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Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand
www.kunstuitleen-timeless.nl

FORD RIJDERS OPGELET:

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!
Benzine

€ 35,Diesel

€ 60,-

APK ALL-IN PRIJZEN
inclusief: BTW • Emissie Test • Afmeldkosten

APK + Rapid Service Beurt

Pauselijke onderscheiding
voor twee vrijwilligers
Uithoorn - Het was door het bestuur van de parochie al tevoren
aangekondigd: zondag 8 mei wordt
een speciale dag. Het is het weekend van Moederdag, en het verhaal
van de Emmausgangers wordt gelezen. Het zijn de leerlingen die de
naam gaven aan de fusieparochie.
De mannen op weg naar Emmaus
zijn wij eigenlijk allemaal op een bepaalde manier werd in de verkondiging duidelijk gemaakt.

jaren de kinderen die zich voorbereiden op het Vormsel. Ook heeft zij
oog voor de mensen buiten het directe kerkgebeuren, door haar activiteiten voor de vroegere werkgroep
Armoede is Onrecht nu Sociaal Platform Vertrouwenspersonen. Zij is
betrokken bij de geloofsgesprekken
voor ouderen en de toeleiding naar
het sacrament van bemoediging. De
laatste jaren is zij actief in de coördinatie van de wijkcontactpersonen.

Maar aan het einde van de verkondiging nam pastor J. Woolderink het
woord. Hij sprak twee parochianen
toe die al ruim 30 jaar dat Emmausgangers-zijn heel concreet maken. Hij richtte zich eerst tot Alice
Albers-Honkoop. Zij is al vanaf
1978 actief in de gemeenschap. Zij
maakte 8 jaar deel uit van de pastoraatsgroep, begeleidde een aantal

Onderscheiden
Voldoende reden voor de bisschop
haar voor te dragen voor de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice deelde de
pastor mee. Hierna ging hij over tot
het opspelden van de onderscheiding. Daarna richtte de voorganger
de schijnwerper op een andere parochiaan die ook al een lange staat

van dienst heeft. Kick Molenkamp
verzorgt al dertig jaar het afdrukken van het parochieblad. Hij geeft
sinds 1981 leiding aan de raap- en
nietgroep, die het blad klaar maken
voor uitdeling. Al vanaf het begin
van de kerk aan het Potgieterplein
is Kick collectant. Ook maakt Kick
deel uit van de kostersgroep die op
zaterdagmorgen alles klaarmaakt
en op zondag zorgt dat de dienst
goed verloopt. Ook voor deze actieve parochiaan was er de mededeling dat de bisschop hem had voorgedragen voor een pauselijke onderscheiding. Ook hij werd naar voren geroepen waarna de pastor geholpen door de echtgenote van Kick
hem de versierselen behorend bij de
onderscheiding kon opspelden.
Bij de onderscheiding hoort een
oorkonde, die beide feestelingen
kregen uitgereikt.

Staat welzijnsorganisatie
Cardanus op omvallen?
Amstelveen/Uithoorn – Het gaat
niet goed met Welzijnsorganisatie
Cardanus. Als maar de helft waar is
van wat er her en der in de wandelgangen wordt verteld, staat het op
omvallen. Financieel gaat het niet
goed. Het geld is niet of totaal verkeerd beheerd. Vorige week maandagmiddag is het personeel over
de zorgwekkende financiële situatie geïnformeerd door interim-directeur Wim Bouman. De gemeente Amstelveen trok aan de bel. Zij

vindt dat de organisatie de contractuele verplichtingen op het terrein van het ambulant jongerenwerk
niet nakomt en wanprestatie levert
door niet die diensten te leveren die
zijn afgesproken. Op deze basis willen zij niet verder en staken zij de
betaling van 700.000 euro subsidie
op een totaal van 10 miljoen euro.
Inmiddels zijn de twee andere gemeenten, die ook diensten afnemen
van Cardanus en hen subsidie verstrekken, geïnformeerd.

Vertrek
Na het gedwongen vertrek van een
tweetal directeuren en het eveneens gedwongen opstappen van de
raad van toezicht, wordt Cardanus
feitelijk geleid door slechts één persoon: interim-directeur Wim Bouman. Maar ook deze heeft inmiddels te kennen gegeven op korte
termijn zijn werkzaamheden te zullen beëindigen. Daarmee zou Cardanus een stuurloos geheel worden.
Om dat te vermijden zal de volgen-

Karin van Dierendonck’s
bloemenwinkel trekpleister
Uithoorn - Vrijdagmorgen 6 mei
opende Karen van Dierendonck
haar nieuwe bloemenwinkel in de
Dorpsstraat 35, pal om de hoek
bij de Prinses Irenelaan. Nauwelijks had Karen de knippen van de
voordeur gehaald of nieuwsgierige
klanten stonden al bij haar binnen.
Dat was een goed voorteken, iets
wat zich verder die dag zou voortzetten. Veel belangstelling dus voor
Karin en haar dochter Demi die de
bloemenwinkel samen tot een succes willen maken. De vestiging van
een nieuwe ondernemer in het Oude Dorp kan een verademing worden genoemd en tevens een compliment waard. Waar de leegstand
momenteel hoogtij begint te vieren
komt er iemand die een leuk aangeklede winkel neerzet. Dat nodigt
uit tot meer ondernemersinitiatief!...
Karin en haar dochter bieden een
mooi assortiment snijbloemen aan
die zij tot prachtige boeketten samenstellen. Geen wonder, want wie
Karin van Dierendonck kent zal we-

ten dat zij daar een specialist in is en
er vaak workshops voor organiseert
in haar eigen atelier aan de Tuinderslaan in Mijdrecht. Met het oog
op Moederdag kwam dat specialisme goed van pas. Er werden voor de
klanten die daarom vroegen prachtige boeketten gemaakt. Er was zoveel toeloop dat de beloofde koffie met wat lekkers er finaal bij inschoot. Daar was geen tijd voor. Wel
kregen alle klanten als openingsactie een lekker geurkaarsje mee.
Al met al kan de eerste openingsdag voor Karin van Dierendonck en
dochter Demi een succes worden
genoemd. Nu nog de voortzetting,
ook ná Moederdag…
Karin van Dierendonck is in de regio geen onbekende. Haar vader
runde jarenlang een ‘bloemenboot’
in de Amstel en naast het atelier in
Mijdrecht waar zij workshops geeft,
heeft zij zelf 10 jaar lang met een
bloemenstal voor winkelcentrum De
Lindeboom op het Burgemeester
Haitsmaplein in Mijdrecht gestaan.

Maar daar is zij mee gestopt.
Toch weer een winkel begonnen,
maar waarom in Uithoorn en niet
in Mijdrecht bijvoorbeeld? “Omdat men daar voor een winkelruimte veel te hoge prijzen vraagt”,
antwoordt Karin. “Dat is niet op te
brengen. Hier kreeg ik een redelijk aanbod om de winkel te betrekken waarin tot voor kort een kaasen belegde broodjeszaak was gevestigd. Die ruimte kwam beschikbaar en daar ben ik toen ingestapt.
Zondag, een week voor Moederdag,
kregen we de sleutel en we hebben
een aantal dagen hard moeten werken om er een eigen uitstraling aan
te geven. Dat is op enkele details
na gelukt. Maar die vullen we nog
in.” Aldus Karin. Toegegeven, samen met haar dochter heeft zij de
nieuwe winkel leuk en fris ingericht.
Een aanwinst voor de Dorpsstraat
en een aanrader om er eens binnen
te stappen voor een bos bloemen of
een prachtig groot boeket. Bestellen
en laten opmaken kan ook!

voor het
offiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

VERMIST
Als vermist opgegeven door
zijn baas, is deze blauw/grijze
poes op de foto.
Het dier heeft een witte
bef en sokjes en zwart bij
achterpoot met vage rode
vlekjes. Arlene is de naam van
de poes, die wordt vermist
vanaf de Nicolaas Beetslaan in
Uithoorn. Wie het dier heeft
gezien wordt verzocht contact
op te nemen met de

Dierenbescherming
via tel. 0297-343618

de stap naar de rechter zijn om een
bewindvoerder voor de welzijnsorganisatie aan te stellen. De gemeente Amstelveen mag hiervoor
een voordracht doen. Zeker is dat
er dan een boekhoudtechnisch onderzoek zal volgen, uitgevoerd door
een externe partij.
Reactie
De gemeente Uithoorn, een van de
gemeenten die ook met Cardanus
werkt, liet onze redactie maandagmiddag jl. weten van de zaak op
de hoogte te zijn, maar ‘in deze fase het niet nodig acht hier op in te
gaan’. Het belang van allen die bij
Cardanus betrokken zijn, is in het
geding. En dat belang weegt zwaar.
Bij Cardanus werken zo’n tweehonderd mensen. Er zijn zo’n zevenhonderd vrijwilligers actief bij de welzijnsorganisatie.

• APK, Emissie Test en Afmeldkosten
• Olie verversen 5W30 Ford Speciﬁcatie
• Olie ﬁlter vervangen • Controle op 26 punten

Nu vanaf

€ 119,-

Uithoorn • sportlaan 17 • (0297) 56 69 77

Rendementsweg 4H
3641 SK Mijdrecht
Telefoon: 0297-522443
www.ppersoon.nl
contact@ppersoon.nl

Tot 1 juli 2011 lage BTW tarief
voor arbeidsoon
vraag naar een
vrijblijvende prijsopgaaf

Gevelwerkzaamheden
gevelreiniging
vochtbehandeling
antigraffiti behandeling

voegwerken
uithakken, slijpen, voegen
zandstralen
schoorsteenwerkzaamheden

Wie weet waar Tessa
(Boris) zich bevindt?
Deze week ontvingen wij de volgende noodkreet: “Onze teckel Tessa,
waarschijnlijk heet Tessa nu Boris,
is een reutje van nu ongeveer een
jaar oud. Hij is langharig, black &
tan en een dwerg-kaninchen. Tessa
verblijft waarschijnlijk bij een ouder echtpaar van rond de 60 jaar dat
woonachtig is in Aalsmeer of omgeving. Deze mensen hebben een huis
in Zwitserland en zij hebben Tessa opgehaald/gekocht in Leeuwarden
bij een oudere dame, die op onze Tessa paste en haar doorverkocht
heeft zonder onze toestemming. Dit echtpaar heeft Tessa waarschijnlijk
te goeder trouw gekocht, maar hij is ónze hond. De foto van Tessa, die
ik meestuur, is uit de tijd dat Tessa net bij ons was, een paar maanden
oud. Waarschijnlijk is Tessa nu groter, maar veel zal dat niet schelen.
Het is een klein ras.
Mocht iemand weten waar onze Tessa (Boris) zich nu bevindt, laat het
ons alstublieft weten, we missen haar vreselijk: 06 - 20 65 65 92.”
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de griffier.

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Gewijzigde openingstijden
Dinsdag 31 mei: Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn gesloten. Het telefonisch spreekuur is op deze
dagen ook gesloten.

ACtiViteiten KALenDeR

Activiteiten en evenementen

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

meer weten?

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of
evenementen niet te vermelden.

s

ALGemene inFORmAtie

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

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

weRK in
uitVOeRinG

tesseLsChADeLAAn

Vanaf 2 mei is de rijbaan van de Tesselschadelaan vanaf de Joost van
den Vondellaan afgesloten. Het gaat
om het gedeelte parallel aan het plein
dat onlangs is heringericht. De rijbaan wordt herstraat. Verkeer voor
de Tesselschadelaan kan omrijden
via de Joost van den Vondellaan en
Jacob Catslaan. De afsluiting duurt
ongeveer 2 weken.

KunstGRAsVeLD KDO

Vanaf 2 mei begint sportvereniging
KDO met de aanleg van een (voetbal)kunstgrasveld. Omwonenden
kunnen van het transport van materialen wat overlast ondervinden.

ARthuR V. sChenDeLLAAn/ZijDeLweG

T/m 20 mei is de aansluiting van de
Arthur van Schendellaan op de Zijdelweg afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen echter gewoon de
Zijdelweg blijven oversteken en hun
weg vervolgen.

AAn De ZOOm/
ZijDeLweG

T/m 20 mei is de aansluiting van Aan
de Zoom (ter hoogte van de Geertruidahoeve) op de Zijdelweg afgesloten.
Fietsers en voetgangers kunnen gewoon de Zijdelweg blijven oversteken
en hun weg vervolgen.

Op 12 mei beginnen de werkzaamheden aan de bussluis in Meerwijk.
De verzinkbare paal in de bussluis
wordt vervangen. Tijdens de werkzaamheden zullen de bussen over
rijplaten parallel aan de bussluis rijden. Naar verwachtingen worden de
werkzaamheden op 20 mei 2011 afgerond. Heeft u vragen over deze
werkzaamheden, neem dan contact
op met de heer R. van der Werf. Hij
is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0297) 51 31 11.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
tot 15 mei
tot 14 mei
12 mei
12-14 mei
14 mei
14 mei
14-21 mei
14 mei
15 mei
15 mei
16-18 mei
16-19 mei
19 mei
19 mei

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBijeenKOmst 12 mei 2011
informatief Beraad

Voorzitter: N.A.L. Roosendaal

1

1.1
1.2

1.3
1.4

AAnLeG Fiets/
VOetPAD RinGDijK

In de week van 16 mei begint aannemersbedrijf Krijn Verbruggen en Zn
uit Mijdrecht met de aanleg van het
fiets/voetpad tussen Ringdijk en Gerberalaan. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot eind juni. De aanleg
van het fiets/voetpad gebeurt in 2 fasen. Eerst de aanleg van het pad vanaf de Ringdijk tot aan de Hortensialaan. Vervolgens wordt vanaf de Gerberalaan het pad gemaakt naar de
Hortensialaan. Tijdens de werkzaamheden aan de drempel in de Hortensialaan blijft de flat La Fortresse bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden
aan de drempel in de Gerberalaan
wordt de fietsdoorsteek naar de Irislaan vrijgegeven voor autoverkeer.
De omleiding zal met borden worden
aangegeven. Als gevolg van het inspraakresultaat voor de aanleg van
het fiets/voetpad wordt de bestaande
brug over de Ringdijk vervangen door
een fiets/voetgangersbrug. Dat gebeurt eind juni 2011. Met vragen kunt
u terecht bij de heer E. Valkenburg,
tel. (0297) 513111 of via gemeente@
uithoorn.nl

Expositie Dier gevangen in de kunst. Galerie Fort a/d Drecht.
Openingstijden:12.00-17.00 u.
De vereniging ThamenCollectief exposeert in gemeentehuis. Thema
van de expositie is “Beelden in Uithoorn”.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 u.
12 mei 18.00-21.00 u.; 13 mei, 14.00-21.00 u.; 14 mei, 10.00- 15.00
u. Snuffelmarkt, Amstelhof , Noorddammerweg 30
Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61, 12.00-17.00 u.
Reünie Alkwin College, 16.00-24.00 u., reüniecommissie Alkwin
Weegbree 55
Week van de amateurkunst. Aanmelden bij admin@dehint.nl.
Info www.dehint.nl
The Mix: Live bands: Rise of Realism, Hein Kleijs-band en
Wolfhunters. Aanvang: 20.30 u., entree 5 euro
CREA wolvilten workshop door Ria Demarteau. Van 13.30-16.30 u.
voor 25 euro incl. materiaal. Bij CREA Uithoorn Fort aan de Drecht,
Grevelingen 56. Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297- 561291
Rabo Cycle Tour Le champion Meerwijk-Oost en Oude Dorp, 10.3514.30 u.
Olympia’s Tour Provincie Noord-Holland, div. locaties door Uithoorn
Avondvierdaagse
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: zaal is open om 9.15 u., start
10.00 u.
Vanaf 19.30 u. inhalen deelnemers avondvierdaagse m.m.v.
majorettes en jeugddrumfanfare KNA

E-mail: griffie@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 12 mei 2011 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 19.30 uur. Na een korte
schorsing volgt de Raadsvergadering om 20.30 uur of zoveel eerder of
later als het Informatief Beraad is geëindigd.

Burgemeester Dagmar Oudshoorn en wethouder Ria Zijlstra leggen namens
het gemeentebestuur op 4 mei een krans op het Stiltemonument.

VeRVAnGen
VeRZinKBARe PAAL
BussLuis meeRwijK

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .

