124
Tel: 0297-581698

WWW.MEERBODE.NL

Editie: Uithoorn, De Kwakel

16 mei 2012

3

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

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

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaat.nl

WIJ SPONSOREN KEES JAN KOEDAM:

info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

KIJK OP WWW.MEERBODE.NL
De klok van de kerk staat symbool voor het hele gebeuren: het is geen vijf voor 12 meer, maar één minuut over 12.

HARTELUST B.V.

Paniekreactie van gemeente zorgt voor veel onrust en
economische schade

”Ontruimen... de kerktorens van
de Schanskerk staan op instorten!”
Uithoorn - “Heb je ‘t al gehoord...
alle bewoners rondom de Schanskerk in Uithoorn worden geëvacueerd en ook winkelcentrum Amstelplein wordt ontruimd. De kerktorens
van de Schanskerk staan op instorten.” Het zoemde door Uithoorn.
Toen het ook nog groots op de landelijke radio en tv werd uitgezonden
was de beer los.
Wat was er in hemelsnaam aan de
hand met de Schanskerk. Iedereen
weet dat er al sinds 2008 wordt gezegd dat de kerk in slechte staat is
en in feite zou moeten worden afgebroken. Het is ook al geen kerk
meer wegens het gevaar. Er rolden
de afgelopen jaren wat dakpannen
vanaf en daarvoor zijn netten geplaatst, maar dat hij op instorten
stond? Toch werd er donderdagmiddag, als een donderslag bij heldere hemel, door de burgemeester
van Uithoorn, een noodverordening
uitgevaardigd en liet de gemeente een persbericht uitgaan waar-

in zij verklaarde “dat de ontruiming
nodig was in verband met een reele dreiging voor de omgeving aangezien de bouwkundige conditie
van de kerk op een aantal onderdelen een direct gevaar oplevert of
zeer binnenkort een gevaar kan opleveren. Door deze onveilige situatie wordt de veiligheid van de in dit
gebied verblijvende personen ernstig bedreigd”, aldus de gemeente
in haar verklaring. Het gehele gebied werd in een straal van 120 meter ontruimd en afgesloten.

verschenen levensgrote kranen en
de kerk werd ontmanteld. De ornamenten werden verwijderd. Het
kruis eraf, het haantje van de toren
af, de kerkklokken werden verankerd. Nu was de kerk echt ontmanteld en eigenlijk geen kerk meer.
Nu is het een gebouw. Uiteindelijk
mochten de bewoners en de winkeliers de volgende middag om drie
uur weer terug naar respectievelijk
hun woning of hun bedrijf. En was
deze paniek nu allemaal nodig geweest?

Winkelcentrum
Zenuwslopend voor de vaak al wat
oudere bewoners. Ze waren angstig
en een enkeling weigerde in eerste instantie om zijn/haar woning
te verlaten. Na enige lichte drang
gingen ze dan uiteindelijk toch met
de politieagenten mee. Alle winkeliers - en dat een dag voor het moederdagweekend, moesten binnen
een half uur hun zaak verlaten. Er

Volgens de eigenaar van de kerk,
het RK Bisdom Haarlem-Amsterdam niet. Zij was in het geheel niet
op de hoogte gebracht van deze actie van de gemeente en kreeg het
via de landelijke pers te horen. Zij
zijn hierover op zijn zachtst gezegd
ontstemd. In een duidelijke persverklaring geven zij hun mening over
deze toestand.
(Vervolg elders in deze krant).

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

16 juni

14.00 tot 21.00 uur
Oude Dorp Uithoorn

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 5
Stichting Marsiurupan organiseert in De Scheg:

Bazaar voor ondersteuning
waterleidingprojecten
Regio - De stichting Marsiurupan
houdt zich bezig met het ondersteunen van waterleidingprojecten in arme agrarische dorpen op Sumatra,
circa 150 km van Medan verwijderd.
Over deze projecten wordt gerapporteerd
op
de
website
www.marsiurupan.nl. Er wordt samengewerkt met grote NGO’s waardoor de kwaliteit van de projecten
gegarandeerd is. De kosten van deze projecten bedragen ongeveer
15.000 euro, afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en grootte
van het dorp. De bevolking draagt
2000 euro bij en geeft een maandelijkse bijdrage waarmee het onderhoud van het systeem wordt
gefinancierd. Het resterende bedrag wordt voorzien door Marsiuru-

pan. Om voldoende geld bijeen te
brengen houdt de stichting Marsiurupan ondermeer jaarlijks een

