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16 juni 
14.00 tot 21.00 uur

Oude Dorp Uithoorn

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

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

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

www.kunstuitleen-timeless.nl

Kunst voor iedereen

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

ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2 + 3

DONDERDAG 17 MEI
11.00 TOT 16.00 UUR

WEBER BBQ DEMONSTRATIE
zie advertentie elders

in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

Computer APK €19,99

Dé Audio-Video-ICT 
specialist van Uithoorn!

C. Verolmelaan 192 - 1422 ZB Uithoorn
0297-520488

www.multimediaplanet.nl

WIJ SPONSOREN KEES JAN KOEDAM:

KIJK OP WWW.MEERBODE.NL

EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

www.multimate.nl

Wiegerbruinlaan 4B • Uithoorn • 0297-569846 
info@homedecor.nl • www.homedecor.nl

zie advertentie 
elders in 
dit blad

Vrijheid en muziek

Uithoorn - Opnieuw is er een di-
amanten huwelijk in Uithoorn ge-
spot. Dit keer op de Schumanfl at.
Op 1 mei vierden Bab Jongkind & 
Wilhelmina (Wil) Jongkind-Opree 
hun diamanten bruiloft.

Loco-burgemeester Jeroen Ver-
heijen kwam het echtpaar op de-
ze feestelijke dag feliciteren en 
bracht prachtige bloemen en een 
oude pentekening van Uithoorn 
mee. Ter gelegenheid van dit jubi-
leum werd op zondag 29 april een 
feestje gegeven in Amstelhoeve re-
creatie, een prachtige locatie gele-
gen aan de Amstel. Bab begint vol 
trots te vertellen: “Bij iedere speci-
ale gebeurtenis organiseren onze 3 
kinderen met hun aanhang een ge-
weldig feest waar we zelf niets voor 
hoeven te doen. En het mooie is, het 
kost ons ook nog eens geen cent 
wat zij betalen alles.” Een brede grijs 
verschijnt op het gezicht van het 
bruidspaar. “Zonder gekheid”, gaat 

Bab verder, “we hebben zo’n gewel-
dig gezin waarin iedereen het ont-
zettend goed met elkaar kan vinden. 
We hebben inmiddels naast onze 3 
kinderen met hun aanhang ook 6 
kleinkinderen van wie 4 met aan-
hang en 7 achterkleinkinderen.
Iedere keer weer horen we van 
vrienden, familie en kennissen dat 
we ons gelukkig kunnen prijzen met 
zo’n gezin, en dat doen we dus ook.”

Bacon
Bab, geboren op 4 februari 1926, 
groeide op in Aalsmeer waar hij 
van jongs af aan werkte in het be-
drijf van zijn vader. Later werkte hij 
bij de Bacon in Uithoorn. Na de slui-
ting van de Bacon in 1976 stapte hij 
over naar Sigma, nu PPG, waar hij 
tot 1983 werkzaam was. In dat jaar 
ging iedereen die 57½ was ver-
vroegd met pensioen.

“En de laatste 29 jaar werk ik dus 
voor mijn vrouw”, lacht Bab. Op de 

vraag van Jeroen Verheijen of dat 
de zwaarste jaren waren is het ant-
woord ontkennend. “Nee”, zegt Bab, 
“ik heb thuis altijd een hardwerken-
de vrouw achter me gehad. De laat-
ste jaren gaat de gezondheid par-
ten spelen en moet alles in een wat 
langzamer tempo en dat valt niet 
mee als dat niet in je zit.” 
Wil, geboren op 8 oktober 1930 in 
Uithoorn, gaat verder: “Ik ben altijd 
gewend geweest om alles achter 
elkaar doen: opruimen, schoonma-
ken, noem maar op en als dat dan 
niet meer vanzelf gaat valt dat niet 
mee. Gelukkig doen we alles samen 
en kunnen we nog altijd op onszelf 
wonen. We wonen al sinds 1974 in 
deze fl at. Vanavond gaan we nog 
lekker eten bij De Fransche Slag 
met de hele club, Bab wijst naar de 
familiefoto aan de muur: “die heb-
ben we ook nog gekregen.” 
“Op naar het volgende feest”, zegt 
het bruidspaar, “we hebben er nu al 
zin in.”

Echtpaar Jongkind uit Schumanfl at 
viert diamanten huwelijk

Uithoorn – Op zaterdag 5 mei heeft het harmonieorkest van muziekvereniging KnA een leuk concert gegeven op 
het Amstelplein. Om de vrijheid te vieren liet de harmonie mooie stukken horen, waaronder stukken van Vera Lynn 
en Ennio Morricone, maar ook een medley van Robbie Williams en de mars ‘Viva la Musica’. Het volgende buiten-
concert van de harmonie zal plaatsvinden op dinsdag 10 juli op het plein bij het KnA-gebouw aan Legmeerplein 49.

Uithoorn – Dierenliefhebbers - en 
in het bijzonder kattenliefhebbers – 
pak je agenda en blokkeer zaterdag 
12 mei. 
Stichting Help de Zwerfkat houdt 
dan haar jaarlijkse open dag. Een 
dag waarop de deuren opengaan 
en er een kijkje kan worden geno-
men hoe de 65 katten wonen. Wat 
de open dag dit jaar speciaal maakt, 
is de verkoop van een Garfi eld-ver-
zameling. Een donateur heeft de 
verzameling aan de stichting ca-
deau gedaan. De stichting wordt al 
26 jaar gerund door Els en Anne-
mieke Verkerk. Els is 26 jaar gele-
den begonnen op de Straatsburgfl at 
en woont nu alweer 24 jaar op de 
Thamerweg. 

De katten die bij de stichting ko-
men, zijn veelal verwaarloosd en 
mishandeld. De stichting is hun 
laatste tehuis. ‘Een groot aantal kat-
ten zijn behalve schuw voor mensen 
ook niet zindelijk’, legt Els Verkerk 
uit. ‘Een voorbeeld daarvan vormt 
de kleine Emilie. Zij kwam als kitten 
bij ons. Dit is heel uitzonderlijk want 
wij nemen nooit kittens in de groep 
op. Het zijn veelal oude zwerfkatten 
of katten met een medische achter-
grond uit een asiel. Emilie is een ge-
val apart. Haar staart is na een mis-
handeling gebroken door een stel 
kinderen. De breuk zat bovenin en 
de dierenarts kon niks anders doen 
dan de staart amputeren. Het ge-
volg is dat Emilie de rest van haar 

Opbrengst verkoop Garfi eld collectie naar stichting

Stichting ‘Help de Zwerfkat’  
houdt zaterdag open dag

leven incontinent is. Zij laat haar 
poep overal op het terrein achter. 
Voor juist dit soort moeilijk plaats-
bare katten is de stichting bedoeld.’ 

Verkoop Garfi eld-verzameling
Op de open dag valt er veel te be-
leven. Iedereen is welkom tussen 
12.00 en 17.00 uur. Naast het knuf-
felen met de katten die dat wel toe-
laten, staat er een kraam met een 
prachtige Garfi eld-verzameling. ‘De 
verzameling is ons cadeau gedaan 
door een donateur’, vertelt Verkerk. 
‘Deze mogen wij verkopen en de 
opbrengst gaat in zijn geheel naar 
de stichting. Dus Garfi eld-verzame-
laars, kom kijken of er nog iets bij-
zit wat in je verzameling ontbreekt.’
Behalve Garfi eld-spullen staan er 
kramen met leuke hebbedingetjes. 
Uiteraard hebben de artikelen een 
link met katten. Verder staat er nog 
een kraam met proefverpakkingen 
van kattenvoer en een kraam met 
voorlichting over de stichting.

Adoptieouder
Ook kan men zich opgeven als 
adoptieouder of om vrijwilliger te 
worden. Voor meer informatie over 
de stichting Help de Zwerfkat kan 
contact worden opgenomen via de 
telefoonnummers: 0297-566285 of 
06-12725071. Of stuur een e-mail 
naar: mail@helpdezwerfkat.nl. Ook 
kan er een kijkje worden genomen 
op de website www.helpdezwerfkat.
nl. Stichting Help de Zwerfkat is ge-
vestigd op de Thamerweg 61. Wie 
niet in de gelegenheid is de open 
dag te bezoeken, maar de stichting 
toch een warm hart toedraagt, kan 
dit doen op de volgende rekening-
nummers: ING Bank: 72.33.223 of 
Rabobank: 36.35.67.593. 



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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 

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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15, Uithoorn, 
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer: 0297 513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFOn

 9 mei 2012

Activiteit Buurt Datum Plaats tijd

Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20.00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei Nog niet bekend  19.30 uur

Op donderdag 10 mei 2012 vindt er 
nogmaals een Informerend Debat 
plaats over het Integraal plan Europa-
rei. Op 12 april 2012 en in de periode 
daarna hebben de raadsleden nadere 
vragen gesteld aan Eigen Haard en het 
college van burgemeester en wethou-
ders. De beantwoording van die vra-
gen wordt op korte termijn verwacht. 
Op 10 mei 2012 kunnen de raadsleden 
in het Informerend Debat naar aanlei-

ding van die beantwoording nadere in-
formatie vragen. Het Politiek Debat en 
de besluitvorming staan gepland voor 
de raadsvergadering van 24 mei 2012. 
Insprekers voor de vergadering op 10 
mei 2012 kunnen zich aanmelden tot 
12.00 uur op de dag van de vergade-
ring via telefoonnummer: 0297-513963 
(griffie). De agenda en bijbehorende 
stukken staan op de website van de 
gemeenteraad.

europarei in informerend 
Debat van 10 mei

Gemeentehuis gesloten met 
feestdagen
Op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 18 mei en maandag 
28 mei (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten. Op ge-
noemde data is ook gesloten het Informatiecentrum Dorpscentrum, 
Dorpsstraat 15. Het scheidingsdepot is gesloten op donderdag 17 mei 
(Hemelvaartsdag, en maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag), maar 
open op 18 mei.

meld u aan voor Burgernet 
Burgernet is ook in Uithoorn van start gegaan. U hebt daarover thuis 
een brief ontvangen. Burgernet wordt voor de zomer in de hele regio 
ingevoerd. Iedereen in Uithoorn kan gratis lid worden en eenvoudig 
helpen om de eigen buurt nog veiliger te maken. Gewoon, via de tele-
foon of via sms. Het werkt heel eenvoudig: u wordt gebeld of krijgt een 
sms’je, kijkt om u heen en belt terug als u de gezochte persoon ziet. 
De politie doet de rest.

Doet u al mee? 
Aanmelden is gratis: ga naar www.burgernet.nl of bel (020) 

559.6084.

Vanaf 26 juni moeten kinderen een ei-
gen paspoort of een Nederlandse iden-
titeitskaart hebben om naar het buiten-
land en weer terug naar Nederland te 
kunnen reizen. 

 wat is nodig bij aanvragen van 
eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft toe-
stemming nodig van de ouders/voogd 
om een identiteitskaart te krijgen. Bij 
de aanvraag moeten overlegd worden: 
een schriftelijke toestemmingsverkla-
ring, ondertekend door de ouder(s) 
die het gezag hebben en ook een ko-
pie van het identiteitsbewijs. Neem ook 
een recente pasfoto mee. Deze moet 
voldoen aan wettelijke eisen en school-
pasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij 
de aanvraag het paspoort van ouders 
en eventuele identiteitskaart mee. Een 
kind ouder dan 12 jaar heeft geen toe-
stemmingsverklaring nodig bij het aan-
vragen van een identiteitskaart.

wat is nodig bij aanvragen van 
eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft 
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen. De-
ze toestemmingsverklaring moet door 
ouder(s)/ voogd die het gezag heb-
ben, zijn ondertekend en daarbij moet 
ook een kopie legitimatiebewijs zijn ge-
voegd. Neem ook een recente pasfoto 

mee. Deze moet voldoen aan wettelijke 
eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet 
goed. Neem bij de aanvraag het pas-
poort van ouders en eventuele identi-
teitskaart mee.

Levertijd 
Vanwege de grote toeloop kunnen de 
levertijden dagelijks veranderen. U 
kunt op www.uithoorn.nl zien of de reis-
documenten met de bij uw aanvraag 
behorende datum al zijn gemaakt door 
de producent. Wij adviseren u om twee 
weken na de aanvraagdatum telefo-
nisch contact op te nemen met Burger-
zaken 0297-513111 om te vragen of uw 
paspoort/ Nederlandse identiteitskaart 
is geleverd.

maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen is 
het verstandig om een afspraak te ma-
ken. Heeft u vragen of wilt u een af-
spraak maken, neem dan contact op 
met Burgerzaken 0297-513111.

meer info?
U kunt meer lezen over het vervallen 
van de geldigheid van de kinderbij-
schrijving op www.uithoorn.nl en  www.
paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bijge-
schreven staan maar geen brief ont-
vangen, dan kunt u de brief lezen op 
www.paspoortinformatie.nl

Bijschrijving kinderen in 
paspoort vervalt per 26 juni 2012

Doe mee met woningmarkt-
onderzoek uithoorn!
In mei 2012 ontvangt ongeveer de 
helft van de huishoudens in Uithoorn 
en De Kwakel een brief van de ge-
meente met de vraag om deel te ne-
men aan het woningmarktonderzoek. 
De uitkomsten zijn anoniem. In de vra-
genlijst die u dus mogelijk ook krijgt, 
wordt onder andere gevraagd naar 
uw huidige woning en uw plannen 
voor de toekomst. Het maakt daarbij 
niet uit of u een woning huurt of dat u 
een koopwoning heeft. Ook maakt het 
niet uit of u in een buurt woont die in 
ontwikkeling is of niet. De woonvisie 
heeft betrekking op de hele gemeen-
te. Een prettig woonklimaat is immers 
voor iedereen belangrijk! U kunt de 
vragen ook digitaal beantwoorden. In 
de brief bij het onderzoek vindt u hier-
over meer informatie. Het onderzoek 
wordt in opdracht van gemeente uit-
gevoerd. Op basis van de uitkomsten 

van het onderzoek wordt de nieuwe 
woonvisie (gemeentelijk woonbeleid) 
voor de komende jaren opgesteld. 
 
waarom een woonvisie? 
Uithoorn is een echte woongemeente 
waar veel mensen prettig wonen. Om 
te zorgen dat dit ook in de toekomst 
zo blijft, stelt de gemeente een woon-
visie op die geldt voor een periode van 
4 tot 5 jaar. Op basis van deze visie 
wordt bepaald welke soort woningen 
er moeten komen, waar ze moeten 
komen, hoeveel woningen gebouwd 
moeten worden en waaraan ze moe-
ten voldoen. Een belangrijk uitgangs-
punt voor de visie is om het wonen in 
Uithoorn voor meerdere doelgroepen 
prettig te houden en waar nodig 
te verbeteren.

Een goede dienstverlening begint 
met inzicht in de klanttevredenheid. 
Wat vindt u van de gemeentelijke 
dienstverlening via de website en hoe 
zou deze kunnen verbeteren? Met uw 
waardering kunnen wij onze dienst-
verlening aanpassen aan uw wen-
sen en behoeften. Vanaf nu kunt u de 
gemeentelijke digitale dienstverle-
ning beoordelen via www.uithoorn.nl. 

Beoordelen van digitale 
dienstverlening 
U kunt de webpagina’s van de digita-
le balie beoordelen met behulp van 
een smiley: een groene smiley voor 
informatie die u begrijpelijk vindt, een 
oranje wanneer u de informatie matig 
vindt en een rode als u de informatie 
niet begrijpt. Na het aanklikken van 
een smiley wordt gevraagd waarom 
u deze beoordeling gegeven heeft en 
ziet u een tekstblok waar u uw beoor-
deling kunt toelichten. Daar kunt u 
bijvoorbeeld uw contactgegevens in-

vullen als u een opmerking heeft ge-
plaatst waarop u graag een reactie 
krijgt. Het kost niet veel tijd om een 
beoordeling te geven.
Dankzij uw medewerking krijgen we 
inzicht in de waardering van onze di-
gitale dienstverlening en kunnen de-
ze waar nodig gericht verbeteren.
In het najaar krijgt u gelegenheid ook 
via de telefoon uw waardering door 
te geven. Nog andere mogelijkheden 
volgen later.
 

Vanaf september houden we u maan-
delijks op de hoogte over de binnen-
gekomen opmerkingen en welke ac-
ties wij ondernemen om zaken te ver-
beteren. Sommige aanpassingen 
kosten iets meer tijd en ook daarvan 
wordt u op de hoogte gehouden. 

u kunt ons helpen bij verbeteren 
digitale dienstverlening

Afwijkende regeling 
huisvuilinzameling 
Rond Hemelvaartsdag
Restafval van wijk 4a van donderdag 17 mei naar zaterdag 19 mei.
Restafval van wijk 4b van donderdag 17 mei naar zaterdag 19 mei.

Rond Pinksteren
Restafval van wijk 1 van maandag 28 mei naar zaterdag 26 mei.
Papier van wijk 3b van maandag 28 mei naar zaterdag 26 mei.
Plastic van wijk 2 van maandag 28 mei naar zaterdag 26 mei. 
Plastic hoogbouw van maandag 28 mei naar dinsdag 29 mei.

Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 
vervalt de geldigheid van alle kinder-
bijschrijvingen in paspoorten. Kinderen 
moeten een eigen paspoort of een Ne-
derlandse identiteitskaart hebben om 
naar het buitenland te kunnen reizen. 
Dit leidt tot extra drukte bij de balies 
van het gemeentehuis en langere le-
vertijden van paspoorten en identiteits-
kaarten. De Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft van-
wege het grote aantal extra aanvragen 
besloten om twee ingrijpende maat-
regelen te nemen. Deze maatregelen 
gaan in op woensdag 9 mei 2012. Het 
doel hiervan is om de aangevraagde 
reisdocumenten zo snel als mogelijk uit 
te reiken.

1.  Géén spoedaanvragen voor kin-
deren t/m 13 jaar en 8 maanden 
die nog staan bijgeschreven

Er kan geen spoedaanvraag worden 
ingediend voor kinderen t/m 13 jaar en 
8 maanden die nog staan bijgeschre-
ven in het paspoort van (één van) de 
ouders. Deze aanvragen worden niet 
in behandeling genomen. 

uitzondering
Spoedaanvragen vanwege humanitai-
re redenen vormen een uitzondering. 
Hierbij gaat het om een vertrek naar het 
buitenland vanwege medische rede-
nen of het bijwonen van een begrafe-

nis, onder voorwaarde dat dit kan wor-
den aangetoond bij de spoedaanvraag 
aan de balie van het gemeentehuis.

2. Aanvragen voor reisdocumenten 
worden niet in behandeling ge-
nomen indien het huidige reisdo-
cument tot 1 september 2012 of 
langer geldig is.

Het vernieuwen van een reisdocu-
ment dat op of na 1 september 2012 
verloopt, is tijdelijk niet mogelijk. De-
ze aanvragen worden voorlopig niet in 
behandeling genomen. Vanaf 1 maand 
voordat een paspoort verloopt kan de 
aanvraag worden gedaan. Dit geldt 
voor alle reisdocumenten waarvan 
de geldigheidsdatum verloopt op of 
na 1 september 2012.

uitzondering
Er wordt een uitzondering gemaakt 
voor mensen die op reis gaan naar 
een bestemming waarvoor geldt dat 
het paspoort nog een minimum aantal 
maanden geldig moet zijn. Dit moeten 
zij kunnen aantonen bij de aanvraag 
van het paspoort, bijvoorbeeld door de 
vliegtickets aan de baliemedewerker te 
laten zien. 

Algemene informatie
Algemene informatie over reisdocu-
menten leest u op www.paspoortinfor-
matie.nl.

ingrijpende maatregelen voor het 
aanvragen van alle reisdocumenten



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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, 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.
Kijk voor meer informatie over de komende acti-
viteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer in-
formatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

tot 26 mei Atelier de Rode Draad start met serie van 5 lessen Spelend 
Schilderen op zaterdag vanaf 13.30 u. Pr. Margrietlaan 86, 
lokaal 6. Kosten: €21,- per les. Info Joke Zonneveld: 020-
6418680.

tot 21 mei Atelier de Rode Draad start met serie van 5 lessen Spelend 
Schilderen op maandag van 9.00-12.00 u. Kosten: €21,- per 
les. 

9 mei Schapen scheren, 13.30-15.30 u. Kinderboerderij De Olievaar, 
A. Philipsweg 10.

10 mei  Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 u. Einde: 21.00 u.

10 mei The Mix, jamsessie: speel je instrument in bandverband. Aan-
vang: 19.30 u. Entree gratis.

11 mei Braderie, Amstelplein, 12.00-21.00 u.

11 mei Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal 
open: 13.00 u. Aanvang:13.30 u. Einde: 17.30 u. Deelname: 
€2,- (incl. 1x koffi e of thee).

11 mei Stichting Cardanus organiseert Bingo in ’t Buurtnest, A. van 
Schendellaan 59. Opbrengst komt geheel ten goede aan KI-
KA. Zaal open: 19.30 u. Aanvang: 20.00 u. Kaarten kosten 
€1,50 per stuk. Zes kaarten voor €7,50.

11 mei The Mix, Kinderdisco (8-12 jaar). Aanvang: 19.00 u, Entree: 
€3,-.

12 mei Workshop “Maak en smaak” bij Crea, Fort a/d Drecht. 16.00-
20.00 u. Kosten: €45,-.