Opening - Agenda informatief Beraad
19.30 uur
in memoriam de heer j.j. Lanser
inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en
uit de regio.
Bestuursakkoord VnG, iPO, unie van waterschappen 19.40 uur
en Rijk
De raad wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken
over het bestuursakkoord dat is gesloten tussen de
genoemde organisaties over de decentralisatie van taken
van het Rijk naar lagere overheden.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek debat
en de besluitvorming.
sluiting informatief Beraad en korte schorsing
20.25 uur

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening – stilte – primus
Agenda raadsvergadering 12 mei 2011
Mededelingen
Besluitenlijst raad 21 april 2011
Ingekomen stukken tot en met week 17
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

20.30 uur

Politiek debat

3

interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.
einde beraadslagingen – schorsing – politiek beraad
fracties

20.40 uur
20.55 uur

stemmingen

4.1
4.2

stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
stemming over het volgende (hamer)stukken:
1. Wijzigingsvoorstel Verordening Wet Inburgering
Uithoorn (RV11.12)
sluiting openbare vergadering

21 mei
21 mei
21 mei
21 mei
21 mei
21 mei
25 mei
25 mei
27 mei
27-29 mei
28 mei
28 mei

21.00 uur

21.15 uur

B&W nemen deel aan rondleiding bij Koppers en Neville in kader
tweejaarlijkse landelijke Dag van de Chemie, 11.30 u.
Kinderboerderij De Olievaar, Schaapscheerdersfeest, 13.30-16.00 u.
Ritje per huifkar kost 50 eurocent.
Motortoertocht Appie Run, Stichting 2 wheels 4 wings, 13.00-15.10
u. in Oude Dorp
Majorettes en jeugddrumfanfare KNA lopen door Thamerdal en
spelen bij De Hint, 14.30-15.30 u.
Start schildercursus van 4 lessen. (resterende data 28 mei en 18 en
25 juni). 13-30-16.30 u. Kosten: 87,50 euro. info: Joke Zonneveld,
020-6418680.
The Mix: Down & More, disco. Aanvang: 19.00 u., entree: 3 euro
Bingo in ‘t Buurtnest. Om 13.30 u. is de zaal open, start 13.45 u.
Buurtschouw Burg. Kootpark; start bij parkeerplaats De Otter, 19.00 u.
Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 14.30 u.;
kaartverkoop aan de bar.
Sport & Spelweekend Legmeervogels.
Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersport De Kwakel; 10.0016.00 u.
Muziek op terras Het Rechthuis, 16.00-19.00 u.
evenementen vanaf juni 2011 staan op www.uithoorn.nl

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl
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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,
tel. 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.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn
en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbeperkt.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. Inzageperiode: onbeperkt.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. Inzageperiode: onbeperkt.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Evenementen 2011 in De Kwakel. Ter inzage van 13 april t/m 25
mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit evenementen Koninginnedagviering 2011 in Dorpscentrum Uithoorn. Ter inzage van 13 april 2011 t/m 25 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297 – 513111.
- Verkeersbesluit ﬁets-voetpad Ringdijk-Gerberalaan. Ter inzage van 13 april t/m
25 mei 2011. Contactpersoon: mw. M.A. Vermaas, 0297-513111
- Ontwerp bestemmingsplan “Helene Swarthlaan”.Ter inzage van 21 april t/m 1 juni 2011. Contactpersoon: mw. .A. Stevens, tel.: 0297-513111.
- Zakelijke beschrijving overeenkomsten Vinckebuurt, gemeente Uithoorn. Ter inzage van 21 april tot 2 juni 2011. Contactpersoon: de heer J. Correljé, tel.: 0297513111.
- Rijksbesluit afvoeren schuur Boterdijk 77 van lijst beschermde rijksmonumenten.
Ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: de heer J. van Heeswijk, tel.: 0297-513111.
- Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij
Wederik 27. Ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van
der Waals, 0297 – 513111. Conceptbeleidsnota Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Ter inzage van 28 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. M.C. Wegewijs, tel 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2012 van de Stadsregio Amsterdam. Ter inzage van 4 mei t/m
14 juni 2011. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar.
Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111.
- Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland. ter inzage
van 6 mei t/m 1 juli 2011. Verantwoordelijke instantie: Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland. Contactpersoon: de heer J. Kleinhessink, tel.: 070-4416173
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 206b, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een woning.
Ontvangen 2 mei 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Langs de Baan 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de
woning op de eerste verdieping. Ontvangen 2 mei 2011.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een berging achter het winkelpand. Ontvangen 3 mei 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 55, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een steiger. Ontvangen 2 mei 2011.
Thamerdal
- Amsteldijk-Noord 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen
van de Thamerkerk. Ontvangen 2 mei 2011.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Thamerdal
- Zijdelveld naast 26 (begraafplaats), intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit slopen (saneren van asbest).
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.
De Kwakel
- Achter Drechtdijk 90 en ter hoogte van Jaagpad 5 en 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe sloot met natuurvriendelijke oevers achter Drechtdijk en ter hoogte van Jaagpad 5 en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers tussen Jaag- en kavelpad ter hoogte van Jaagpad 7. Bezwaar: t/m 14 juni 2011.
Thamerdal
- Colijnlaan 32, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 13 juni 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Achterberglaan 62, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 13 juni 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Weegbree 55, verklaring van geen bezwaar aan het Alkwin Kollege, Reüniecommissie, voor het organiseren van een reünie op 14 mei 2011 van 16.00 tot 24.00
uur.
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan mevrouw Karsten en mevrouw
Plas voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de reünie op
het Alkwin Kollege op 14 mei 2011 van 16.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 15 juni
2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen, onthefﬁng van het geluid aan Nhar Entertainment V.O.F. voor het
ten gehore brengen van muziek in de tent bij het Fort aan de Drecht op 17 mei
2011 van 20.00 tot 22.30 uur. Bezwaar t/m 15 juni 2011
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Sportevenementen Le Champion
voor het organiseren van de Rabo Cycle Tour Amsterdam op 15 mei 2011.
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting 2 Wheels 4 Wings voor het organiseren van de Appie-Run op 21 mei 2011.
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Aalsmeer Bloemen Tour voor het organiseren van een truckersrun op 17 september 2011.

WWW.UITHOORN.NL
Te koop:
Voor het Suske en Wiske spel
Jerom-Sus Antigoon en Wiske
0,50 euro p.st. ook ruilen.
Tel. 0297-566061

Aangeboden:
Gratis: betonnen palissander
bloembak 220x80 cm in 5 delen uitneembaar.
Tel. 0297-565963

Te koop:
Tegelsnijder 20 euro. Paardrijlaarzen mt. 42 leer 25 euro.
Zand, zeep, soda grijs 20 euro.
Tel. 0297-561922

Kunstgebit stuk?

Kunstgebit!!!

U kunt bij ons terecht voor:

Heeft u ook zo veel last van een loszittend kunstgebit?
Implantaten kunnen de oplossing zijn!!!

• Reparaties en rebasing (Klaar terwijl u wacht!)
Wist u dat:
• Volledige protheses
• Het klikgebit in het basispakket zit!
• Er de mogelijkheid
is voor een vaste
(all on four)!
• Gespecialiseerd
in kunstgebitten
opbrug
implantaten
• De volledige prothese in het basispakket zit!
• Partiële en• Reparatie
frameprotheses
en rebasing volledig vergoed worden!
Wist u dat veel klachten worden veroorzaakt door slecht gekauwd voedsel? Dat komt
• Vergoeding
door
alleofzorgverzekeringen
vaak door een slecht
passende
niet goed onderhouden gebitsprothese. Omdat gedu-

Lekker & voordelig
geldig 13 en 14 mei

rende het dragen van de prothese de kaken slinken, ondervinden mensen problemen met
Lid Organisatie van
het functioneren van hun prothese. Gelukkig is er nu de mogelijkheid om met behulp van

Toscaans
plukbrood

Nederlandse

implantaten het kunstgebit goed vast te zetten. Tobben met een loszittend kunstgebit is
Tandprothetici (ONT)
Behandeling
volgens afspraak
dan definitief verleden tijd!

1,95

Italiaans gekruid brood met
kaas en pesto. Lekker voor
bij de borrel of de BBQ

Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

tandprotheticus

tandprotheticus
Jolanda Smit
Uiterweg 6 • Aalsmeer • Tel.: 0297-342699
Kastelenstraat 112 1082 EJ Amsterdam 020-6614395
www.tppdenhartog.nl

4,50

Roomboterkoek gevuld
met amandelspijs. Elke dag
versgebakken volgens
oud Hollands recept

DE TANDENPRAKTIJK
Heemstedestraat 6
( aan het Hoofddorpplein)
1058 NM Amsterdam,
Tel: 020-6150315
www.tandenpraktijk.nl

Te koop:
Licht eiken eethoek zitt. ro/br.
tafel br. 85 cm lang 1.40 verl.
1.80m salontafel 63br. 120
lang eethoek 150 euro, salontafel 50 euro.
Tel. 0297-560600

Frederik Hendrikstraat 32 bg.
1052 HV Amsterdam
Tel. (020) 683 43 89

Te koop: Bezoek
ook de website:
www.jolandasmit.nl
Dissel koppel met kogel op
caravan met beugels 17 euro.
Tent voor Beyerland 350/2 grijs
licht met grondzeil en stokken
100 euro.
Tel. 0297-892088

TE HUUR:

Zondag strijden Ajax en
FC Twente om de landstitel.
Speciaal voor deze gelegenheid maken wij

AJAX EN TWENTE CUPCAKES
Uiteraard kunt u ook Ajax en
FC Twente taarten bestellen.

www.hullemanbroodenbanket.nl
Ophelialaan 111
Zijdelwaardplein 67
Westwijkplein 62-68

- Persoonlijke behandeling

P. den Hartog

Gevulde
Boterkoek

Aalsmeer
Uithoorn
Amstelveen

- Reparaties:
klaar terwijl u wacht F. Grashuis
P. den
Hartog
- Partiëlen frameprotheses

Tel. 324530 fax 343789
Tel. 565275 fax 540983
Tel. 4417917 fax 4417936

http://twitter.com/hullemanbakker

OPSLAGBOXEN
DROOG-SCHOON-VEILIG

C. van den Broek

Bilderdammerweg 120 Kudelstaart
Legmeerdijk 165 Aalsmeer
Tel. 0297-360631

Vanaf 46.00 euro per maand

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op:

WWW.

MAJABOX.NL

Te koop:
Campingbedje opvouwbaar
i.z.g.st. 15 euro.
Tel. 0297-563682

Te koop:
Uitgebreide picknickmand
voor 4 personen 35 euro.
Tel. 0297-563604

Te koop:
Hometrainer i.g.st. weinig gebruikt 75 euro.
Tel. 0297-267426
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inforMAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPlAgE: 14.200
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

ALArMnUMMer 112

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

sticHting weLzijn
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn,
tel. 0297-523726

vvv/AnwB
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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

BrAnDweer
& PoLitie

Stichting Help de Zwerfkat bestaat 25 jaar

Bezoek aanstaande zaterdag
de feestelijke open dag
Uithoorn - Stichting Help de Zwerfkat is bij veel liefhebbers van katten binnen en ver buiten Uithoorn
geen onbekende. De stichting vangt
zwerfkatten en katten die om wat
voor reden dan ook niet bij een
baasje geplaatst kunnen worden,
liefdevol op en geeft ze een eigen
thuis. Dat doet Els met haar partner
Annemieke en een fors aantal betrokken vrijwilligers deze maand al
25 jaar. Els zelfs nog een paar jaar
langer. Destijds is er voor de opvang
en verzorging van deze dieren Stichting Help de Zwerfkat opgericht. Els,
Annemiek en de vrijwilligers houden
deze stichting levend, waar momenteel ‘bewoning’ tot 65 dieren mogelijk is. Bij calamiteiten in een asiel
of iets dergelijks is er altijd wel een
mogelijkheid tot (tijdelijke) opvang.
Natuurlijk niet voor ‘vakantiekatten’. Die moet men naar een pension
brengen. Als dat nodig is wordt hulp
wordt geboden door enkele dierenartsen die overigens elke zwerfkat of
vondeling die bij de stichting ‘in huis’
komt, op ziekten onderzoeken, castreren en zo nodig medicijnen voorschrijven die de dieren dan ook toegediend krijgen. Verder is het nodig
dat sommige dieren speciale voeding moeten hebben en ook dat krijgen zij. Achter de woning van Els en
Annemieke aan de Thamerlaan 61 is
in eigen beheer een grote en indrukwekkende ‘poezenkennel’ gebouwd.
Een besloten en met gaas opgetrokken binnenplaats, compleet met buitenverblijf en binnenverblijf. Verder
zijn er een magazijn voor allerhande
verzorgingsmiddelen, kattenbakvulling, voedsel en zelfs een koeling en
een washok. Het verblijf is voorzien
van klim- en krabpalen, looprekjes,
balkjes, huisjes, terrasjes, bedden en
wat al niet om de katten het gevoel
te geven dat dit hun huis is. Ze kunnen slapen, spelen en rondlopen.
Niets moet, alles kan en mag. Het
ziet er allemaal keurig en schoon uit
wat niet in de laatste plaats te danken is aan de vrijwilligers die hier
dagelijks onbezoldigd op vaste uren
hun werk doen. De activiteiten van
stichting Help de Zwerfkat zijn vergelijkbaar met de Zeehondencrèche
in Pieterburen van Lenie ’t Hart met
dat verschil dat bij De Zwerfkat geen
poezen meer worden ‘teruggezet’.
Die blijven er dus permanent wonen.
Geweldig dat er mensen zijn die voor
deze ‘verschopte’ dieren willen zorgen zodat ze een fatsoenlijk leven
hebben. Compliment aan Els, Annemieke en hun vrijwilligers!
Feestelijke open dag
Om dit in stand te houden is de
stichting afhankelijk van giften en
donaties. Stichting Help de Zwerfkat
kent gelukkig een behoorlijk aantal
donateurs en sponsors afkomstig uit

om uw vragen te beantwoorden over
de gezondheid van uw kat en er is
een kraam met het leuke kattenblad
Majesteit. De kramen worden sinds
jaar en dag verzorgd door Jan Uithol. Kortom: leuk voor iedereen om
eens een kijkje te komen nemen en
met eigen ogen te aanschouwen en
te beleven hoe de katten wonen, tot
rust (zijn ge-)komen en het naar hun
zin hebben. Dan krijgt men bovendien een beeld van wat de stichting
daarvoor moet doen.
Hoe het begon
“De meeste dieren zijn na mishandeling, verwaarlozing en te zijn ‘gedumpt’ uiteindelijk bij de stichting
terechtgekomen waar ze worden
opgevangen en kunnen wonen. Let
wel, het gaat hier niet om een kattenpension of asiel, maar om een heus
‘woonoord’ voor katten die nergens
anders een thuis (kunnen) hebben
ofwel hun lot een spuitje is… Hier
kunnen zij in alle rust hun (laatste)
dagen slijten, al hoewel er tussen de
oudere generatie ook wel jonge dieren zijn”, vertelt Els. “Eigenlijk was
ik bij het begin geen liefhebber van
katten. De eerste kat die ik kreeg
werd mij als het ware ‘aangesmeerd’
door kennissen die drie poezen met
kittens hadden. Een van hen vertelde
destijds aan mijn zoontje Tommie dat
zij een heleboel lieve kleine poesjes
had en of hij er een wilde. Dat vond
onze hond echter niet zo geweldig.
Om een lang verhaal kort te maken, mijn zoontje mocht een poesje meenemen. Zowel kat als hond
leerde met elkaar om te gaan. Voor
poes was het wel leuk om er na een
jaar een bij te nemen. maar dat werden er toen twee. Een daarvan kreeg
jongen. Toen kwam de dierenarts op
bezoek en die vertelde dat hij kittens
had waarvan de moeder was doodgereden. Misschien kon onze kat de
kittens erbij nemen en groot brengen. Dat is gelukt. Eigenlijk is dat de
aanzet geweest om zwerfkatten te
gaan verzorgen. Als je zelf een paar
katten hebt en bekend wordt dat je
die goed verzorgt en welwillend bent
om die zorg met andere katten te
delen, dan weet men je al gauw te
vinden. Er waren ook weinig andere mogelijkheden voorhanden voor
die dieren. Zo is het gegroeid en na
enkele jaren is er een stichting voor
in het leven geroepen omdat er voor
de verzorging van een reeks van die
‘snorrebaarden’, zoals wij ze noemen, veel meer bij kwam kijken, ook
financieel.
Op zeker moment kon dat niet meer
op de flat waar ik toen woonde en
ten langen leste ben ik hier terecht
gekomen op de Thamerlaan waar
we nu alweer 22 jaar actief zijn. Wij
wonen in het huis aan de voorkant,
de katten hebben hun eigen verblijf

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

www.112.nl

Aanstaand weekend:

Kunstroute langs Zijdelveld
Uithoorn - In het kader van de
Week Amateur Kunst (WAK) vindt
op 14 en 15 mei van 12.00 tot 17.00
uur een kunstroute plaats langs het
‘landelijke’ Zijdelveld Uithoorn.
Een oproep aan de bewoners heeft
vele leuke en enthousiaste reacties opgeleverd. Opeens blijken veel
meer buren dan je weet zich met
creatieve dingen bezig te houden.
Op meer dan 10 adressen langs het
Zijdelveld wordt kunst van bewoners of gastexposanten getoond.
Het aanbod is zeer gevarieerd.
Zo kunt u genieten van: keramiek,
schilderkunst, beelden, glassieraden, objecten, mozaïek, kaarsen,
boekbinden en gedichten.

Op diverse plaatsen en op het kerkhof vindt u gedichten van de Uithoornse Poëziegroep. Sommigen
van hen zullen op enig moment hun
gedichten voordragen.
Ook zult u langs de route enkele
beeldhouwers aan het werk zien.
Het boekje ‘Rondje Zijdelmeer’ zal
weer ter verkoop worden aangeboden.
Zondag is er koffie/thee/koek verkoop vanuit de keet “Kate & Co”.
De deelnemende adressen zijn duidelijk gemarkeerd door middel van
posters bij de brug. Bij iedere deelnemer ligt een lijst met de namen
van de deelnemende kunstenaars
en waar ze te vinden zijn.

