Mooie start van de
meimaand voor UWTC
Uithoorn - Zondag 1 mei hebben
Siem, Jordi, Jasmijn, Teun, Sven en
Ian in Amstelveen onder lekkere
zonnige omstandigheden hun wedstrijdje gereden. Siem was het eerste aan de beurt bij categorie 1-2.
Hij reed netjes mee in de kopgroep.
Met uiteindelijk de 3e plaats als resultaat. Teun, Jasmijn en Jordi reden
in een groot startveld bij categorie
3-4. Al snel brak het veld in meerdere groepjes. Jasmijn was de snelste
UWTC-er met een 11e plaats. Jordi
deed het goed bij zijn eerste wedstrijd met een 14e plaats en Teun
werd 16e. Sven en Ian deden mee
bij het grote startveld cat 7-nieuwelingen. Ook hier moesten de eerste
renners al na enkele rondes lossen.
Sven had het als cat 7 renner weer
zwaar tegen de oudere nieuwelingen. Maar hij reed de wedstrijd wel
uit. Ian kon weer mee met de kopgroep en sprintte naar de 4e plaats.
Goed om te zien dat de UWTC deelname weer groeit bij de interclub.
Dameswedstrijd in Standdaarbuiten
Lorena Wiebes kon eindelijk weer
koersen na haar nare valpartij in de
Energiewacht Tour. In Standdaardbuiten werd het een massasprint en
Lorena won deze.
Duuk op avontuur in België
Zondag reed jeugdlid Duuk vd
Haagen zijn eerste koers over de
grens, de 4e Plakettenberg koers
in Beringen (België. De wedstrijd
begon met een tijdrit waarin Duuk
knap 5e werd. Direct daarna het criterium over 8 ronde (15 km). Duuk
heeft daarin heel aanvallend gereden maar kwam in het laatste gedeelte net wat tekort en finishte
als 9e. Moe maar voldaan ging hij
weer naar huis. Jeugdlid Mike Derogee reed dit weekend twee nationale wedstrijden. Mike werd zater-

dag in Arkel 13e en vandaag in st
Michielsgestel (17e)
Sterk optreden van de veteranen
Zaterdag reden de masters 60+ en
68+ een wedstrijd in Amersfoort.
Voor UWTC waren er Nico Fokker,
Ben de Bruin, Leen Blom en John
Tromp. John Tromp pakte de overwinning. Ook Ben de Bruin reed
een goede wedstrijd hij werd 12e.
Bij de 68+ werd Leen Blom 13 en
Nico Fokker 20e in de uitslag. Zondag was er op Sloten een wedstrijd
voor de veteranen. Bij de 60+ reden
de UWTC-ers Ben de Bruin, Piet Rewijk en John Tromp mee. Het was
een koers met vele uitlooppogingen of kleine kopgroepjes, waarbij de UWTC-ers elke keer betrokken waren. John Tromp werd 7e. Bij
de 68e plus werd het eveneens een
pelotonssprint, waarin Leen Blom
9e werd.

Regio - Op maandag 16 mei a.s.
wordt weer de jaarlijkse fietspuzzeltocht gehouden vanaf de Hervormde kerk van Wilnis. Bij fietsbaar
weer, start de route van ongeveer
25 km tussen 14:00 en 14:30 vanaf gebouw ‘de Roeping’, Kerkstraat
12 in Wilnis. De route is voor jong
en oud met onderweg een gezellige pleisterplaats, waar het vragenformulier kan worden ingeleverd.
Deelname kost 3 euro per persoon,

met een maximum van 10 euro per
gezin. Onder de goede inzendingen
wordt een smakelijke taart verloot.
Leuk om te weten
Met deze opbrengst ondersteund u
het project “Gaarkeuken in Mathare, Kenia”. Organisatie TEAR helpt
vrouwen met voorlichting over voeding en leert vrouwen om met weinig geld toch volwaardige maaltijden klaar te maken.

Bijna 70% voor Ellen en
Yvonne
De Kwakel - Vorige week was er
een topscore van 69,79% in de Alijn voor Ineke Hilliard & Elisabeth
van den Berg, maandag 2 mei werd
er hoog gescoord in de B-lijn bij
de BVU in de vierde zitting (van 6)
van de laatste parencompetitie. Ellen Hengeveld & Yvonne Splinter kregen 68,06% achter hun namen. Tweede werden Tonny Godefroy & Harry Rubens (63,19%) en
op drie zien we Anja Baars & Marja
van der Laan met 58,33%. Tonny &
Harry leiden met 56,27%, maar Ellen
& Yvonne komen daar met 55,61%
wel erg dichtbij. De spanning stijgt
in de B-lijn! De A-lijn werd gewonnen door Marijke & Ger van Praag
met 58,75%, Greet & Henk Stolwijk

werden 2 (56,5%) en gelegenheidskoppel Theo Vermeij & Hans Wagenvoort werden gedeeld met An
& Bert Pronk derde (54,17%). Lambert Koeter & Huib van Geffen leiden (57,52%), gevolgd door Monique Verberkmoes & Jan van Beurden (55,63%). Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer hebben nog
geen 0,3% minder. Nog 2 zittingen
en dan is de uitslag daar...
Voor informatie over bridgelessen
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort:
wagenvoorthans@gmail.com,
of
tel. 06 53 368 948. Wilt u informatie
over lidmaatschap van BVU, neemt
u dan contact op met onze secretaris via bvu1953@gmail.com, of tel.
0297569432.

Vraag ons magazine
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via nierstichting.nl/nalaten