12 mei  Skelterbaan op Amstelplein.

12 mei Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61. 12.00-17.00 u. 
Toegang gratis. Info: www.helpdezwerfkat.nl.

12 mei BSO Thamerdal, Kinderopvang Solidoe organiseren Goede 
Doelen Actie voor de Alpe d’Huez, KWF. Locatie; Pr. Christina-
laan 120. Duur: 13.00-16.00 u. Kosten: €5,- voor een activitei-
tenkaart. Info: deschatvaarders@hotmail.com

12 mei The Mix, Sing-In van popkoor Da Capo. Wil je eens meezin-
gen of proberen in een koor te zingen? Aanvang: 10.00 u. tot 
ca. 17.00 u.

15 mei  Beeldhouwen en boetseren met Ella de Nijs in een introductie-
cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelin-
gen 56.

16 mei The Mix, The Goodmen Live! Hollands Feest met live arties-
ten zoals Danny Panadero en Robert Leroy. Aanvang: 21.00 u. 
Entree: €15,-.

17 mei Elisabeth fi etstocht. Starten tussen 10.00-12.00 u bij Dorps-
huis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijfkos-
ten €3,50. Afstand ± 40 km. Na afl oop ontvangt u een con-
sumptie en een leuke attentie.

17 mei Atelier de Rode Draad.1 les Spelend schilderen. Pr. Margriet-
laan 86. 9-30-12.30 u. Kosten: €27,50..

19 mei stichting Marsiurupan organiseert Indonesische bazaar in De 
Scheg, A. van Schendellaan 100A. Tijd: 10.00-17.00 u. Toe-
gang gratis. Info: 0297-52 64 09. www.marsiurupan.nl

19 mei The Mix, Harder Than Heavy 6! Drie Duitse metal/hardrock 
bands van formaat: Iron Fate, Eternal Reign en Custard. Aan-
vang: 20.30 u. Entree: €10,-.

23 t/m  Kermis dagelijks van 13.00-23.00 u, evenemententerrein Leg-
28 mei meer West

23 mei Bingo in ‘t Buurtnest,13.15-16.00 u.

24 mei Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 u. Einde: 21.00 u.

24 mei  Gezond gewicht spreekuur voor een gezond voedingsadvies 
bij Keeponweight Coaching. Duur:19.00-20.00 u. Graag aan-
melden via 06-20021854.

24 mei Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 
Tijd: 19.45-21.30 u. Kosten: €7,50. 

24/27 mei Hockeytoernooi Qui Vive, B-jeugd. Vuurlijn 30.

25 mei Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal 
open: 13.00 u. Aanvang:13.30 u. Einde: 17.30 u. Deelname: 
€2,- (incl. 1x koffi e of thee).

Evenementen vanaf juni 2012 staan op www.uithoorn.nl
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
ACTIVITEITEN KALENDER

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van 
de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekend-
makingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of ver-
keersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd moge-
lijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de 
rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mai-
len naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stuk-
ken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stuk-
ken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen 
of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecen-
trum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk 
worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meer-
wijk 16) tenzij anders vermeld.

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

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voor-
lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amster-
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevat-
ten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank kosten in rekening gebracht. 

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

 

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit vrijmarkt Koninginnedag 2012 in dorpscentrum Uithoorn. Ter 

inzage van 15 april t/m 23 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 
0297-513111.

- Verkeersbesluit Koninginnedag 2012 in dorpscentrum De Kwakel. Ter inzage 
van 18 april t/m 30 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111. 

- Verkeersbesluiten opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen. Al 
deze besluiten liggen ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Coudenhovenfl at 9.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Straatsburgfl at 80.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Fokkemast 64.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Karveel 53.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Roodhalsgans 37.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Roodhalsgans 223.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Nicolaas Beetslaan 140.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Coudenhovenfl at 2.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Churchillfl at 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Jan Luikenlaan 25.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning P.C. Hooftlaan 52.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Karel van Manderhof 41.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning De Gasperifl at 20.
- Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats nabij woning prinses 

Christinalaan 114. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit afsluiten aantal wegen in dorpscentrum vanwege braderie. Op 
14 juli 2012. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. 
van der Waals, 0297-513111

- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveer-

de gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Bromelialaan 
3 te De Kwakel. Ter inzage van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. 
S.I. van der Waals, 0297-513111

- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Schaepmanlaan 22. Ter inzage 
van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111

- Omgevingsvergunning - activiteit milieu Flower Direct B.V. Beroepstermijn: 3 
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. De Noo, 0297-513111.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 3, vergunning aan Admiralengroep Scouting Uithoorn 

voor het organiseren van de 28e Admiralencup van 25 t/m 27 mei 2012. Ont-
heffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan Admiralengroep Scouting Uithoorn 
voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de Admiralencup 
van 25 t/m 27 mei 2012. Bezwaar t/m 14 juni 2012

De Kwakel
- Evenementenlaan / Rozenlaan, vergunning aan Total Inspiration B.V. voor het 

organiseren van circus voorstellingen met Magic Circus op 8 en 9 mei 2012. 
Bezwaar t/m 13 juni 2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Albert Heijn Jos van den Berg voor het organise-

ren van een skelterbaan op 12 mei 2012 van 09.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 
14 mei 2012

- Grevelingen 30, ontheffing aan Restaurant Amstelfort voor het ten gehore 
brengen van muziek op 11 mei 2012 van 17.30 tot 01.00 uur, 12 mei 2012 van 
20.00 tot 01.00 uur en op 1 september 2012 van 20.00 tot 01.00 uur. Bezwaar 
t/m 18 juni 2012

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting 2Wheels4Wings voor het organi-

seren van een motortoertocht op 12 mei 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 45, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de draagcon-

structie tussen de keuken en de woonkamer. Bezwaar: t/m 13 juni 2012.

 AANPASSING ONTWERP HERINRICHTING AMSTERDAMSEWEG
In juli 2011 hebben burgemeester en wethouders het ontwerp van de eerste fase 
van de herinrichting van de Amsterdamseweg defi nitief vastgesteld. Bij de behan-
deling van het bestemmingsplan Amsterdamseweg is wederom gebleken dat veel 
bedrijven bedenkingen hebben tegen de verhoogde rijbaanscheiding. Dit was voor 
de raad aanleiding om burgemeester en wethouders te vragen advies in te winnen 
bij Transport en Logistiek Nederland (TLN). 
Naar aanleiding van het advies van TLN is het ontwerp aangepast. De verhoogde 
middenberm is vervallen en tussen de rotondes wordt een overrijdbare wegschei-
ding aangelegd. Inhalen en linksaf slaan is ook hierbij niet toegestaan. De overrijd-
bare wegscheiding mag wel gebruik worden bij het passeren van een geparkeerde 
vrachtwagen en indien een vrachtwagen moet manoeuvreren bij een in- of uitrit.

W W W . U I T H O O R N . N L

Werkt u als zorgaanbieder in de ge-
meente Uithoorn? Dan bent u van 
harte welkom op 21 mei a.s. in Cul-
tuurcentrum Griffi oen. Die datum or-
ganiseren gemeenten Aalsmeer, Am-
stelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn 
de werkbijeenkomst ‘Samen voor el-
kaar’. Met landelijke verkiezingen op 
komst zijn er onzekerheden over wel-
ke onderdelen van het kabinetsbeleid 
wel of niet door zullen gaan. De ge-
meente gaat er echter nog steeds van 
uit dat de AWBZ-begeleiding over-
gaat naar de gemeente. Daar willen 
we graag goed op voorbereid zijn. 
Graag komen we tijdens de werkbij-
eenkomst in contact met zorgaanbie-
ders die hun kennis, creatieve en in-
novatieve ideeën met ons en elkaar 
willen delen. 

“Als het om gezondheid gaat, kun 
je beter voorkomen dan genezen”, 
zegt Maarten Levenbach, wethouder 
volksgezondheid in Uithoorn. “Daar-
om is een goede samenwerking met 
de zorgaanbieders van groot belang.
Samen moeten we professionele 
zorg bieden aan onze inwoners en 
wel zo dat niemand in de gaten heeft 
dat de taken nu door ons, lokale over-
heid en niet meer door het Rijk wor-
den uitgevoerd. Dat zal geen eenvou-
dige klus worden, want we moeten 
het ook met minder middelen (geld) 
doen. Dus gaan we met zorgaanbie-
ders en -verzekeraars op zoek naar 
slimme oplossingen. Ik hoop dan ook 
dat veel betrokkenen de weg naar 
ons symposium weten te vinden. Sa-
men moet het ons lukken!”

Zorgaanbieder? Kom ook naar 
‘Samen voor elkaar’

ALGEMENE INFORMATIE

Kom ook! 
’Samen voor elkaar’ vindt plaats op 
21 mei a.s. van 12.00 tot 17.00 uur 
in Cultuurcentrum Griffioen in Am-
stelveen. Er zijn ongeveer 100 plaat-
sen beschikbaar. Alle aanbieders 
van zorg in de regio Amstelland zijn 
welkom, mits zij zich hebben aange-
meld. Dat kan tot en met 14 mei a.s. 
via samenvoorelkaar@amstelveen.
nl. Meer informatie vindt u op amstel-
veen.nl/samenvoorelkaar. 

Extramurale begeleiding wat 
is dat? Wat houdt de verande-
ring per januari 2013 in?
Mensen met bijvoorbeeld een 
verstandelijke of lichamelijke 
beperking kunnen voor een be-
paald aantal uren per week aan-
spraak maken op zorg. Voor 
mensen die in een instelling wo-
nen vindt deze zorg meestal 
plaats binnen de instelling. Voor 
mensen met een beperking die 
niet in een instelling wonen vin-
den zorg en begeleiding ergens 
anders plaats. Dit wordt extra-
murale begeleiding genoemd. 
Tot op heden wordt deze bege-
leiding uitgevoerd door de Rijks-
overheid. 
Met ingang van 1 januari 2013 
gaat dat veranderen. Inwoners 
van de gemeente die voor het 
eerst gebruik gaan maken van 
begeleiding buitenshuis en in-
woners van wie de indicatiestel-
ling afl oopt moeten vanaf die da-
tum bij de gemeente zijn. Vervol-
gens komen met ingang van 1 
januari 2014 alle inwoners die 
gebruik maken van deze vorm 
van zorg of begeleiding naar de 
gemeente. De gemeenten krij-
gen minder geld voor de uit-
voering van deze taken dan de 
Rijksoverheid nu inzet voor de 
uitvoering ervan.



Wat zijn uw opvattingen over het werk van 
de gemeenteraad van Uithoorn? De raad was
benieuwd naar het antwoord op die vraag 
en liet een imago-onderzoek uitvoeren. 
De resultaten daarvan zijn nu bekend.

De leden van de gemeente-
raad zijn actief voor de 
samenleving. Uithoorn 
vooruit helpen, dat is wat ze 
willen. Maar wat vindt u als 
inwoner van het werk dat 
de raadsleden verzetten? 
Om een antwoord te krijgen 
op die vraag, liet de raad in 
de afgelopen periode een 
online publieksonderzoek 
verrichten. De uitkomsten 
daarvan zijn nu bekend.

Zichtbaar
Uit het door Ingrid Straathof 
uitgevoerde onderzoek 
onder de inwoners van 
Uithoorn komen enkele 
interessante resultaten naar 
voren. Zo blijkt onder meer 
dat u de gemeenteraad niet 
erg zichtbaar vindt. Wat 
doen de raadsleden? En wat 
zijn de gevolgen van het han-
delen van de raad? U heeft 
er geen compleet beeld van.

G E M E E N T E R A A D  P R E S E N T E E R T  R E S U L T A T E N

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

Verbeteringen moeten 
ervoor zorgen dat 

inwoners beter mee 
kunnen denken 

over gemeentelijke 
plannen.
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Raadslid Klaas Bijlsma van Gemeentebelangen 
neemt ons mee naar Europarei, de fl atwijk aan 
de rand van Uithoorn. De wijk is al zeker een 
decennium een heet hangijzer in de lokale 
politiek. “Zo ga je niet met mensen om.”

Europarei is in potentie 
een mooie wijk, die de laat-
ste jaren steeds weer in 
het nieuws komt vanwege 
overlast. Bovendien is de 
geplande opknapbeurt 
tot stilstand gekomen – 
drie van de negen fl ats 
zijn nog niet opgeknapt, 
de bewoners zitten in 
onzekerheid of nu sloop 
volgt. 

Passief
Raadslid Klaas Bijlsma van 
Gemeentebelangen wordt 
niet vrolijk van het Europarei-
dossier. “Het college van b&w 
heeft steken laten vallen”, 
zegt hij. “In andere gemeentes 
heb ik gezien hoe belangrijk 
het is open te communiceren. 
Daar is hier totaal geen sprake 
van geweest. De gemeente 
was en is veel te passief.”

Bungelen
Bijlsma vervolgt: “Problemen 
benoemen en samen met 

de bewoners zoeken naar 
een oplossing, dat is de 
manier. Maar dat is nooit 
gebeurd. Het  college van 
b&w zegt dat de huisvesting 
niet hun verantwoordelijk-
heid is en woningcorporatie 
Eigen Haard heeft het 
onderwerp laten bungelen. 
Nu blijkt ineens dat 
het renoveren van de 
laatste drie fl ats niet 
rendabel is. Zo ga je niet 
met mensen om.”

Debat
Vier weken geleden was 
in de gemeenteraad een 
informerend debat over de 
Europarei, morgen volgt 
nog een informerend debat. 
Inzet is het Europarei-plan 
dat het  college van b&w op-
stelde met Eigen Haard. Bijlsma 
is teleurgesteld over de 
inhoud van het plan. 

“Het gaat nauwelijks over 
de drie fl ats en vooral over 
publieke voorzieningen. 

Ik vind dat erg jammer. 
Je kunt de problemen in 
de Europarei niet oplossen 
wanneer je de fl ats 
buiten beschouwing laat. 
Zeker niet wanneer je 
de bewoners uitsluit van 
het proces. Je hebt die 

mensen nodig om de 
nieuwe voorzieningen 
in de wijk te dragen.”

Draagvlak
We moeten Bijlsma niet 
verkeerd begrijpen, het gaat 
hem niet om slopen of niet 
slopen op zich. “Misschien 
is sloop inderdaad wel de 
beste oplossing. Het gaat me 
erom dat je daar samen met 
de bewoners naartoe had 
moeten werken. Dan had 
ook voor sloop draagvlak 
kunnen ontstaan.”

Dictaat
Bijlsma vindt het kwalijk dat 
de gemeente bij monde van 
wethouder Jeroen Verheijen 
nog steeds vaag is over de 
eigen intenties. “Die passi-
viteit is op zijn minst niet 
netjes, hij heeft een verant -
woordelijkheid. En als het 
inderdaad niet rendabel is 
om te renoveren, wees daar 
dan in elk geval open over. 
Geef argumenten. Dan kun 
je de bewoners meekrijgen 
in het proces. Een dictaat 
van bovenaf werkt niet.” 

R A A D S A G E N D A

Datum: 10 mei 2012 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1   Opening, agenda 
en inspreken burgers 

2    Integraal plan Europarei 
19.40 uur

3   Presentatie onderzoek 
imago van de raad
21.30 uur

4    Toekomst Stadsregio 
22.15 uur

Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De volgende 
raads vergadering is op 
donderdag 24 mei 2012.
Op www.uithoorn.nl 
kunt u vergaderingen 
van de gemeenteraad 
terugluisteren.

“De gemeente is veel te 
passief geweest”

‘Betrek bewoners bij ontwikkeling Europarei’

Raadslid Klaas Bijlsma van Gemeentebelangen

Een emotioneel onderwerp 
tijdens het informerend debat 
van donderdag 12 april. 
Bewoners uit Europarei waren 
in grote getale aanwezig om 
duidelijk te maken waarom  
zij het niet eens zijn met het 
plan voor de Europarei. 
Wanneer de raad akkoord 
gaat, kan de gemeente op ver-
zoek van woningcorporatie 
Eigen Haard overgaan tot 
verkoop aan de corporatie 
van gronden rond de locatie 
van drie fl ats. Eigen Haard wil 

die fl ats slopen om er nieuwe, 
modernere woningen te plaat-
sen. Maar liefst zeven bewoners 
maakten gebruik van het 
inspreekrecht en gaven in 
vlammende betogen aan wat 
er volgens hen schort aan het 
plan en aan de communicatie 
tussen Eigen Haard, de 
gemeente en de bewoners. De 
raadsleden wilden het naadje 
van de kous weten. Ze stelden 
vragen aan de bewoners en 
aan wethouder Verheijen, 
onder meer waar de bewoners 

van de 381 woningen worden 
ondergebracht wanneer zij 
hun fl at uit moeten en welke 
invloed dat heeft op de 
wachttijd voor sociale huur-
woningen in Uithoorn. Grote 
zorg is er in de raad, behalve 
over het gebrek aan fi nanciële 
onderbouwing van het plan, 
over het feit dat niet duidelijk 
is hoeveel en wat voor soort 
woningen er precies door 
Eigen Haard zullen worden 
gebouwd op de plaats van de 
drie betreffende fl ats.  

Raad worstelt met plan Europarei

Toewijding
Bijkomend probleem is 
de vermeende ondoorzich-
tigheid van de raad. Zo is 
voor u niet exact duidelijk 
hoe de besluiten van de 
raad tot stand komen. 
Wie heeft welke rol? 
En waarom? Hiervan zou 
u meer willen weten. Daar 
staat tegenover dat u de 
inzet en toewijding van 
de raadsleden waardeert. 

Hoofdtaken
Nog een pluim voor de raads-
leden: ze vervullen hun drie 
hoofdtaken goed. Het gaat dan 
om het vertegenwoordigen 
van de inwoners van Uithoorn, 
het vaststellen van de hoofd-
lijnen van het beleid en het 
controleren van het gevoerde 
beleid.

Meedenken
Onderzoekster Straathof 

constateert evenwel dat het 
mis gaat bij het uitdragen van 
de resultaten die de raad boekt. 
In haar rapport heeft zij daarom
enkele aanbevelingen opge-
nomen. Doel: zorgen dat 
inwoners vaker en actiever 
mee kunnen denken met 
gemeentelijke plannen en ook 
zelf initiatief kunnen nemen.

Persoonlijk contact
De aanbevelingen lopen uit-
een van een burgerpanel tot 

thematische avonden, meer  
inspraak tijdens raadsverga-
deringen en het organiseren 
van (online) referenda en 
enquêtes. Ook zou de com-
municatie in woord en beeld 
toegankelijker en aantrekke-
 lijker kunnen worden gepre-
senteerd, en zouden raadsle-
den hun motieven beter 
kunnen toelichten. En uiter-
aard: het gebruik van sociale 
media en het zoeken van 
persoonlijk contact worden 

aangemoedigd door de 
invullers van de enquête.

Aanbevelingen 
De resultaten van het 
onderzoek worden morgen 
gepresenteerd tijdens het 
informerend debat. De 
werkgroep Raadscommuni-
catie adviseert alvast alle 
aanbevelingen over te 
nemen. Kijk op Uithoorn.nl/
RIS voor het volledige 
onderzoeksrapport. 

Prijzen voor deelnemers
Inwoners van Uithoorn 
die meededen aan het 
online onderzoek naar het 
imago van de gemeente-
raad maakten kans op 
een leuke attentie: een 

Iris-cheque ter waarde van 
€ 20. Uiteindelijk deden 
298 inwoners van Uithoorn 
mee aan de enquête. Uit 
deze deelnemers kwamen 
door loting de volgende 
winnaars uit de bus: 

dhr. Houtepen, dhr. 
Sundemeijer, dhr. van 
Gelderen, mevr. Bohnenn 
en mevr. Janmaat. Zij 
hebben hun Iris-cheque 
inmiddels ontvangen.



DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden 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 ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl, 
nEs A/D AmsTEl

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

Aanleveren van 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

125e jaargang

oPlAgE: 14.300

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 toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErBoDE.nl

sinds 1888
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Door Flavoring

Aankomende zondag is het weer zover, Moederdag! 
Dit wordt al jaren gevierd op de tweede zondag van mei. Moeder-
dag is ooit overgewaaid uit de Verenigde Staten, en is in vele landen 
traditie. Ik vind het mooi dat moeders op die dag even op een voet-
stuk worden gezet. De achterliggende gedachte is toch wel dat moe-
ders het hele jaar door druk zijn met het runnen van huishouden, ge-
zin en veelal werk.
Ondanks het feminisme zijn de zorgtaken nog altijd niet gelijk ver-
deeld en hebben moeders een dubbele belasting. Dus een dag in het 
jaar in de watten gelegd worden, is wel het minste wat we kunnen 
doen. Wel is het zo dat vooral de winkeliers behoorlijk veel investeren 
in het fenomeen Moederdag.
De drogisterijen en bloemenwinkels floreren bij deze dag. Ach, dat is 
dan weer goed voor onze economie.
Een aspect van het hele Moederdag vind ik elk jaar weer ontzettend 
lastig. Dat zijn de reclames die vaak een rooskleurig beeld schet-
sen van moeders en dochters die gezamenlijk iets gezelligs onderne-
men. De media is ongekend knap in het voorschotelen van een ide-
aal beeld en dit beeld te gebruiken om een bepaalde gevoel te reali-
seren bij de consument, om zo aan te zetten tot het aanschaffen van 
bepaalde producten.
Voor een groot deel van de bevolking zal dit een waarheidsgetrouw 
beeld zijn, maar mij irriteert het. Moederdag is jarenlang een etteren-
de, open zweer geweest voor mij. 
Want wat als je geen moeder meer hebt? Je dolgraag iets met haar 
zou willen ondernemen, net als in die reclame? Haar zou willen ver-
wennen met alle dingen die je maar zou kunnen bedenken. Helaas, 
het is niet zo voor vele mensen. En door alle media aandacht voor 
Moederdag kun je er ook niet omheen.
Voor alle mensen die hun moeder moeten missen, vind ik Moeder-
dag een pijnlijk verhaal. En dan kun je ook nog denken aan alle vrou-
wen die dolgraag moeder willen worden, maar om wat voor reden 
dan ook dat (nog) niet is gelukt. Hoe moeten zij Moederdag ervaren 
en doorkomen?
De samenleving heeft op deze manier altijd een invloed in jouw le-
ven. Je kunt het naast je neerleggen, je kunt er last van hebben of je 
kunt er het beste van maken. Ik ben ontzettend blij dat ik Moeder-
dag nu op een andere, veel positievere manier kan ervaren omdat ik 
nu zelf moeder ben. Natuurlijk mis ik mijn moeder op die dag (net als 
alle andere dagen) maar ik kan me focussen op mijn eigen rol en op 
mijn kinderen. En voordat ik zelf moeder was, had ik de neiging om 
juist op deze dag mijn vader in het zonnetje te zetten. Mijn vader die 
toch ook maar die moederrol erbij kreeg en zo zijn best heeft gedaan. 
Diep respect heb ik voor mijn vader en hoe hij het heeft gedaan met 
zijn gezin, daar kunnen enkele moeders vast nog wel wat van leren!
Maar het feit blijft dat moeders niet vervangen kunnen worden. De 
taken die ze uitvoeren kun je delegeren, je kunt de persoon trachten 
te vervangen, maar het is nooit hetzelfde, Moeder zijn is de optelsom 
van zoveel dingen en je komt dan altijd uit op 101%. En die ene extra 
procent, is net dat magische stukje dat onvervangbaar is.
Kortom: moeder zijn is bijzonder en niet voor iedereen vanzelfspre-
kend.
Zoals het ook niet vanzelfsprekend is om je moeder nog bij je te heb-
ben. 
Ik hoop dat aanstaande zondag alle moeders heerlijk verwend wor-
den door hun gezin, dat alle oma’s op hun beurt ook in de watten 
worden gelegd en vooral hoop ik dat alle mensen die net als ik een 
donker randje aan deze dag hebben hangen, toch een manier vinden 
om vrede te hebben met deze dag. 
Het gaat niet om reclames of cadeautjes, het gaat om de intenties. 
Toen mijn oudste dan ook laatst vroeg wat ik wilde hebben voor Moe-
derdag kon ik een simpel antwoord geven. “Lieve schat, het aller-
mooiste heb ik al gehad, want dat ik jouw mama mag zijn, is het bes-
te cadeau wat ik ooit heb gekregen!”. 

Mijmeringen

Moederdag 

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:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevon-

den dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, zwarte kater met witte sokjes voor en 

witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is lang 
en slank.

- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde elf maanden oude kater; cypers 
met wit befje en witte sokjes.

Gevonden:
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en witte 

bef.
- Uithoorn, Willem Alexanderpoort: zwart-bruine kat met witte sokjes.
- Uithoorn, Romeflat: zwarte- witte kat; linkervoorpootje half zwart,
 witte kraag, witte buik en 4 witte sokjes.
- Vinkeveen, Donkereind: zwart-witte kat; zwarte rug, zwart-witte 

staart, witte kop en bij oren zwart; hij heeft 2 zwarte stippen op zijn 
neus en witte voorpootjes.

- Wilnis, Herenweg: hond, bruine pincher.
- Wilnis, Zorggras: grijze kat.
- Mijdrecht, Bozenhoven: twee katten, een zwarte en zwart-witte kat.
- Wilnis, Burg. Padmosweg: moederpoes met 4 kittens.
- Uithoorn, Legmeer: kat, zwarte rug en witte buik; witte streep van 

kin tot kop (Zorro masker) en witte kraag.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve zwart-witte kater. 

Wie maakt er een potje van?
Regio - Het Johannes Hospitium 
is een gastvrij huis in Wilnis waar 
mensen verblijven in de laatste fase 
van hun leven. In dit hospice wordt 
liefdevolle zorg verleend door een 
team van professionals en (profes-
sionele) vrijwilligers. Binnen het vrij-
willigersteam is dringend behoefte 
aan vrijwilligers die het leuk vinden 
om eenmaal in de week of eenmaal 
in de 14 dagen voor de bewoners te 
koken. Het gaat dan om een gewo-
ne (bijzondere) dagelijkse maaltijd. 
Deze taak kan ook gedeeld worden 
met een vriend of vriendin. Maar de 
maaltijd kan natuurlijk ook alleen 
worden bereid. 
Er wordt in het Johannes Hospitium 

elke dag een warme maaltijd ge-
kookt. Met de bewoner wordt be-
sproken wat het die dag zal zijn: 
van een broodje haring tot een lek-
ker stukje vlees. Van alleen bouillon 
tot een heerlijk opgemaakt ijsje. Al-
les is mogelijk. Wie zich op deze ma-
nier wil inzetten voor mensen in hun 
laatste levensfase is van harte wel-
kom in het hospice om een keertje 
mee te komen koken.
Lyda ten Hove geeft graag meer in-
formatie. Zij is bereikbaar per e-mail 
via l.tenhove@johanneshospitium.nl 
of telefonisch op (0297)230290. Een 
kijkje op 
www. johanneshospitium.nl is ook 
de moeite waard.

Kom het toneel van 
Maskerade op!
Uithoorn - ‘De deur staat an’, ‘is dat 
mijn tekst?’, ‘Iets is niet goed’, ‘Hal-
lo?’, ‘Niet te hard klappen, zo goed 
was het ook weer niet’, ‘Dat staat 
niet goed op kinderfeestjes’. Volsla-
gen nietszeggende, maar gevleu-
gelde uitspraken uit bijna vijftig jaar 
Toneelgroep Maskerade. Wil jij deel 
uit maken van deze vereniging met 
‘prettig gestoorde’ mensen? Lees 
dan verder.
Toneelgroep Maskerade is niet meer 
weg te denken uit Uithoorn. Sinds 
jaren is Maskerade een actieve ver-
eniging die, samen met wisselende 
professionele regisseurs, bouwt aan 
voorstellingen van kwaliteit. Daar-
naast wordt ook alles gedaan om de 
‘theaterbeleving’ te verbeteren voor 
het publiek. Het zijn de leden die 
het decor, de rekwisieten, het licht 
en geluid en de publiciteit e.d. op 
zich nemen. 
Inmiddels kan de vereniging bij-
na haar 50-jarige jubileum vieren. 
Maskerade zou graag de volgen-
de 50 jaar willen beginnen met een 
gemixte groep van ‘gevestigde’ en 
nieuwe leden. Ze zijn op zoek naar 

enthousiaste mannen vanaf 18 jaar 
en vrouwen vanaf 18 tot 30 jaar. Wil 
jij ook het toneel op? Neem con-
tact met deze vereniging op en kom 
eens langs op de repetitie. Je hoeft 
geen auditie te doen of ervaring te 
hebben. Het is natuurlijk wel fijn als 
je een beetje gevoel hebt voor to-
neel, maar dat ontdekken jullie sa-
men. 
Toneelvereniging Maskerade repe-
teert elke maandagavond in Uit-
hoorn en speelt twee voorstellingen 
per jaar. Niet altijd is er een rol voor 
je weggelegd, maar het is ook leuk 
en leerzaam om de regisseur met de 
andere spelers bezig te zien. Daar-
naast zijn er genoeg dingen te doen 
om je steentje bij te dragen. Het ligt 
in de planning om met de niet-spe-
lers actiever bezig te zijn, met spel-
ontwikkeling.
Is jouw nieuwsgierigheid gewekt? 
Laat het weten via secretariaat@
toneelgroepmaskerade.nl. Dan zal 
een afspraak gemaakt worden om 
kennis te maken. Kijk op www.to-
neelgroepmaskerade.nl voor meer 
informatie en sfeerimpressies.

Uithoornse dames maakten 
quilt voor ThamerThuis
Uithoorn - ThamerThuis is onlangs 
een prachtig symbool rijker gewor-
den, namelijk een quilt. Een quilt is 
een soort deken, die op een hele 
speciale manier genaaid is. 
Vier Uithoornse dames hebben met 
oneindig veel liefde en geduld deze 
prachtige doek gemaakt: Els Ense-
rink, Griedy Hafkamp, Gré Hogeterp 
en Edith Vet. Ruim tien meter stof 
hebben ze opgeknipt in meer dan 
250 lapjes, die vervolgens met de 
hand aan elkaar gezet en doorge-
stikt zijn. Toen alle stukjes waren sa-
mengevoegd, moest de quilt steeds 
uit logeren. Om beurten werkten 
ze er een maand aan, waarna het 
handwerk weer verhuisde naar een 
volgend adres. De dames vertelden 
dat het werken aan de quilt voor 
henzelf ook van grote betekenis is 
geweest. Het naaiwerk is een me-
ditatieve bezigheid, die je gelegen-
heid geeft om stil te staan bij je ei-
gen gevoelens en emoties. Boven-
dien vonden ze het een eer om dit 
voor ThamerThuis te kunnen doen. 
Ze zijn vol waardering voor de zorg 
die ThamerThuis geeft aan men-
sen in hun laatste levensfase. Door 
het maken van de quilt hebben ze 
op hun eigen manier een steentje 
(steekje!) bijgedragen. Deze quilt is 
voor ThamerThuis symbool van het 
werk dat de vrijwilligers in het bij-

na-thuis-huis doen: zoals vele lap-
jes samen een grote quilt vormen, 
vormt de inzet van al die verschillen-
de vrijwilligers samen een ‘warme 
deken’ voor de gasten in ThamerT-
huis, die palliatieve zorg ontvangen. 

Naam
Het woord ‘palliatief’ is afkomstig 
van het Latijnse woord pallium, dat 
mantel betekent. Zorg en liefde, die 
als een mantel om mensen wordt 
heengeslagen.
In de quilt zelf zijn ook symbo-
len verwerkt. Het patroon bestaat 
uit twaalf blokken, die staan voor 
de twaalf maanden van het jaar of 
voor de twaalf apostelen. De gequil-
te rand vormt een Keltische door-
lopende vlecht, die symbool staat 
voor de gedachte van het eeuwige 
vraagstuk van het leven met de vele 
wedergeboortes.
In ThamerThuis wordt de quilt ge-
bruikt bij het afscheid wanneer een 
gast is overleden. Na de laatste zorg 
wordt de quilt over het lichaam ge-
legd, als symbool van de zorg waar-
mee ThamerThuis hem of haar heeft 
willen omringen. 
Wanneer de overledene in een kist 
komt te liggen, wordt de quilt over 
de kist gelegd. Bij het uitdragen uit 
ThamerThuis wordt de quilt weer 
weggenomen; hij blijft in het huis. 

Brandweer komt langs bij Borus
Uithoorn – Vorige week dinsdag 1 
mei kwam ‘s morgens de Vrijwillige 
Brandweer bij Borus Kinderopvang 
NSO de Petteflet in Meerwijk-Oost 
langs met een echte brandweerwa-
gen. Eerst werd er door twee man-
nen van de brandweer Uithoorn ver-
teld over hun beroep. 
Daarna mochten de kinderen mee 
naar buiten om de brandweerwagen 

te bekijken en vervolgens mocht 
nog ieder kind zelf de brandweer-
slang bedienen met het gevolg dat 
een harde straal water in de sloot 
terechtkwam. 

De leidsters en de kinderen van Bo-
rus bedanken de Brandweer van 
Uithoorn en met name Nico Theuns 
voor hun spontane medewerking!



Uithoorn – ‘4 meiherdenking Uit-
hoorn een intense beleving’. Dat 
was een uitspraak van een deel-
neemster aan de 4 meiherdenking 
in Uithoorn. “Andere jaren zat ik bij 
de TV. Dit jaar ben ik voor het eerst 
hier en dat beleef je intenser dan 
voor de TV, zo samen met al die an-
dere mensen”. Voor de Stille Tocht 
was er een formatie van KnA met 
wel vijf man sterk en hun omfloerste 
trom. “Als dan het tromgeroffel be-
gint, dan krijg ik ieder jaar weer kip-
penvel”, zei een andere deelnemer. 
Er hadden zich veel mensen verza-
meld op het Oranjepark, maar ge-
durende de tocht werd de stoet 
groter en groter. Het leek wel een 
‘zwaan kleef aan’. De politie leid-
de het verkeer in goede banen. Di-
rect achter de trommelaars liepen 
de burgemeester en wethouders, 
daarmee uitdrukkend dat samen 4 
mei herdenken belangrijk is. Ook 
bij de Thamerkerk stonden al veel 
mensen te wachten. Nadat iedereen 
een plekje had gevonden roffelden 
de trommelaars door totdat de Last 
Post werd ingezet. Precies om acht 
uur was het twee minuten stil. De 
wind speelde met de takken en de 
vogels floten hun lied. Daarna zet-

te het opleidingsorkest van KnA on-
der leiding van Richard Trommel het 
Wilhelmus in. Burgemeester me-
vrouw D.H. Oudshoorn-Tinga ging 
in haar voordracht in op het waar-
om van gedenken. Onder muziek 
van KnA werd door haar en wethou-
der J.A.J. Verheijen een krans na-
mens de burgers van de gemeente 
Uithoorn gelegd, daarbij geholpen 
door leden van de scouting.

Hallelujah
Nadat de klanken waren wegge-
waaid zong de jonge Marije Vos-
kamp, Hallelujah van Leonard Co-
hen met een mooie hoge sopraan-
stem. Jammer dat het begeleiden-
de bandje niet helemaal vlekkeloos 
klonk maar er bleef nog veel te ge-
nieten over van haar mooie stem.
Conchita Willems sprak namens 
de bewoners van de Europarei een 
gedicht uit van Jana, haar dochter. 
Aansluitend stonden de vier leerlin-
gen van basisschool De Kajuit naast 
elkaar, uit alle bovenbouwklassen 
een leerling. Zij hadden voor hen 
persoonlijke zaken in dichtvorm op 
papier gezet. Wat zij te zeggen had-
den ontroerde. Tevens lieten zij met 
hun bijdrage zien dat het goed is om 

als jong en oud samen te herden-
ken. Het waren uit groep 7a  Lot-
te Tolenaars, 7b Margot Commissa-
ris, 8a  Zoe Kuylenburg en 8b  Mads 
Schoonheim.

Bloemenhulde
De bloemenhulde werd voorafge-
gaan door een kranslegging na-
mens Bewonersoverleg Europa-
rei, weer met muziek van het oplei-
dingsorkest van KnA. Daarna werd 
door vele anderen bloemen neerge-
legd. De leden van de scouting, de 
Uithoornse Admiralengroep, liepen 
vanuit hun opstelling ook met eigen 
bloemen het StilteMonument op.
De voordracht door Margriet Slu-
rink, lid van het comité, was een 
aangrijpend stuk over een situatie 
van het helse leven in Auschwitz, 
een stuk dat raakt. Ton Kodde van 
het comité 4 meiherdenking ge-
meente Uithoorn sprak enkele laat-
ste zinnen, nodigde de aanwezigen 
uit om nog wat na te praten in The 
Mix en wenste iedereen wel thuis.
Alles overziende was het wederom 
een waardige herdenking met zeer 
veel mensen onder wie opvallend 
veel kinderen en jongeren aanwe-
zig waren.
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Kinderen Boris de Petteflet maken 
uitstapje op step van ‘Blik op de wei’
Mijdrecht/Uithoorn - De kinderen 
van de naschoolse opvang Borus de 
Petteflet in Meerwijk-Oost hadden 
vorige week donderdag 3 mei een 
gezellige uitstap naar Blik op de wei.

Op donderdag 3 mei werd er een 
leuk uitstapje voor de kinderen van 
de groep de Torenkamer, de oud-

ste kinderen van Borus NSO de Pet-
teflet, georganiseerd. Bij ‘Blik op de 
wei’ in Mijdrecht werden er sportie-
ve steppen met handrem gehuurd 
voor alle kinderen en de twee leid-
sters. Er werd een tocht van een 
aantal kilometers gestept en de-
ze tocht liep langs de mooie Krom-
me Mijdrecht in De Hoef, onder-

weg bij recreatiegebied Pondskoe-
kersluis langs de Kerkvaart hebben 
de kinderen een stop gehouden om 
een lekker ijsje te eten. Onderweg 
zagen de kinderen diverse dieren, 
een snoek en een brasem, maar ook 
eenden en meerkoeten met jongen. 
Zij hebben een uur een ontspannen 
en sportieve toertocht gehad.

Personeel Albert Heijn Jos 
van den Berg naar Londen
Uithoorn - Jos van den Berg, ei-
genaar van Albert Heijn Amstel-
plein, verzorgt niet alleen zijn klan-
ten heel goed, ook voor het perso-
neel wordt prima gezorgd. Voor het 
gehele team van Albert Heijn Am-
stelplein was een dag, of zelfs twee 
dagen Londen gepland! De partti-
mers werden voor een fantastische 

dag meegenomen naar the city of 
the Big Ben en de fulltimers moch-
ten zelfs een nacht verblijven in het 
Holiday Inn hotel.
Het bezoeken van verschillende, in-
drukwekkende supermarkten, de 
fantastische M&M’s Store en een 
heerlijk diner bij het beste Indiaanse 
restaurant van Europa! Met als af-

sluiting de luxe en overdonderende 
Harrod’s. De trip was een unieke er-
varing, dat heeft gezorgd voor een 
flink staaltje teambuilding. 

Het hele team dat achter Jos en Di-
ana staat wil hen nogmaals via de 
Meerbode ontzettend bedanken 
voor deze geweldige ervaring! 

Twee boeiende exposities in Amsterdam

Fotograaf Pieter Schunselaar 
timmert aan de weg
De Ronde Venen - Het gaat goed 
met de Vinkeveense fotograaf Pie-
ter Schunselaar. Na een succesvol-
le expositie bij de Tafel van Muiden 
heeft hij momenteel een expositie 
bij Scheltema en bij de Hogeschool 
van Amsterdam.

‘StadsSpiegels’ bij Scheltema
In de maand mei en juni exposeert 
Pieter Schunselaar met zijn serie 
StadsSpiegels in de trappengale-
rij van Scheltema aan het Konings-
plein in Amsterdam. Naar zijn zeg-
gen de mooiste plek van Amster-
dam. Deze serie toont spiegelin-

gen van het grauwe straatbeeld van 
de stad in de luxe beloften achter 
de etalageruiten. De foto’s zijn ge-
maakt in Parijs, Londen en Amster-
dam en laten op een fascinerende 
manier zien wat ons bij het kijken 
vaak ontgaat.

‘Onderweg in twee 
werelden’ bij de HvA
Op uitnodiging van de kunstcom-
missie van de Hogeschool van Am-
sterdam heeft Pieter Schunselaar 
een expositie samengesteld met als 
thema ‘Onderweg in twee werelden’. 
In deze expositie toont hij twee to-

taal verschillende werelden naast 
elkaar: Amsterdamse trampassa-
giers naast mensen in India en Bir-
ma die ook onderweg zijn. Het re-
sultaat is een spannende combi-
natie, waar de kijker zijn eigen ver-
haal bij kan maken. Tot 30 mei is 
de expositie te zien bij het auditori-
um van de Leeuwenburg, de hoofd-
vestiging van de HvA bij het Am-
stelstation. Daarna verhuist de ex-
positie naar nog twee andere ves-
tigingen van de hogeschool. Wilt 
u meer weten over het werk van 
fotograaf Pieter Schunselaar:  
www.pieterschunselaar.com

Aanstaande zaterdag

Geraniummarkt en braderie 
in Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
12 mei vindt in Aalsmeer Centrum 
weer de jaarlijkse Geraniumjaar-
markt plaats. Op het Raadhuisplein 
staat de Geraniummarkt en in de 
Zijdstraat vindt een braderie plaats. 
De Geraniummarkt en de brade-
rie duren van 9.00 tot 17.00 uur en 
worden georganiseerd door KMTP 
Groei & Bloei, de winkeliersvereni-
ging Aalsmeer Centrum en organi-
satiebureau Natural Solutions. 

Geraniummarkt op het 
Raadhuisplein
De afdeling Aalsmeer van de 
KMTP organiseert op (een deel van) 
het Raadhuisplein en Drie Kolom-
menplein de Geraniummarkt. Twin-
tig kwekers en bedrijven bieden 
een ruime keuze eenjarige en vas-
te planten maar ook mooie beel-
den voor in de tuin. Vanaf 8.00 uur 
gaat een vakjury rond om te kijken 
of de aangeboden producten van 
een goede kwaliteit zijn. De jury-
rapporten worden vanaf 11.00 uur 
bij de kramen opgehangen, zodat 

eenieder weet wat er te koop is. Be-
zoekers kunnen bij de stand van de 
KMTP hun gekochte producten in 
bewaring geven, zodat zij rustig ver-
der kunnen winkelen.