Black Top was top...
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde de bluesband Black Top in
JC The Mix. Zoals de bandnaam al
vermoedde was de band echt top!
In de door het mooie weer toch al
warme zaal was door de oorstrelende blues van Black Top het kookpunt

al snel bereikt. De sfeer was uitgelaten en eenieder genoot met volle
teugen. De band was bijna niet van
het podium te krijgen, maar na de
zoveelste toegift was het welletjes.
Ook deze tweede editie van Bikes ‘n
Blues was zeer geslaagd.

Er is ruime bewoning voor maximaal 65 zwerfkatten
heel Nederland, maar ook die hebben niet het eeuwige leven. Aanvulling in donaties en sponsoring is dus
altijd welkom. Liefhebbers kunnen
zelfs hun ‘eigen kat’ adopteren tegen aan vast bedrag per maand. Op
afgesproken tijden kunnen zij dan
binnen de poezenkennel hun kat bezoeken en er mee knuffelen. Maar er
zijn ook nieuwsgierige mensen die
te kennen geven wel eens kennis te
willen maken met dat wat de stichting doet. Om al deze redenen wordt
jaarlijks een open dag georganiseerd. Dit keer aanstaande zaterdag
14 mei van 12.00 tot 17.00 uur. Dan
kunnen bezoekers informatie krijgen
over de mogelijkheden om het werk
van de stichting te steunen. Tevens
wordt op die dag het 25-jarig jubileum feestelijk gevierd. Voor het huis
en naast de poezenkennel valt die
middag veel te beleven. Zo kunnen
kinderen zich als poes laten schminken, er is een Rad van Fortuin met
leuke prijzen voor jong en oud, er
worden handige kattenaccessoires
verkocht en diverse proefverpakkingen, maar ook eigen Help de Zwerfkat artikelen. Verder is er koffie, thee
of een frisdrankje verkrijgbaar en
kan er met poezen geknuffeld worden. (Hoe leuk en lief ook, u kunt
geen kat mee naar huis nemen! Alle katten blijven bij de stichting wonen). Er zijn dierenartsen aanwezig

erachter. Stilaan is de stichting uitgegroeid tot wat het nu is. We voldoen aan alle milieuvergunningen
en zorgen er zoveel mogelijk voor
dat de katten geen stank en andere overlast bij omwonenden veroorzaken.
We houden alles schoon en het
ziet er elke dag netjes uit. Financieel kunnen we het aan dankzij onze donateurs en sponsors en die zijn
we dan ook heel dankbaar. Maar er
kunnen er altijd nog meer bij want
dan heb je wat meer armslag. Op
die manier kan je ook de toekomst
met wat meer vertrouwen tegemoet
zien. Zolang wij het kunnen doen
verzorgen wij deze dieren. Maar als
wij er niet meer zijn zullen anderen
dat moeten voortzetten. Voor zover
er mensen beschikbaar zijn die zich
over deze dieren willen ontfermen. In
het andere geval is het voor hen einde oefening.”

Onplaatsbare katten
De katten die door de stichting worden verzorgd en opgenomen zijn
echte verwaarloosde en/of probleemkatten die nergens meer naartoe kunnen. Die worden ‘onplaatsbare katten’ genoemd. Dat zijn erg
schuwe katten, mishandelde en verwilderde katten, sterk agressieve
katten, gehandicapte katten en heel

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Achterbos in Vinkeveen. Peuk is een beige/witte kater met een
rood bandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn
- Zalmkleurige kat van 19 jaar oud.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, Arlene is een blauw/ grijze poes
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.
Gevonden
- Prinses Marijkelaan in Mijdrecht, rode erg wilde kat.
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoorpoot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen
wit.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse niet gecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte
pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechteroog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.
- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes
en wit op de buik.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Alles keurig afgescheiden van de naaste omgeving
erg onzindelijke katten. Maar ook
katten die uit rijdende auto’s in het
industriegebied worden gedumpt en
een zwerver worden. Die aarden niet
meer in een huishouden.
Van particulieren wordt dus geen
kat ingenomen, want die voldoet
veelal niet aan dat criterium. Els: “Bij
de stichting krijgen we vaak katten
uit een asiel aangereikt en dat zijn
veelal de onplaatsbare dieren. Maar
soms krijgen we via de mail ook wel
een aanbod van tussen de tien tot
dertig dieren tegelijk die ergens gevangen zijn omdat er een terrein geschikt wordt gemaakt voor nieuwbouw. Daar hebben we niet zomaar plaats voor. Voor de komende en gaande zwerfkat uit de omgeving staat er ’s avonds op het pad
altijd eten voor hen. Dat weten ze en
we krijgen dan ook regelmatig ‘bezoek’. Maar ook de katten van de buren prikken er vaak een vorkje van
mee…” Annemiek vult aan: “Opvallend is dat de katten bij ons na een
poosje een veel rustiger gedragspatroon vertonen omdat ze hier tot rust
komen en zichzelf kunnen zijn.
Ook ten opzichte van andere katten
in de kennel is het gedrag rustig. Er

is ruimte genoeg voor iedereen en
ze kunnen allemaal een eigen plekje zoeken waar ze zich veilig en niet
opgejaagd voelen. En wat meer is,
alle katten hebben een naam gekregen en wij weten mede daardoor
wie ‘wie’ is.
Op 17 maart dit jaar bestonden we
officieel 25 jaar, maar omdat wij
jaarlijks rond half mei altijd een
open dag organiseren hebben wij dit
voor het gemak gecombineerd. Dat
scheelt weer kosten. Deze open dag
zal helemaal in het teken van het jubileum staan, waarbij jong en oud
van harte welkom zijn.”
Meer weten? Bezoek de website:
www.helpdezwerfkat.nl.
Of bel voor nadere informatie:
tel. 0297-566285.

Els (li) en Annemieke vieren samen met de vrijwilligers tijdens de open dag
hun 25-jarig bestaan van de stichting Help de Zwerfkat. Poes Fleurtje viert
het graag mee.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.

Wij zoeken vrijwilligers voor
het doen van boodschappen
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is er voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. Bovendien kunt u in het Loket terecht voor
informatie over voorzieningen die het mogelijk
maken langer zelfstandig te functioneren.
In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg locatie Uithoorn is een Algemene Hulpdienst actief. Deze Algemene Hulpdienst bestaat uit vrijwilligers.
Het Loket bemiddelt tussen de vraag van een
inwoner van Uithoorn en de vrijwilliger.

Is vrijwilligerswerk iets voor u? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
De contactgegevens van het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg vindt u links in deze advertentie.

Wat doet een vrijwilliger zoal?
bieden van hulp bij het doen van
boodschappen,
bieden van vervoer naar ziekenhuis,
huisarts of fysiotherapeut,
doen van boodschappen,
klein tuinonderhoud,
klusjes in en om het huis.

Voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (VAVo)
VAVO betekent Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs. Bent u 18 jaar of ouder en heeft u in het verleden via het reguliere onderwijs onvoldoende kans gekregen om een diploma of startkwalificatie te halen, dan bestaat de mogelijkheid
om dit alsnog te doen. Het gaat daarbij om
de leerroutes:
VMBO-t (de vroegere Mavo)
Havo en
VWO.
U kunt de lessen zowel overdag als
’s avonds volgen. Het kan gaan om een
volledig diploma of losse vakken.
Het VAVO wordt gefinancierd door de gemeente en wordt uitgevoerd door het ROC
Nova College. De locaties waar les gegeven wordt zijn Amstelveen, Hoofddorp,
Haarlem en Beverwijk. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met het ROC Nova College, telefoonnummer 023- 5302010.

Inwoners van Uithoorn kunnen een beroep doen
op een vrijwilliger wanneer zij niemand in hun eigen omgeving voor deze dienst kunnen vragen.

Stichting Urgente noden
Uithoorn
Naast de donaties van instanties en particulieren heeft Stichting Urgente Noden Uithoorn
(SUNU) ook in 2011 opnieuw een subsidie
toegekend gekregen vanuit de gemeente Uithoorn. Sinds eind 2009 verleent SUNU op aanvraag van hulpverlenende instellingen financiele steun aan individuele personen of families.
In de periode van november 2009 t/m december 2010 kwamen elf aanvragen binnen waarvan tien zijn gehonoreerd. De helft van de aanvragen kwam binnen via het maatschappelijke
werk (Vita). Voor de hulpverlening werd een bedrag uitgegeven van € 5.314,-. Noodhulp werd
onder andere verstrekt voor direct levensonderhoud (32%), energieafsluiting, huur woning.
SUNU werkt nauw samen met de gemeente om
goed beeld te krijgen van de financiële situatie
van de aanvragen (worden toeslagen bijvoorbeeld wel aangevraagd).
In 2011 zijn inmiddels zeven aanvragen ontvangen, waaruit blijkt dat hulp nodig is. Het bestuur
hoopt dat de hulpverleners in Uithoorn ook dit
jaar niet zullen aarzelen een beroep op SUNU
te doen als er echt nood is.

met name voor het bieden van hulp bij
het doen van boodschappen zijn wij
op zoek naar vrijwilligers.

telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

TUINCENTRUM DE HUIFKAR
Oosterlandweg 32 • 3641 PW Mijdrecht • Tel. 0297-59 38 30
www.dehuifkar.com

DONDERDAG 12 MEI, VRIJDAG 13 MEI EN ZATERDAG 14 MEI
Geranium

Grote Hortensia

Potmaat 13 cm.
A-kwaliteit

Voor buiten

Van 12.95

Van 1.75

Voor 1.25
Visvoer 8 liter

Diverse soorten perkgoed
24 stuks

Drijfkorrel en vlokvloer

Van 15.95

Voor 6.95

Excl. pot

Voor 8.50

Voor

3.95
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ELKE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR
De prijzen zijn afhaalprijzen inclusief BTW, maar exclusief decoratiemateriaal. Wijzigingen in prijs en model, evenals zetfouten voorbehouden.
Prijzen zijn geldig gedurende de looptijd van deze advertentie of zolang de voorraad strekt.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt
inneemt.

De Garagevariant
is zo gek nog niet
Uithoorn - Vorige week werd
in de ingezonden brievenrubriek door twee lezers gereageerd op een eerder interview met wethouder Levenbach over de de garagevariant
als knip in de oude N201. Omdat beide inzenders met grote
zekerheid meenden te moeten
stellen dat zij geen bewoners
kunnen vinden die het met
de wethouder eens zijn, wil ik
hierbij minstens zo stellig mijn
vinger op steken. Elk plan dat
het dorpscentrum verkeersluw maakt en de mogelijkheid

creëert er eindelijk een aaneengesloten en gezellig gebied van te maken, is voor mij
als bewoner van het oude dorp
een goed plan.
Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is wel dat de uiteindelijke oplossing geen extra sluipverkeer door het dorp
geeft.
Dat ik op weg naar de A2
daarvoor wat extra moet gaan
omrijden heb ik hier graag
voor over.
Jaap Dijkstra
Emmalaan

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.

Hizi Hair en Stichting Haarwensen

Laat je haar knippen voor
het goede doel
Mijdrecht - Kapsalon Hizi Hair aan
de Dorpsstraat in Mijdrecht, tegenover Zeeman, draagt een warm hart
toe aan Stichting Haarwensen.
Het gaat om kinderen die door een
medische behandeling of een ziekte
als Alopecia (kaalhoofdigheid) kaal
zijn geworden. De kosten van een
pruik voor een kind zijn erg hoog en
de verzekering vergoed maximaal
386,50 euro. Dit is niet genoeg!
Daarom heeft Hizi Hair een leuke actie bedacht van 16 mei t/m 4 juni.
Zij vragen u en uw kinderen om het
haar te laten knippen en te doneren
in hun kapsalon en zorgen er vervolgens voor dat deze haren bij Stichting Haarwensen terechtkomen. U
vult een kaartje in met daarop uw
naam, adres en telefoonnummer, en
aan het einde van deze actie verloot
Hizi Hair een mooie prijs!

Wat is de prijs?
Een heerlijke relax haar treatment
behandeling inclusief een gratis
knip/föhnbehandeling t.w.v. 55,- euro. Voor de kinderen past Hizi Hair
de prijs aan door het te knippen en
te drogen/stylen inclusief de pop
Saartje” Uiteraard als het haar weer
wat is aangegroeid. Het is immers
net geknipt!
Spelregels
Wat zijn de spelregels: het haar moet
in een vlecht minimaal 25 cm lang
zijn, het haar mag gekleurd zijn en
de haarkleur is niet belangrijk. Hizi Hair verkoopt ook de pop Saartje
die speciaal is ontworpen voor Stichting Haarwensen voor 7,95 euro. De
volledige opbrengst van deze leuke
pop is voor deze geweldige stichting.
Voor meer informatie kunt u naar de
website: www.haarwensen.nl

Moederdag om
nooit te vergeten
Onze moeder is 12 jaar geleden overleden, maar nog altijd
in gedachten als familiemens.
Wij zijn daarom met de familie van 85 personen teruggegaan in de tijd, georganiseerd
door onze jongste broer. Op de
uitnodiging stond dat we om 9
uur aanwezig moesten zijn. Ieder kreeg een overlevingspakket van groot tot klein. In de
leeftijd van 3 maanden tot 71
jaar.
We gingen op stap met een
grote touringcar en wisten niet
waarheen. De chauffeur wist
het ook niet, maar volgde de
TomTom. Om half 11 kwamen
we aan bij het Open Lucht
Museum in Arnhem. Daar gin-

gen we het park in met een
opdrachtboekje terug in de
tijd. We werden om 2 uur bij
de uitgang verwacht. Terug in
de bus werd de dorst gelest en
bijgekletst, geweldig.
Maar dan thuis, op de beginlocatie is van alles geregeld.
Zwembad en springkussen, allerlei spelletjes, een clown en
een heerlijke barbecue. De
dag was om 9 uur afgelopen
met een woord van dank. Dat
we met zoveel door één deur
gaan, dat is zoveel waard.
Wat een trots zusje ben ik, dat
dit kan!
Corrie Smit,

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.....

Pimpelmeesjes voeren
hun kuikens

De Kwakel - “Pimpelmeesvader en pimpelmeesmoeder zijn hard aan het
werk in onze tuin, het jonge kroost is geboren in het nestkastje. De ouders
hebben er een hele kluif (=rups) aan om kindjeslief de hele dag te voeren.
Ze vliegen af en aan naar het nestkastje. Maar pas op, kom niet te dichtbij
met de camera, want moeders heeft de bokkenpruik op, ze is nog ‘waaks’
ook, gezien de veertjes op het kruintje die rechtop staan!
Marijke Braam
Kalslagerweg 14
De Kwakel

Komend weekend:

Kunstroute langs Zijdelveld

Voorjaarsmarkt Hoge Heem
Uithoorn - Op 18 mei a.s. is er in
het restaurant van woonzorgcentrum Het Hoge Heem een voorjaarsmarkt.
Er zijn kramen met o.a. planten en

bloemen, tweedehands boeken en
puzzels, sieraden, kaarten, kleding,
Wereldwinkel en het Rode Kruis.
U bent van harte welkom om te komen kijken (en kopen!) van 14.00 tot
16.30 uur.

Uithoorn - In het kader van de
Week Amateur Kunst (WAK) vindt
op 14 en 15 mei van 12.00 tot 17.00
uur een kunstroute plaats langs het
‘landelijke’ Zijdelveld Uithoorn.
Een oproep aan de bewoners heeft
vele leuke en enthousiaste reacties opgeleverd. Opeens blijken veel
meer buren dan je weet zich met
creatieve dingen bezig te houden.
Op meer dan 10 adressen langs het
Zijdelveld wordt kunst van bewoners of gastexposanten getoond.
Het aanbod is zeer gevarieerd.
Zo kunt u genieten van: keramiek,
schilderkunst, beelden, glassieraden, objecten, mozaïek, kaarsen,

boekbinden en gedichten.
Op diverse plaatsen en op het kerkhof vindt u gedichten van de Uithoornse Poëziegroep. Sommigen
van hen zullen op enig moment hun
gedichten voordragen.
Ook zult u langs de route enkele
beeldhouwers aan het werk zien.
Het boekje ‘Rondje Zijdelmeer’ zal
weer ter verkoop worden aangeboden. Zondag is er koffie/thee/koek
verkoop vanuit de keet “Kate & Co”.
De deelnemende adressen zijn duidelijk gemarkeerd door middel van
posters bij de brug. Bij iedere deelnemer ligt een lijst met de namen
van de deelnemende kunstenaars
en waar ze te vinden zijn.

Derde Hoefse Hobbydag
De Hoef - Het wordt weer feest in
De Hoef. Op zaterdag 21 mei a.s.
wordt alweer de derde editie gehouden van de Hoefse Hobbydag.
Hier zullen 36 hobbyisten uit De
Hoef en naaste omgeving, verdeeld
over 30 stands laten zien wat ze zo
leuk vinden om mee bezig te zijn.
In een aantal gevallen mogen de
bezoekers ook daadwerkelijk meedoen om te kijken of dit misschien
ook wel iets voor hen is. Meer dan
de helft van de deelnemers is er voor
de eerste maal. De verscheidenheid

is zeer groot en er komt veel langs:
kaarten maken, borduren, mozaiek, bankbiljetten, beelden, sieraden, schilderen enz. enz. Gebouw
De Springbok zal weer uitpuilen van
talent. Om 14.00 uur zal de Hobbydag officieel worden geopend door
Kees Schouten, wethouder met De
Hoef in zijn portefeuille. Rond 18.00
uur wordt, uiteraard tegen betaling,
iets te eten aangeboden, verzorgd
door De Strooppot. De sluiting zal
zo rond 22.00 uur plaatsvinden.
De vorige keren hebben heel veel
mensen dit evenement bezocht en

allen waren van mening dat dit het
gezelligste ‘marktplein’ uit de hele
omgeving was. Uiteraard proberen
de organisatoren dat ook nu weer
te creëren met elkaar.
Toegang is geheel gratis maar omdat er natuurlijk wel kosten worden
gemaakt wordt getracht dit te dekken door middel van een verloting
met meer dan 100 prijzen, ter beschikking gesteld door de deelnemende hobbyisten. Zaterdag 21 mei
in De Springbok in De Hoef vanaf
14.00 uur.