ADVERTEREN?
IN DE

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

bazaar in activiteitencentrum De
Scheg aan de Arthur van Schendellaan 100 a in Uithoorn. Dit jaar zal
deze aanstaande zaterdag 19 mei
worden gehouden tussen 10.00 en
17.00 uur. De vrijwilligers verkopen
daar Indonesische maaltijden (nasi rames, bami rames, saté) en heel
veel lekkernijen, zowel zoet als hartig. Er wordt muziek gespeeld door
de groep Gorga Batak, van oorsprong uit Sumatra en er worden
om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Indonesische dansen uitgevoerd
door de groep Sarastri. Verder is er
een loterij met mooie prijzen. Ook
is er een rommelmarkt waar leuke
spullen worden verkocht voor een
prikje. De toegang tot de bazaar is
gratis. De organisatie hoopt op veel
bezoekers, zodat het evenals vorig
jaar een gezellige dag wordt en er
weer een dorp van waterleiding kan
worden voorzien. Voor nadere informatie kunt u bellen: (0297)526409.

AH Jos van den Berg bezit ook
Super Supermarkt Keurmerk
lent, gescout door Legmeervogels;
Loes: snelle behendige aanvaller;
Lotte: op deze leeftijd al beter dan
haar vader, veelbelovend; Florence: neusje voor de goal, altijd op de
goede plek; Biba: harde verdediger,
specialiteit bal afpakken.

Uithoorn - Albert Heijn Jos van
den Berg heeft vorige week het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen als een van de eerste supermarkten in Nederland. Het overhandigen hiervan zou vorige week donderdagmiddag feestelijk plaatsvinden, echter de plotselinge ontruiming van het winkelcentrum door
de gemeente Uithoorn in verband
met ‘instortingsgevaar’ van de kerktorens, kon dit niet doorgaan. Maar
dan maar niet feestelijk. De vlaggen
wapperen, het keurmerk is aangebracht en Jos is er supertrots op.

De speelsters van De Kwikstaart
willen graag in deze krant het publiek bedanken en dat zijn natuurlijk alle juffen, alle meesters, de materiaalman Winnie, ouders, klasgenoten met hun prachtige spandoek
en speciaal supporter Agaatha die
aangaf volgend jaar ook mee te zullen spelen.

Om het keurmerk te mogen ontvangen moet je als supermarkt aan
nogal wat eisen voldoen: lokale betrokkenheid, goede relaties met de
omgeving, lokale sponsoring, stimulerend personeelsbeleid, duurzame, productieve inzetbaarheid en
sociaal werkgeverschap. Je moet je
onderscheiden in assortiment: fair

Kwikstaartmeisjes groep 6 derde
in regiokampioenschap voetbal
Uithoorn – Nadat de meisjes van
De Kwikstaart vorige maand kampioen van Uithoorn zijn geworden,
staan zij nu op de derde plaats bij
het regiokampioenschap.
De eerste wedstrijd hebben zij met
0-1 verloren tegen Muiderberg,
maar dit had net zo goed een Italiaanse school kunnen zijn met één
kans, één goal.
De tweede wedstrijd verloren zij
weer met 0-1 tegen een sterke
ploeg uit Duivendrecht, welke later
ook de terechte kampioen bleek. De
derde wedstrijd eindigde met 1-1
tegen Amstelveen en hier had meer
in gezeten.

Meiden: jullie hebben geweldig gespeeld en volgend jaar gaan jullie
beslist voor het Uithoorns kampioenschap groep 7-8.
De leiding wil u de kenmerken van
de speelsters tijdens de wedstrijden
niet onthouden: Beaudine: slechts 3
doelpunten in 9 wedstrijden, geweldige uittrap. Cleo: stofzuiger achterin, werkte alles weg; Denise: leider van de achterhoede, met hard
schot; Tess: foutloos achterin, grote
klasse; Norah: turbo op het middenveld, onvermoeibaar; Amy: hardwerkende middenvelder, die ook haar
goaltje meepikt; Lorijn: groot ta-

trade en duurzaam geproduceerde artikelen. Energie: verlichting en
de koelsystemen, milieu footprint,
duurzame gebouwen en hergebruik
van energie. Veiligheid en preventie:
gezonde medewerkers, veilig werk

en winkelomgeving. Afval en reductie: hergebruikt afval, duurzame verpakkingen. Transport en logistiek:
beperking geluidsoverlast. Hieraan
voldoet AH Jos van den Berg dus
allemaal...
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

n

uithoorn financieel gezond?