De stand van KMTP Groei & Bloei 
bevindt zich nabij het beeld van Flo-
ra, godin van de lente en de bloe-
men dat op een tien meter hoge 
sokkel staat voor het gemeentehuis. 
Voor inlichtingen over de Geranium-
markt: tel. 06-29550604.

Braderie in de Zijdstraat
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld in de Zijdstraat, Punter-
straat en op het Molenplein.

Op de markt vindt u onder andere 
kleding, sieraden, kralen, horloges, 
portemonnees, boeken, snoep en 
ander lekkers. Naast de vele stand-
werkers zijn ook winkeliers en ver-
enigingen vertegenwoordigd met 

een kraam. Bij de diverse horeca-
zaken in het centrum zijn voldoende 
mogelijkheden voor een drankje en 
allerlei lekkernijen. 
Bereikbaar op de fiets, boot en auto
Voor wie met de auto komt: de We-
teringstraat en Punterstraat zijn 
vanwege de braderie afgesloten. 
Het Praamplein is gewoon bereik-
baar via de Uiterweg en de Dorps-
straat. Naast het Praamplein, het 
Drie Kolommenplein en een deel 
van het Raadhuisplein is ook het 
parkeerterrein van de Rabobank de 
gehele dag geopend. Het parkeren 
in Aalsmeer Centrum is gratis maar 
denk wel aan uw parkeerschijf! 
Komt u met de boot? Dan kunt u 
aanmeren aan het Praamplein dat 
bereikbaar is vanaf de Ringvaart bij 
Zorgcentrum Aelsmeer of aan de 
Kolenhaven, achter watersportver-
eniging Nieuwe Meer. Wie onder de 
Capanebrug (doorvaarthoogte 1.10 
mtr) op de Stationsweg past, kan 
vanaf de Kolenhaven zelfs doorva-
ren naar het Stokkeland bij het ge-
meentehuis.

Corde Vocali komt naar Uithoorn
Uithoorn – Komende zaterdag 12 
mei geeft Vocaal Ensemble Cor-
de Vocali een concert in de Schut-
se. Dit uit elf zeer geoefende zan-
gers bestaande ensemble bestaat 
nu bijna 5 jaar en heeft in die jaren 
al veel concerten gegeven. Het en-
semble zingt voornamelijk a-capel-
la en heeft geen vaste dirigent. De 
zangers studeren zelf de muziek in 
en per concert wordt er gekeken 
welke dirigent bij het beoogde pro-
gramma het ensemble het best kan 
coachen. Deze keer is Jeroen Spit-
teler gevraagd het koor te dirigeren.

Het programma zou wel de titel ‘Op 
drie breukvlakken’ kunnen krijgen. 
Het concert begint met een mach-
tige mis in een isoritmische motet-
stijl ‘La messe de Nostre Dame’ van 

Guillaume de Machaut. Deze com-
ponist leefde in de tijd dat de eerste 
meerstemmigheid vorm kreeg en hij 
wordt beschouwd als de grootste 
musicus uit de 14de eeuw. Hij wordt 
ook de grootste componist van Ars 
Nova genoemd. 
Omdat het dit jaar het ‘Sweelinck-
jaar’ is zingt het ensemble een aan-
tal door hem bewerkte psalmen. 
Ook bij Sweelinck is er niet alleen 
sprake van een breuk in zijn leven in 
de overgang van de katholieke naar 
de protestantse cultuur, maar ook 
van renaissance naar barok. 
Corde Vocali brengt daarna een mo-
tet van Messiaen ten gehore. We 
zijn inmiddels bijna 5 eeuwen ver-
der in de tijd. Messiaen is de mo-
derne leider op het gebied van reli-
gieuze muziek.

Het concert wordt afgesloten met 
het schitterende ‘Lux Aeterna’ van 
Lauridsen. Bij deze eigentijdse com-
ponist zien we de overgang van het 
modernisme naar het experimente-
le, naar een nieuwe beweging die 
nu in de muziek gaande is. Heel in 
de verte klinkt het oude gregoriaans. 
Door Lauridsen op zo’n manier be-
werkt dat de muziek een compleet 
nieuwe jas krijgt. Bij dit laatste stuk 
wordt het koor begeleid op het orgel 
door Wim Dijkstra.

Het concert begint om 20.15 uur in 
de Schutse aan de De Merodelaan 
1. De toegang bedraagt 12,50 eu-
ro en 
kaarten zijn te bestellen bij Guusta 
Mathlener-Stoll, tel. 0297-568765 of 
voor aanvang van het concert.

4 meiherdenking Uithoorn 
een intense beleving
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 bijeen-
komst 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.

Nog een Uithoornse Koninklijke 
onderscheiding!

Uithoorn – Vorige week woensdag ontving on-
ze redactie het volgende mailtje: “Uw artikel over 
Lintjesregen in Uithoorn is helaas niet compleet. 
Uithoorn heeft niet vier maar minimaal vijf inwo-
ners die een Koninklijke onderscheiding hebben 
gekregen.
Op 27 april is door de minister van Defensie ge-
decoreerd o.a. mevrouw Bloemendaal van Wijk, 
woonachtig aan de Van Eerbeeklaan 23 te Uit-
hoorn als Lid in de orde van Oranje-Nassau met 
de zwaarden. Bij de gemeente was dit bekend 
daar zij op 29 april 2012 van de burgemeester van 
Uithoorn een bloemstuk mocht ontvangen. Zou 
het zeer op prijs stellen als u dit alsnog in uw vol-
gende uitgave zou willen vermelden”, was gete-
kend Henk Bloemendaal.

Hierbij had hij een foto gevoegd en een deel van 
de toespraak van de minister van defensie: 
“Adjudant Charlotte Bloemendaal, u weet als geen 
ander dat het Ministerie van Defensie integriteit 
hoog in het vaandel heeft staan. De samenleving 
verwacht een onkreukbare krijgsmacht, en 
mag dat ook verwachten. Maar dat betekent nog 
niet dat die integriteit vanzelfsprekend is. 
Voor het creëren en behouden van een integere en 
veilige organisatie zijn mensen nodig 
die zich hier continu voor in willen zetten. U heeft 
zich in uw militaire loopbaan van deze verant-
woordelijkheid op een voortreffelijke wijze ge-
kwijt. Een loopbaan die begon in 1979. Als één van 
de eerste vrouwen binnen de krijgsmacht heeft u 
een indrukwekkende carrière doorlopen, wat ge-

zien de toenmalige tijdsgeest niet eenvoudig was. 
U heeft daarbij een weg gebaand voor vrouwen 
die later bij het Koninklijke Marechaussee aan de 
slag gingen. 
Het district Schiphol is uw thuishonk. Sinds 1993 
heeft u hier meerdere functies naar volle tevreden-
heid vervuld. Naast uw reguliere werkzaamheden 
springt uw bijdrage aan integriteit op de werkvloer 
in het oog. 
Van 2000 tot 2005 vervulde u bijvoorbeeld de func-
tie van vertrouwenspersoon binnen uw district. U 
was het eerste aanspreekpunt om een ongewens-
te situatie op de werkplek bespreekbaar te maken 
en op te lossen. Met uw inzet heeft u bijgedragen 
aan het professionaliseren van het Netwerk Ver-
trouwenspersonen KMar. 
In 2005 hebt u het initiatief genomen voor het 
buddysysteem op het district Schiphol. Vrouwelij-
ke collega’s worden sindsdien gekoppeld aan een 
andere vrouwelijke collega, zodat de integratie in 
de werkomgeving makkelijker wordt. 
Ook regelde u dat uitgezonden collega’s een bud-
dy krijgen die contacten onderhoudt met de 
uitgezondene en het thuisfront. U bewaakt en sti-
muleert dit proces binnen uw district en geeft re-
gelmatig het goede voorbeeld. 
Adjudant Bloemendaal, uw betrokkenheid en inzet 
zijn een voorbeeld voor iedere militair. Het is dan 
ook met veel genoegen dat ik u kan mededelen 
dat het Hare Majesteit heeft behaagd u te 
onderscheiden, met voor u als militair de toevoe-
ging ‘met de zwaarden’. (Lid in de orde van Oran-
je-Nassau met de zwaarden)”, aldus de minister.

Dodenherdenking De Kwakel 
weer drukbezocht
De Kwakel - Het 4 mei Comité De 
Kwakel (scoutinggroep St. Joannes) 
organiseerde dit jaar voor de vier-
de keer een herdenking. De her-
denking vond voor de tweede keer 
plaats in het Egeltjesbos en heeft 
weer veel belangstellenden getrok-
ken. De herdenking startte met het 
opkomen van alle scoutingleden. 
Vervolgens werd de vlag halfstok 
gehesen door twee leden van de 
scoutinggroep. Iedereen werd wel-
kom geheten door Jos van Kempen, 
waarna Lars v/d Hoek namens het 
4 mei Comité een inleidend woord-
je deed. 
Verdeeld over de avond werden er 
door verschillende generaties ge-
dichten en verhalen voorgedragen, 
waar zij aan dachten bij het thema 
‘Vrijheid geef je door’. Om dit te sym-
boliseren werd er door iedere per-
soon die een gedicht of een verhaal 
voordroeg een fakkel aangestoken. 
Zo werd symbolisch de vrijheid aan 
elkaar doorgegeven. Gerard Vlut-
ters startte met een overdenking, 
waarna de volgende personen volg-
den van oud naar jong: Rob de Boer 
van de Katholieke Bond van de Ou-
deren, Ben Plasmeijer van Stich-
ting ‘De Kwakel Toen en Nu’, Jean-
nette ten Brink-bestuurslid bij de 
scouting, Yvonne Voorn-voorma-
lig gidsenleidster, Walter Hoogen-
doorn-welpenleider en lid van het 

4 mei comité en als laatste een ka-
bouter van de scoutinggroep. De 
avond werd tussen de stukken en 
gedichten door muzikaal onder-
steund.

Gedichten
Na alle gedichten en de overden-
king was het tijd voor de trompet-
tiste Inge de Bree om de taptoe te 
spelen. Waarna de twee minuten 
stilte volgden. Na de twee minuten 
stilte werd het Wilhelmus meege-
zongen, waarna de bloemstukken- 
en kranslegging volgde. Het eerste 

bloemstuk werd gelegd namens de 
Katholieke Bond van de Ouderen. 
Het tweede bloemstuk werd gelegd 
door Stichting De Kwakel Toen en 
Nu. De derde krans werd gelegd na-
mens de scouting. De aanwezigen 
werd de mogelijkheid geboden een 
roos te leggen bij het tijdelijke stil-
temonument, waarna de leden van 
de scouting volgden. Hierna was de 
herdenking ten einde. Het 4 mei co-
mité kijkt weer terug op een zeer 
geslaagde herdenking. 
Foto’s: Annemarieke Verheij foto-
grafi e.

Statiegeld doneren voor 
KWF bij AH Jos van den Berg

Uithoorn - Tot maandag 4 ju-
ni aanstaande kunnen klanten van 
AH supermarkt Jos van den Berg 
hun statiegeld doneren aan Alpe 
d’HuZes. Wielrenners Ronald Heij-
boer en Ed Alkema en loopster Els 
Brouwer zullen op 6/7 juni a.s. sa-

men de Alpe d’Huez beklimmen 
om geld in te zamelen voor het Al-
pe d’HuZesonderzoeksfonds van 
de KWF Kankerbestrijding. Met het 
geld wordt belangrijk en uniek on-
derzoek verricht dat revalidatie voor 
alle kankerpatiënten binnen hand-

bereik moet brengen. Els en Ronald 
- beiden afkomstig uit Uithoorn - en 
Ed uit De Kwakel zijn nu sportvrien-
den geworden en leggen per jaar 
vele kilometers af.
Naast de statiegeldactie hebben ze 
vrienden, familieleden en zakenre-
laties opgeroepen om hun sportie-
ve uitdaging te sponsoren. Ze ho-
pen op deze manier minimaal © 
12.000 binnen te halen. “Wij hebben 
alle drie dierbaren zien strijden te-
gen kanker”, zegt Els. “Zelf zijn we 
gelukkig kerngezond en in staat om 
ons op een sportieve manier voor dit 
goede doel in te zetten.”
Eigenaar van de Albert Heijn aan het 
Amstelplein Jos van den Berg: “Ook 
in mijn omgeving komt kanker voor 
en ik weet hoe belangrijk onderzoek 
is. Daarom werk ik graag mee door 
onze klanten in de gelegenheid te 
stellen hun statiegeldbonnen in een 
speciaal daarvoor bestemde bus te 
doen. Het statiegeld wordt bij de 
sponsoropbrengst van dit enthousi-
aste trio opgeteld en komt direct ten 
goede aan Alpe d’HuZes.”

Gezellige avond bij Patisserie PerloPlaza
Uithoorn - Dinsdag 15 mei nodigen 
Esther, Maaike en Hans van PerloP-
laza u uit om in hun gezellige Pa-
tisserie PerloPlaza in winkelcentrum 
Zijdelwaard te komen genieten van 
een heerlijke koffi e complet. Terwijl 
u geniet van een kopje koffi e met 
zelfgemaakte lekkernijen, vaart u 
in gedachten mee op een luxe vier-
sterren-riviercruise, u aangeboden 
door Travel XL Esther de Haas.  

U bent welkom vanaf 19.45 uur, de 
presentatie start om 20.00 uur. rond 
21.30 uur wordt de avond afgeslo-
ten met een prijsuitreiking. uit al-
le inschrijvingen wordt een aantal 
prijswinnaars getrokken. Als u bij 
deze gezellige avond aanwezig wilt 

JA, ik/meld me aan voor de gezellige avond 
 bij PerloPlaza op dinsdag 15 mei:
Naam : Dhr./mw. ...................................................................................................

Adres :  .....................................................................................................................

Telefoon : ......................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................................

Ik kom met :...........................personen

zijn kunt u onderstaand inschrijf-
formulier inleveren bij PerloPlaza. U 
kunt uw aanmelding ook doen via 
e-mail: edehaas@travelxlathome.nl. 
De kosten voor deze avond be-

dragen 2,50 euro per persoon. (al-
leen volledig ingevulde formulieren 
maken kans op een prijs). Esther, 
Maaike en Hans verwelkomen u ko-
mende dinsdagavond graag!

Wint Uithoornaar Franck 
Villani de Liesbeth List Prijs?
Uithoorn - Franck Villani uit Uit-
hoorn behoort tot de acht fi nalis-
ten die komende zondag 13 mei in 
de Schouwburg Amstelveen aan het 
Stadsplein hun beste zangtalen-
ten ten gehore zullen brengen tij-
dens het prestigieuze Concours de 
la Chanson Alliance Française 2012. 
Met als uiteindelijke doel om als 
winnaar van de Liesbeth List Prijs 
te worden gekozen. Naast deze prijs 
zijn er nog twee prijzen beschikbaar, 
waaronder de Publieksprijs waarbij 
ter plaatse door de aanwezige toe-
hoorders kan worden gestemd wel-
ke zanger(es) hier het meeste recht 
op heeft. Niet minder dan de popu-
laire en graag geziene Ivo Niehe – 
bekend om zijn uitstekende talen-
kennis en spreekvaardigheid – zal 
de acht fi nalisten presenteren. Het 
Concours vindt voor de derde keer 
plaats in de Schouwburg. Kaarten 
om de voorstelling bij te wonen zijn 
nog beschikbaar (www.schouwbur-
gamstelveen.nl/genres). De Neder-
poppys van het Gemeentelijk Gym-
nasium in Hilversum zullen het Con-
cours openen met hun uitvoering 
van ‘Non, non, rien n’a changé’. De 
acht fi nalisten zullen worden be-
oordeeld door een jury, bestaan-
de uit Liesbeth List, Isabelle Mal-
lez (I’Institut Français), Tony Eyk, en 
Danyel Gérard, de als eregast optre-
dende Franse zanger die deze zon-
dagmiddag ook een optreden ver-
zorgt. Danyel is bekend om zijn we-
reldsucces ‘Butterfl y’, waarvan 13 
miljoen exemplaren zijn verkocht. 
Hij wordt begeleid door Franck Vil-
lani en zijn band. Franck zelf zal bo-
vendien optreden met een door hem 
zelf geschreven liedje en gecompo-
neerde muziek. Hij kwam de fi nale 
binnen door het opsturen van een 
CD met zijn liedjes naar de orga-
nisatie van het Concours, die hem 
meteen nomineerde voor een fi nale-
plaats. De organisatie van het Con-
cours is in handen van de Neder-
landse Frances Gramende van La 

French Music. De regie is in handen 
van Nico Knapper. Meer informatie 
over het Concours vindt u op www.
alliance-francaise.nl.

Gepassioneerd zanger
Tijdens het Concours zingen arties-
ten, zowel amateurs als professio-
nals, in de Franse taal een breed 
scala van stijlen van traditionele en 
hedendaagse Franse chansons. Ook 
Franck doet dat. Hij is een geboren 
Fransman en afkomstig uit Cambrai 
in Noord-Frankrijk, in de streek tus-
sen Lille en Parijs. In 1991 kwam hij 
Marieke tegen bij de Club Mediter-
ranée en trouwde met haar. Al ve-
le jaren woont het gezin in Uithoorn 
waar men thuis behalve Nederlands 
ook Frans spreekt, want ook Marie-
ke heeft de Franse taal goed onder 
de knie. In het dagelijks leven geeft 
zij communicatietrainingen en ver-
zorgt ook rondleidingen in de re-
gio (voor Franstalige toeristen). Sa-
men hebben ze twee schatten van 
(schoolgaande) dochters, Rochel-
le (Alkwin Kollege) en Charlotte (’t 
Startnest) die de Franse taal ook 
niet schuwen. Net zoals zijn echt-
genote is Franck een veelzijdig per-
sonage. In het dagelijks leven is hij 
een succesvol verkoopmanager van 
een bedrijf dat o.a. horecameubilair 
vervaardigt en verkoopt. In zijn vrije 
tijd is hij een gepassioneerd zanger 
van het Franstalige lied, waarvoor hij 
zelf de teksten schrijft en de muziek 
ervan ook componeert. En waar-
schijnlijk als enige van alle inwoners 

van Uithoorn heeft hij in de Franse 
Languedoc een eigen wijngaard die 
heerlijke wijnen voortbrengt welke 
op ambachtelijke wijze worden ge-
produceerd en ‘en nos château’ op 
fl es worden gebracht, zie zijn web-
site: www.villani@vivemonvin.com.
“Ja, ik heb een muziekband met Ne-
derlandse vrienden, maar in Frank-
rijk heb ik ook een paar muzikan-
ten. Een van hen komt speciaal naar 
Nederland ons aandeel bij het Con-
cours versterken. Voor dit Concours 
heet onze band ‘Tricolor’, de kleu-
ren van zowel de Franse als de Ne-
derlandse vlag. We proberen in een 
frisse en leuke outfi t op te treden. 
Ik ben op mijn vijftiende jaar begon-
nen met gedichten te schrijven. La-
ter werden dat liedjes en toen kwam 
de muziek erbij. Dat laatste is vijf-
tien jaar geleden. Ik zag onlangs 
de aankondiging van het Concours 
en besloot daaraan mee te willen 
doen. Ik heb mijn CD opgestuurd en 
toen kreeg ik te horen dat ik geno-
mineerd was voor een fi naleplaats. 
Dat was voor mij niet alleen een he-
le verrassing, maar ik zie dit ook als 
een kroon op mijn activiteiten als 
zanger, schrijver en componist. Ik 
kan nu eindelijk aan iedereen laten 
zien wat ik de laatste jaren op dat 
gebied heb gedaan”, aldus een ge-
dreven Franck.
Wij wensen hem alle succes met 
zijn optreden toe en wie weet is hij 
na zondag prijswinnaar. Franck zou 
ons in elk geval laten weten hoe het 
Concours voor hem is verlopen.



2e katern

Uithoorn - Zondag waren velen 
naar het sportpark Randhoorn ge-
komen om getuige te zijn van de 
laatste competitiewedstrijd, thuis 
van Legmeervogels Zondag 1. Tien 
minuten voor het eindsignaal is er 
afscheid genomen van doelman Pa-
trick Brouwer en veldspeler Stefan 
van Pierre. Patrick Brouwer stopt na 
een viertal jaren met veldvoetbal en 
deed dit door ook in dit duel geen 
enkele treffer van de tegenpartij toe 
te staan. De laatste keer dat Patrick 
een bal uit het net moest halen da-
teert van 1 april 2012 toen er thuis 
werd gewonnen van ’s Graveland 
met 6-1. Stefan van Pierre gaf zijn 
afscheid extra glans door de eerste 

treffer te scoren in het duel van af-
gelopen zondag tegen SMVC Fair 
Play. Beide spelers kregen bij hun 
afscheid een bos bloemen aange-
boden door de voorzitter van Leg-
meervogels Bart Top. Later op deze 
dag ontvangt Stefan van Pierre uit 
handen van Bart Top nog een voet-
balshirt voorzien van zijn naam en 
het getal 250 en een medaille voor-
zien van zijn naam, rugnummer 9 en 
het getal 250. Dit duidt dan op het 
aantal wedstrijd dat Stefan van Pier-
re in het 1ste elftal van Legmeervo-
gels heeft gespeeld.