Klinkende Munten Spel
goed voor mooie prijzen!
Uithoorn - Maandag 9 mei is bij het
winkelcentrum Zijdelwaardplein het
Klinkende Munten Spel van start
gegaan. De actie duurt tot en met
zaterdag 21 mei 15.00 uur. Op die
dag wordt om 16.00 uur de finale gespeeld. Bij aankoop van 5 euro aan boodschappen in de winkels
krijgen klanten een ‘klinkende munt’
(van karton) cadeau.
Met drie gepaarde munten kunnen
zij prachtige prijzen winnen. De drie
munten – of méér gespaarde! - kunnen op zaterdag 14 mei van 10.00
tot 17.00 uur, woensdag 18 mei van
12.00 tot 18.00 uur en zaterdag 21
mei van 10.00 tot 15.00 uur worden
ingewisseld tegen een échte ‘klinkende munt’, geslagen bij De Munt
in Utrecht. Wanneer die munt in
de Muntenzuil wordt gedeponeerd
en de sirene afgaat heeft men een
prijs gewonnen. Dat kan de dagprijs zijn of een uitnodiging om mee
te doen aan de finale op zaterdag
21 mei. Als er op de zuil een lamp
gaat branden heeft de inwerp(st)er

van de munt weliswaar geen grote
prijs gewonnen maar krijgt diegene
toch een presentje van de presentator. Iedereen kan net zo vaak meedoen als hij/zij wil, maar wel tegen
inlevering van ten minste drie muntjes natuurlijk. De Muntenzuil staat
opgesteld in de hal bij de hoofdingang van het winkelcentrum.
Er zijn prachtige prijzen te winnen,
zoals 37 finaleprijzen, waaronder 2
keer 1 minuut gratis winkelen bij
de C1000, een kunstwerk van Donna Corbani ter waarde van 250 euro,
een chocoladefondue voor 4 personen bij Perlo Plaza, een reischeque
van Reisbureau Thomas Cook, een
boodschappenpakket van Albert
Heijn, een zonnebril van Pearl, enzovoort, enzovoorts. Bovendien zijn
er 150 dagprijzen te winnen! Alleszins de moeite waard dus om mee
te doen met het Klinkende Munten
Spel. Alle prijzen worden door de
winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard beschikbaar gesteld.
Gedurende de gehele actieperiode

staat de grote Klinkende Muntenzuil
opgesteld in het winkelcentrum bij
de hoofdentree. Op zaterdag 14 mei
van 10.00 tot 17.00 uur, woensdag 18
mei van 12.00 tot 18.00 uur en zaterdag 21 mei van 10.00 tot 15.00 uur
kan de klant drie muntjes bij de zuil
omruilen voor een echte Klinkende
Munt (deze munten zijn geslagen
bij De Munt in Utrecht). Deze echte
munt wordt vervolgens in de zuil gedeponeerd en de klant ziet dan direct of hij/zij gewonnen heeft of niet.
Als de sirene afgaat heeft de klant
een prijs gewonnen! Dit kan een
dagprijs zijn of een uitnodiging om
deel te nemen aan de finale op zaterdag 21 mei om 16.00 uur.
Gaat er een lamp branden op de zuil
dan heeft de klant geen grote prijs
maar ontvangt hij toch een klein
presentje van de presentator. Meedoen is dus altijd prijs!
Natuurlijk kan iedereen zo vaak
meedoen als hij/zij maar wil, maar
wel tegen inlevering van drie muntjes.

Blije mijnheer Pouw wint LED
TV bij AH Jos van den Berg
Uithoorn - Weer een blij gezicht
bij Albert Heijn Jos van den Berg
in Uithoorn.
Deze keer was het bij de uitreiking van een prachtige LED TV, die

de heer Pouw uit Uithoorn had gewonnen bij een actie van Amstel
bier. Ronald Stoking reikt op bovenstaande foto de prijs uit.
De heer Pouw heeft deze TV ge-

wonnen door mee te doen aan de
actie met Amstel. Bij aankoop van
een actieproduct op het speciale
‘Amstel’-plein kon men meedingen
naar deze prijs.

Dinsdag 17 mei a. s.

Dialezing Vrouwennetwerk
Uithoorn - Wandelen door Barcelona op dinsdagmorgen 17 mei aanstaande om 10.00 uur in De
Schutse aan de Merodelaan. Deze morgen zal Annemarie Teunen ons meenemen met een wandeling door Barcelona.
Zij zal ons Barcelona in al haar aspecten laten zien.
De prachtige luxe woonhuizen, de parken, en de

kerken, zoals de Sagrada Familia, ontworpen door
de architect Gaudi. Barcelona is momenteel zeer
in trek voor de korte stadsvakanties, en zeer waarschijnlijk kan Annemarie Teunen ons nog verder
enthousiast maken over Barcelona, de stad van
Gaudi. Voor leden van NVVH Uithoorn is het gratis,
niet-leden betalen1,50 euro.
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Op 14 mei is de opening van de week in Aalsme
Opening
In de week van 14 t/m 21 mei 2011
vindt voor het eerst in Aalsmeer,
De Ronde Venen en Uithoorn de Week
van de Amateur Kunst (WAK) plaats.
Deze week wordt door Kunstencentrum
de Hint gecoördineerd. Heel veel
organisaties en personen organiseren
activiteiten: koren, verenigingen,
popcentra, dansscholen, De Hint,
beeldende kunstenaars. In deze week
kunnen alle amateurkunstenaars zich
presenteren en iedereen kan meedoen
of komen kijken en luisteren, we werken
samen aan een geweldige WAK week!!
Dankzij de inspanning en bijdragen van
velen is dit uitgebreide programma tot
stand gekomen!
Waarom wordt WAK georganiseerd?
Het WAK fenomeen is ontstaan in
Vlaanderen, en waaiert zich nu ook
in Nederland uit. Het doel is om de
amateurkunstenaar in de schijnwerpers te
zetten, de organisaties, kunstencentra etc.
Er ontstaan bijzondere
samenwerkingsverbanden, men kent
en wordt gekend, kortom: gemeenten
en burgers mogen trots zijn op wat ze
faciliteren en organiseren en wat voor
prachtigs er wordt gemaakt!
De meest actuele informatie over tijden,
activiteiten, aanmelden, eventuele kosten,
locaties, is te vinden op www.dehint.nl.
Zie ook www.waknederland.nl.
Heel veel plezier in de WAK Aalsmeer,
Uithoorn en De Ronde Venen!

Aalsmeer: 14.00 - 15.00 uur

Zijdstraat: plein voor molen De Leeuw, voor alle deelnemers
en publiek: catwalk, flashmob o.l.v. Mariëlle Buskermolen.
Zijdstraat en omgeving: Start Kunst in de Etalage, de hele
week een expositie van beeldende kunst door cursisten
van de Werkschuit bij: Romee Fashion, Wereldwinkel,
Waning Tweewielers, Boekhuis Aalsmeer, Café de Praam,
EKZ Makelaars, Carla de Klerk, Henrita Footwear, Total
Copy Service, Nico Dames, voormalige Dorcaswinkel,
Deportivo, Beau Grandes, Small Talk.
Boekhuis Aalsmeer: start gezamenlijk verhaal schrijven
door klant en bezoeker. Boekenquiz, 10.00 - 17.00 uur.

Mijdrecht: 12.00 -17.00 uur

Raadhuisplein/Dorpsstraat Mijdrecht:
Troupe A’dour, Mini opera, “Liefde in de Venen”.
Tijd: 12.00 - 12.20 en 13.00 - 13.30 uur
Verhalenvertellers De Schatkist, Elza Vis, Joke Dekker.
Tijd: 12.30 - 12.50 en 16.30 - 17.00 uur
Vios, i.s.m. harmonie “De Adelaar”, Weesp, Viribus Unitis:
Optreden leerlingenorkest o.l.v. Maddy Kuijlenburg.
Tijd: 13.45 - 14.00

Kunstwandelroute omgeving Zijdelmeer, Omwonenden
Zijdelveld.
Tijd: 12.00 - 17.00 uur.
Deelnemers: Nr. 37, Irmgard en Henk, gastexposante in
de tuin; Nr. 43, Brigitte Beckering en vriendin, keramiek;
Nr. 46, Leo Heskes, fotografie; Nr. 49, Joke van Vliet,
beschilderde eenden in het water; Nr. 50, Monique
Dongelmans, beelden; Nr. 56, Paula Schulte, gastexposant
met keramiek en schilderijen; Nr. 66, Fam. Dielen, sieraden,
keramiek, tiffany glas en lood, Restaurant De Franse Slag,
gastexposante met schilderijen.
Gedichten van dichtkunstenaars van de Uithoornse
Poëziegroep worden getoond langs het wandelpad en op
het kerkhof. Enkelen van hen zullen ook hun gedichten
voordragen.
Disco en dansmuziek, Disco voor omwonenden e.a. door
DJ Stijn en Coen Lugtmeijer. Buurtbeheer Thamerdal,
Grote Tent De Hint.
Tijd: 19.00 - 22.00 uur.

Pr. Christinalaan 120, De Hint, tent en buitenterrein.
Thamerdalfestival en Open Dag De Hint, i.s.m. buurtbeheer
Thamerdal.
Hint Open Dag, informatie en kennismaken met
instrumenten.
Workshop voor drummers, De Hint/Maarten Rongen.
Tijd: 15.00 - 16.30. Aanmelden: admin@dehint.nl.
Presentatie workshop drummers , Grote tent.
Tijd: 17.00 uur
Workshops en presentaties o.a. vliegers maken,
ballonnenartiest, vingerverven, schminken, springkussen
voor kinderen, bingo voor jong en oud. Koek en Zopie tent
Kate & Go, ideeën en vragen over en voor buurtbeheer
mogelijk. Buurtbeheer Thamerdal.
Tijd: 13.00 - 17.00.
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Openbare repetities:

• Show en Jachthoornkorps, 20 mei Kudelstaart,
Bilderdammerweg 116, 19.30 - 21.30 uur
• Jong Sursum 18.45 uur en Sursum Corda, 20.00 uur,
20 mei, Aalsmeer, Irene, Kanaalstraat 12.
• St. Paraplu: mondorgelclub,16 mei, 13.30 - 16.30
Wilnis, Joostenlaan 28
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Meezingen/meeluisteren met:

Optreden De Hint Big Band o.l.v. Leon van Mil.
Tijd: 15.00 - 16.00
Start Kunst in de Etalage: de hele week een expositie van
beeldende kunst door kunstenaars uit de omgeving bij:
Van Yperen Mode, Bonne Nuit, ING Nederland, Makelaars
O.G. BV, Prego mannenmode, SunCare Mijdrecht,
AnneWoon, Globe Reisburo, Gall&Gall, Mandy Leek
Interieurs en meubelstoffeerderij, Ambachtsbakker De
Kruyf, Karamba Kids Store, Unive Groene Hart, Café Het
Rechthuis, Appalonia, Jan Willem van Walraven, Oogmerk
Opticien Van der Zwaard, Backstage Hairfashion,
Drogisterij Parfumerie Stoop BV, De dierenspecialist
Mijdrecht, Van Rossum makelaardij o.g., Vida makelaars
og., Foto Marcel, Walk Inn, Frans Versteeg, Buko audiovideo, Hizi Hair, Wuite VT Mode, Quality kappers v.o.f.,
Decibel Hoortoestellen.

optreden op dezelfde dag op 21 mei in Aalsmeer,
repetitie: 1e J.C.Mensinglaan 29, 09.30 - 15.00,
optreden: Burgerzaal, Raadhuisplein 16.00 uur.

Expositie schilderijen T. van den Bosch, G. Vasquez.
De Hint.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur + gehele week

Optreden van vrouwenprojectkoor Passepartout o.l.v.
Manja Korper.
Tijd: 14.10 - 14.40 uur

Uithoorn: 13.00 - 17.00 uur

De WAK-week is
mede mogelijk
gemaakt door het
RABO-Dichtbijfonds

Gezamenlijk schilderij maken, o.l.v. Arlette Ybema.
Voor jong en oud, De Hint.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Workshops en activiteiten
Als je al een instrument speelt kun je
o.a. meedoen aan:

• Drumworkshop op 14 mei in De Hint, Uithoorn
(Pr. Christinalaan 120) + presentatie
• Blokfluiten met de Blokfluitstudio op 15, 18 en 20
mei in Abcoude met Anne Kerwitsch,
W. van Abcoudelaan 10. Voor tijden zie
www.dehint.nl/WAK
• Dwarsfluiten op 16 mei in De Hint Uithoorn,
Pr. Christinalaan 120, 19.00 - 20.30 uur
• Djembé presentatie op 16 mei in Kudelstaart,
Herenweg 19, 20.30 uur
• Drumworkshop voor iedereen die een beetje kan
drummen op 18 mei in De Hint, Aalsmeer,
15.00 - 17.00 uur
• Jammen (ook al heb je dat nog nooit gedaan!) op
19 mei in De Hint, Uithoorn, Pr. Christinalaan 120,
19.30 - 21.30 uur
• Op je viool of cello lekker gaan improviseren op
19 mei in De Hint, Uithoorn, 18.00 - 19.00 uur
• Workshop door Sursum Corda, voor Jozefschool
groep 5 en 6, 19 mei.
• Play in: in gezamenlijk HaFA-orkest spelen en

• Kinderkoor Xing, 16 mei in Uithoorn, Obs de Kajuit,
15.45 - 16.45 uur.
• Gospelkoor Rovenians, met introductie over gospel,
16 mei in Mijdrecht, De Rank, Pr. Bernhardlaan 2,
20.15 - 22.15 uur
• Con Amore ,16 mei in Aalsmeer, Kanaalstraat 12,
19.30 uur
• Soundsation, 17 mei in Aalsmeer, Oude Veiling,
Marktstraat 19, 20.15 - 22.15 uur.
• Sonority, 17 mei in Aalsmeer, Heliomare,
Zwarteweg 98, 20.15 - 22.15 uur.
• Kaaijk & Co, 17 mei in Aalsmeer, Bacchus,
Gerberastraat 4, 20.00 uur.
• Fiore, op 17 mei in Kudelstaart, St.Jan Geboortekerk,
Kudelstaartseweg 247, 19.30 - 20.45 uur.
• Creatonkoor, lekker o.a. canons zingen op 18 mei in
Abcoude, Broekzijdselaan 46, 20.00 - 21.45 uur
• Ackoord, 18 mei Uithoorn, De Burght, Potgieterplein
4, 20.00 - 22.00 uur
• Sing In met projectkoor De Hint, 18 mei Uithoorn,
De Hint, Pr. Christinalaan 120, 20.00 - 21.30 uur
• Da Capo popkoor, 19 mei in De Hint, Uithoorn,
Pr. Christinalaan 120, 19.00 - 19.30 uur
• Bindingkoor,19 mei in Aalsmeer, Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat 55, 19.45 uur.
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STAGE
MUSIC SHOP
Schoolstraat 7 • Aalsmeer • Tel: 0297-328044
Schoolstraat 7 • Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Prinses Christinalaan 125 • Uithoorn • Tel: 0297-328044
Prinses Christinalaan 125 • Uithoorn • Tel: 0297-328044

MUSIC SHOP
STAGE

www.waknederland.nl

Deze festivalkrant is t

2011

Gecoördineerd door:

AK-week

eer, Mijdrecht en Uithoorn.
• Smartlappenkoor, 19 mei in Aalsmeer, Bacchus,
Gerberastraat 4, 20.30 uur.
• Ackoord en Emmauskoor, 21 mei in Hoogmis,
Uithoorn, Potgieterplein 4, 19.00 - 20.00 uur.
• Passion, wereldkoormuziek, 21 mei Uithoorn,
Pr. Christinalaan 120, workshop + presentatie
15.00 - 16.00 uur

Concert, 15 mei door Con Amore in Nes a.d.
Amstel, Urbanuskerk Amsteldijk Zuid 145,
14.15 uur.

Docenten van De Hint geven gedurende de hele
week voorstellingen/concerten onder de titel
“Word Wakker” voor groepen 3 en 4 van de
basisscholen in Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde
Venen:

16 en 18 mei om 09.30 en 10.45 uur en 19 mei om 09.30
uur, Uithoorn, De Hint, grote tent, Pr. Christinalaan 120.

17 mei, Mijdrecht, De Meijert, v.d. Haarlaan 6,
09.30 en 10.45 uur.

18 mei, 10.45 uur en 20 mei 09.30 en 10.45 uur, Kudelstaart,
De Spil, Spilstraat 5.