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

Dat zijn de woorden van Maarten Levenbach, wethouder Financiën, bij de
presentatie van de jaarrekening 2011
en het programmaplan 2013. “Het kan
natuurlijk niemand ontgaan dat het
economisch klimaat momenteel minder is. In Uithoorn hebben we onze zaken nog steeds onder controle, onze
begroting laat een positief saldo van
171.000 euro onder de streep zien,
maar we moeten vooruitkijken. En dat
beeld is een stuk minder rooskleurig.
Financieel gaat het in Uithoorn tot 2015
nog goed. Maar als we iets verder kijken dan de grens van ons meerjarenperspectief, naar 2016, dan ontstaan
er wel degelijk tekorten. Tekorten die in
de jaren daarna alleen maar zullen oplopen, als we niets doen. Als we doorrekenen tot 2024 zou het tekort zelfs
op drie miljoen komen”.

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 kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

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

Eerste voortgangsrapportage:

Hoe staat de gemeente er nu
financieel voor?
Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste
voortgangsrapportage 2012 voor de begroting vastgesteld. Op 31
mei behandelt de gemeenteraad de rapportage.
B&W informeren de raad elk jaar met twee tussentijdse voortgangsrapportages over de uitvoering van de begroting in het lopende boekjaar. Het doel van deze rapportages is aan de raad de mogelijkheid te bieden bij te sturen. De eerste voortgangsrapportage geeft de situatie weer per eind maart. In de voortgangsrapportage worden alleen financiële afwijkingen en afwijkingen op bestaand beleid gemeld.
De situatie van eind maart 2012 laat een positief begrotingsresultaat zien van € 171.000.
Dit resultaat is de uitwerking van een
zorgvuldige afweging van knelpunten, invulling van speerpunten vanuit het coalitieakkoord en overige
voordelen.
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ALGemene inFORmAtie

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

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
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“Jazeker, maar daar moeten we wel
wat voor doen!”

stresstest
“Dat inzicht leidde bij het college tot het
initiatief voor specifiek beleid op de financieel gezonde status van Uithoorn.
Hoe hebben we dat aangepakt?
We hebben gekozen voor het uitvoeren van een stresstest, een test die de
financiële positie van de gemeente beoordeelt. De test is een soort nulmeting. Met behulp van die nulmeting kan
de raad straks bepalen welke keuzes
hij maakt. Want dat er keuzes gemaakt
moeten worden laat de test heel duide-

lijk zien. De effecten van de verschillende keuzes zijn in de nota Financieel
Gezond in beeld gebracht. Daarmee
heeft de raad een instrument in handen
voor het stellen van de kaders. Zo moeten we samen werken naar een financieel gezonde toekomst voor Uithoorn
en een sluitende begroting tot ver na
2015”.
Keuzes niet eenvoudig
“Zonder al te gedetailleerd op de technische aspecten in te gaan, kan ik zeggen dat het niet gaat om eenvoudige
keuzes. Als er in een gemeentelijke begroting tekorten dreigen kun je immers
slechts twee dingen doen: je zorgt dat
er meer binnenkomt of dat je minder
uitgeeft.
Van beide sporen, verhogen van onze inkomsten en verlagen van onze uitgaven, hebben we in de nota Financieel Gezond de effecten in kaart gebracht. Dat leverde heel wat knoppen
op waaraan we kunnen draaien. Het is
zaak daarbij evenwicht te vinden tussen sparen voor de toekomst en nu dingen doen. Het is aan de raad om te beslissen aan welke knoppen we kunnen
draaien en hoe ver. Wat de keuzes ook
worden, het is onvermijdelijk dat onze
inwoners daar iets van gaan merken”.
Keuzes uitgewerkt
“Voor een financieel gezond Uithoorn

moeten we dus aan de slag. In de nota
Financieel Gezond hebben we de keuzes die voorliggen uitgewerkt. Wat levert keuze A en wat levert keuze B op?
Als we A doen, wat betekent dat dan
voor B? Natuurlijk kan iedereen meedenken over de keuzes. De nota en de
stresstest zijn, net als de jaarrekening
2011 en programmaplan 2013, te vinden op www.uithoorn.nl. Op deze gemeentepagina vindt u nog een toelichting op de jaarrekening 2011, het programmaplan 2013 en de eerste voortgangsrapportage”.
Raad nu aan zet
“De raad staat aan het roer van een
schip dat Uithoorn stuurt naar een gezonde financiële toekomst. Het college heeft de raadsleden met de nota en
de stresstest een kompas gegeven om
de vaarroute te bepalen. Om het einddoel te bereiken moet je wellicht nieuwe wegen verkennen of iets over boord

Programmaplan 2013:

wat kunnen we straks nog doen?
Het college heeft het Programmaplan 2013 aan de raad aangeboden. Het Programmaplan wordt op
31 mei door de raad behandeld
In het Programmaplan staat welke
resultaten het college in 2013 wil bereiken en hoe de financiën van de gemeente zich ontwikkelen.
Er zijn veel onzekerheden waaronder

nieuwe taken die het rijk doorschuift
naar de gemeenten. Het college
streeft er naar om ruimte vrij te maken om nieuw beleid uit te voeren en
financieel gezond te zijn. Het college doet hiertoe voorstellen en vraagt
aan de raad nadere kaders om te komen tot een sluitende begroting 2013
in het najaar.

uitGAVen 2011

inKOmsten 2011

Programmarekening 2011:

Veel gedaan en een positief
saldo van € 0,9 miljoen

toelichting resultaat 2011
De programmarekening 2011 sluit af
met een positief resultaat van € 0,9 miljoen. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door eenmalige voordelen.