Doelpunten
Het duel Legmeervogels was eigen-

lijk al na ruim 20 minuten gespeeld 
toen Legmeervogels door doel-
punten van Stefan van Pierre, Gui-
do Pauw en Jordy de Groot een 3-0 
voorsprong had genomen. Het voet-
bal wat Legmeervogels op dit mo-
ment speelt dwingt bij vriend en vij-
and verwondering af. Jammer dat hit 
niet in de eerste helft van de com-
petitie gespeeld kon worden. Na de 
rust was het al heel snel 4-0 door 
een treffer van Guido Pauw. Dan is 
het eigenlijk al helemaal gebeurd. 

De gasten boden nauwelijks of 
geen tegenstand meer. Legmeer-

Polderbedevaartsfietstocht 
op Hemelvaartsdag
Regio - De supportersvereniging 
Nes a/d Amstel organiseert volgen-
de week donderdag 17 mei (Hemel-
vaartsdag) de jaarlijkse Polderfiets-
tocht.
Dit is al jaren een traditie en er is 
opnieuw een prachtige route uit-
gezet. Speciaal in de route zijn de 
kleine ‘bedevaartsplekken’ opge-
nomen die een speciaal stukje his-
torie vormen in het prachtige pol-
derlandschap rond Nes a/d Am-
stel, Uithoorn en de Meije. Tussen 
9.30 uur en 12.00 uur kunnen deel-
nemers starten vanuit het Dorpshuis 
‘de Nesse’ aan de Pastoor van Zan-
tenlaan in Nes a/d Amstel. Tevens 
kan er gestart worden bij restau-
rant ‘het Rechthuis’ aan Schans 32 
in Uithoorn. Er kan gekozen worden 
uit twee afstanden. De langste rou-
te is ruim 50 kilometer lang. De kor-
te route zit er na ongeveer 30 kilo-
meter op. In de route zijn veel mooie 

en rustige fietspaden en wegen op-
genomen in het poldergebied. De 
tocht komt langs diverse beziens-
waardigheden. U komt op plekjes 
waar u nog nooit bent geweest! 
Er wordt gezorgd voor voldoen-
de rust- en ‘opsteekplaatsen’ zodat 
de polderfietstocht zeker geschikt 
is om met het gehele gezin te vol-
brengen. Tijdens de tocht zal aan de 
meefietsende en meerijdende kin-
deren een gratis versnapering wor-
den aangeboden. Het traject biedt 
ook voor de meer doorgewinterde 
trimmer een gevarieerde trainings-
rit. De inschrijfkosten bedragen vijf 
euro per persoon met kortingen 
voor kinderen. Met de opbrengst 
van de tocht wordt het jeugdwiel-
rennen van WTC ‘de Amstel’ onder-
steund. Het volbrengen van de tocht 
wordt beloond met een fraaie her-
innering. Wilt u meer informatie, bel 
dan naar 06-53350862.

Team UTC naar de finale 
‘Scoren voor Marokko’

Uithoorn - Op vrijdag 27 april wer-
den de finalewedstrijden gespeeld 
van het toernooi ‘Scoren voor Ma-
rokko’. Het toernooi is georgani-
seerd door de vrijwilligers en mede-
werkers van NeViSo Sport i.s.m. het 
Marokkofonds. De winnaars werd 
het team UTC met Anis Bentuha-
mi, Ylias el Mourabit, Issam Louas-
sari, Ovany Gallego, Marko Crno-
brnja, Warshin Sayrawan. Zij mo-
gen deelnemen aan de finale op 3 
juni aanstaande op de velden bij 
het Olympisch Stadion in Amster-
dam. Het doel van ‘Scoren voor Ma-
rokko is: gelden inzamelen voor 
jeugdsportactiviteiten in Marokko.

Europarei
De St. NeViSo heeft dit georgani-
seerd met jongeren van Europa-
rei die actief zijn op het gebied van 
sport. In 2010 is er contact gemaakt 
met jongeren in de buurt toen de 
buurt klachten had over ‘de’ jeugd 
en de jeugd vond: er is geen en-
kele plek in de buurt waar wij mo-

gen zijn behalve thuis binnen. Ne-
ViSo heeft de jongeren eerst bege-
leid om de eigen voetbaluurtjes op-
nieuw en onder eigen verantwoor-
delijkheid op te zetten. Daarvoor is 
er een bestuur gevormd, zijn er con-
tacten gelegd met Burgemeester en 
Wethouders en zijn er goede con-
tacten gelegd met de beheerders 
van de Scheg. Vervolgens is er we-
derom via NeViSo geld verkregen bij 
Youth in Action, een nationale sub-
sidiepot voor eigen initiatieven van 
jongeren, om de zaal te betalen voor 
voetbal van de kleine broers en zus-
jes. Daar komen er elke vrijdag tus-
sen de 35 en 45 van en om dat in 
goede banen te leiden is een aantal 
jongens hen vanaf het begin als vrij-
williger gaan begeleiden. 

Cursus
Drie van hen hebben met hulp 
van de Krajicek Foundation inmid-
dels een cursus Recreatiesport-
leider gevolgd en NeViSo heeft nu 
een wachtlijst van mensen voor een 
nieuwe cursus. St. NeViSo doet ook 
allerlei internationale dingen. In de 
gesprekken in Europarei bleek dat 
sommigen op vakantie in Marok-
ko bijvoorbeeld ook van alles deden 
voor de jeugd aldaar. NeViSo heeft 
sinds november 2011 het project 
Roots for Development (www.roots-
fordev.nl) en daarin worden multi-
culturele jongeren gestimuleerd en 
geholpen om hun ‘dubbele’ positie 
te gebruiken voor hun Internationa-
le Samenwerking.

Hulp
In het kader van Roots for Develop-
ment werd er door NeViSo contact 
gemaakt met allerlei organisaties. 
Een van hen was het Marokkofonds 
en toen die kwam met de vraag: 
kunnen jullie helpen bij  ’Scoren 
voor Marokko’ riepen medewerker 
Orville Goedhart en Europarei NeVi-
So stagiairs Kamal el Morabit: “Oh 
leuk, dat gaan wij met de kinde-
ren in Uithoorn doen”. Op de websi-
te van Roots staat Kamal inmiddels 
ook met zijn verhaal over zijn hui-
dige kleine bijdrage aan IS én met 
een uitspraak over zijn grote droom 
internationaal. Lees dat maar op de 
website van Roots. Het team UTH 

Bij Legmeervogels Zondag 1:

Afschei d van Patri ck en Stefan 
met een kli nkende overwi nni ng

vogels kon dan ook via treffers van 
Mels Bos 2x Jordy de Groot en Ro-
wan Hogenboom uitlopen naar een 
klinkende 8-0 overwinning.

Verlies
Door het verlies van Waterwijk bij 
SDO, dat nu kampioen is, en de 
winst van Legmeervogels, is Leg-
meervogels gestegen naar de 4e 
plaats op de ranglijst. Deze plaats is 
belangrijk voor eventuele deelname 
aan de na-competitie. Om daar ze-
ker van te zijn moet er zondag ge-
wonen worden van het tegen recht-
streeks degradatie strijdende PVCV. 
Het zal zeker geen makkelijk du-
el worden. Thuis is er dan wel met 
3-1 gewonnen van PCVC maar dat 
is geen garantie dat er ook even bij 
PVCV gewonnen kan worden. Bij 
winst van Legmeervogels en verlies 
van Nieuw Utrecht bij Quick 1890 
zou Legmeervogels zelfs nog win-
naar kunnen worden van de 3e pe-
riode. 

Zaterdag topbadmi nton 
i n sporthal De Scheg
Uithoorn - Op zaterdag 12 mei a.s. 
viert Badmintonvereniging Space 
Shuttle haar 30-jarig jubileum in 
sporthal De Scheg aan de Arthur 
van Schendellaan 100a. Vanaf 13.00 
tot 16.00 uur speelt zich een spette-
rend programma af waarbij in ieder 
geval topspelers Iris en Robin Ta-
beling een demo zullen geven. Bei-
den vertegenwoordigen de absolu-
te top in Nederland maar slaan ook 
internationaal een aardig shuttletje 
mee. Aansluitend zullen zij een cli-

nic verzorgen voor leden van Space 
Shuttle. Maar natuurlijk kunt u ook 
als niet-lid komen kijken en genie-
ten van hun spel en eens sfeer ko-
men proeven bij deze gezellige ver-
eniging.
Misschien vindt u het wel zo leuk 
dat u besluit om lid te worden.
Kortom: volop redenen om 12 mei 
een kijkje te komen nemen in De 
Scheg. De toegang is voor iedereen 
vrij en de kantine is de gehele mid-
dag geopend.

Cees & Ruud pi eken bi j Bri dgevereni gi ng De Legmeer
Uithoorn - Ruim twee en zeven-
tig procent bedroeg de score van 
Cees Bergkamp en Ruud Lesmeis-
ter in de tweede zitting van de laat-
ste ronde parencompetitie bij Brid-
gevereniging De Legmeer. En dat in 
de A-lijn waar de tegenstand ge-
acht wordt toch van niveau te zijn! 
Hun avond begon gelijk erg sterk 
in het eerste spel met het als enige 
uitbieden en maken van groot slem 
ruiten hetgeen de tegenspelers, nog 
machteloos monkelend dat het na-
tuurlijk zeven Sans had moeten zijn, 
ver het nakijken gaf. Die herpakte 
zich echter wel aan de andere ta-

fels door in de eindstand, weliswaar 
op grote afstand, tweede te wor-
den met 54,17%. En Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst deden dat ook nog 
eens als invallers uit de B-lijn! Son-
ja & Hans Selman vervolgden hun 
sterke optreden van de vorige week 
door nu als derde te eindigen met 
52,60%, gevolgd door Jan Schave-
maker en Lijnie Timmer als vierde 
met 51,56%. Tom de Jonge & Her-
man Vermunicht behaalden precies 
50% en werden daarmee vijfde. In 
de B-lijn ging de winst met 59,90% 
naar Froukje Kraaij & Rini Tromp en 
Gerda Bosboom & Anneke van der 

Zeeuw. Wouda Roos & Gijs de Rui-
ter werden keurig derde met 57,29% 
en ook Anneke Houtkamp & Mari-
anne Jonkers deden het goed als 
vierde met 54,69%. An & Jan van 
Schaick werden vijfde met 51,25% 
en waren daarmee het laatste paar 
in deze lijn dat boven de vijftig bleef. 
In de C-lijn ging de eer deze keer 
naar To van der Meer & Anne Tols-
ma met een top van 60,07%. Floor 
Janssen & Trudy Fernhout kwa-
men daar dichtbij met 59,72% als 
tweede en ook Atie de Jong & Re-
fina van Meygaarden gaven wei-
nig toe als derde met 59,38%. Hetty 

Houtman & Ans Voogel kwamen op 
plaats vier uit met 56,25% en Mie-
neke Jongsma & Anneke Wijmans 
sloten de best of five af met 53,13%. 
Met nog drie zittingen te gaan zal 
de volgende keer het kaf zich al 
enigszins van het koren gaan schei-
den. Wilt u uw licht niet onder de 
korenmaat zetten, kom de spelers 
dan eens uitdagen bij Bridgevereni-
ging De Legmeer, elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in de bar-
zaal van sporthal De Scheg. Inlich-
tingen bij het secretariaat: e- mail:  
gerdaschavemaker@live.nl of per 
telefoon (0297)567458.

speelt in ieder geval op 3 juni mee 
op de finaledag bij het Olympisch 
Stadion. ‘Jongens, zet Uithoorn op 

de kaart!’ Tot zondag 3 juni 2012 te 
Amsterdam! Voor meer informatie: 
info@neviso.nl        
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Wanneer u Culinair Uithoorn aan de Amstel bezoekt, 
mag u de gerechten van sterrenkok Stefan van Sprang 
zeker niet missen. Stefan zit al 20 jaar in het vak en 
begon zijn carrière bij televisiekok Kas Spijkers. Hij 
kookte zich een weg naar een eigen Michelinster, een 
predikaat dat hij in 2008 voor de exquise kookkunst 
in zijn Amstelveense restaurant ‘Aan de Poel’ ontving. 

Stefan doet graag mee aan proeverijen en culinaire 
evenementen, vertelt hij. ‘Ik kan mezelf altijd helemaal 
kwijt in de kleine gerechtjes die ik daarvoor mag  
maken. Bovendien hou ik van de ontspannen gezellig-
heid die het met zich meebrengt. ‘

Het is dezelfde ontspannen sfeer die je terugvindt in 

zijn eigen etablissement. 
Want hoewel sommige 
bezoekers de felbegeerde 
ster als een drempel erva-
ren, zorgt de topkok er juist 
voor dat er alles in zijn res-
taurant een stijlvolle maar 
losse sfeer ademt. ‘Chique, 
zonder stropdas, noem ik 
dat.’

Wat zijn gerechten betreft 
is Stefan duidelijk internati-
onaal georiënteerd met het 
accent op de Zuid-Europese 
keuken. ‘Mijn gerechten 
kenmerken zich vooral door 
die mediterrane frisheid.’

Van die frisheid kunt u niet alleen proeven op het heer-
lijke terras met uitzicht op de Amstelveense Poel, maar 
ook tijdens Culi-
nair Uithoorn aan 
de Amstel. 

www.aande-
poel.nl

Een eigen restaurant. Dat was de droom van Philip 
Dalmeijer, eigenaar van restaurant Le Virage in Mijd-
recht. Hij maakte die droom waar in een kromming 
van de N201 tussen Haarlem en Hilversum. Philip en 
zijn team werken intussen alweer ruim 10 jaar hard 
om het hun gasten 7 dagen per week naar de zin te 
maken.

‘Wij bieden een stijlvolle ambiance met lekker eten 
voor een redelijke prijs,’ vertelt Philip. ‘Maar dat be-
tekent niet dat wij inboeten aan kwaliteit. Daarom 
werken wij altijd met dagverse en seizoensgebonden 
producten.’

Ook de kleintjes zijn van harte welkom in Le Virage. 
‘Wij willen voor iedereen toegankelijk zijn. Kinderen 
laten we bijvoorbeeld hun eigen ijsje maken. Dat  

vinden ze altijd 
ontzettend leuk.’ 

Maar ook romantisch dineren of een swingend feestje 
vieren, behoort bij Le Virage tot de mogelijkheden. 
Bovendien organiseren Philip en zijn brigade het hele 
jaar door allerlei bijzondere activiteiten. Regelmatig 
wordt voor u gekookt door een gastkok uit de gastro-
nomische top van Nederland of dineert u onder het 
genot van live muziek. Ook thuis kunt u genieten van 
al het goede dat Le Virage te bieden heeft met het 
online kookboek op de website van het restaurant.

Culinair Uithoorn aan de Amstel is voor Philip een 
leuke manier om in contact te komen met zijn gasten 
en zijn restaurant onder de aandacht te brengen van 
een breder publiek. ‘Je ziet elkaar dan van een heel 

andere kant. We gaan 
ons best doen er een  
bijzondere belevenis van 
te maken.’

www.le-virage.nl

Restaurant ‘Aan de Poel’

Culinair genieten mét ster
Westeinder Paviljoen in Aalsmeer

(Geen) Water bij de wijn

Le Virage in Mijdrecht

Stijlvol dineren 
voor jong en oud

Amstelfort in Uithoorn

Puur en eerlijk eten 
in een landelijke 
sfeer16 juni 

14.00 tot 21.00 uur
Oude Dorp Uithoorn

Voor wie op een fietstocht langs de Westeinderplas-
sen het paviljoen bij de watertoren tegenkomt, is het 
meteen duidelijk: hier is het ongetwijfeld genieten van 
alles wat het leven aan goeds te bieden heeft. Een 
prachtig terras met wijds uitzicht over het water waar 
de meerkoeten zich onderdompelen, een interessante 
menukaart en vooral: een uitgebreid wijnassortiment.
 
Zoran Grdenic, uitbater van het etablissement, struikelt 
bijna over zijn woorden van enthousiasme wanneer 
hij het heeft over ‘zijn’ wijn. , Wij hebben de meest uit-
gebreide wijnkaart in de wijde omgeving. Het is ook 
een soort hobby van me. We hebben echt geweldige 
exemplaren in ons assortiment. Ik zou zeggen: komt 
dat proeven!’
 
Op zijn kaart staan meer dan 100 sublieme wijnen die 
zijn onderverdeeld aan de hand van het land waar zij 
vandaan komen. Zoran kan er van alles over vertellen 
en is zeker de juiste man om u de perfecte wijn bij het 

juiste gerecht aan te 
raden. Hij hoopt dan 
ook iets met ‘zijn’ wijn 
te gaan doen tijdens  
Culinair Uithoorn aan 
de Amstel.
 
We willen Uithoor-
naars graag kennis 
laten maken met onze 
gerechten en geneug-
ten. ‘We gaan er iets 
heel leuks van maken,’ 
belooft Zoran.

 
En natuurlijk hoopt de uitbater u daarna in zijn  
restaurant aan te treffen. Want of je nu met de 
boot, per fiets of per auto komt: bij het Westein-
der Paviljoen is het voor iedereen genieten. Een  
lekkere kop koffie, een volledig verzorgde lunch? Een  
uitgebreid diner of na een lange dag op het water 
even relaxen met een drankje en Zorans bijzondere 
‘fingerfood’ combinaties–hoe denkt u bijvoorbeeld 
dat Oud Stolwijker brokkelkaas smaakt in combina-
tie met huisgemaakte druivenmosterd?- ook bij het  
Westeinder Paviljoen is iedereen welkom

www.westeinderpaviljoen.nl

Een niet weg te 
denken Uithoorns  
restaurant is natuurlijk 
Amstelfort, gesitueerd 

in een van de forten van de Stelling van Amsterdam 
aan de rand van het groene hart, in een landelijke en 
rustige omgeving. Ook de menukaart ademt die sfeer.

‘Wij houden van pure producten waarmee we ver-
rassende combinaties maken. Dat gaan wij ook doen 
tijdens Culinair Uithoorn aan de Amstel. Samen met 
de buren van Maison Vinocerf, aan wie de wijn-
arrangementen zijn toevertrouwd, willen we eenheid 
uitstralen,’ vertelt Tijmen Trouwborst, eigenaar van het 
restaurant.

In de keuken van Amstelfort wordt klassiek gekookt 
maar met een moderne twist. De chefkok gebruikt  
biologische producten en kruiden uit eigen tuin. Dage-
lijks stelt hij een dagmenu – het Amstelfortje- samen. 
Wie dus een keer geen zin heeft om te koken, krijgt  
in het Amstelfort voor een prima prijs een heerlijk 
3-gangen-menu voorgeschoteld.

Maar niet alleen de ingrediënten zijn puur en eer-
lijk. Amstelfort doneert sinds kort een deel van de  
opbrengst aan Earth Water, een organisatie die pro-
jecten voor schoon drinkwater opzet in gebieden 
waar dat hard nodig is. Ook is Amstelfort al jarenlang 
een officieel erkend leerbedrijf waar koks en kelners 
in wording de fijne kneepjes van het vak leren. ‘Ik wil 
graag blijven vernieuwen, en dan helpt het om veel 
met jongen mensen te werken,’ aldus Tijmen Trouwborst.
 
www.amstelfort.nl

Rondom Culinair Uithoorn a/d Amstel
Op initiatief van de Lions Club Uithoorn vindt op zaterdag 16 juni a.s. het 
‘Culinair Uithoorn aan de Amstel’ plaats op het Marktplein. Maar liefst 
twaalf gerenommeerde restaurants en cateraars uit Uithoorn en omgeving 
zullen een breed publiek kennis laten maken met wat ze op culinair ge-
bied te bieden hebben. De eerste vier deelnemende restaurants stellen we 
hieronder aan u voor.

Een groot culinair feest
Het Marktplein zal door Lek Bloemenservice sfeervol worden om-
getoverd in een groot culinair terras alwaar de restauranthouders door 
middel van kleine hapjes en drankjes hun menu’s zullen presenteren. Met 

speciale muntjes, die ter plaatse zijn te verkrijgen, kunnen bezoekers ge-
rechtjes en drankjes kopen. De opbrengst van dit evenement gaat naar; 
de Stichting Aktiviteiten Fonds Lions Club die opkomt voor de belangen 
van de Uithoornse/De Kwakelse jeugd.

Muzikale omlijsting
Op de Amstel zal vóór het culinaire terras een ponton door de firma Van 
Schie in het water worden geplaatst, voor artiesten die deze culinaire 
happening muzikaal zullen opluisteren. In de komende drie edities van 
de Nieuwe Meerbode laten wij u alvast met veel plezier kennis maken met 
onze hoofdrolspelers de restaurants/cateraars.