Meedansen met:
• SV Omnia, WAK deelnemers en publiek, catwalk en
flashmob, 14 mei, Aalsmeer
• SV Omnia - Aalsmeer, Rozenstraat 2B en Kudelstaart,
Edisonstraat 6, op 16, 17, 19 en 20 mei,
zie www.dehint.nl/wak
• Dance Centre Jolanda van Beek op 18 mei, Uithoorn,
A. v. Schendellaan 57, openbare lessen vanaf 13.15 uur,
zie wwwdehint.nl/wak

Toneel:

• Openbare lessen Theatersport van De Hint in de
Oude Veiling, 16 mei in Aalsmeer, Marktstraat 19,
Tijd: 17.00 - 18.45 (8-12 jaar) 18.45 - 20.00 (13-17 jaar).
• Durven & Doen met Astrid Millenaar op 18 mei in
Mijdrecht, OBS De Trekvogel, Karekiet 49, Mijdrecht,
16.00 - 17.00 uur
• De Regenboog: Openbare repetitie musicallessen op
18 mei in Mijdrecht, De Meijert, v.d. Haarlaan 6,
18.30 - 20.30 uur.
• Toneelvereniging Kudelstaart: voorstelling
“Bedkwartet “ van Alan Ayckbourn, op 20 en 21 mei
in Aalsmeer, Oude Veiling, Marktstraat 19, 20.00 uur.

Dansen, muziek en en meer:

• Disco voor jong en oud, 14 mei, De Hint Uithoorn,
zie opening WAK
• DJ leren draaien voor jong & oud, 17 mei in The Mix,
Uithoorn, v. Seumerenlaan 1, 19.00 - 21.30 uur
• VJ workshop, 19 mei in N201, Aalsmeer,
Zwarteweg 90, 19.30 - 23.30 uur
• Alles van Hip Hop 20 mei in the Mix, Uithoorn,
v. Seumerenlaan 1, 19.30 - 22.00 uur
• Live elektronische muziek, 20 mei N201, Aalsmeer,
Zwarteweg 90, 21.00 - 03.00 uur.
• Rappen met rapper Charlie May op 20 mei in
Bibliotheek Mijdrecht, v.d. Haarlaan 8,19.00-20.30 uur
• Jeugddrumfanfare KnA: 21 mei Uithoorn, rondgang
Thamerdal, vanaf 14.30 uur, start de Hint,
Pr. Christinalaan 120.

Dansvoorstelling:

• K.D.O. op 14 mei in De Kwakel, Vuurlijn 51,
15.00-16.30 uur
• Balletschool Abcoude,Linda van Nimwegen op
21 mei in Abcoude,Theater Piet Mondriaan,
Broekzijdselaan 46, 19.00 uur.

Schilderen en boetseren (ook als je dat nog nooit
gedaan hebt!):

• Beeldhouwen met Corinne Bredemeyer op 14 mei in
Mijdrecht, Atelier, Genieweg 45, 14.30 - 17.00
• Schilderen op 14 mei ( gezamenlijk schilderij) met
Arlette Ybema in De Hint, Uithoorn, 13.00 - 17.00 uur
• Schilderen op 14 mei “Expres yourself through art
à la Kandinsky” met Margriet Post, voor volwassenen
en kinderen , Abcoude, Achter de Kerken 56,
14.30 - 16.30
• Schilderen op 15 mei , “Wie ben ik, kleurig en
expressief” met Margriet Post. Voor volwassenen en
kinderen, Abcoude, Achter de Kerken 56,
15.00 - 17.00.
• Schilderen op 14 mei, “expressionistisch
schilderen” met Marion Stok van Dongen in
Vinkeveen, Herenweg 10 bg, 13.00 - 16.30
• Tekenen en schilderen op 21 mei met de Werkschuit,
voor kinderen en volwassenen, Aalsmeer,
Het Stommeerkwartier, Baccarastraat 15,
13.00 - 15.30 uur.

En verder:

• Cultuurcafé De Ronde Venen 17 mei in Vinkeveen,
De Boei Kerklaan 32 19.30 uur: presentatie van
de nieuwe uit-website www.uit in de Ronde
Venen. nl, lezing door Friederieke Weisner,
Kunstfactor, over kansen en ontwikkelingen binnen
de amateurkunsten. Tevens Expositie kantkunst van
Mirjam Schavemaker
• De Binding, Aalsmeer, 18 mei, Circusdag voor
kinderen 6-12 jaar, Zijdstraat 53, 13.00 - 16.30 uur.
Aanmelden.
• Bacchus, 14 mei, Aalsmeer: maak een spannend
verhaal met foto’s, fotoworkshop/-tocht, voor
kinderen van 7-14 jaar, 14.00-18.00 uur
• Voorlezen en kinderdisco op 20 mei, 17.00 uur.
Bacchus, Gerberastraat 4, Aalsmeer

Feestelijke afsluiting WAK week

Beeldende Kunst en literatuur:

• Kunstwandelroute: op 14 en 15 mei rond het
Zijdelmeer, Uithoorn, zie opening
• Kunst in de Etalage: gehele week in Mijdrecht en in
Aalsmeer, zie opening
• Bibliotheek Aalsmeer, Markstraat 19 a: gehele week
expositie foto’s en gedichten
• Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat 12: gehele week, zelf
meeschrijven aan verhaal, Boekenquiz
• De Regenboog, 19 mei, Gedichten/Elfjes schrijven
o.l.v. M. Ham, voor groepen 5 van de Regenboog
school, 13.00 - 14.00 uur.
• Fam. Dielen, 21 mei Uithoorn: Zijdelveld 66a
11.00 - 16.00 uur, expo. Sieraden, keramiek,
tiffany glas-in-lood.
• St. Paraplu: Kaarten maken 17 mei 09.30 - 12.30 uur,
Wilnis, Joostenlaan 28
• N201, op 20 mei tijdens live electronische
muziek: presentatie op groot scherm van jonge
amateurfotografen en grafische (hobby) kunstenaars.
Aalsmeer, Zwarteweg 90, Tijd: 21.00 - 3.00

Burgerzaal, Aalsmeer 21 mei: met optredens, exposities en
nog veel meer ! O.a. concert play-in Aalsmeer, voorlezen
gezamenlijk gemaakt verhaal, gemaakt in het Boekhuis.
Expositie fotoworkshop Bacchus van 14 mei, Bibliotheek
in de Burgerzaal: expositie foto’s en gedichten, fotoimpressie WAK-week. Burgerzaal, Raadhuisplein. Iedereen
is van harte welkom van 15.00 tot 18.00 uur.

OPEN DAG
Kunstencentrum De Hint
14 mei 13.00-17.00 uur.

Op de openingsdag van de
WAK-week wordt de jaarlijkse
Open Dag van De Hint gehouden,
in Uithoorn, Prinses Christinalaan
120. Op deze dag kan worden
kennisgemaakt met diverse
instrumenten, docenten en lessen.
Tevens is er informatie beschikbaar
over het bestaande en nieuwe
cursusaanbod van volgend jaar in
de gemeenten en de eerste Hint
vakantieweek die deze zomer wordt
gehouden. De dag is extra feestelijk
door de vele andere activiteiten en
optredens in het kader van
de WAK.

ROTARY

AALSMEER UITHOORN
Dorpsstraat 1 • Nieuwveen • Tel: 0297-540124
Dorpsstraat 1 • Nieuwveen • Tel: 0297-540124
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AALSMEER UITHOORN

tot stand gekomen dankzij bijdragen van hierbovengenoemde.

www.dehint.nl
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Geslaagde Sport & Spelinstuif
van brede school Legmeer!

Wielrenners uit de regio
beklimmen Alpe d’Huez
Regio - Een groep van 48 wielrenners, onder wie een groot aantal
uit Uithoorn, Mijdrecht, De Hoef en
Nieuwkoop gaat aanstaande vrijdag
13 mei de Alpe d’Huez beklimmen.
Zij doen dit deels omdat zij het bedwingen van de ‘Nederlandse’ berg
een uitdaging vinden, maar vooral
om geld in te zamelen voor de stichting KiKa.
Twee vriendengroepen waren al enkele jaren – los van elkaar – van plan
naar Frankrijk te reizen om de beroemde berg uit de Tour de France
te beklimmen. Maar om de een of
andere reden kwam het er nimmer
van. Totdat vorig jaar de groepen
met elkaar in contact kwamen en ze
besloten dat het in 2011 echt ging
gebeuren. Omdat een groot deel
weinig of geen fietservaring heeft
en een beklimming van de alp geen
sinecure is, zijn ze inmiddels in training gegaan.
Mede door de hulp van een groot
aantal sponsors rijden ze in Frankrijk in uniforme kleding. Het is de
bedoeling dat zij in hun flitsende
outfit minimaal 18600 euro bij elkaar fietsen voor KiKa. Ben Span-

jaard, een van de deelnemers: ,,De
berg is 1860 meter hoog. Als je die
meters met tien vermenigvuldigt
kom je uit op dat bedrag. Momenteel is iedereen druk bezig met het
vinden van sponsors. Op het werk,
binnen de sportvereniging, in het
uitgaansleven, noem maar op. Overal zoeken we mensen die ons willen steunen.’’
In eerste instantie was het de bedoeling mee te doen aan de zesde
editie van Alped’HuZes, die op 8 en
9 juni wordt gereden. Ook de deelnemers aan Alped’HuZes, van wie
sommigen de alp op één dag maar
liefst zes keer beklimmen, zamelen
geld in voor de kankerbestrijding.
Maar omdat een groot deel van de
groep begin juni andere verplichtingen heeft, is besloten een maand
eerder van start te gaan. Kunnen de
deelnemers aan Alped’HuZes rekenen op een organisatie die de zaken regelt, deze groep (en aanhang)
doet alles zelf.
Spanjaard: ,”We reizen met een grote bus naar Frankrijk, waar we twee
nachten in een hotel verblijven. We

vertrekken in de avond van woensdag 11 mei en komen naar verwachting de volgende dag rond het
middaguur aan. Op donderdagmiddag hebben we dan nog tijd om te
trainen, waarna een dag later de beklimming van de Alpe d’Huez op het
programma staat. Op zaterdag willen we ook nog de Galibier, zo’n vijftig kilometer verder, oprijden. In de
avond van zaterdag beginnen we
aan de terugreis.’’
Donatie
Degenen die het initiatief van de
wielrenners willen ondersteunen
kunnen hun donatie overmaken
op een speciaal aangevraagd rekeningnummer: 50.61.86.081. Deze rekening staat op naam van A.M.
van den Belt, inzake KiKa. Een andere mogelijkheid is voor 6,95 euro
de mascotte (de KiKa beer) van de
stichting KiKa te kopen. Deze beer
staat symbool voor steun en liefde voor kinderen in moeilijke tijden. Voor meer informatie kunnen
belangstellenden per e-mail contact
opnemen met Ton van den Belt:
tonvandenbelt@hotmail.com.

Michael Woerden wederom
winnaar Ronde Hoeploop
Regio - Afgelopen zondag is Veenloper Michael Woerden wederom
de winnaar van de Ronde Hoeploop
geworden. Hij bouwde daarmee zijn
inmiddels indrukwekkende reeks in
deze loop met start en finish in Ouderkerk aan de Amstel verder uit.
Voor de start had Michael al het indrukwekkende aantal van vijf overwinningen, waarvan vier op rij, en
drie tweede plaatsen in deze loop
over 17 kilometer staan.
De deelnemers kregen het klassieke rondje om de Ronde Hoeppolder voorgeschoteld, met de passage door Waver. De omstandigheden voor de 340 deelnemers waren
zwaar te noemen: een harde wind,
uiteraard altijd meer tegen dan voor,
en de hitte. Gelukkig had de organisatie extra verzorgingspunten ingelast en maken de bewoners er traditie van om met water langs de kant
te staan.

Zesde
Michael Woerden voegde een zesde overwinning aan z’n totaal. Daar
ging wel een felle strijd aan vooraf. Z’n naaste concurrent volgde
uitsluitend in het begin. Ondanks
de veelvuldige versnellingen duurde het tot 11 kilometer, voordat Michael een gaatje kon slaan. Hij finishte in 59.16 met een kleine voorsprong van zo’n 40 seconden op
nummer 2.
‘De hardlopende postbode’ Frans
Woerden liep een goede wedstrijd
in Ouderkerk. Afgelopen vrijdag
had Frans de opnames van het programma ‘Man bijt hond’, waarin hij
aan de tand werd gevoeld over z’n
sport’verslaving’. De uitzending is
in september. Frans finishte als vijftiende in 1.09.09. Mark Baas was tevreden met z’n tijd van 1.13.35. Martien Lek zat niet al te ver achter
hem: 1.14.53.
Voor Johan Baas is de Ronde

Hoeploop altijd een bijzondere loop.
Hij komt dan namelijk langs zijn ouderlijk huis.
Elk jaar verzamelt de familie zich aan
de dijk om de lopers aan te moedigen. Johan liep dankzij de aanmoedigingen een tijd van 1.20.15.
‘Good old’ Jos Snel was natuurlijk ook weer van de partij in Ouderkerk. De jaren lijken voor hem
niet te tellen: 1.23.55. Henny Buijing
had het zwaar bij deze warme Ronde Hoeploop. Hij liep een tijd van
1.24.47. Jos Bunschoten zat anderhalve minuut achter hem: 1.26.13.
Bert van Diemen volgde in 1.2
6.40 en Rob van Zijtveld 1.27.41.
Enige Veenloopster op de lange afstand was Karin van Zijtveld. Zij liep
in deze warmte en op de voor haar
lange afstand een mooie tijd van
1.31.23.
Er was nog wel een Veenloopster op
de 5,5 km, namelijk Yvonne Buijing.
Zij liep 39.40.

Legmeervogels blijft
maar winnen
Uithoorn - Na een door de KNVB
gegunde rustperiode van meer
dan 4 weken mochten de LMV
Vet 1 tijgers eindelijk weer eens
de voetbalschoenen aantrekken. Voor sommigen was het zelfs
weer even zoeken waar de voetbalschoenen ook weer lagen. Het
weer zat mee en op het zonovergoten sportpark Randhoorn werd
er dan ook om 14.00 uur enthousiast afgetrapt tegen TABA vet 1.
Al snel bleek dat TABA niet heel
veel zou kunnen betekenen tegen het LMV collectief. Het eerste
doelpunt viel redelijk snel. Aanvaller Marco W gaf een voorzet
bij de tweede paal waaruit spits
Sjoerd de 1-0 kon maken. Hierna
ontstond een korte fase waarin
Taba gevaarlijk voor het doel van
LMV kon komen. Al snel werd het
TABA verzet definitief gebroken.

De 2-0 werd gemaakt door dit
maal Marco W zelf. De 3-0 door
Sjoerd uit een schitterende pass
van middenvelder Henk. Na een
serie hoekschoppen van Dennis
kwam uiteindelijk de bal op het
hoofd van Sjoerd terecht die hiermee via de keeper en een TABA
speler de 4-0 als rust score op het
bord kreeg.
Na de thee pauze kwam er een
aantal omzettingen en nam Sander zijn favoriete spitspositie weer
in. Laatste man Bas had een zeer
goede eerste helft gespeeld en
werd gespaard voor de komende belangrijke wedstrijden. Paul
wist hem probleemloos te vervangen. Marco S. liet zich terugzakken als back op de plek van veteraan Sjuul, waardoor Dennis
links half ging spelen en Marco
W. zijn vaste plek in het midden

samen met Co ging invullen. Het
begin was even wennen maar al
snel raakte spits Sander op dreef
en maakte zowel wel de 5-0 als de
6-0. Uiteindelijk pikte ook Dennis
zijn doelpuntje mee waardoor de
eindstand van 7-0 werd bereikt.
Hiermee kwam een einde aan de
wedstrijd en heeft VET1 weer ritme kunnen opdoen voor de kraker tegen SCW aanstaande zaterdag. Deze wedstrijd zal gaan bepalen wie er de terechte kampioen van de eerste klasse in dit
seizoen zal worden. In ieder geval
heeft LMV zijn ongeslagen status
voortgezet en is de verdediging
met in de hoofdrol keeper Robin
het minst gepasseerd tot nu toe
in deze klasse. Man of the Match
was ditmaal Co die centraal op
het middenveld een meer dan belangrijke rol vervulde.

Uithoorn - Op dinsdag 3 mei was
de brede school Legmeer voor het
eerst omgetoverd tot een ware
Sporttempel. Maar liefst 176 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
deden mee aan uitdagende (sportactiviteiten. Samen met de combinatiefunctionaris Sport Hester van der
Putten organiseerden vijf HvA-studenten van de opleiding SM&O deze actieve middag in de meivakantie. Dat er behoefte is aan (sportieve) activiteiten is na deze geslaagde
middag wel duidelijk! Kinderen waren enthousiast aan het pingpongen, tekenen, springen, dansen en
klauteren. Maar ook het spookhuis,
de airtrack en de klimmuur waren
zéér geliefd. Voor het eerst, na de
opening van de brede school Legmeer in oktober 2009, klommen de
kinderen uit de wijk en de kinderen
van de Uithoornse Kinderopvang
met een gordel om in de klimwand.

aan het Zijdelwaardplein op te hebben gingen de kinderen tevreden
naar huis. ‘Wanneer is er weer een

Sport en Spelinstuif?’, werd veel geroepen toen de ouders hun kinderen kwamen ophalen.