-

-

Positief € 0,7 mln.: Algemene uitkering uit het gemeentefonds vanuit het Rijk;
Negatief € 0,7 mln.: Per saldo hogere toevoeging voorziening voor
de projecten Bedrijventerrein, Kootpark en Green Park Aalsmeer BV
(GPA);
Positief € 0,2 mln.: Teruggave energie-belasting als gevolg van bezwaarschrift;
Positief € 0,2 mln.: Lagere bijdrage aan de G2 (Gemeenschappelijke Regeling Aalsmeer – Uithoorn);
Positief € 0,2 mln.: Lagere bijdrage aan de provincie Noord-Holland
voor de aanleg Bustunnel;
Positief € 0,2 mln.: Lagere lasten afvalverwerking en hogere opbrengsten oud papier;
Positief € 0,1 mln.: Lagere lasten
leerlingenvervoer door afname van
het aantal ritten in de 2e helft van
het jaar.

In deel 1 van de programmarekening (jaarverslag) vindt u een volledig overzicht, waarbij het accent ligt
op beleidsinhoudelijke verantwoording. In deel 2 van de programmarekening (jaarrekening) vindt voornamelijk een cijfermatige verantwoording plaats. Vanaf 17 april ligt de programma-rekening ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Daarnaast zijn de stukken gepubliceerd op
www.uithoorn.nl
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In hoofdlijnen is de verklaring van het
positieve resultaat van € 0,9 miljoen
als volgt:
-

7

11

met de programmarekening legt het college verantwoording af over hoe
en hoeveel geld in 2011 besteed is. Het gaat in de programmarekening
om de evaluatie en realisatie van de plannen en de gerealiseerde baten
en lasten. Bijna alle plannen zijn gerealiseerd. Het jaar 2011 sluit af met
een positief resultaat van € 0,9 miljoen. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen en op hoofdlijnen een verklaring van het positieve resultaat. in deel 1 van de programmarekening
(jaarverslag) vindt u een volledig overzicht.
Ontwikkelingen
Het jaar 2011 was een druk en ambitieus jaar.
Er zijn belangrijke beleidsstukken behandeld zoals de Nota ‘Energiek op
weg’, Nota onderwijskansenbeleid,
Participatie- en integratienota, Plan
van aanpak en uitgangspunten GRP-5,
Evaluatie en actualisatie Stedelijk Waterplan, Inrichtingsplan Amsterdamseweg, Aangepaste planvorming Iepenlaan, Plan van aanpak Fietsbalans, Nota communicatie 2012-2016, Evaluatie
Buurtbeheer Uithoorn, Conceptkader
uitvoeringsprogramma cultuur, Concept Integraal Veiligheidsbeleid 20122015, Actualisatie bestemmingsplan
Thamerdal, Meerwijk en De Kwakel,
Actualisatie structuurvisie.
Ook in de uitvoering is er veel gebeurd. Voorbeelden hiervan zijn de
aanleg van speelplekken, ingebruikname Praktijkschool, beheer en exploitatie MFA De Legmeer/SAC De Scheg,
inzet Combinatiefunctionaris, Energiereducerende maatregelen Primair Onderwijs, voorbereidende werkzaamheden voor het opwaarderen van het
busstation en uitbreiden van het aantal
DRIS-panelen, oplevering 4e fase busbaan. Ook gebeurde er veel op het gebied van groot onderhoud, herinrichting
van straten en zijn projecten ter hand
genomen uit het Uithoorns Verkeer en
Vervoer Plan (UVVP).

gooien. Dat is geen makkelijk taak, dat
zijn we ons bewust. Samen moeten we
ons schip een veilige haven in loodsen.
Ik wens de raadsleden dan ook wijsheid en een behouden vaart!”
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PROGRAmmA uitGAVen

e min.

% 2011

1. Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening
2. Ontwikkeling Dorpscentrum
3. Duurzaam Uithoorn
4. Economie en Ondernemen
5. Bereikbaarheid
6. Meedoen en Meedenken
7. Opgroeien in Uithoorn
8. Veiligheid
9. Wonen in Uithoorn
10.Financieel gezond Uithoorn
11. Rekeningresultaat

8,30
0,00
7,34
0,48
1,00
14,24
4,67
2,49
17,58
13,75
0,88

11,74
0,00
10,38
0,68
1,42
20,13
6,61
3,52
24,85
19,44
1,24

totaal

70,75

100

e min.