Mocht u ook uw steentje willen bijdragen door 
middel van sponsoring of het kopen van muntjes, 
neem dan contact op met Fred Ohm van Lions Club  
Uithoorn, onder e-mailadres: 
informatie@culinairuithoornaandeamstel.nl

www.culinairuithoornaandeamstel.nl
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Masterplan ambitieus project van de gemeente Uithoorn (2)

Amstelplein en Oude Dorp

De omlegging van de N201 heeft volgens de gemeente 
positieve gevolgen voor Uithoorn aan de Amstel en om-
geving, al hoewel niet iedereen die uitspraak momenteel 
onderschrijft. Zie de recente commotie over de verkeers-
ontsluiting Oude Dorp. Niettemin is het college van B&W 
stellig van mening dat de leefbaarheid er in hoge mate op 
vooruit gaat. Verder houdt het tevens kansen in om de ge-
meente zich als een aantrekkelijk gebied te kunnen pro-
fileren. Prettig om er te wonen, te ondernemen en te re-
creëren. In dat licht gezien heeft men al jaren geleden 
een plan opgesteld om met name het historisch centrum 
van Uithoorn en het gebied langs de Amstel stedenbouw-
kundig te gaan herinrichten. Dat is verwoord en verbeeld 
in het zogeheten masterplan, dat uit negen deelprojecten 
bestaat. De bedoeling is dat de projecten gefaseerd wor-
den uitgevoerd in een tijdsbestek van pak weg 20 jaar. 
Uitgangspunt daarbij is dat elke keer wordt bekeken of 
een en ander financieel haalbaar is. Deelname van par-
tijen uit de private sector (projectontwikkelaars) is daar-
bij onontkoombaar. De gemeente wil bij de planvorming 
zoveel mogelijk inwoners en ondernemers betrekken. Uit-
voering van het masterplan is geen gemakkelijke opga-
ve gelet op de bezuinigingen waar ons land – en dus ook 
de gemeenten – de komende tijd mee worden geconfron-
teerd. Om die reden beperkt de gemeente zich voorlo-
pig tot planvorming. Wat niet wegneemt dat er wel alvast 
voorbereidingen kunnen worden getroffen. Waar het de 
financiering van het project masterplan nog niet rond is, 
heeft wethouder Jeroen Verheijen (EZ) de raad toegezegd 
dat men vóór deze zomer een sluitende begroting krijgt 
voorgelegd. Overigens kan men voor nadere informatie 
over het masterplan ook terecht bij het Informatiecentrum 
in de Dorpsstraat 15. In deze tweede aflevering over de 
mogelijke realisatie van het masterplan wordt aandacht 
geschonken aan het deelplan Amstelplein en het Oude 
Dorp. Eerder verscheen een artikel hierover in januari dit 
jaar met als onderwerp het Schansgebied.

Twee-eenheid
Het Amstelplein en het Oude Dorp kunnen worden gezien 
als een twee-eenheid, waarbij de gemeente beide dorps-
delen, die nu nog worden doorsneden door de N201, 
graag aan elkaar zou willen hechten. Dit kan nadat de 
‘garagevariant in uitvoering wordt genomen. Bij dit plan is 
na omlegging en ingebruikname van de omgelegde N201 
geen doorgaand verkeer meer over de Irenebrug mogelijk. 
De brug en het bestaande deel van de Mijdrechtse Zu-
we worden dan benut als toegang voor het verkeer vanuit 
Amstelhoek naar de ondergrondse parkeergarage onder 

het Amstelplein. Omdat de gemeenteraad twee jaar ge-
leden met het plan instemde en ook de provincie Noord-
Holland heeft laten weten geen bezwaren meer te heb-
ben tegen deze variant, zal dit zo goed als zeker worden 
uitgevoerd. De planning is voorjaar 2014 (als het financi-
ele plaatje rond en het uitvoerend bouwbedrijf bekend is). 
Overigens is de Irenbrug dan precies 75 jaar geleden op-
geleverd. Kortom, bij het opstellen van plannen voor het 
aan elkaar breien van het Amstelplein en het Oude Dorp, 
wordt op voorhand definitief uitgegaan van de garageva-
riant. Inmiddels zijn daar door de gemeente De Ronde Ve-
nen een paar kanttekeningen bij geplaatst. Zo wil het col-
lege van B&W de volgende uitgangspunten hanteren in 
de planvorming rondom de oeververbinding c.q. ‘knip’ in 
de Irenebrug, waarvan zij in beginsel een voorstander is. 
Daaronder de mogelijkheid van een snelle fietsverbinding 
door het dorpscentrum van Uithoorn met zo weinig mo-
gelijk obstakels. Voorts bestemmingsverkeer vanuit Am-
stelhoek naar het dorpscentrum van Uithoorn (!!) en een 
goede verbinding met ‘de overkant van de rivier’ (provin-
cie Noord-Holland) voor landbouwverkeer, waarbij geen 
sprake is van eenzelfde gebruik van wegen als die voor 
het openbaar vervoer. Gelet op de invulling van het mas-
terplan ligt de vraag voor de hand hoe aan deze uitgangs-
punten door de gemeente Uithoorn gehoor wordt gege-
ven.

Verkeersontsluiting
De problematiek doemt op zodra je iets in het centrum 
van een woonplaats wilt veranderen. Dat heeft o.a. te ma-
ken met mobiliteit, mate en wijze van bebouwing, histori-
sche ligging, verkeersdoorstroming, groenvoorziening en 
welzijn van de bewoners. Voor Uithoorn is dat niet anders. 
Het aanzien en functioneren binnen de woonkern behoort 
zoveel mogelijk goed op elkaar te zijn afgestemd. Want is 
bijvoorbeeld de geplande verkeersontsluiting Oude Dorp 
- Thamerlaan/Prins Bernhardlaan - nu wel of niet in over-
eenstemming met het masterplan, dat toch wil voorzien in 
een aaneengesloten dorp met behoud van authenticiteit? 
Nog terzijde van wat er nu terecht zal komen van de plan-
nen zoals die voor de omgeving van de Schans waren/zijn 
bedacht. Immers, nu de fundering van de Schanskerk er 
slecht bij ligt en opknappen van het geheel meer dan 4 
miljoen euro zal bedragen – geld wat er niet is – hoe werkt 
dat dan door in de voorgenomen plannen? De kerk afbre-
ken en de ruimte gebruiken voor nieuwbouw? Dag huidig 
dorpsgezicht! Want het heeft zonder meer consequenties 
voor het aanzien, de uitvoering van de geplande veran-
deringen en mogelijke nieuw- en verbouw van woningen 

binnen het Schansgebied. Ongetwijfeld zal dit onderwerp 
de komende tijd een terugkerend metier zijn in de media.

Nieuw dorpsplein
Terug naar het masterplan voor het Amstelplein/Oude 
dorp. Er bestaan plannen om dit dorpscentrum op termijn 
aan elkaar te hechten. Nu nog vormt de huidige N201 
een oost-west barrière. Dat verandert straks als over de 
Irenebrug geen (doorgaand) verkeer meer gaat. Dan is 
het de bedoeling dat die vanuit Amstelhoek de toegang 
wordt naar de onder het huidige tracé van de N201 te 
bouwen parkeergarage met een uitgang naar het dorps-
plein. Dat wordt gecreëerd op de ruimte die dan ontstaat 
vanaf de oversteekplaats bij De Schans en de Dorpsstraat 
tot aan de kruising met de Laan van Meerwijk, omsloten 
door winkels, horeca met daarboven woningen. Op zich 
een aantrekkelijk plan want het plein leent zich namelijk 
goed voor invulling van veel functies. Zo kunnen er optre-
dens van artiesten en evenementen plaatsvinden en de 
weekmarkt kan er worden gehouden. Rondom het plein 
kan het door de zich gevestigde horeca gezellig worden 
gemaakt met bijvoorbeeld terrasjes. De globale planning 
is dat dit jaar en volgend jaar wordt gewerkt aan het ont-
werp en de noodzakelijke procedures en dat de start van 
de uitvoering wordt voorzien in 2014 nadat de omlegging 
van de N201 een feit en in gebruik genomen is. Intussen 
zal dan de rij woningen naast de C1000 aan de Raadhuis-
strraat en Prinses Irenelaan ook zijn verdwenen om alvast 
ruimte te scheppen. Wellicht ten overvloede: het zijn nog 
maar de plannen die worden uitgewerkt. De uitvoering zal 
nog de nodige voeten in de aarde hebben. Want wat is het 
kostenplaatje wat hier aan hangt, inclusief de bouw van 
de ondergrondse garage?

Nieuw dorpscentrum
Voor de ontwikkeling van het dorpscentrum is het nood-
zakelijk om te weten hoeveel ruimte voor winkels, hore-
ca en dienstverlening behoefte is. Bureau Stedelijke Plan-
ning heeft in opdracht van de gemeente in 2011 daar on-
derzoek naar gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek 
worden meegenomen bij de ontwikkelingen van het Am-
stelplein en het Oude Dorp. De centrale vraag was wat 
de marktmogelijkheden zijn voor detailhandel, ondersteu-
nende horeca en dienstverlening in het dorpscentrum van 
Uithoorn. Dit in termen van branches, vierkante meters en 
voorbeeldfuncties. Uit het onderzoek is gebleken dat er 
ruimte is voor 5.000 tot 6.000 vierkante meter extra win-
kelruimte en horeca. De vraag rijst meteen hoe men dan 
die extra vierkanten meters gaat opvullen en waarmee?

Cultuurcluster
In het masterplan wordt eveneens ingezet op een cultuur-
cluster aan de Amstel op het Marktplein. Het wordt gezien 
als een belangrijke schakel in het zogeheten ‘haltermodel’ 
van de ontwikkelingen. Inhoudende: aan de ene kant het 
Amstelplein en omstreken met aan de andere andere kant 
de Wilhelminakade. Voor de daadwerkelijke ontwikkeling 
van de cultuurcluster zijn vooral ook particuliere initiatie-
ven van belang. Zo zou in het cluster – gedacht op de loca-
tie van het ‘Resmi’-pand - onder meer kunnen worden on-
dergebracht een bibliotheek voor educatie en cultuur, een 
ruimte voor wijkcentrum, een kunstencentrum voor muziek, 
dans en toneel, een grand café, een kleine theater- en film-
zaal, de plaatselijke VVV en expositieruimtes. Allemaal aar-
dig, maar wat kost het allemaal en is het direct nodig? Er is 
tenslotte ook nog een Fort aan de Drecht waar kunst- en 
cultuur en horeca inmiddels een plaats hebben gevonden.

Waterlijn
Zo heet het deelproject van het masterplan. Het is de oe-
ver van de Amstel, zich in het plan uitstrekkend globaal 
vanaf het Schansgebied de botenloods van Michiel de 
Ruyter tot aan de Thamerkerk. Het plan is de oever als dé 
recreatieve attractie van Uithoorn aan de Amstel gestalte 
te gaan geven met mooie aanlegplaatsen en een jachtha-
ven voor plezierjachten, horeca, terrassen, winkels enzo-
voort. In dat licht gezien is er sinds kort een sloepenver-
huur van start gegaan. Het kantoor, waar tevens de ha-
venmeester is ondergebracht, zit in het voormalige ge-
meentehuis aan de Markt. Maar ook de fraaie woonhui-
zen (Vinckebuurt) en groenvoorzieningen die in de plan-
nen staan, dragen aan het recreatieve gevoel bij. ‘Het lo-
pen langs het water, het flaneren onder de bomen van het 
Marktplein maakt de beleving van het dorp aan de Am-
stel tastbaar’, zo staat in de omschrijving van het project. 
De uitvoering van het haven- en steigerplan staat gepland 
voor 2013. Ook de waterrecreanten die Uithoorn regelma-
tig bezoeken in het vaarseizoen zijn enthousiast over de 
nu al geboden faciliteiten. Uit een onderzoek is gebleken 
dat 80 procent van hen al eerder in Uithoorn was, waar-
van 95 procent van plan is terug te komen. ‘Want uithoorn 
is een leuke en gezellige plaats die ligt aan een belangrij-
ke doorgaande vaarroute tussen Amsterdam via de Am-
stel naar de Zuid-Hollandse Plassen, Gouda, Rotterdam 
en de Zeeuwse wateren vice versa. Door verbetering van 
de watersportvoorzieningen kan Uithoorn meer profijt ha-
len uit het bezoek van waterrecreanten en daaraan geli-
eerd toerisme. Maar, zoals vaker gezegd, het moet alle-
maal nog zijn beslag krijgen.

Planoverzicht hoe Uithoorn er in 2025 zal uitzien. 
De doorsnijdende N201 is verdwenen

Op termijn wordt dit stuk onderdeel van de ‘Garagevariant’ Het Amstelplein, nu nog een grote verkeerskruising

In de plannen wordt het Amstelplein een rustig dorpsplein (artist impression)

De contouren van het plangebied als uitgangspunt 
voor het masterplan

Gezicht op de Markt en de invulling van de Waterlijn (artist impresison) De Markt met kade zoals die nu is
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Uithoorn - Organisatoren Nico Plas en Pierre Veenhof hebben dit 
jaar het zeevissen in een nieuw jasje gestoken. Nico Plas heeft 
het stokje geheel overgedragen aan Pierre. 
Nico (dit jaar alweer 85 geworden) vond dat het welletjes 
geweest was, het werd tijd voor de nieuwe generatie om het 
voort te zetten. Daarom Nico (de man van het eerste uur): heel 
veel dank voor jouw jarenlange inzet en het organiseren van 
het wad vissen! Je bent een geweldige man die we nooit zullen 
vergeten. En als je nog eens mee kan, dan komen we je halen, 
met de bus natuurlijk.

Verzamelen
Na zich jaren bij Pierre thuis te hebben verzameld ging het dit 
jaar wat anders. Iedereen kreeg via de mail of telefoon te horen: 
verzamelen om 05.30 uur in café De Gevel. Daar waar Jacqueline 
(die overigens deze dag jarig was (hiep hiep hoera) een overheerlijk 
bak ko�  e voor ons maakte. Om zes uur zou de bus komen van 
Van der Laan, geregeld net als elk jaar door Jos Dekker (Jos, het  
was weer perfect geregeld, alsnog bedankt!). De bus was stipt 
op tijd wat we altijd gewend zijn bij deze onderneming. Nadat 
alle 35 mensen in de bus zaten konden we aan de reis (ongeveer  
anderhalf uur) beginnen naar Harlingen, naar ons tweede seizoen 
met het schip de ‘Twee Gebroeders’ waar Henk en Annet ons weer 
de hele dag zullen verwennen met een natje en een droogje. We 
arriveerden om 7.30 uur bij de boot waar de ko�  e al weer klaar 
stond en we meteen konden vertrekken richting vis.

Zeepieren
Na enige tijd te hebben gevaren ging het schip voor anker en 
konden de eerste zeepieren op zoek naar de eerste vissen.
De eerste vangst hadden we al te pakken en dat was mooi en droog, 
weer geen 20 graden maar toch beter dan het jaar ervoor. Na 15 
minuten was het raak. Jim haalde de eerste vis binnen. Het zag er 
veelbelovend uit voor die dag: al zo vroeg vis komt niet vaak voor. 
Na nog een uur te hebben gevist, werd er niks meer uitgehaald, 
op een enkel krabbetje na, dat steevast elk jaar wel gevangen 
wordt. De schipper riep ‘hengels binnen, we gaan verkassen maar 
heb geduld, we hebben twee leerling-schippers aan boord die 
wat praktijkexamens krijgen.’ Na wat boeien te hebben omzeild 
konden we het anker weer uitgooien om de volgende vis binnen 
te halen.
Het ging al een stuk beter dan op de eerste stek, er werd vis 
gevangen, in totaal 16 stuks. Niet veel, maar toch vis. Beneden in 
de gezellige ambiance maakten Annet en Henk het ieder naar zijn 
zin, er werd genoten van de heerlijke uitsmijters en hamburgers 
en broodjesbal. Bij een gezellig muziekje werd er gelachen en een 
kaartje gelegd en een heerlijk biertje gedronken. Aan het einde 
van de dag reikte de schipper weer prijzen uit voor de eerste en de 
laatste vis (die laatste werd gevangen door Ben). 

De Gevel
Na nog wat drankjes genomen en afscheid te hebben genomen 
van Annet en Henk gingen we terug naar Uithoorn waar we 
aankwamen bij Café De Gevel. Jose� ne en Eef en Anneke 
verwelkomden ons, je raadt het al: weer met lekkere drankjes. 
Het feest kwam weer op gang en er werd volop gezongen en 
gedronken en gedanst. Rond zeven uur was het lekker smikkelen 
van de sateetjes die Eef en Jose� ne voor ons hebben klaargemaakt: 
ze smaakten heerlijk, meiden!!
Deze dag ging niet voor niks voorbij en werd mogelijk 
gemaakt door enkele sponsoren. Bij dezen dan ook dank aan 
aannemingsbedrijf Ad Staat, Café De Gevel, Kees Stokman en 
Primera.  Mannen en vrouw: ik vond het weer heerlijk om het 
dit jaar weer tot een groots succes te maken en op naar volgend 
jaar voor het jubileum van 25 wad visjaren. Bedankt!

Pierre Veenhof en Nico Plas!

jaar voor het jubileum van 25 wad visjaren. Bedankt!



Regio - Voor UWTC-er Jetze Plat is 
een belangrijk seizoen aangebro-
ken, namelijk het seizoen van de Pa-
ralympische Spelen in Londen. Het 
wedstrijdseizoen begon voor hem 
in Frankrijk waar een wegwedstrijd 
verreden werd.
Daar won hij direct met een be-
hoorlijke voorsprong in de sprint 
van zijn concurrenten, een goed be-
gin! Daarna volgden nog meer wed-
strijden, zoals een tijdrit in de polder 
nabij Almere waar hij 41 kilometer 
tegen de klok mocht rijden tussen 
ruim honderd wielrenners, hij startte 
hier als enige handbiker. Daarnaast 

won hij drie criteriums op rij in Rot-
terdam, Duitsland en Vlaardingen. 
Dit waren voor hem allemaal voor-
bereidingswedstrijden voor de We-
reldbeker in Rome, waar Jetze hoopt 
zijn nominatie om te zetten in een 
kwalifi catie, wat betekent dat hij 
mag starten in Londen.

Bij deze Wereldbeker is het voor 
hem zaak om op het podium te ko-
men om zeker te zijn van deelname 
aan de Paralympische Spelen. Voor 
alle informatie over de weg richting 
Londen kunt u kijken op de website: 
www.jetzeplat.nl

Tijdrit
Wil je kijken hoe goed je kan tijd-
rijden? Neem dan deel aan deze 
tijdrit in De Hoef. Start van de eer-
ste renner is om 19.00 uur voor een 
tijdrit van ongeveer 16 km. De uit-
slag wordt opgemaakt in de be-
kende 40+ klasse en een 40- klas-
se. Deelname is gratis. Start is op de 
Hoge Dijk, ongeveer 200 meter van 
de Provinciale weg. Het parcours is 
te vinden op de website: www.uwtc.
nl/wielren

Ronde van Margraten
Kou, regen en wind. Niet iets wat 
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Foto van de maand van 
Fotokring Uithoorn
Uithoorn - Fotokring Uithoorn is 
een fotoclub waarvan de leden iede-
re twee weken bij elkaar komen om 
foto’s te bespreken. Iedere maand 
wordt een of meerdere winnende 
foto’s uitgekozen tot ‘Foto van de 
maand’. In de maand april was een 
thema van de competitie ‘Werkbe-
stand’. De fotografen kregen ieder 
een afbeelding (werkbestand) van 
een lege gang op een vliegveld; het 
vliegveld van Lyon. De opdracht was 
de foto naar eigen inzicht te bewer-

ken, op de computer of door plak-
ken en knippen. De beste bewerkte 
foto werd die van Piet Geusebroek, 
genaamd  ‘Ad Astra’.
Iedere maand, tot mei van dit 
jaar, laat de Fotokring Uithoorn de 
winnende foto’s van de maand zien. 
Eind mei wordt tenslotte uit de  fo-
to’s van de maand de foto van het 
jaar gekozen.
Belangstelling voor de Fotokring en 
het jubileum, bezoek dan hun web-
site: www.fotokringuithoorn.nl

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. 

 Goed geschoten...

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’s.....

‘Papa, kun je even helpen?’

Gisterenmorgen zat mijn zoon, Diederik van Zantwijk (11), in Uithoorn aan 
de waterkant te vissen. Het is zijn grote liefhebberij, dus ook deze vakantie 
besteedt hij veel tijd aan vissen. Op een gegeven moment had hij beet, 
waarna hij mij vroeg: ”Papa, kun je me even helpen, die vis trekt nogal.” 
Dat bleek inderdaad het geval: maar na een kwartiertje hadden we (papa, 
Diederik en zijn broertje Jelle) de vangst boven water: een reuze graskar-
per van 101 centimeter!!!
De foto’s zeggen waarschijnlijk genoeg. In ieder geval is Diederik er heel 
trots op!