Na een glas limonade en een gesponsorde appel van Goudreinet

Hurley JA1 tegen Qui Vive JA1
De Kwakel - De jongens van Qui
Vive A1 stonden zaterdag 7 mei voor
een zware opgave. Er wachtte een
IDC-competitiewedstrijd tegen Hurley in het Amsterdamse Bos. De Uithoornse formatie miste door verschillende oorzaken maar liefst 5
basisspelers. De opengevallen plekken werden door jongens uit de B1
ingevuld.
Een pittige klus
Het zou al met al zeker een pittige
klus worden en dat bleek al snel na
aanvang van de wedstrijd. Aanvankelijk kon het team uit De Kwakel
nog aardig meekomen. Hurley kreeg
weinig kansen om in de Uithoornse cirkel te komen. De Qui Vivenaren kwamen zelf echter ook nauwelijks aan aanvallen toe. Een behoorlijke tijd bleef de wedstrijd zodoende in evenwicht.
Bij de eerste keer dat Hurley echter
kans zag door te breken leidde dit
meteen tot een doelpunt, waardoor
Qui Vive tegen een achterstand aan
keek. Hurley werd nu steeds sterker. Qui Vive had het moeilijk. Het
goede niveau dat de mannen van de
A1 dit seizoen al zo vaak lieten zien
werd nu bij lange na niet gehaald.
Het was duidelijk dat de ‘gelegenheidsformatie’ die de A1 deze dag
was niet in z’n gewone spel kon komen, daarvoor waren er te veel omzettingen nodig.

Strijdend ten onder…..
Na de rust probeerden de jongens
van de A1 de draad weer op te pakken en iets terug te doen. Dit was
ook te zien aan het spelbeeld. Het
was nu niet meer Hurley dat de boventoon voerde, ook Qui Vive kwam
nu beter uit de verf en verscheen af
en toe ook voor de goal van Hurley.
Echt grote kansen waren er echter
niet. In ieder geval zag Hurley nu
ook geen kans meer te scoren.
Vanwege het warme weer werd er
halverwege de tweede helft een
korte extra pauze ingelast, zodat
de mannen even bij konden komen. Het was dan ook echt behoorlijk warm.
Na dit korte intermezzo werd de
wedstrijd hervat. Hurley zette nog
eens aan. Qui Vive kreeg het nu
weer moeilijker. Hurley was een
aantal malen dicht bij een treffer,
maar de Amsterdamse aanval maaide een aantal keren op het beslissende moment over de bal, of sloeg
naast het doel van keeper Kaas.
Toch scoorde Hurley nog een keer

en zo eindigde de wedstrijd met een
4-0 nederlaag. De A1 was strijdend
ten onder gegaan…..
Het is jammer dat de punten in het
Amsterdamse Bos bleven. Twee eerdere matches tegen Hurley dit jaar
werden beide gewonnen. Daarbij
was Qui Vive na de winterstop aan
een goede reeks bezig. Het team
van coach Erik Otto en manager
Pieter Bas Kolenberg speelt dit seizoen een hele volwassen, degelijke
partij hockey. Afgelopen zaterdag
was het echter een te zware opgave.
Volgende week speelt Qui Vive thuis
tegen Victoria uit Rotterdam. Ook
dan mist de A1 wederom een aantal basisspelers. De jongens moeten
dan dus weer ‘aan de bak’.
Het seizoen zit er nu bijna op. Nog
twee wedstrijden en dan is het klaar.
De mannen van de A1 zullen er in
de laatste twee wedstrijden die over
zijn alles aan doen om nog een aantal punten binnen te halen, dat is zeker. Wij wensen Qui Vive A1 daarbij
veel succes!

Het moet gezegd worden dat de invallers van de B1 er alles aan deden om de A1’ers zo goed mogelijk
bij te staan, waarvoor lof! Een echt
op elkaar ingespeeld team stond er
daarmee helaas niet. Qui Vive speelde echter vol goede moed dapper
door. Ondanks het moedige verweer
zagen de jongens van Hurley voor
de rust nog twee keer kans voor
het doel van Qui Vive te verschijnen, hetgeen twee treffers ten gevolge had. Bij het rustsignaal keek
Qui Vive dus tegen een 3-0 achterstand aan.

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Ton Duivenvoorden wint
1 en 2 in Noord-Holland
Regio - Zaterdag stond de eerste
Midfond (midden afstand)vlucht
van dit seizoen op het programma,
en het werd voor P.V. Rond de Amstel een gedenkwaardige. De duiven werden zaterdag om 8.15 uur in
het Franse plaatsje Laon (gemiddelde afstand 307 km) gelost, met een
hele zwakke ZZO wind, het was bijna windstil. Maar in de bovenlucht
moet de wind veel harder gewaaid
hebben, want ruim binnen de drie
uur vliegen waren de eerste duiven al weer terug op het hok. Om
10.59.11 uur klokte Ton Duivenvoorde uit De Hoef zijn eerste duif, en 2
seconden later zijn tweede. Normmaal gesproken zijn de kortste afstanden met een dergelijke wind in
het nadeel, mits er andere factoren
een rol gaan spelen, en een daarvan is de gemotiveerdheid van de
duiven, zodat ze zich goed kunnen
oriënteren. De duiven van Ton waren dusdanig gemotiveerd, dat ze
het presteerden om verreweg de
twee snelste duiven van de Afdeling
Noord-Holland te worden, het verschil met nummer drie was 23 me-

ter per minuut. De snelheid van deze twee duiven was 1861,683 meter per minuut en 1861,305 meter per minuut ofwel 111,70 km en
111,67 km per uur. In al dat geweld
werd Wim Könst uit Uithoorn keurig
3e, en Henk Snoek uit De Kwakel 4
en 5. In de afdeling werd Wim 14e,
Henk 46e en Wim Wijfje uit De Kwakel 98e met 19.850 duiven in concours. In Rayon F werd Ton ook 1 en
2, Wim Könst 4e, Henk 9e, Wim Wijfje 16e, Martien v.d. Hoort 20e, Rob
v.d. Wal 24e, Hans Half 27, Bosse &
Zn 28e, Ron den Boer 34e, VerweijCastricum 35e, Ginkel&Berg 49e en
Martin Bosse 77e. In totaal stonden
er 21 duiven van Rond de Amstel
bij de eerste 100. Martien v.d. Hoort
werd eerste in de B-groep.
Uitslag:
A.M. Duivenvoorde
W. Könst
H.P. Snoek
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
R. v.d. Wal
H. Half

Bosse & Zn
R. den Boer
Verweij-Castricum
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt
inneemt.

De Garagevariant
is zo gek nog niet
Uithoorn - Vorige week werd
in de ingezonden brieven rubriek door twee lezers gereageerd op een eerder interview
met wethouder Levenbach
over de garagevariant als knip
in de oude N201. Omdat beide
inzenders met grote zekerheid
meenden te moeten stellen dat
zij geen bewoners kunnen vinden die het met de wethouder eens zijn, wil ik hierbij minstens zo stellig mijn vinger opsteken. Elk plan dat het dorpscentrum verkeersluw maakt en
de mogelijkheid creëert er ein-

delijk een aaneengesloten en
gezellig gebied van te maken,
is voor mij als bewoner van het
oude dorp een goed plan.
Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is wel dat de uiteindelijke oplossing geen extra sluipverkeer door het dorp
geeft. Dat ik op weg naar de
A2 daarvoor wat extra moet
gaan omrijden heb ik hier
graag voor over.
Jaap Dijkstra
Emmalaan

Eerlijkheid
duurt
niet het langst!!
Mijdrecht - Ik heb met veel
verbazing het bericht gelezen dat een jongen die
luchtjes bij een drogist heeft
gestolen en met zijn ouders
teruggaat om dit op te lossen, wordt opgepakt door de
politie.
Wat vind ik dit zielig zeg, van
deze drogist, dat deze de
politie inschakelt.
Als eerste wil ik zeggen dat
stelen niet hoort en dat winkeliers hier veel schade van
ondervinden.
Maar deze familie komt het
oplossen en als ze niet langs
waren geweest, dan had de
winkelier niet eens geweten
wie die geurtjes had meegenomen. Daarnaast vind
ik het heel moedig van deze familie om het op te lossen met de winkelier.

Mijdrecht - Nog maar net geopend, hoorden de eigenaren
van het nieuwe Mijdrechtse Restaurant ‘FF Makkelijk’ over het
probleem van ’t Pruttelpotje…
Door de verbouwing in All-Round
konden de gasten van eetcafé ’t
Pruttelpotje daar niet terecht. Het
eetcafé, dat is opgezet voor mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen, biedt
hen de gelegenheid om elke 14 dagen op maandag gezellig met elkaar
te eten. Een groep vrijwilligers ontvangt de gasten voor een door hen

bereid diner. Dit vindt normaal gesproken plaats in jongerencentrum
All-Round. Vanwege de verbouwing
viel daar deze maandag alléén stof
te happen!
Toen ze dit bij ‘FF Makkelijk’ hoorden, boden ze spontaan aan de
groep in hun nieuwe grill-restaurant te ontvangen en te verwennen
met o.a. heerlijke kipfilets in whisky/knoflooksaus, kipsatés of spareribs met knapperige frietjes en lekkere salade. En als extra verrassing
trakteerden ze óók nog op ijs met
vruchtjes en slagroom toe. Iedereen
heeft zitten smullen!

van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Hotel-restaurant de Vergulde Wagen,
Dorpsstraat Wilnis

De jongen moest met de
spreekwoordelijke
billen
bloot en heeft zeker geleerd
van de actie van de ouders
om zijn eigen fouten te gaan
herstellen.

toen

Deze jongen is genoeg gestraft door zijn excuus aan te
bieden bij de drogist en de
schade te vergoeden.
Ik vind het een groot compliment voor de ouders om
zo op te treden en de jongen groots dat hij zijn fout
zo heeft hersteld.
De winkelier………………..
tja, laat ik daar maar niets
over zeggen.
Helaas is het bij sprookjes
wel zo, maar in het echte leven niet altijd, dat eerlijkheid
het langst duurt.
Menno Bosma
Mijdrecht

Scouting Jan van Speyk
verkoopt weer plantjes!

Restaurant ‘FF Makkelijk’
redt gasten ‘t Pruttelpotje

Het Historische hoekje

Mijdrecht - De jaarlijkse plantenactie van Scouting Jan van Speyk
uit Mijdrecht begint een fenomeen
te worden. Want wie kent het niet:
scouts voor de deur met een aanhanger vol met fuchsia’s, vlijtige
liesjes, geraniums en allerlei andere kleurige plantjes.

scouts netjes bij de deur gebracht.
Door een beperkt aantal aanhangers en de korte tijd kunnen de Jan
van Speykers echter niet overal komen. Daarom is naast de verkoop in
de wijken ook elke actiedag verkoop
bij de scoutingboerderij aan de Oosterlandweg 2b in Mijdrecht.

Dit jaar komen de scouts op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13
mei langs de deuren in de wijken in
Mijdrecht en Wilnis. De plantjes zijn
gunstig geprijsd en worden door de

Iedereen is van harte welkom op 11,
12 en 13 mei van 15.00 tot 21.00 uur.
Meer informatie over de Jan van
Speykgroep en de actie staat op
www.janvanspeykgroep.nl.

Groep 7B van Sint
Jozefschool op kamp

Vinkeveen - Afgelopen maandag 9 mei is groep 7B van de Sint Jozefschool
met luid getoeter vertrokken voor een driedaagse kamp. Natuurlijk werden
zij hierbij uitgezwaaid door heel veel (groot)ouders. Zij gaan naar blokhut
‘de Tra’ in Zeist waar ze drie dagen lang kunnen dollen en plezier maken in
de bossen van Zeist.

GEEN KRANT?

BEL: 0251-674433

NU
De Historische Vereniging “De Proosdijlanden” stelt u mening op prijs! Heeft u
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen?
Stuur ons een e-mail.
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de
Proosdijkoerier met veel artikelen over
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres: info@proosdijkoerier.nl

Profielschets eerste stap
op weg naar benoeming
burgemeester
De Ronde Venen - De Ronde Venen gaat de komende maanden op
zoek naar de burgemeester die het
best bij de gemeente past. De gemeenteraad speelt daarin een belangrijke rol. Een van de eerste stappen die wordt gezet, is het opstellen van een profielschets. Daarin
staat omschreven aan welke eisen
de burgemeester moet voldoen. De
gemeenteraad van De Ronde Venen
stelt in een extra raadsvergadering
op 31 mei de profielschets vast.
De gemeente De Ronde Venen heeft
vanaf 1 januari 2011 een waarnemend burgemeester: mevrouw M.
Burgman. Zij was burgemeester van
de voormalige gemeente De Ronde
Venen. Die gemeente is op 1 januari, samen met Abcoude, opgegaan
in de nieuwe gemeente De Ronde
Venen. Omdat het proces voorafgaand aan de benoeming van een
burgemeester enige tijd duurt, is
mevrouw Burgman tot waarnemend
burgemeester benoemd.
Bij de benoeming van een burgemeester zijn veel personen betrokken. De raadsleden, de vertrouwenscommissie, de Commissaris
van de Koningin, de minister en de
Koningin hebben daarin allemaal
hun eigen rol met als uiteindelijk resultaat de benoeming van een burgemeester die het best bij de gemeente past.

selectie wordt vervolgens voorgelegd aan de vertrouwenscommissie
uit de gemeenteraad, waarin vertegenwoordigers van alle fracties zitting hebben.
De vertrouwenscommissie maakt
uit de kandidaten een nadere selectie en nodigt deze uit voor één of
meerdere gesprekken. Op basis van
de bevindingen doet de commissie
daarna een concept-aanbeveling
aan de gemeenteraad.

Vacature
Voordat de vacature voor burgemeester van De Ronde Venen wordt
opengesteld, stelt de gemeenteraad
eerst een profielschets vast. Waaraan moet de burgemeester voldoen,
welke karaktereigenschappen moet
hij of zij hebben en wat wordt van
hem of haar verwacht? Deze eisen en wensen staan beschreven
in een profielschets. De gemeenteraad van De Ronde Venen zal deze
profielschets in een extra raadsvergadering op dinsdag 31 mei officieel vaststellen. Dit gebeurt in aanwezigheid van Commissaris van de
Koningin Robbertsen van de provincie Utrecht.
Nadat de profielschets is vastgesteld, wordt de vacature door de
minister van Binnenlandse Zaken
opengesteld en kan iedereen daarop solliciteren. De Commissaris van
de Koningin maakt vervolgens een
selectie uit de kandidaten en beoordeelt wie hij benoembaar acht. Deze

- Zoals zij zelf reeds heeft laten weten zal ook waarnemend burgemeester Burgman solliciteren naar deze
baan.

Kandidaten
Op die concept-aanbeveling staan
de namen van twee kandidaten
die de vertrouwenscommissie het
meest geschikt acht. Deze aanbeveling wordt vastgesteld in een besloten vergadering van de gemeenteraad. Aansluitend vindt een openbare raadsvergadering plaats waar
alleen de naam van de eerste kandidaat op de lijst openbaar wordt gemaakt. De gemeenteraad zendt de
aanbeveling naar de minister van
Binnenlandse Zaken, die in het algemeen de kandidaat die als eerste
op de lijst staat voordraagt voor benoeming. De burgemeester wordt
benoemd door de Koningin voor een
periode van zes jaar. De benoeming
van de burgemeester van De Ronde
Venen vindt naar verwachting plaats
in een buitengewone raadsvergadering op 15 november 2011.
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Janskerk knapt zienderogen op van renovatie
Mijdrecht - Nog juist voor Pasen
maakten de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Mijdrecht bekend,
dat de interne renovatiewerkzaamheden (fase 1) van de Janskerk goeddeels zijn afgerond. De protestantse
kerk is een gezichtsbepalend monument in het centrum van Mijdrecht. Belangstellenden konden woensdag 20
april kennismaken met het vernieuwde
interieur van de Janskerk, waarvan het
tweede gedeelte van de renovatie (fase
2) op een later tijdstip nog moet worden uitgevoerd. Daarvoor is een subsidieaanvraag ingediend bij het rijk in
het kader van het Besluit Rijksdienst
Instandhouding Monumenten (BRIM).
De voornaamste delen van het interieur
die een vernieuwing en wijziging hebben ondergaan zijn de halfrondlopende muur achter de tijdelijke preekstoel
en naast het orgel, de galerij, de entree
van de kerk achter de toegangsdeuren
en de andere opstelling van de kerkbanken waardoor een breder middenpad is ontstaan.
In oude luister herstellen
“De bedoeling is om zoveel mogelijk de
kerk in zijn oorspronkelijke staat terug
te brengen, maar ook wat men noemt
toekomstbestendiger en praktischer
in het gebruik te maken”, licht Jan van
Walraven in zijn functie van voorzitter
van het College van Kerkrentmeesters
toe. Hij gaf tijdens een Open Huis, zoals
de gelegenheid tot bezichtiging werd
aangekondigd, een gedetailleerde uitleg over de werkzaamheden en stand
van zaken. “De muur achter de tijdelijke preekstoel is al in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Daarin waren
twee kleurrijke glas-in-loodramen aangebracht, ooit aan de kerk geschonken
door wijlen Johan Verweij ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijk. Die ramen worden nu aan weerskanten tegen de muur in de entree gehangen
met licht erachter. Voor de verplaatsing
heeft Johan vlak voor zijn overlijden
nog toestemming gegeven. De kapstok
die er was, is in de tussengang bij de
opgang naar de galerij verplaatst. De
galerij zelf is overigens helemaal vernieuwd en ingekort tot net achter de
grote daglichtvensters in de zijmuren.
De voorzijde van de galerij is een fraaie
houten wand geworden met gefreesde randen, in dezelfde stijl als de omlijsting van het Bätzorgel. Aan de voorkant worden nog de vergulde krullen
aangebracht zoals je die ziet op de onder- en bovenkant van de pijpen van
het orgel. Op die manier wordt het een
geheel. De galerij rust ook op vier in
stijl gebrachte ‘gietijzeren’ kolommen.
Doordat de galerij kleiner is geworden, blijkt ook de akoestiek veel beter
te zijn. Het gewelf met de trekstangen
zal weinig verandering ondergaan. Dat
is nu eenmaal inherent aan de bouw
van die tijd. Ook twee muren zijn opnieuw gestukadoord en in een lichte
kleur gecoat. Dat is te zien achter de
preekstoel en naast het orgel alsook bij
de achterwand onder de galerij. De zijmuren moeten nog onderhanden worden genomen. Daar zit een laag op die
er helemaal af moet waarna een nieuwe wordt aangebracht die in dezelfde lichte kleur wordt uitgevoerd als de
beide andere muren. Al met al heeft
deze eerste fase al veel geld gekost
waarvan 200.000 euro door de kerkgemeenschap zelf moest worden gefinancierd. Het binneninterieur tot aan
de wand van het kerkportaal is namelijk voor onze rekening. Het andere, zoals het opknappen van de buitenmuren en het portaal, is voor rekening van
het rijk, respectievelijk de gemeente De
Ronde Venen omdat de kerk gedeeltelijk een monument is. Nou hebben wij
het geluk dat destijds de buitenmuren
verkeerd zijn behandeld, waardoor ook
schade aan de binnenmuren is ontstaan door vochtinwerking. Dat nu behoort ook tot fase 2 van de renovatie,
maar komt niet voor onze rekening. Al
met al praat je wel weer over een totaalbedrag van 650.000 euro dat hiermee gemoeid is. Gelukkig zit daar 65
procent rijkssubsidie op. In juli of augustus krijgen wij te horen of het geld