% 2011

11,49
4,21
6,21
24,72
8,53
11,38
4,20

16,24
5,95
8,78
34,95
12,05
16,09
5,94

70,75

100

PROGRAmmA inKOmsten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Belastingen en rechten
Dividendbeleggingen/financiering
Uikering Sociele Voorzieningen/Maatsch. zaken
Algemene uitkering
Doorbereking bouwgrondexploitatie
Aanwending reserves
Overige inkomsten

totaal

Reageren?
De gemeenteraad behandelt op 31 mei 2012 de voorstellen en neemt hierover een besluit. Wilt u uw standpunt aan de raad kenbaar maken voordat besluitvorming plaatsvindt? Dan biedt de raad in ieder geval de mogelijkheid om
in te spreken tijdens zijn vergadering op 31 mei. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Griffie. Als u in gesprek wilt komen met een
individueel raadslid of met een raadsfractie kunt u bij de Griffie de
contactgegevens opvragen. U kunt de Griffie bereiken via email: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963.
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ALGemene inFORmAtie
samenwerking gemeentelijke
belastingdiensten

ingrijpende maatregelen voor het
aanvragen van alle reisdocumenten

B&W van Amstelveen, Aalsmeer,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
hebben besloten de belastingdiensten van deze gemeenten vanaf
2013 samen te voegen. Nu zijn de
gemeenteraden aan zet om toestemming te geven voor het realiseren van
deze samenwerking. Het is vooral
een samenwerking achter de schermen en de inwoners merken er -op
een betere serviceverlening na- verder weinig van. Zij krijgen ook in de
nieuwe opzet namens hun eigen gemeente een belastingaanslag.

Met ingang van dinsdag 26 juni 2012
vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Kinderen moeten een eigen paspoort
of een Nederlandse identiteitskaart
hebben om naar het buitenland te
kunnen reizen. Dit leidt tot extra drukte bij de balies van het gemeentehuis
en langere levertijden van paspoorten en identiteitskaarten. De Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vanwege het grote aantal extra aanvragen besloten
om twee ingrijpende maatregelen 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.

uitgangspunt
Uitgangspunt bij de samenwerking is
dat elke gemeenteraad zelf het eigen
belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Daarom
wordt aan de raden voorgesteld de
samenwerking gestalte te geven op
het niveau van de colleges van burgemeester en wethouders. Dus op
het niveau van uitvoering.
Pluspunten
De geplande samenwerking heeft
zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische pluspunten.
- Er ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en

personeelsformatie om het hoofd
te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten en -regels.
- De belastingbetaler krijgt betere
service.
- Medewerkers hebben in een grotere en gespecialiseerde organisatie de kans zich verder te ontwikkelen.
Er is een besparing te realiseren door
integratie van werkprocessen, het
wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen.
Personeel
Alle belastingmedewerkers worden
gehuisvest in Amstelveen. Dit betekent dat de ongeveer 12 medewerkers van de overige gemeenten daar
gaan werken.
Gemeenschappelijke regeling
Voor Aalsmeer en Uithoorn betekent
dit dat de taken voor Woz-belastingen, die nu in de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband
Aalsmeer – Uithoorn, zijn opgenomen, daaruit gehaald moeten worden
door deze gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Daarna kunnen de taken in een nieuwe gemeenschappelijke regeling worden ondergebracht.

Activiteit

Buurt

Datum

Bewonersoverleg
Bewonersoverleg

Thamerdal 22 mei
Meerwijk
30 mei

Plaats
Ponderosa
Nog niet bekend

tijd
19.30 uur
19.30 uur

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.

schanskerk
De maatregelen ter beveiliging van
de kerk St. Jan de Doper verlopen
volgens schema. In de loop van zaterdagmiddag 12 mei is de aannemer begonnen met het plaatsen van
steigers rondom beide torens. Deze

werkzaamheden duren waarschijnlijk
enkele weken.
Als zich bijzondere ontwikkelingen
voordoen dan zullen we dit op www.
uithoorn.nl vermelden of via twitter @
Gem_uithoorn

wethouder Ria Zijlstra neemt
milieuvriendelijk materiaal
voor de gemeente in ontvangst
Op 2 mei heeft wethouder Ria Zijlstra op de gemeentewerf accugereedschap en twee elektrische auto’s
in ontvangst genomen. Het gereedschap betreft Pellenc zagen die werken op een zonne-energie. De aanschaf van deze machines geeft de
gemeente gelegenheid tot energieneutraal groenonderhoud. De motorzagen zijn vervangen door accuzagen, die via een zonnepaneel met
zonne-energie worden opgeladen.
Deze machines kunnen drie tot vier
dagen functioneren voordat ze weer
moeten worden opgeladen.
De elektrische auto is een Renault
Kangoo ZE. Brandstof wordt steeds
duurder, maar met deze kleine dichte bestelwagen bespaart de gemeente kosten. De geluidloos rijdende auto is zuiniger door lage energie- en
gebruikskosten en de eerste bedrijfswagen die 100% elektrisch aangedreven is.