Chris van Zantwijk

UWTC handbiker op weg 
naar Paralympische Spelen

BMX UWTC rijdt in Velsen 
tweede Noord-Holland Cup
Regio - Zondag 6 mei werd in een 
af en toe zonnig Velsen Noord de 
tweede Noord-Holland Cup gere-
den. Het was vanwege de meiva-
kantie niet druk, maar wel heel ge-
zellig! In de 1e manche ging bij de 
6-7 jarigen de kleine fanatieke Bo 
Versteeg er met de tweede plek 
vandoor. Jur de Beij werd 3e en Jay-
den Bregita 4e. Alec van der Mast 
reed bij de 7-8 jarigen helemaal al-
leen vooraan, hij had een heel groot 
gat geslagen met de rest van zijn 
groep. Ook in manche 2 en 3 bleef 
dit onveranderd. Bas van der Lin-
den werd in de eerste manche 2e, 
hij nam de eerste bocht goed hoog 
waardoor hij veel vaart maakte. Jes-
sy Soede en Jeffrey Zwart kwamen 
helaas met elkaar in een botsing 
maar stapten weer op hun fi ets en 
reden de manche wel uit. Max de 
Beij was net terug van vakantie. Je 
kon goed merken dat hij in de va-
kantie had getraind in Luyksgestel. 
Sven Wiebes en Mike Veenhof zaten 
elkaar op de hielen bij de cruisers 

en werden 3 en 4. Jasper Mols fl its-
te over de baan met zijn coole zon-
nebril. Jimmy van Woerkom nam bij 
de 11-12 jarigen wel een hele grote 
voorsprong op de rest van de rijders. 
Ook in de 2e en 3e manche kon de 
rest hem niet bijhouden. Neder-
lands Kampioen Bart van Bemme-
len had bij de 12-13 jarigen een me-
gavoorsprong. Het spreekt dan ook 
voor zich dat hij er met de 1e plek 
vandoorging. De 2e plaats was zeer 
welverdiend door Jurre Overwa-
ter. Mats de Bruin en Roberto Blom 
werden bij de 15-16 jarigen in alle 
drie de manches 2e en 4e. Tristan 
van der Ham werd bij de boys 17+ 
helaas laatste. In de 2e manche 
was er bij de 6-7 jarigen direct na 
de eerste heuvel een valpartij. Jur 
de Beij fi etste er gelukkig nog net 
omheen en werd 1e. Bij de 7-8 jari-
gen reed de fanatieke Rens Grom-
mel zich naar de 1e plek. 

8-9 jarigen
Brian Worm werd bij de 8-9 jarigen 

je verwacht op 6 mei. Maar voor de 
nieuwelingen Niels Ruijter en Koen 
de Best was het bittere ernst tijdens 
de Omloop van Margraten. Ruim 60 
km verdeeld over 7 rondes werd er 
gestreden in de Limburgse heuvels. 
Verkleumd en heel nat begonnen 
Niels en Koen aan hun wedstrijd.

Al snel brokkelde het peloton uit 
elkaar op het selectieve parcours. 
Niels kon snel de aansluiting ma-
ken bij de eerste groep in koers. 
Koen had daar meer moeite mee, 
het gladde wegdek in de afdaling 
en het enorm hoge tempo speelden 
zeker een rol. In de fi nale bleef Niels 
goed van voren, steeds meer man-
nen moesten lossen maar hij bleef 
erbij. Dit resulteerde in een schitte-
rende 28e plek in een veld van meer 
dan 165 starters. Het weekje trai-
ningskamp in de Ardennen heeft 
Niels dus zeker goed gedaan. Maar 
31 rijders wisten deze klassieker uit 
te rijden!

Ronde van Amstelv een
In Amstelveen was het wel droog, 
maar ook een zwaar rondje op het 
stratenparcours door Westwijk. Bij 
de nieuwelingen (38 starters) ging 
gelijk het peloton op een lint. Jeroen 
van Goor reed de eerste rondes he-
lemaal voorin, Rick van Wieringen 
zat er ook goed bij en Bart de Veer 
moest na 3 rondes koersen lossen, 
maar hij was niet de eerste die eraf 
moest! Ook Jeroen moest half koers 
lossen. Er bleef een peloton van 20 
rijders over. Renners met 1, 2, 3 tot 
5 keer gedubbeld moesten de koers 
uit toen er nog 8 rondes gereden 
moesten worden.

Dus alleen Rick ging door. Rick 
sprintte naar de 11e plaats, Jeroen 
reed naar een 25e en Bart naar een 
33e plaats. Bij de junioren/amateurs 
reed Henk de Jong naar een knap-
pe 6e plaats, Gerben van de Knaap 
naar een 31e. Bij de Masters 40+ 
zat Frans van de Does in de beslis-
sende ontsnapping, een 8e plek als 
resultaat. René Kaslander 26e.

eerste met een ruime voorsprong op 
de overige rijders. Bij de 12-13 jari-
gen trakteerde Joey Nap het publiek 
op een paar mooie sprongen.

In alle 3 de manches zat Mitchell 
Vink Joey goed op de hielen. Joey 
werd 1e en Mitchell 2e. In de 3e 
manche werd Ferdi Cevahir bij de 
8-9 jarigen 1e, Sten Fuite kon er 
goed bijblijven en ging er uiteinde-
lijk met de 3e plek vandoor.
Sem Knook werd bij de 9-10 jarigen 
in alle 3 de manches 4e. Alex van 
Driel stond tijdens de herkansing 
aan het starthek. Hij moest gaan 
strijden voor een plek in de B-fi nale.

Dit lukte hem gelukkig. Hij kwam als 
4e over de fi nish.Tijdens de halve fi -
nale lukte het gelukkig Svenno van 
Kleij om zich te plaatsen voor de A-
fi nale.
Ook Maarten van der Mast, Bart van 
Bemmelen, Jurre Overwater, Joey 
Nap en Mitchel Vink plaatsen zich 
voor de A-fi nale. De uitslagen van 
de fi nales: Boys 06 - Girls 07: A-fi -
nale 2- Bo Versteeg, 3- Jur de Be-
ij, 4- Jayden Bregita Boys 07 - Girls 
08: A-fi nale 1- Alec van der Mast, 
2- Rens Grommel, 3- Joel Rijneker, 
6- Jeffrey Zwart, 7- Jessy Soede, 8- 

Bas van der Linden; B-fi nale 2- Jor-
di Maijenburg, 4- Luuk van Diemen, 
6- Joost Burgers Boys 08 -  Girls 09: 
A-fi nale 1- Ferdi Cevahir, 3- Brian 
Worm, 8- Sten Fuite; B-fi nale 4- Ian 
Jonkman Boys 09 - Girls 10: A-fi nale 
3- Max de Beij, 6- Jens van Diemen, 
8- Sem Knook Cruisers: A-fi nale 2- 
Sven Wiebes, 4- Mike Veenhof Boys 
10 - Girls 11: A-fi nale 5- Svenno van 
Kleij; B-fi nale 4- Thor Hartman, 5- 
Jesse Versteeg, 7- Bram Klinkha-
mer Boys 11- Girls 12: A-fi nale 1- 
Maarten van der Mast, 5- Jimmy 
van Woerkom, 6- Gianni Bruns; B-
fi nale 4- Joeri Nap Boys 12 - Girls 
13: A-fi nale 1- Bart van Bemmelen, 
2- Joey Nap, 5- Jurre Overwater, 6- 
Mitchell Vink; B- fi nale 7- Alex van 
Driel Boys 13 - Girls 14: A-fi nale 
1- Scott Zethof,8- Mike Treur; B-fi -
nale 3- Max Bouwmeester, 4- Roy 
Schouten, 5- David van der Scheer, 
6- Stef van Wijngaarden Boys 14 – 
Girls 14: B-fi nale 2- Bas van Kuijk, 
3- Mitch Bruns, 4- Lisa Bouwmees-
ter Boys 15- 16: A-fi nale 2- Mats de 
Bruin, 4- Roberto Blom; B-fi nale 1- 
Jaivy Lee Vink Boys 17+: A-fi nale 6- 
Tristan van der Ham.
De volgende wedstrijd is zondag 20 
mei tijdens de BMX West Competi-
tie in Bussum.

René Mikkers fi etst voor 
Duchenne spierdystrofi e
De Ronde Venen - Op 9 septem-
ber start de 7e editie van de Du-
chenne Heroes mountainbiketocht. 
Deze intense mountainbiketocht 
van 700 km in 7 dagen, gaat door 
vier landen: start in Luxemburg, dan 
naar België en Duitsland en de fi -
nish op 15 september is in Nijmegen 
met als doel zoveel mogelijk spon-
sorgeld op te halen voor onderzoek 
naar een medicijn om de wrede 
ziekte Duchenne spierdystrofi e te 
stoppen dan wel te vertragen. Du-
chenne spierdystrofi e is een ziek-
te die vooral bij jongens voorkomt. 
Door een genfout breken hun spie-
ren langzaam af. Lopen gaat steeds 
moeilijker, waardoor ze al snel een 
rolstoel nodig hebben. Uiteindelijk 
verzwakken ook de ademhalings-
spieren en de hartspier. Dat maakt 
de ziekte dodelijk: vaak worden de 
jongens niet ouder dan dertig jaar. 
Duchenne Heroes is een project van 
het Duchenne Parent Project, een 
organisatie opgericht door ouders 
om het wetenschappelijk onder-
zoek naar een genezing of een be-
handeling te versnellen. René Mik-
kers uit Mijdrecht gaat de uitdaging 
aan om aan deze zware mountain-
biketocht deel te nemen en is al een 
paar maanden hard aan het trainen. 

Daar de jongens hun spieren steeds 
minder kunnen gebruiken, moeten 
zij dat met zijn allen voor hen doen. 
Daarom wenst hij een zo hoog mo-
gelijk bedrag bij elkaar te fi etsen 
voor een zo groot mogelijk onder-

zoek naar medicijnen. René vindt 
dat deze jongens zo veel doorzet-
tingsvermogen tonen, dat wij hun zo 
een kans kunnen geven om een zo 
goed mogelijk leven te kunnen lei-
den.
Fotografi e: MauriceMikkers.nl

René’s motivatie en betrokken-
heid komen ook door Dennis van 
der Ploeg: “Als ik ondanks zijn ziek-
te kijk naar zijn doorzettingsvermo-
gen, dan zeg ik ‘petje af’. Hij studeert 
momenteel aan de Hoge School van 
Amsterdam. Als ik denk aan de in-
zet en kracht die Dennis toont, dan 
moet ik het zeker op kunnen bren-
gen om deze tocht te volbrengen.”
Wilt u René sponsoren? Dan kunt 
u een bedrag overmaken op reke-
ningnummer 3179.287.438 van de 
Rabobank, t.n.v. R. Mikkers onder 
vermelding van Duchenne Heroes-
René Mikkers. Of ga naar de site 
www.duchenneheroes.nl onder: de 
helden/overzicht deelnemers/René 
Mikkers. Op zijn Facebook Duchen-
ne Heroes-René Mikkers kunt u de 
laatste nieuwtjes volgen.
Sponsors krijgen een naamsvermel-
ding op Facebook en www.duchen-
neheroes.nl

Om deel te nemen aan dit mooie 
project werft iedere deelnemer min-
stens 2500 euro aan sponsorgeld. 
René hoopt dit bedrag binnen te ha-
len want dan is zijn deelname aan 
dit project in ieder geval veiligge-
steld.

Gijs Rijneveld ook biljart-
kampioen De Hoef
De Hoef - Voor Gijs Rijneveld is het 
sportief gezien een zeer succesvol 
jaar. Nadat hij dit jaar al diverse ti-
tels in de wacht had gesleept, mag 
hij zich nu ook de ‘kampioen van De 
Hoef’ noemen. De geboren Hoeve-
naar was al winter en voorjaar kam-
pioen en moest in de fi nale alleen 
nog de kampioen van de avond-
ploeg verslaan. Allereerst moesten 
Ron Blom en Hein Bosman nog uit-
vechten wie het in de fi nale mocht 
opnemen tegen Gijs. Dit werd in het 
voordeel van Ron Blom beslecht. 
De fi nalewedstrijd werd afgete-
kend gewonnen door Gijs Rijneveld, 
waardoor hij inmiddels de vijfde op 
één volgende kampioen van de ver-
eniging is. 
Tevens werden er ook nog de fi nales 
van de triatlon afgewerkt. 

Hiervan waren de fi nalisten: voor de 
middagploeg Gerrit Hoogendoorn, 
Kees van de Jagt, en Johan Loman, 
en voor de avondploeg Harry van 
Blokland, Willem Voortman en Ted 
Telkamp. 
Dit bleef tot de laatste wedstrijd 
spannend, maar werd met nipt ver-
schil van 13–11 door de middag-
ploeg gewonnen. 
Al met al was dit weer een uiterma-
te succesvol en gezellig jaar, en ho-
pen dat iedereen weer na de zomer, 
gezond en vol goede moed, het ko-
mende seizoen in mag gaan. 

Tijdens de eerste wedstrijd werd 
ook nog een driebande-demonstra-
tiewedstrijd gegeven door Bertus 
Loogman en John van Dam, die in 
een mooi gelijkspel eindigde.



Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het dan zover, de kampioenswed-
strijd! Wie er wint is kampioen. Ze 
moesten naar het altijd lastige Bad-
hoevedorp. De jongens uit Bad-
hoevedorp habben al een keer ge-
wonnen van Legmeervogels F10, 
dus ze wisten dat ze aan de bak 
moesten. Daar aangekomen nam 
de toch wel zenuwachtige leider 
Marcel Janzing en de trainers Mark 
Hoogduijn en John van Vliet, de jon-
gens mee naar de kleedkamer voor 
een tactisch gesprek. De ouders in 
de kantine begonnen nu toch ook 
wel de spanning te voelen. Gaan ze 
zich aan het spel van de tegenstan-
der aanpassen of gaan ze hun eigen 
tikkie-takkie spel spelen. Ze kwa-
men met volle moed het veld op met 
een toch wel aangepast spel maar 
wel met de intentie hun eigen spel 
te spelen. Ze begonnen met good 
old Rens op doel. Zekerheid Kevin 
op links, inschuivende ausputzer 
Rody in het hart van de verdediging 
en verrassend met de snelle soepe-
le opkomende rechterkant Abdelil-
ha. Alleen met de stofzuigende tank 
Daniel op het midden. En voorin met 
de altijd gretige goaltjesdief Quin-
ten, hun eigen Messi Aschraf en 
de balvaste solide Sven. Helaas kon 
Youri niet meedoen door een lastige 
blessure, maar de jongens vonden 
het geweldig dat Youri erbij was.

Winnen
Na het eerste fluitje was het al dui-
delijk dat de F10 jongens maar één 
doel hadden: winnen! Badhoeve-
dorp deed waar het goed in was 

en vertrouwde op zijn defensief in-
gestelde tactiek. Dat leek te wer-
ken want na de eerste de beste uit-
val van Badhoevedorp was het raak, 
de bal ging via-via-via rollend in het 
doel,1-0. Jammer. De jongens gin-
gen gewoon vrolijk door met aan-
vallen alsof er niks gebeurd was. 
Maar na een klein kwartiertje aan-
vallen kreeg Badhoevedorp de bal 
en schoot van denk wel 35 meter 
de bal naar voren en via een rare 
stuiter ging de bal er weer in! 2-0. 
‘Nee toch’, dachten alle suppor-
ters , ‘niet weer’. Maar mede door 
de steun van de vaders, moeders, 
broertjes, zussen, ooms, tantes, 
opa’s, oma’s, neven en nichten ble-
ven de jongens er in geloven. Ook 
de trainer van woensdag Thomas 
was komen kijken naar zijn pupillen.
Gelukkig vond hun Aschraf een gat 
in de verdediging en scoorde al snel 
de 2-1 binnen. Yes! De jongens wil-
den niet de rust in gaan met een 
achterstond en oefenden de druk 
nog meer op wat resulteerde in de 
ene kans na de andere. De harde 
schoten van Rody en Daan, de lange 
rushes van Abdelilha en het samen-
spel van de spitsen Sven en Quinten 
waren een genot om te zien. En daar 
was een gat in de verdediging waar 
de spits Quinten wel raad mee wist, 
pats, 2-2! Joepie! Yes!

Jonge leeuwen
Waanzinnig wat gebeurt hier, de 
jongens gingen als jonge leeuwen 
door. Een afgeslagen bal kwam 
bij zekerheidje Kevin, legde de bal 
goed en paf: in de kruising, 2-3 ! Ya-

hoo! Geweldig, 2-0 achter en met 
2-3 de rust in, super! In de rust een 
tactische wissel. De balvaste Sven 
op doel en de beweegbare Rens 
moest tussen de linies van de te-
genstander gaan spelen en verwar-
ring brengen. Een goede beslissing, 
Rens bewoog soepel door de linies, 
Aschraf dolde de tegenstander als-
of hij er niet was en de spits van 
Badhoevedorp was nergens te vin-
den, maar waarschijnlijk zat hij in de 
broekzak van Kevin. De tegenstan-
der probeerde wat harder te spelen 
maar het lukte hun niet om de jon-
gens uit hun spel te halen. Na een 
goede actie van Rens en een schit-
terende schuiver belandde de bal 
eindelijk weer eens in het net, 2-4! 
Yes Yes. De bevrijdende goal. Kee-
per Sven had niks te doen en de 2-5 
was een mooi cadeautje van Quin-
ten voor de supporters. Eindsignaal, 
KAMPIOEN. Trainer Mark was er 
stiekem wel vanuitgegaan en had 
via een zeer goede sponsor Menno 
trofeetjes geregeld, de jongens wa-
ren hier erg blij mee. Er waren ook 
nog mooie rode tulpen om het com-
pleet te maken. Na een belletje met 
de club kregen de jongens nog een 
lekker bakkie friet met mayo en een 
mooi blinkende medaille!

Marcel, Mark, John, Thomas en Re-
ne  bedankt voor jullie inzet dit jaar.
Ook hun wasvrouw Marjon natuur-
lijk ook bedankt, door haar roken de 
jongens iedere zaterdag weer lek-
ker fris. En met een knipoog naar de 
coördinatie van de f-pupillen, never 
change a winning team!
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Ashley Groot slaat Thamen softbal 
junioren naar de overwinning
Uithoorn - Zondag 6 mei speel-
den de softbaljunioren onder leiding 
van coach Thomas Groot en inval-
coach Hans Dekker thuis tegen OV-
VO. Na de overwinning van vorige 
week wilden de meiden van Thamen 
weer winnen. Met Kelly de Voijs als 
pitcher en Lana van Rijswijk als cat-
cher kon de wedstrijd beginnen.

Thamen moest in de 1e inning nog 
duidelijk even warmdraaien, de 1e 
slagvrouw van OVVO kwam met 4 
wijd op het 1e honk en kon al gauw 
scoren door fouten van het Tha-
menveld. De 1e nul kon Kelly zelf 
maken door 3-slag te gooien en An-
ne Vriens maakte de 2e nul door 
een mooie vangbal in het buiten-
veld. Ook de 3e nul viel door 3-slag. 
Nu waren de meiden van Thamen 
aan slag en Marieke Dekker kwam 
door 4 wijd op het 1e honk en door 
het stelen van het 2e en 3e honk 
stond ze snel in scoringspositie. Li-
sanne van den Nouland ging zelf uit 
door een actie van OVVO maar Ma-
rieke kon wel scoren. Ashley Groot 
sloeg een mooie 2 honkslag en na 
de honkslag van Madelon Schot-

man scoorde Ashley het 2e punt 
voor Thamen. De slagbeurt van OV-
VO was snel voorbij door mooie ac-
ties van het veld van Thamen en 
door 3-slag gooien van Kelly, zij wis-
ten in deze inning maar 2 punten te 
scoren. De meiden van Thamen ke-
ken nog steeds tegen een achter-
stand aan en moesten in hun slag-
beurt wat terugdoen Evelien Dek-
ker ging echter uit door een vang-
bal, Daphne Kramer kwam op het 
1e honk door geraakt werper, maar 
omdat zowel Marieke als Lisanne 
uit ging werd er in deze inning door 
Thamen niet gescoord. De meiden 
van OVVO wisten in hun slagbeurt 
wel te scoren o.a. door een mooie 
3-honkslag waarop 3 punten binnen 
kwamen.

Slagbeurt
Tijdens de slagbeurt van Thamen 
stroomden de honken al gauw vol, 
Anne en Madelon met 4-wijd, Ash-
ley door geraakt werper, door de 
4-wijd van Evelien kwam er een 
punt binnen, Ashley kon scoren 
door een wilde worp van de pitcher 
van OVVO, Madelon en Evelien kon-

den scoren na een honkslag van 
Kelly die zelf scoorde na een honk-
slag van Daphne. De stand na deze 
inning 7-10 in het voordeel van OV-
VO. Gelukkig scoorde OVVO in hun 
slagbeurt maar 1 punt, dus in de 
laatste slagbeurt van Thamen moest 
het gebeuren wilden de meiden de-
ze wedstrijd met een overwinning 
afsluiten.
Lana kwam met 4-wijd op het 1e 
honk en scoorde na een mooie 
2-honkslag van Kelly, Daphne ging 
uit door een aangooi van de pitcher 
naar het 1e honk, Kelly scoorde na 
een honkslag van Marieke, Lisan-
ne was de 2e nul door een vang van 
de 1e honkvrouw, Anne sloeg een 
honkslag, wat een spanning, stand 
9-11, 2 nullen en 2 man op het 
honk en Ashley Groot aan slag en 
die sloeg een schitterende 4-honk-
slag waarop Marieke, Anne en Ash-
ley zelf scoorden en de stand zo 12-
11 was. Wat een mooie overwinning 
voor de meiden nadat ze de he-
le wedstrijd tegen een achterstand 
aan hadden gekeken!!!! Komende 
zondag spelen de Thamen softbal 
junioren weer thuis om 10.30 uur.