wordt toegekend en kunnen we wellicht volgend jaar met fase 2 van de renovatie van start gaan. Gelukkig hebben wij recent nog geprofiteerd van de
mogelijkheid om voor veertigduizend
euro de klok in de toren te kunnen laten maken.” Aldus Jan van Walraven.
Sfeer verandert mee
Het aannemersbedrijf Bergen en Zeldenrijk uit Kockengen voert de restauratiewerkzaamheden minutieus uit
vakkundig uit. Paul van Vliet uit Loosdrecht is de architect (ook al doet de
naam anders vermoeden…). Tijdens
het Open Huis speelde organist Dirk
Jan Warnaar passende stukken op het
Bätzorgel. In het front van de kerk is
op het antracietkleurige marmerstenen
podium een nieuwe tafel geplaatst, bestaande uit Frans eiken en afkomstig
van één boom. Het tafelblad rust op 12
balken die elk een van de 12 apostelen
voorstellen. Op tafel ligt een prachtige
oude Bijbel, daterend van midden 19e
eeuw. Nu maakt men nog gebruik van
een noodpreekstoel, want een nieuwe is in de maak, evenals bijbehorend
meubilair, doopvont, kaarsenhouders
etc. In het zicht van de kerkgangers
achter de preekstoel komt een aangelicht transparant kruis op de muur met
ervoor de staf van Johannes de Doper,
passend bij de Janskerk die naar hem
is genoemd. Voorts zal in fase 2 ook de
complete oude stenen vloer worden
vervangen door een andere die gelijkenis vertoont met de structuur van het
podium. De bedoeling is ook de entree
van de kerk onderhanden te gaan nemen. Ook daar wil men de oude vloer
graag door een nieuwe vervangen. Al
met al zal de hele sfeer in de kerk in
positieve zin mee veranderen naarmate
de renovatie vordert.
Stukje historie
Al eeuwenlang is er een kerkgebouw
op de plaats waar nu de (voorheen
Hervormde) Janskerk staat. Tot de Reformatie stond er een Rooms-Katholieke kerk. Deze kerk behoorde sinds
1085 tot het Kapittel van de St. Jan (Johannes de Doper) van Utrecht. Als dependance van de Kapittelkerk kreeg
ook de R.K. kerk hier in Mijdrecht de
naam St. Jan. In 1568 kwam het kerkgebouw in bezit van de reformatorische kerken. Sindsdien is de kerk een
paar keer vervangen. De huidige kerk
dateert van 1858. De naam van de kerk
is bij de reformatie niet afgeschaft,
maar in de loop der jaren wel in vergetelheid geraakt. Tot juni 2004; toen
heeft de Kerkenraad besloten om het
kerkgebouw zijn oude naam weer te
geven: de ‘Janskerk’. De naam van de
begraafplaats is ook aangepast waarbij men het nu heeft over het ‘Janskerkhof’’. Het fraaie Bätzorgel dateert van
1842 en is in 1998 gerenoveerd.
Gedachtenisboek
Jaarlijks worden er op het Janskerkhof tussen de 15 en 20 graven geruimd. Voor nabestaanden is dat vaak
een moeilijk proces. Men staat voor de
keuze om ofwel opnieuw grafrechten
te betalen voor een aantal jaren, ofwel
het graf te laten ruimen. Bij het tweede komt er een einde aan de bezoekmogelijkheid van de laatste rustplaats
van een dierbare en verdwijnt de herinneringsplek. Om tegemoet te komen
aan de wens toch een herinnering te
realiseren is er door het College van
Kerkrentmeesters een monument ontwikkeld waarin op natuurstenen strips
de naam, het geboortejaar en het jaar
van overlijden van degene van wie het
graf is geruimd, kan worden vermeld.
Dit monument, dat het ‘Gedachtenisboek’ is genoemd met in het midden
de tekst ‘Dat zij niet worden vergeten’,
is inmiddels naast de Janskerk op het
Janskerkhof geplaatst. Behalve het Gedachtenisboek is sinds twee jaar op het
Janskerkhof ook een Columbarium ingericht. Een waardig monument waar
urnen met as van gecremeerde dierbaren worden geplaatst. Daarnaast is er
ruime gelegenheid voor nabestaanden
om het monument te bezoeken. Meer
weten over de Janskerk? Kijkt u dan op
de website: www.pknmijdrecht.nl.
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KDO grijpt laatste strohalm
en verslaat DWS
De Kwakel - Afgelopen zondag speelde het eerste van KDO
tegen het Amsterdamse DWS.
KDO stond voor aanvang van de
wedstrijd vier punten achter op de
nacompetitieplaats twaalf. Met nog
twee wedstrijden te gaan was KDO
er dus alles aan gelegen om in de
thuiswedstrijd tegen DWS een goed
resultaat neer te zetten. DWS, dat
voor aanvang van de wedstrijd op
een achtste plaats stond, heeft zich
veilig gespeeld en maakt geen kans
meer op nacompetitie.
De wedstrijd startte gelijkopgaand. Beide ploegen kregen
een aantal kleine mogelijkheden.
In de tiende minuut kreeg KDO een
behoorlijke klap te verwerken, nadat een speler van DWS binnen het
zestienmetergebied naar de grond
ging. De scheidsrechter besloot een
penalty te geven. Deze werd onberispelijk ingeschoten, 0-1.
KDO bleef er vol voor gaan en dit
resulteerde al snel tot de gelijkmaker. Doron Borger speelde Patrick Schijff in. Schijff, die achter de
spits actief was, bleef koelbloedig
en schoot de 1-1 tegen de touwen.
KDO kon regelmatig gevaarlijk worden door de geboden ruimte achter
de verdediging van DWS. Het sterke
punt van DWS was de snelle buitenspelers die regelmatig voor hachelijke situaties zorgden voor het Kwakelse doel. KDO greep echter in de
22e minuut de leiding door een goal
van Joeri Stange, 2-1.

van de scheidsrechter. Vlak voor
rust kreeg Jelle de Jong nog een
mooie kans op de 3-1, maar wist deze helaas niet te verzilveren.
KDO bleef na de rust met volle passie en inzet spelen en werd in de
55e minuut beloond met een goal
van de goedspelende Patrick Schijff.
Linksbuiten Joeri Stange om speelde op een fraaie wijze diverse tegenstanders. Patrick Schijff hield
Joeri zijn actie nauwkeurig in de gaten en liep goed mee en kon daardoor de 3-1 binnentikken. De ontlading was enorm, maar KDO wist
dat er geconcentreerd gevoetbald
moest blijven worden. Dit lukte tot
de 65e minuut, want door een fout
in de Kwakelse verdediging, kreeg
de linksbuiten van DWS de bal en
werd onderuitgehaald in het zestienmetergebied met als gevolg
een penalty. Ook deze penalty werd
goed ingeschoten, 3-2. De laatste
25 minuten stonden in het teken
van overleven. Dit lukte dankzij de
fantastisch getoonde werklust van
het hele Kwakelse team, waardoor
er sinds tijden drie punten werden
gepakt door KDO!

Verdienstelijk
In het bijzonder complimenten voor
de spelers die een groot deel van
het seizoen in het tweede gevoetbald hebben. Zij deden het nu zeer
verdienstelijk en dit heeft mede bijgedragen aan de overwinning. Houd
dit vast!
Door de nederlagen van HBC en
Geinburgia is er nog kans om rechtstreekse degradatie te ontlopen in
de laatste competitiewedstrijd. Het
verschil met Geinburgia (één punt,
speelt thuis tegen kampioen ZSGO/
WMS) en HBC (twee punten, speelt
uit tegen Nieuw West) is dus nog
overbrugbaar. KDO geeft zich nog
lang niet verloren en zal gesteund
door het resultaat tegen DWS haar
allerlaatste kans moeten pakken tegen Nederhorst om de nacompetitie hopelijk te bereiken. De wedstrijd begint om 14.00 uur in Nederhorst aan den Berg. De selectie van
KDO hoopt deze middag zoveel mogelijk steun van alle Kwakelse supporters te krijgen om zodoende voor
volgend jaar zicht te houden op de
derde klasse!

Voetballen
DWS was duidelijk hier van slag
van en begon steeds meer tegen
zichzelf
te
voetballen.
Dit resulteerde onder andere in een
schandalige overtreding met gestrekt been op de knie van middenvelder Sjors Kas. Tot grote opluchting van KDO kon Sjors doorvoetballen, maar de middenvelder van
DWS kreeg een donkerrode kaart

Zesde parencompetitie BVu
Uithoorn - Op maandag 2 mei is de
Bridge Vereniging Uithoorn (BVU)
begonnen met de zesde en tevens
laatste parencompetitie van dit seizoen. Doordat er wat paren gedegradeerd waren van wie men het
niet direct zou verwachten, konden Hans en Nico blijkbaar hun slag
slaan. Verrassende nieuwkomers
in de A-lijn, Tiny en Bram, werden
keurig gedeeld tweede. De degradanten deden in de B-lijn wat er van
hen werd verwacht en eindigden allen boven de 50%.

kel en Tiny & Bram van Klaveren
53,33%
4. H Houtman & J v Leeuwen 49,58%
5. Stenny & Herman Limburg en Greet
& Henk Stolwijk en Greetje van den
Bovenkamp & Ria Wezenberg 49,17%

De uitslagen:

Een aantal cursisten van Cor Hendrix speelde onder zijn leiding in
een eigen Startersgroep. Nadat de

A-lijn: 1. H W & N v d Meer
69,17%
2. Leo Leenen & Henk van der Schin-

B-lijn:
1. Marineke Lang & M Kok
2. Huib vGeffen & T Vermeij
3. Bep & John de Voijs
4. Wim Baars & M Dekker
5. M Verberkmoes & J v B
6. Tini & Johan Lotgerink

66,25%
65,00%
56,25%
53,75%
52,60%
51,04%

AKu atlete van Rossum wint
nationale hordenwedstrijd
Uithoorn - AKU atletes Helen van
Rossum en Eva Lubbers hebben afgelopen weekend hun seizoensstart
gemaakt. Helen kwam tijdens de
Hurdle Special in Epe in actie en Eva
stond aan de start in het Belgische
Oordegem. Beide AKU atletes hebben een zeer goede winter gedraaid
en keken erg uit naar hun eerste
wedstrijd. Mede door de goede medische begeleiding vanuit fysiotherapiepraktijk Plexus Uithoorn hebben beide atletes zich goed kunnen voorbereiden op het outdoorseizoen.
Helen van Rossum liep in Epe twee
keer een 300 meter horden. Deze
wedstrijd was speciaal bedoeld als
trainingswedstrijd als voorbereiding
op de eerste nationale wedstrijden.
Voor Helen was het een goede test
om te bekijken met welk pasritme
ze moest gaan lopen en hoe haar

tijd zich zou verhouden tot haar tegenstandsters. In de series liep Helen een nieuw persoonlijk record
van 45.58 seconden. Mede door een
goede laatste 100 meter kon ze erg
tevreden terugkijken op haar eerste
race. In de finale liep de atlete, die
ondersteund wordt door DUOsports,
het eerste deel van haar race veel
aanvallender, maar kwam door de
harde wind in de bocht niet ideaal uit op de hordes. Na een mooie
strijd tegen een atlete uit Apeldoorn
kwam Helen winnend in een tijd
van 45.59 seconden over de finish.
Helen is deze week met een deel van
haar trainingsgroep op trainingsstage in het Portugese Monte Gordo.
Hier zal zij aan de laatste details
werken, waarna ze zaterdag 14 mei
haar eerste officiële wedstrijd heeft
tijdens de Ter Specke Bokaal in Lisse. Eva Lubbers is haar wedstrijd-

Theems & Medway varen
door uithoorn
Uithoorn - Sinds deze week is
URKV Michiel de Ruyter weer twee
jeugdskiffs rijker. Piotr de Haan vertelde de aanwezigen dat het Schipholfonds de aanschaf van de twee
boten mogelijk maakte en dat de
jeugd hier trots op mag zijn.
Hierna ging Suzanne Margaroli tot
de doop over. In haar toelichting
vertelde zij dat de Jeugdcommissie de vrije hand had om de bootnamen te bedenken. Veel creatieve namen zoals Samson en Gert of Bassie en Adriaan vielen af omdat die
televisiesterren in de vergetelheid
zouden raken. Uiteindelijk kwamen
ze toch weer uit bij historie rondom

Michiel de Ruyter. Ze kozen uiteindelijk voor de rivieren de Theems en
de Medway die de vloot van Michiel
de Ruyter opvoer op weg naar Chatham. Daar werd in 1667 de Engelse
vloot vernietigd en het vlaggenschip
HMS royal Charles gekaapt om als
buit mee naar Nederland te nemen.
Op de foto ziet u de jeugdleden hun
nieuwe aanwinst koesteren. Direct
na de fotosessie, stapten Janneke
en Tanisha in de witgelakte skiffs.
Alsof ze al jaren in deze boten roeiden, voeren zij soepel op en neer
langs het vlot om de aanwezige leden hun nieuwe aanwinst te tonen.
Lida stapte daarna ook nog even

iets achter het peloton, soms vlak
erachter en soms werd de afstand
iets groter. Maar als Leon zo door
blijft rijden duurt het niet lang meer
dat hij wel het tempo van het peloton kan volgen. Bart had weer een
goede start in het startveld van ongeveer 20 rijders. De eerste ronde
kwam hij op korte achterstand van
het peloton door. Het peloton bestond uit 11 rijders. Bart reed eerst
een aantal rondes met 2 andere rijders. Hierna sloten zich nog 2 achterblijvers aan bij dit groepje. De
laatste rondes viel ook dit groepje
weer uiteen. Bart is zo rond de 17e
plaats geëindigd.

eerste zenuwen in bedwang waren
raakten zij goed op dreef. Rosa van
Heese & Joke Wielage werden eerste met een score van 58,24%, gevolgd door Ans de Koning & Wim
Roling met 55,78% vlak voor Ria Verkerk & Gerbrand van Nigtevegt met
55,29%. De BVU speelt op maandagavond van 19.45 tot 23.00 uur in
de grote zaal bij de bar in sporthal
de Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd. U kunt vrijblijvend
een paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
seizoen in het Belgische Oordegem
begonnen. De Uithoornse is in april
2 weken met de nationale sprintselectie op trainingskamp in Tenerife geweest. Hier heeft zij erg goed
kunnen trainen en liet daar als zien
klaar te zijn voor de wedstrijden. In
België zou Eva starten op de 100 en
200 meter, maar door een vervelende val is uit voorzorg besloten dat ze
alleen op de 100 meter aan de start
zou staan. De AKU atlete richt zich
dit jaar op de limiet voor het EK junioren, die eind juli in Talinn Estland
zal plaatsvinden. Met een behoorlijke tegenwind kwam Eva in 12.14
seconden over de streep. Gezien de
omstandigheden mag Eva hier tevreden mee zijn en dit zal haar vertrouwen geven voor het komende
seizoen. Eva die net als haar trainingsgenoten ondersteund wordt
door schoenenspecialist Schiedon
zal 14 mei ook in Lisse in actie komen. Daar zal zij naast de 150 meter ook van start gaan met de Nederlandse ploeg op de 4x100 meter estafette. Zij hopen zich hier al
te kwalificeren voor het EJK.
en ook haar reactie was enthousiast: ‘wat is ie mooi en wat loopt alles
soepel. Dit was toch wel wat anders
dan de bijna 30 jaar oude Libelle’.