uitzondering
Spoedaanvragen vanwege humanitaire redenen vormen een uitzondering. Hierbij gaat het om een vertrek
naar het buitenland vanwege medische redenen of het bijwonen van

Vanaf 26 juni moeten kinderen een
eigen paspoort of een Nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het
buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Zie ecHteR
De twee HieRBOven GenOemDe wijZiGinGen !

uitvOeRinG

In verband met de aanleg van een
fiets- en voetpad voorlangs perceel
Noorddammerweg 44 wordt de oostzijde van de Noorddammerweg tussen de provinciale weg N201 en de
busbaan Uithoorn-Aalsmeer afgesloten in de richting van Legmeer-West.
Vanuit Legmeer-West kunt u wel
over de Noorddammerweg naar de
N201 rijden. De werkzaamheden zullen naar verwachting 2 weken duren
en gaan van start op 21 mei a.s. Op
de N201 is een omleidingsroute aangegeven. De omleiding loopt via de
N201, Poelweg en Randweg. In verband met deze gedeeltelijke afsluiting is op de N201 de links- en rechtsafstrook naar de Noorddammerweg
afgesloten.

2. Aanvragen voor reisdocumenten worden niet in behandeling
genomen indien het huidige
reisdocument tot 1 september
2012 of langer geldig is.
Het vernieuwen van een reisdocument dat op of na 1 september 2012
verloopt, is tijdelijk niet mogelijk. Deze 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 reisdocumenten leest u op www.paspoortinformatie.nl.

Bijschrijving kinderen in
paspoort vervalt per 26 juni 2012

weRk in
GeDeeLteLijke
AFsLuitinG
nOORDDAmmeRweG

1. Géén spoedaanvragen voor
kinderen 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 bijgeschreven in het paspoort van (één
van) de ouders. Deze aanvragen worden niet in behandeling genomen.

een begrafenis, onder voorwaarde
dat dit kan worden aangetoond bij de
spoedaanvraag aan de balie van het
gemeentehuis.

Plaatsen liggers viaduct Zijdelweg
(30 en 31 mei)
Volgens de planning worden in de
week vanaf 29 mei ’s avonds en ’s
nachts de liggers van het viaduct Zijdelweg (boven de weg) geplaatst.
Aangezien de werkruimte op de Zijdelweg ter hoogte van het in aanbouw zijnde viaduct beperkt is en de
liggers lang zijn, wordt op 30 en 31
mei ’s avonds en ’s nachts met verkeersstops gewerkt.

tijdelijke verkeersstops
Op woensdag 30 en donderdag 31
mei wordt ongeveer 2 maal per uur
al het verkeer (dus ook fietsers) 10
minuten tegenhouden met behulp
van verkeersregelaars. Doorgang tijdens die tien minuten is niet mogelijk.
De verkeerstops vinden plaats tussen 20.00 uur ’s avonds en 06.00 uur
’s ochtends. Hulpdiensten houden
doorgang. De periode daarna wordt
nadere info
Voor eventuele vragen kunt contact het viaduct overdag afgebouwd (in
opnemen met de heer L. Disseldorp. principe van 7.00 uur tot 17.00 uur
met een vrije uitloop naar 19.00 uur).
Hij is te bereiken op 0297-513 111.
Verkeer ondervindt hiervan in principe geen hinder. Het alternatief zou
een volledige afsluiting zijn gedurenPROject n201+
de twee nachten. Maar dit veroorHeiwerkzaamheden duiker
zaakt onnodig veel overlast.
en fietstunnel
Vanaf 7 mei wordt geheid voor de
aanleg van zowel een doorvaarbare wilt u geen hinder op uw route?
duiker als een fietstunnel aan de Uit- Wie zonder hinder wil reizen, kan rijhoornse kant onder de Zijdelweg. De den via Legmeerdijk of Bovenkerkerheiwerkzaamheden duren ongeveer weg (houd bij de Bovenkerkerweg
zes weken en zijn klaar rond de der- rekening met een doorrijhoogte van
2,50 m.).
de week van juni.