Judoka’s Judo Ryu Kensui 
presteren top!
Uithoorn - Afgelopen zondag wa-
ren de G-judoka’s (G-Judo wordt 
gegeven aan mensen met een li-
chamelijke en/of verstandelijke be-
perking) van Judo Ryu Kensui uit-
genodigd voor een toernooi bij SV 
Kodokan in Purmerend. De judoka’s 
werden bijgestaan door beide lera-
ren Leen & Ruud van Zwieten. Met 
zeven judoka’s zijn ze afgereisd en 
wat hebben ze genoten van de inzet 

en strijd die door hun kanjers zijn 
geleverd! Met veel doorzettingsver-
mogen en goed judo waren de uit-
slagen als volgt. Op de hoogste tre-
de mochten plaatsnemen, Tim Zet-
hof en Alexander Visser. Een fraaie 
tweede plaats was er voor Yannick 
Fodrini en dikverdiende derde plaat-
sen waren er voor Tim de Groot, Jo-
chem Tonis, Danny Lebesque en 
Bart Reurslag. De trainers waren er 

erg tevreden over, maar zij waren 
ook zeer trots op hun judoka’s. Zo is 
er voor eenieder die wil judoën les 
op maat! Wilt u eens komen kijken? 
Of meer informatie over deze judo-
school dan bent u van harte wel-
kom! Judo Ryu Kensui is gevestigd 
binnen Sport & Health Club Am-
stelhof, Noorddammerweg 30, Uit-
hoorn. Meer informatie kunt u vin-
den op www.judoryukensui.nl.

Jorg Santen van Michiel de Ruyter 
bouwt eigen boot voor KiKa Row
Uithoorn - Een week geleden lagen 
er vijf stukken triplex van anderhalve 
meter in de kamer van Jorg Santen 
van Michiel de Ruyter. Zondagmid-
dag lag er een complete roeiboot 
in het water en komende woens-
dag vaart Jorg in de kleuren van Ki-
Ka 100 km. Dit is weliswaar 300 km 
minder dan de tocht die Michiel de 
Ruyter zeven jaar aflegde heen en 
weer naar Engeland maar de uitda-
ging is niet minder aangezien hij de 
tocht alleen moet afleggen.
Komende woensdag starten Jorg 
Santen en Theo Hohman vanaf de 

Kaag en zullen de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer om varen en via 
Leiden in Delft uit te komen. Jorg 
laat zich sponsoren om geld voor 
KiKa op te halen. Op het moment 
van schrijven had hij 600,- euro bij 
elkaar geregeld van vrienden en 
roeigenoten. Ze hopen dat het nog 
meer kan worden.
De boot die de naam Eigenwijs gaat 
dragen is eigenlijk een gevouwen 
plaat triplex voorzien van een paar 
spantjes en een dek om het geheel 
stijf te houden. Het schip heeft een 
stoere hamer-boeg die mooi door 

de golven heen klieft. Het achter-
schip loopt geleidelijk uit tot een 
kleine spiegel waar het overtolli-
ge water kan uitlopen. De boot is 
genaaid met ijzerdraad en is ver-
volgens met epoxy waterdicht ge-
maakt. Via een bevriende vereni-
ging kon hij een beschadigde vleu-
gel-rigger op de kop tikken die na 
een kleine reparatie weer geschikt 
is om te gebruiken. 

De proefvaart verliep succesvol en 
dat is zeker, de boot heeft een fraaie 
lijn. 

Legmeervogels E14 kampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag zijn 
de mannen van de Legmeervogels 
E14 kampioen geworden.
Het bleef in deze poule spannend 
tot de laatste wedstrijd want twee 
teams hadden recht op de nummer 
1 plek dit seizoen.
Legmeervogels E14 stond weliswaar 
met 3 punten voor op de nummer 
2 Abcoude maar het doelsaldo van 
Abcoude was net iets beter. De laat-
ste wedstrijd van het seizoen tegen 
Sporting Martinus moest dus ge-
wonnen worden. Natuurlijk was een 

gelijkspel ook voldoende maar zoals 
coach Bas het hele seizoen al riep, 
je wordt alleen kampioen als je alle 
wedstrijden wint.
De mannen kwamen daarom su-
pergemotiveerd het veld op en dat 
was te zien. Ook al speelde Marti-
nus met een paar invallers uit hoge-
re regionen het deed de kerels van 
de E14 niet veel. Met schitterend 
spel op het middenveld door Jes-
per, Ronan, Roald en Diego werden 
hun superspitsen Quinten en Derek 
goed bediend. En als Martinus eens 

een keer doorkwam stonden daar 
Legmeers sterverdedigers Luuk, Ty-
go, Roan en keeper Luc om ervoor 
te zorgen dat geen enkele bal het 
net raakte. Ook tijdens deze wed-
strijd werd wederom de 0 gehou-
den en door mooi samenspel prik-
ten de mannen er 2 in bij de tegen-
stander. Een terechte 2-0 overwin-
ning, groot feest, kinderchampagne, 
een officiële huldiging met medaille 
en een patatje. 
Gefeliciteerd mannen met dit kam-
pioenschap.  

Legmeervogels F10 kampioen



Uithoorn - Op dinsdag 17 en vrij-
dag 20 april waren de jaarlijkse exa-
mens in de nieuwe Dojo bij Sport & 
Health Club Amstelhof. Het jaarlijk-
se examen is een examen voor alle 
judoka’s tot bruine band. Het exa-
men is een les met een examen-
sfeer. De in groten getale aanwezi-
ge ouders en belangstellenden ge-
noten van de diverse verrichtingen 
en de vooruitgang van hun judoka’s. 
Sommige judoka’s waren zichtbaar 
gespannen maar er werd vooral erg 
goed en verzorgd judo gedemon-
streerd! De vooruitgang was goed te 
zien en niet alleen de allerkleinsten 
maar ook de oudere judoka’s lie-
ten de toeschouwers genieten. Ook 
deed de groep met een beperking 
(G-groep) examen en ook zij lieten 
de vele toeschouwers versteld staan 
van hun aangeleerde judotechnie-
ken! Voor elke judoka die aan het 
examen deelnam was er een on-
verwachte verrassing, een tegoed-
bon voor een overheerlijke pan-

nenkoek! Deze werden aangebo-
den door Sport & Health Club Am-
stelhof en werden door de judoka’s 
enthousiast in ontvangst genomen. 

Na het examen en een persoonlijk 
woord van de leraar werd er een slip 
of een band uitgereikt. Judoleraar 
Ruud van Zwieten was wederom 
enorm trots en blijft zeer te spreken 
over de manier van judoën, vooruit-
gang en inzet van zijn pupillen.
Alle judoka’s konden trots met hun 
behaalde band of slip en met een 
volle maag tevreden huiswaarts 
gaan. 
Wist u dat Judo Ryu Kensui judo op 
maat geeft? Kinderen vanaf 4 jaar, 
maar ook mensen met een licha-
melijke en/of verstandelijke beper-
king, kunnen lekker bij hen komen 
judoën! Neem eens een kijkje op de 
website voor meer informatie. Voor 
het complete verslag, uitslagen, fo-
to’s en informatie over dezejudo-
school kunt u een kijkje nemen op: 
www.judoryukensui.nl)
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Legmeervogels C1 zondag 
ongeslagen kampioen
Uithoorn - Zondag 6 mei heeft de 
C1 zondag een geweldige presta-
tie geleverd en is ongeslagen kam-
pioen geworden. Na een sidderend 
slot is het uiteindelijk gelukt om in 
de voorjaarscompetitie als winnaar 
en terechte kampioen seizoen 2011-
2012 bijna af te sluiten. Komende 
woensdag volgt nog 1 wedstrijd te-
gen Roda’23. Hele mooie oefenwed-
strijden werden gespeeld in het na-
jaar tegen veel 1e klasse teams met 
enorme overtuiging en klasse. Op 
een haar na haalden ze net niet het 
kampioenschap tegen Kon. HFC in 
het najaar. Een mooie en constan-
te serie zorgde voor veel vertrou-
wen bij trainer/coach Roel Mers en 
coach/leider Marco Walgreen. Pro-

gressie was zichtbaar en nieuwe 
kansen dienden zich aan. Twee keer 
werd de kampioen verslagen uit de 
najaarscompetitie en ook de huidige 
nummer 2 bleef zonder punten ach-
ter. Dat ze her en der wat punten lie-
ten liggen deerde niet en de onge-
slagen status bleef gehandhaafd. 6 
mei werd hun festival waar men stijf 
stond van de spanning. Achterin de-
den Robin, Sander, Rick en Daimy 
hun ding met veel overtuiging. Bas 
ontpopt zich als een zeer betrouw-
bare sluitpost en wist wedstrijden 
naar zijn hand te zetten. Het mid-
denveld in wisselende samenstel-
ling met de enige dame in hun team 
naar een constant niveau. Man-
dy, Daan, Roy, Stein: complimenten 

voor jullie constante niveau het ge-
hele seizoen. Voorin werden Libey, 
Mitchel, Sam en Davio regelmatig 
belangrijk maar helaas op 6 mei niet 
geheel succesvol. De goals kwamen 
van hun back Daimy, middenvelder 
Daan en gelukkig scoorde Sam als 
spits wel. Kampioenschap een feit.
Een compliment naar de ouders die 
altijd in groten getale aanwezig wa-
ren en bereid waren te vlaggen,t e 
wassen en zelfs een vrolijk verslag 
wisten te reproduceren.

Door de degradatie van hun C1 za-
terdag wat zij natuurlijk zeer betreu-
ren spelen beide selectieteams vol-
gend jaar waarschijnlijk 1e klasse 
en dus A-categorie.

Geslaagde examens bij 
Judo Ryu Kensui

KDO 2 overtuigend kampioen!
De Kwakel - Voor het tweede elf-
tal van KDO stond afgelopen zon-
dag de allesbeslissende thuiswed-
strijd tegen AGB 2 op het program-
ma. Bij winst op de Amsterdammers 
konden de Kwakelaars kampioen 
worden in de derde klasse E. Groot-
ste belager NFC/Brommer (één punt 
minder dan KDO) speelde later die 
dag de uitwedstrijd tegen DCG 3. 
Gesteund door het in grote geta-
le opgekomen publiek startte Ri-
chard van Dijk met de volgende elf 
spelers: Tim ten Brink, Frank Hoger-
werf, Robin Vaneman, Roy Klijn, Paul 
Hogerwerf, Marco Rijbroek, Ma-
thijs van Rijn, Joost Samsom, Elton 
Shehu, Martin Bax en Rick Kruit. In 
een sfeervolle ambiance met diver-
se stadionfakkels betraden de Kwa-
kelaars onder luid gejuich het eer-
ste veld. Van meet af aan was dui-
delijk dat KDO geen meter cadeau 
gaf en dat er volop werd gestre-
den voor elk duel. AGB, dat theore-
tisch ook nog kans maakte op de ti-
tel, wilde wel, maar kreeg simpelweg 
geen gelegenheid om in de wed-
strijd te komen door het vertoon-
de spel van KDO. De Amsterdamse 
grensrechter zorgde meerdere ma-
len voor opschudding door veelvul-
dig zijn vlag dubieus omhoog te ste-
ken, maar na twintig minuten spe-
len was er geen houden meer aan 
voor AGB. Het vroege druk zetten op 
de Amsterdamse verdediging zorg-
de ervoor dat Elton Shehu op twin-
tig meter van het doel de bal kreeg 
en alleen op het doel af kon gaan. 
Elton profiteerde maximaal van dit 
buitenkansje, omspeelde de keeper 
en kon vervolgens eenvoudig de 1-0 
binnenschieten. Een grote ontlading 
van de spelers, staf en publiek was 
het gevolg!

Domineren
KDO bleef de wedstrijd domineren, 
maar had wel haar handen vol aan 
de rechterspits van AGB, Nico ge-
naamd, die met zijn fluwelen tech-
niek de Kwakelse verdediging over-
uren liet draaien. Echter was vaak 
zijn voortzetting onvoldoende, waar-
door AGB in de eerste helft slechts 

één halve kans wist te creëren. KDO 
daarentegen nam geen gas terug en 
kreeg steeds meer ruimte om voor-
in te voetballen. In de 35e minuut 
kwam KDO tot groot genoegen van 
iedere Kwakelaar verdiend op een 
2-0 voorsprong. Uit een hoge cor-
ner van de linkerkant van Mathijs 
van Rijn, kon Paul Hogerwerf van-
af tien meter met een kopbal met 
een boogje de kleine Amsterdam-
se doelman verschalken, 2-0. Voor 
rust kreeg KDO nog een paar moge-
lijkheden om de score te vergroten, 
maar deed dit (nog) niet.
In de tweede helft was er sprake 
van eenzelfde spelbeeld. Het twee-
de speelde daarnaast richting het ei-
gen publiek toe met een windje in 
de rug. AGB streed voor haar laat-
ste strohalm, maar in de 60e mi-
nuut werd de wedstrijd definitief be-
slist door Martin Bax. Via een lan-
ge bal van achteruit van Paul Ho-
gerwerf kwam Rick Kruit in kans-
rijke positie aan de linkerkant voor 
het doel. Rick zag Martin Bax ech-
ter ook vrijstaan en besloot Bax op 
maat te bedienen. Martin nam de bal 
aan en kon simpel de 3-0 binnentik-
ken. Tien minuten later werd het ook 
nog 4-0 toen Rick Kruit sneller was 
dan zijn tegenstander en de bal in de 
rechterhoek deponeerde. Trainer Ri-
chard van Dijk gunde in de loop van 
de tweede helft Patrick van de Nes-
se, Jean-Paul Verbruggen en de af-
scheidnemende Maykel Sitvast nog 
speelminuten in de ‘wedstrijd van 

het jaar’. Nadat Rick Kruit vijf mi-
nuten voor tijd werd neergehaald in 
het zestienmetergebied, kon Jean-
Paul Verbruggen vanaf de penalty-
stip het feest compleet maken en de 
5-0 aantekenen.
Direct na het laatste fluitsignaal 
barstte het feest los in De Kwakel. 
Trainer Richard van Dijk werd opge-
pakt en door zijn spelers in de sloot 
gegooid. Daarnaast mocht aanvoer-
der Roy Klijn de omgetoverde bit-
terbalschaal tot kampioenschaal 
in ontvangst nemen en kregen alle 
spelers een bos bloemen uitgereikt 
door het veldvoetbalbestuur, waar-
voor onze dank. Het bleef nog lang 
onrustig in de KDO-kantine………
maar één ding is zeker, het tweede 
speelt volgend seizoen in de twee-
de klasse!

KDO 1 verliest 
Het eerste van KDO verloor met 3-2 
de een na laatste competitiewed-
strijd van Portugal Amsterdam. Aan-
staande zondag spelen zij thuis te-
gen De Meer. In deze wedstrijd zal 
KDO afscheid gaan nemen van de 
38-jarige ras KDO-er Maykel Sitvast 
die een punt gaat zetten achter zijn 
veldvoetbalcarrière. Na de wedstrijd 
tegen De Meer zullen ook alle te-
genstanders bekend zijn voor de na-
competitie welke op zondag 20 mei 
zal gaan starten met een uitwed-
strijd tegen een ploeg uit de vier-
de klasse G. Foto’s: Annemarieke 
Verheij fotografie

Randhoorn Athletics 
wederom een succes
Uithoorn - Op vrijdagavond 27 april 
werden voor de tweede keer in zijn 
huidige opzet de Randhoorn Athle-
tics georganiseerd. Dit jaar mocht 
AKU een deelnemersveld van over 
de 100 atleten verwelkomen op haar 
accommodatie. Dit aantal is ruim 
meer dan vorig jaar, waarmee de or-
ganisatie zeer tevreden is.
Voorafgaand aan de wedstrijd werd 
Wim Verlaan, voorzitter van AKU, in 
het zonnetje gezet omdat hij gerid-
derd werd in de orde van Oranje-
Nassau. Na deze festiviteiten was 
het de beurt aan de atleten om te 
laten zien wat ze in huis hadden.
Niet alleen veel AKU-leden, maar 
ook veel atleten uit andere delen 
van Nederland waren naar Uithoorn 
afgereisd om onder haast perfecte 
omstandigheden een poging te wa-
gen om hun PR’s aan te scherpen. 
Hier en daar waren dan ook mooie 
prestaties te zien. Bij het speerwer-

pen werden zelfs zulke verre wor-
pen geproduceerd, dat het meetlint 
te kort was om op te meten. Maar 
met enige improvisatie konden de-
ze worpen toch opgemeten worden 
en waren er blije gezichten te zien.
Namens AKU was er winst voor Er-
win Koopstra op de 800m in een tijd 
van 2.00.90 min. en voor Linda van 
Rossum op de 100m in een tijd van 
12.68 sec. Ook op andere onderde-
len werd prima gepresteerd door de 
thuisclub met hier en daar een haast 
epische strijd, zoals bij het speer-
werpen tussen Wouter Heinrich en 
kersverse trainer Karlo Totri, die na 
een aantal keer stuivertje wisselen 
met Wouter uiteindelijk aan het kor-
ste eind trok.
Leuk om te zien was dat veel D-ju-
nioren hun weg hadden gevon-
den naar de wedstrijd. Dit lever-
de dan ook mooie uitslagen op, bij-
voorbeeld een overwinning bij het 

speerwerpen van Loek Janmaat met 
een worp van 21.12 m. en een mooie 
tweede plaats op de 60m van Isa-
bel Hooijman in 9.85 sec. Alle overi-
ge uitslagen zijn terug te vinden op 
www.aku-uithoorn.nl.
De organisatie is zeer tevreden over 
hoe de dag verlopen is en ze gaan 
den ook proberen om deze wed-
strijd een begrip te laten worden in 
de regio. Hopelijk zien ze iedereen 
volgend jaar weer terug!

Komend weekend toernooi-
weekend bij Legmeervogels!
Uithoorn - Het weekend van 12 en 
13 mei staat bij de Legmeervogels 
geheel in het teken van 2 jeugd-
toernooien. Komende zaterdag 12 
mei wordt het Super-F toernooi ge-
speeld en op zondag 13 mei het AH 
Jos van den Berg Jeugdtoernooi.
Zaterdag is het de beurt aan de 
voetbaltalenten uit F1 teams uit de 
regio. Van Heiloo tot Hoofddorp en 
van Spakenburg tot Alpen a/d Rijn. 
16 teams strijden die dag om een 
wisselbeker van een meter hoog en 
de bijbehorende eer. 
Voor het AH Jos van den Berg 
Jeugdtoernooi op zondag hebben 
zich bijna 100 teams ingeschreven! 
‘Een ongekend aantal, aldus jeugd-
voorzitter van de Legmeervogels 
Wander Habing. Het is dit jaar voor 
het eerst dat we een toernooi or-

ganiseren voor E en F teams uit de 
4e t/m 7e klasse, jongens én meis-
jes. En dat het gelijk zo’n succes 
zou worden, hadden we niet dur-
ven dromen. Het is algemeen be-
kend dat er meer dan genoeg toer-
nooien worden georganiseerd voor 

de hogere klasse, maar het blijkt dat 
er ook bij de lagere teams een be-
hoefte is om mee te doen aan een 
toernooi. En zeg nou zelf; hoe leuk 
is het om al die kids heerlijk de he-
le dag hun best te zien doen.’ De le-
den van de toernooicommissie en 
alle vrijwilligers kijken in ieder geval 
uit naar komend weekend en heb-
ben er enorm veel zin in.
Komt u kijken? U bent natuurlijk van 
harte welkom om een kijkje te ko-
men nemen. 

Thamen honkballers 
pakken eerste winst
Uithoorn - Onder massale belang-
stelling speelden de honkballers 
van Thamen afgelopen zondag te-
gen Hoofddorp Pioniers 3.
En dat publiek was niet voor niets 
gekomen.
In de gelijkmakende 1ste inning wist 
Thamen meteen 2 punten te sco-
ren. Erik Veerman scoorde op een 
2-honkslag van Mike van Rekum 
en deze wist thuis te bereiken door 
een doorgeschoten bal en een wild 
pitch. Thamens startende werper 
Pascal Schotman moest door een 
blessure in de 2e inning de heuvel 
verlaten en Mees Röling nam het 

werpen over bij een stand van 2-4 
voor Hoofddorp.
Hoofddorp wist in de 3e inning uit 
te lopen naar een stand van 2-6, 
echter Thamen weet terug te ko-
men tot 4-6. In de 4e inning krijgt 
Thamen nog 2 punten tegen op een 
homerun van Hoofddorp. De home-
run was op fout gebied, echter de 
scheidsrechters oordeelden an-
ders, 4-8. Na deze inning komt Tha-
men echter extra sterk terug door 
verschillende honkslagen en door 
agressief honklopen. In de 5e inning 
was het inmiddels 11-8 voor Tha-
men. Gijs Rikken neemt in de 7 in-

ning het werpen over van Mees Rö-
ling en de Hoofddorp spelers krij-
gen geen vat op hem. Mees Rö-
ling weet door een 2-honkslag in 
de 8ste inning Gijs Rikken over de 
plaat te brengen en met een stand 
van 12-8 mocht Hoofddorp nog aan 
de laatste slagbeurt beginnen. Gijs 
Rikken hield de deur op slot en de 
eerste overwinning van Thamen in 
de 2e klasse is een feit. Beste slag-
mensen in de Thamen line-up wa-
ren Erik Veerman (4 honkslagen) en 
Koen Werkman en Mike van Rekum 
(beide 3 honkslagen). Ook de ande-
re twee seniorenteams van Thamen 
hadden een goeie dag. Thamen 2 
wist met 2-6 te winnen bij Quick 
Amsterdam en Thamen 3 wist met 
7-8 te winnen bij OVVO. Zondag 13 
mei speelt Thamen om 16.00 uur bij 
de Bears in Bergen.