Tristan Geleijn tweemaal op
rij winnaar namens uWTc
Regio - Op tweede paasdag, 25
april, stond de eerste interclubwedstrijd op het programma op de nieuwe baan van Avanti in Alphen aan
den Rijn met een werkelijk schitterend clubhuis. Prachtig zonnig
weer, maar wel met een behoorlijke wind voor de rijders op dit open
parcours. Negen renners stonden
om 10.00 uur aan start bij categorie
1+2. Voor de UWTC Tristan Geleijn
en Britt Buijs. Al gauw ontstond er
een kopgroep waar Tristan goed in
mee reed. Voor Britt was het tempo
te hoog, maar ze reed in een mooi
ritme haar 5 rondes uit. Tristan wist
de sprint van de kopgroep van vijf te
winnen en stond even later supertrots op het hoogste podium. Deze zege geeft Tristan weer zelfvertrouwen na zijn valpartijen in Leiden
de zaterdag ervoor en Bovenkarspel
een week geleden. Bij deze valpartijen had hij een slag in zijn wiel gekregen, dus reed Tristan met de wielen van zijn vader.
Bij de categorie 3+4 stonden ongeveer 20 renners aan start. Hier ook
weer twee UWTC rijders aan start,
Owen Geleijn en Ian van den Berg.
Owen gaf gelijk het tempo aan bij de
start en er ontstond even een lang
lint van rijders. Ian moest de snellere
rijders laten gaan, maar vond later
twee dames waar hij goed mee op
kon rijden. Owen bleef goed meerijden in de grote kopgroep en sprintte knap naar de derde plaats. Bij categorie 5+6 stonden Tom Veraart,
Menno van Capel en Leon Buijs aan
de start. Ook hier werd vanaf het begin aan hard gekoerst. Na een paar
ronden ontstond er een kopgroep
van 14 renners. Hierachter vormde
zich een leuk groepje met de drie
UWTC rijders erin. Tom kon ook dit
tempo niet bijhouden maar hij heeft
de koers knap uitgereden en zodoende weer wedstrijdervaring opgedaan. Menno heeft een tijd lang
het tempo in dit groepje bepaald en
voorkwam zo dat ze door de kopgroep gedubbeld zouden worden.
In de eindsprint was Leon de sterkste van deze groep en eindigde op
een 18e plaats. Menno werd 19e. Bij
cat 7+Nieuwelingen stonden 11 rijders aan start met Jeroen van Goor
en Bart de Veer. Ondanks zijn snelle start kon Bart het tempo in de
eerste ronde al niet bijhouden. Ve-

le rondes reed hij alleen. Later kon
hij, nadat hij gedubbeld was, een
aantal rondes bij een groepje blijven. Maar de wind zorgde ervoor
dat hij toch weer alleen kwam te rijden en meer dan een 11e plaats zat
er voor hem niet in. Toch knap uitgereden! Jeroen reed wat wispelturig, kan soms erg sterk wegsprinten.
Maar op het moment dat het peloton uit elkaar viel, en de 3 koplopers
wegreden, kon Jeroen niet meekomen en kwam ook hij een hele tijd
alleen te rijden. Later belandde hij
toch weer in een kleine groep waarvan Jeroen de sprint om de achtste
plaats won.
Na winst op tweede paasdag zette Tristan ook de Interclub bij Ulysses op zijn naam. Op zondag 1 mei
ging er ook weer een aantal jeugdrenners naar Ulysses (Amsterdam
Noord) voor de tweede Interclub
wedstrijd. Categorie 1+2 gingen gelijktijdig met cat 3+4 van start. Bij
cat 1+2 Tristan Geleijn en Britt Buijs
namens UWTC en Owen Geleijn
en Ian van den Bergh bij cat 3+4.
Tristan had na zijn overwinning van
de voorgaande week bij Avanti de
smaak te pakken gekregen. Hij reed
gelijk na de start weg van de overige rijders en zijn voorsprong werd
ronde na ronde groter, zodat hij solo over de finish kwam. Britt heeft
de eerste rondes met een ander rijdertje gereden. De laatste rondes
heeft ze alleen uitgereden, maar
elke wedstrijd gaat weer iets beter. Bij categorie 3+4 reed Owen de
hele wedstrijd goed in het peloton
mee. Ian had het even moeilijk bij
de start, viel tegen het hek en kwam
hierdoor wat laat op gang, maar
vond een klein groepje om in mee
te rijden. In de eindsprint eindigde
Owen op de vierde plaats. Weer een
mooie uitslag voor Owen die bij de
Kleine Prijs Oostland in Rotterdam
ook al knap naar een 6e plaats was
gereden. Ook cat 5+6 gingen gelijktijdig van start met cat 7+ Nieuwelingen. Menno van Capel en Leon Buijs bij cat 5+6 en Bart de Veer
bij cat 7. Menno kon de hele wedstrijd prima in het peloton blijven.
In de eindsprint komt hij nog iets te
kort om mee te doen voor de eindzege, maar een prima wedstrijd voor
Menno. Leon reed de hele wedstrijd

Aanleg van kunstgrasveld
bij KDO gestart
De Kwakel - Afgelopen week is
begonnen met de aanleg van
een kunstgrasveld bij KDO.
Begin oktober werden de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente over het plan van aanpak (door
KDO geschreven), proces en besluitvorming. De gemeente Uithoorn
financiert de aanleg van het kunstgrasveld door hier een budget aan
KDO ter beschikking te stellen. Na

een periode van onderhandelen met
diverse leveranciers is een keuze
gemaakt voor CSC. Deze leverancier heeft twee jaar geleden ook de
kunstgrasvelden bij Legemeervogels aangelegd.
Het kunstgrasveld dat zal worden aangelegd is een zogenaamde
Fieldturf Duraspine Ultra 60 en voldoet aan de certificering.
Afgelopen weekend werden door de
voetbalteams KDO 4, KDO 6 en het

Veteranen
Op zaterdag 23 april waren drie
UWTC veteranen 60+ wielrenners,
Leen Blom, Theo Oudshoorn en
Guus Zantingh naar Deventer afgereisd om daar te starten. Door het
mooie weer was er weinig animo
om er een harde wedstrijd van te
van te maken. Er waren enkele kleine uitlooppogingen maar deze werden snel teniet gedaan en hierdoor
werd het een groepsprint.
De wedstrijd werd gewonnen door
Cor Berkhouwer, Guus Zantingh
werd 5e en Leen Blom 14e. Op dinsdag 19 april waren Leen Blom, Theo
Oudshoorn en Guus Zantingh naar
het Brabantse land Nieuwkuijk afgezakt om daar te starten in een veteranen 60+ wedstrijd. Na 12 ronden ontsnapten er 2 renners uit het
peloton en wisten de voorsprong
10 ronden vol te houden. Met nog
8 ronden te gaan werden de twee
koplopers ingerekend en ontstond
er een kopgroep van 16 renners,
met daarbij Guus Zantingh. Maar
met het ingaan van de laatste ronde sloot het peloton weer aan. In
de eindsprint van het peloton werd
Guus Zantingh nipt geklopt en behaalde een mooie tweede plaats.
De wedstrijd werd gewonnen door
Theo van Mook. Leen Blom en Theo
Oudshoorn eindigden in het peloton. Op zondag 17 april stonden Nico Fokker, Theo Oudshoorn en Guus
Zantingh aan het vertrek in Rotterdam voor een veteranen 60+ wedstrijd. Vanaf het vertrek waren er
diverse uitlooppogingen maar deze hielden geen stand. Uiteindelijk moest een groepsprint uitmaken wie de winnaar zou worden,
de wedstrijd werd gewonnen door
Hans van Bavel. Guus Zantingh eindigde 3e en behaalde hiermee zijn
derde podiumplaats van dit seizoen, Nico Fokker en Theo Oudshoorn eindigden in het peloton. Op
zaterdag 16 april stonden in Nieuwegein, op het parcours van de Nedereindseberg, Nico Fokker, Theo
Oudshoorn en Guus Zantingh aan
de start voor een veteranenwedstrijd 60+. Al na enkele ronden demarreerden er twee renners weg
uit het peloton en namen een flinke voorsprong.
Halverwege de wedstrijd ontstond
er een tweede groep van 16 renners van wie er later 4 moesten lossen. Guus Zantingh wist een plek in
de groep van 12 te bemachtigen en
er werd in de groep goed samengewerkt maar de koplopers werden
niet achterhaald. De wedstrijd werd
gewonnen door Ron Bakker. Guus
Zantingh behaalde een verdienstelijke 6e plaats op dit zware parcours.
Nico Fokker en Theo Oudshoorn
finishten in het peloton.
selectieteam flink de handen uit de
mouwen gestoken, zo werd zo’n 100
meter tegelpad verwijderd, prullenbakken opgeslagen, bandjes in depot gezet. Deze werkzaamheden leverde KDO een aanzienlijke besparing op die gebruikt zal worden voor
een nieuwe verlichtingsinstallatie
op het hoofdveld.
De werkzaamheden zullen in totaal
zo’n 10 weken duren en zijn dus
ruim voor het nieuwe seizoen gereed.
Zoals uit de foto blijkt lijkt het
nu wel of het veld een net omgeploegd weiland is maar KDO ziet de
komende weken met vertrouwen
tegemoet.
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AC Milan winnaar van de
Champions League Argon
Mijdrecht - Afgelopen zondag is AC Milan winnaar geworden van de Champions League bij Argon. Het
team bestaat uit: v.l.n.r. achter: Amine Aouadi, Fuoad Ouahdan, Ryan Ruimschoot en Toine Stark. Voor:
Huseyin Cankaya, Sem Bos, Jesper de Haan en Oualid Laassal.

Argon Ju 20 ´kampioen´
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag
6 mei om 21.15 uur konden de
Ju 20 van de basketbalvereniging Argon kampioen worden.
Zij konden niet officieel kampioen worden, vanwege 1 dispensatiespeler, maar wel eerste van
de poule.
Twee weken geleden konden de Ju
20 al ‘kampioen’ worden maar die
wedstrijd werd helaas verloren van
de nummer 2 Waddinxveen.
Afgelopen vrijdag kon de Ju 20 in
hun laatste wedstrijd van dit seizoen

alsnog het ‘kampioenschap’ binnenhalen. Wederom was de tegenstander Waddinxveen en na winst
zou het ‘kampioenschap’ alsnog
binnen zijn. In een bomvolle sporthal De Eendracht was de tussenstand na 2 boeiende kwarten 2422. Na de rust gingen de Ju 20 van
Argon een fanatieke 2-3 zone spelen. Hier had de tegenstander geen
antwoord op en liepen ze in het 3e
kwart uit naar 38-24.
Het vierde kwart werd uiteindelijk
gelijk afgesloten maar het 3e kwart
had een goede basis gelegd voor de

eindstand van 51-38 en het kampioenschap was binnen. Met 18
punten uit 10 wedstrijden, een doelsaldo van 561 voor en 470 tegen en
4 punten verschil met nummer 2 zijn
de Ju 20, die dit jaar in het nieuw
gestoken zijn door de shirt sponsor
Zetacom, de onbetwiste nummer 1
en kampioen geworden.
Koen, Chris, Maikel B., Michel, Azeglio, Robert, Maikel T., Koen(junior),
Roy, Ivo, Sjoerd bedankt voor weer
een topseizoen.
Mannen, gefeliciteerd!

Team CSW D1 sluit het
seizoen internationaal af
Wilnis - De D1 selectie van CSW
heeft het seizoen 2010-2011 op
een mooie manier kunnen afsluiten
met een wedstrijd tegen de D pupillen van de Oostenrijkse profclub
Red Bull Salzburg. In de Nederlandse competitie speelde de D1 in de
eerste klasse en werd in de laatste
wedstrijd van het seizoen verdiend
gewonnen van BFC. Daarmee werd
de 5e plaats veilig gesteld en een
prima seizoen afgerond. Het paasweekeinde werd gebruikt om een
voorjaarstrainingskamp te beleggen
in het Zuidduitse Inzell. Het spelershotel tegenover de gloednieuwe ijshal was een prima keuze, vooral om
op het ernaast gelegen kunstgrasveldje te trainen en plezier te ma-

ken. Deze voorbereiding bleek hard
nodig want op hoogte voetballen
vergt veel van het uithoudingsvermogen en al op de eerste dag stond
de wedstrijd tegen RBS under-12 op
het programma. Een technisch vaardige ploeg die onder Nederlandse technische leiding veel aandacht
schenkt aan positiespel en het trainen van basistechnieken. Mooi om
te zien dat hier bij de jeugd al veel
aandacht aan wordt besteed. De
wedstrijd ging gelijk op waarbij beide ploegen over en weer kansen
wisten te creëren. Na een paar snelle uitvallen scoorde RBS als eerste.
De tweede helft ging ook gelijk op
en aan het einde werd het verschil
wat duidelijker in het voordeel van

RBS. Uiteindelijk won RBS verdiend
met 3-0. Na de hartelijke ontvangst
werd er de volgende dag ook nog
getraind op het jeugdcomplex. De
dag werd afgesloten met een rondleiding door het prachtige stadion en werd er een belangrijke wedstrijd in de Oostenrijkse Bundesliga
bijgewoond.
Helaas speelde het eerste van RBS
niet zo bevlogen als de jeugd en
ging de wedstrijd tegen Wacker Innsbruck vrij onnodig verloren.
Op de terugreis werd ook nog een
stadionbezoek gebracht aan de Allianz Arena van Bayern München.
Hierna werden de jongens vermoeid
maar zeer voldaan weer in Wilnis afgeleverd.

Hockeyjongens HVM C2
zeker ongeslagen kampioen
Mijdrecht - Reeds vier wedstrijden voor het einde van de competitie zijn de hockeyjongens HVM C2
er in geslaagd om ongeslagen kampioen te worden. Een uitstekende
prestatie.
De kampioenswedstrijd vond plaats
in Haarlem en ja, het was misschien
een beetje ambitieus, maar de taart
en de champagne gingen wel mee.

In een spannende gelijkopgaande
wedstrijd tegen Haarlem werdt uiteindelijk door Bart-Jan de winnende
goal gescoord en zo kwam de eindstand op 2 -1 voor HVM op het bord.
Dus na de wedstrijd in de kantine
lekker taart gegeten en de overwinning gevierd. Bij dezen de ouders
bedankt voor de support, en natuurlijk de jongens uit de D die uit-

stekend zijn ingevallen. Op naar de
huldiging op 21 mei bij HVM.
Op de foto de spelers: Boven: Hugo M., Floris, Mees, Pepijn, Wouter,
Dennis, Hugo H., Bart-Jan. Onder:
Jasper, Dirk, Egbert, Mark, Pascal
en Luke, en liggend voor het team
de weergaloze keeper Bas.
Olivier ontbreekt op deze foto, maar
heeft natuurlijk ook een belangrijke
bijdrage geleverd.

Zondag a.s. Van Kouwen
Argon Familiedag
Basketbal Argon levert

Mijdrecht - Komende zondag
15 mei speelt Argon haar laatste thuiswedstrijd tegen EVV.

Van Kouwen Mijdrecht is sponsor van Argon en maakt van deze
wedstrijd een gezellige Van Kouwen Argon Familiedag.
Om 13.00 uur wordt gestart met
een straatvoetbal clinic, gegeven
door twee bekende straatvoetballers: Nelson de Kok en Rik van

Zon. Bij deze clinic kan elke bezoeker actief deelnemen.

Tijdens de rust worden tien deelnemers geselecteerd die een poging kunnen doen de bal in een
Cabrio te schieten.
De deelnemer met het beste
schot wint voor een weekend deze Cabrio. Ook kun je de gehele dag je schotkracht laten meten. Voor de deelnemer met het

hardste schot ligt een mooie Official UEFA Champions League
ball klaar! De dag wordt muzikaal omlijst door een DJ en een
optreden van Ray Klaassen, bekend van The Voice of Holland.
Van Kouwen geeft gratis kaartjes
en consumptiebonnen weg.
Hiervoor kunt u zich aanmelden
op de volgende site:
www.vankouwen.nl/familiedag.

wederom een kampioensteam
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 6 mei
stond de laatste competitiewedstrijd
van de Argon basketballers gepland
tegen The Flyers uit Waddinxveen. In
deze spannende competitie konden
de spelers uit het team Argon Jongens onder 20 reeds op 23 april de
winst in Waddinxveen nog niet be-

halen. Daarom moest het vrijdag
gebeuren. Tot aan het derde kwart
ging de strijd gelijk op. Stand 38 tegen 24. De coach Willem sprak de
manschappen nog eens toe.
Er werd nog eens een Red Bull en
een banaan verorberd om extra gas

te geven. En ja hoor, de eindstand
werd door Azeglio bepaald op 51 tegen 37. De beker werd uit de mottenballen gehaald en uitgereikt aan
dit kampioensteam. Gefeliciteerd.
De eigenaar van CENS hield zijn
woord en de eerste meter bier werd
al tijdens de huldiging genuttigd.