wat is nodig bij aanvragen van
eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een identiteitskaart te krijgen. Bij de aanvraag moeten overlegd worden: een schriftelijke toestemmingsverklaring, ondertekend
door de ouder(s) die het gezag hebben en ook een kopie van het identiteitsbewijs. Neem ook een recente pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’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
toestemmingsverklaring nodig bij het
aanvragen 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.
Deze toestemmingsverklaring moet
door ouder(s)/ voogd die het gezag
hebben, zijn ondertekend en daarbij
moet ook een kopie legitimatiebewijs

zijn gevoegd. Neem ook een recente pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij de
aanvraag het paspoort van ouders en
eventuele identiteitskaart mee.
Levertijd
Vanwege de grote toeloop kunnen
de levertijden dagelijks veranderen.
U kunt op www.uithoorn.nl zien of de
reisdocumenten met de bij uw aanvraag behorende datum al zijn gemaakt door de producent. Wij adviseren u om twee weken na de aanvraagdatum telefonisch contact op
te nemen met Burgerzaken 0297513111 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
maken. Heeft u vragen of wilt u een
afspraak maken, neem dan contact
op met Burgerzaken 0297-513111.
meer info?
U kunt meer lezen over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving op www.uithoorn.nl en
www.paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief
ontvangen, dan kunt u de brief lezen
op www.paspoortinformatie.nl
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O F F I CIË L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- 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 Grafrechten 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, 0297513111.
- 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 Coudenhovenﬂat 9.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Straatsburgﬂat 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 Coudenhovenﬂat 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 Churchillﬂat 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 Gasperiﬂat 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 gereserveerde 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, 0297513111
- Omgevingsvergunning - activiteit milieu Flower Direct B.V. Beroepstermijn: 3
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. R. de Noo, 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2013 van de Stadsregio Amsterdam, inzageperiode 16 mei
t/m 14 juni 2012. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111
- Natuurbeheerplan 2013 Noord-Holland . Ter inzage van: 7 mei t/m 18 juni
2012. Info: mevrouw L. Becker, tel.: 0297-513111

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

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.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 42, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de
schuur. Ontvangen 3 mei 2012.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de beleidsregel voor
buitenschoolse opvang (BSO) en sport te wijzigen. Dit betekent dat de leeftijdsgrens voor kinderen op de BSO wordt verruimd van 6-13 jaar naar 4-13 jaar. Ook
wordt losgelaten het uitgangspunt dat kinderen die de sport-BSO bezoeken lid
moeten zijn van de sportvereniging waarbij de sport-BSO is gevestigd. Deze beleidsregel treedt in werking één dag na de datum van bekendmaking, dus op donderdag 17 mei 2012..

De Kwakel
- Boterdijk 42 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen
van de schuur. Ontvangen 3 mei 2012.
- Drechtdijk 8 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen
van het bestaande brugdek. Ontvangen 5 mei 2012.
- Gerberalaan 65, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een
berging/dierenverblijf. Ontvangen 9 mei 2012.
- Het Korte Eind 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
loods. Ontvangen 3 mei 2012.
- Kwakelsepad 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen
van een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Ontvangen 3 mei 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Haas 17, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een accommodatie voor kinderopvang. Beroep: t/m 27 juni 2012.
WIJZIGING BELEIDSREGEL BUITENSCHOOLSE OPVANG EN SPORT

WIJZIGING OVERZICHT VERLEENDE MANDATEN

Burgemeester en wethouders hebben besloten om onderstaande mandaten te
verlenen/in te trekken en de aangegeven wijzigingen door te voeren.
De verleende mandaten en wijzigingen treden met ingang van woensdag 16 mei
2012 in werking. Het overzicht van mandaten ligt ter inzage bij het Gemeentelijk
Informatiecentrum en wordt op www.uithoorn.nl geplaatst.
Nieuwe mandaatverlening
Afdeling Publiekszaken
De volgende bevoegdheden te mandateren aan het hoofd Publiekszaken, de coordinator van de cluster Vergunningen (1e ondermandaat) en aan de coördinator
van de cluster Veiligheid en Handhaving (2e ondermandaat).
- vergunning te verlenen, te weigeren of te verlengen o.g.v. artikel 15 van
de Leegstandswet
- op grond van artikel 30 lid 1 van de Huisvestingswet een onttrekkingsvergunning te verlenen
- op grond van de “Verordening VROM Startersleningen Uithoorn” leningen aan
starters op de woningmarkt te verlenen
- op grond van artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 een
vergunning te verlenen voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in
strijd met de publieke functie van de weg.
- Het opleggen van een aanwijzing op grond van artikel 1.65 Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Voorwaarde: van dit mandaat kan slechts
gebruik worden gemaakt als er vooraf overleg is geweest met de portefeuillehouder en met het besluit is ingestemd
Ingetrokken mandaten
Afdeling Ontwikkeling:
- Het verlengen van in overeenkomsten betreffende de optieverlening op en verkoop van industriegronden gestelde termijnen, waarbinnen de wederpartij aan
zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal dienen te voldoen.

Afdeling Publiekszaken:
- Toekenning van huisnummers (artikel 3 verordening straatnaamgeving en
huisnummering Uithoorn 1995)
- Het beslissen op een aanvraag om een milieuvergunning, zoals bedoeld in art.
8.1 WM behoudens in gevallen als bedoeld in art. 8.2 lid 2, 3 en 4 WM (art. 8.2
lid 1) en het voeren van correspondentie in het kader van de procedure
- Actualiseren milieuvergunning als bedoeld in art. 8.22 WM
- Wijziging milieuvergunning als bedoeld in art.8.23 WM
- Wijziging vergunning op verzoek van vergunninghouder als bedoeld in art. 8.24
WM
- Intrekking van de milieuvergunning indien gedurende 3 jaar geen handelingen

-

-

-

zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning dan wel indien de inrichting
geheel of gedeeltelijk is verwoest als bedoeld in artikel 8.25, lid 1 onder c en
onder d WM
Intrekking van de milieuvergunning indien gedurende 3 jaar geen handelingen
zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning dan wel indien de inrichting
geheel of gedeeltelijk is verwoest als bedoeld in artikel 8.25, lid 1 onder c en
onder d WM
Intrekking van de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder als bedoeld in artikel 8.26 WM
Afhandeling meldingen van veranderingen bij vergunningplichtige inrichtingen
als bedoeld in art. 8.19, lid 2 WM
Beslissen op aanvragen voor bouwvergunningen als bedoeld in art. 40 en 45
van de Woningwet. Ook als met toepassing van artikel 50 lid 3 onder a van die
Wet de aanhouding als bedoeld in artikel 50 van die Wet wordt doorbroken
Beslissen op aanvragen voor bouwvergunningen als bedoeld in art. 40 en 45
van de Woningwet, juncto onthefﬁngsverzoeken van het vigerende bestemmingsplan met toepassing van:
1. art. 3.22 Wro(tijdelijke onthefﬁng) of
2. en onthefﬁngsprocedure uit het bestemmingsplan (art. 3.6.1.c Wro), of
3. art. 3.23 Wro (onthefﬁng), en waarbij tijdens de procedure geen zienswijze
is ingediend of waarbij in de procedure wel een zienswijze is ingediend en
B&W hierop een standpunt hebben ingenomen.
Beslissen op aanvragen voor bouwvergunningen als bedoeld in art. 40 en 45
van de Woningwet, Juncto onthefﬁngsverzoeken van het vigerende bestemmingsplan met toepassing van:
1. art. 3.22 Wro(tijdelijke onthefﬁng) of
2. een onthefﬁngsprocedure uit het bestemmingsplan (art. 3.6.1.c Wro), of
3. art. 3.23 Wro (onthefﬁng), en waarbij tijdens de procedure geen zienswijze
is ingediend of waarbij in de procedure wel een zienswijze is ingediend en
B&W hierop een standpunt hebben ingenomen.
Beslissen op verzoeken om gewijzigd gebruik in het kader van bestemmingsplannen, indien B&W hebben besloten de procedure te voeren om met toepassing van een onthefﬁngenprocedure als bedoeld in de Wro onthefﬁng te verlenen van het vigerende bestemmingsplan en waarbij tijdens de procedure geen
zienswijze is ingediend of waarbij in de procedure wel een zienswijze is ingediend en B&W hierop een standpunt hebben ingenomen.

G2
- De uitoefening van aan burgemeester en wethouders toekomende bevoegdheden uit hoofde van de Wet inburgering nieuwkomers.
- Afsluiten inburgeringscontracten Nieuwkomers.
- Afsluiten inburgeringscontracten Oudkomers.

Aangepaste tekst van bestaande mandaten afdeling Publiekszaken en naamswijzigingen mandaten
Onderwerp

Bevoegd
orgaan

Mandaat

1e ondermandaat

2e ondermandaat

Speciﬁeke
bepaling

Het geven van positieve welstandsadviezen voor
1. bouwwerken waarvoor eerder in een soortgelijke situatie een
positief welstandsadvies (herhalingsplannen) is afgegeven
2. bouwwerken die voldoen aan de in de welstandsnota
opgenomen toetsingscriteria

B&W

Afd.hoofd
Coördinator
Publiekszaken Vergunningen

Coördinator
Veiligheid en
Handhaving

Beslissen op verzoeken om omgevingsvergunningen voor de activiteit
bouwen en de activiteit “uitvoeren van een werk of werkzaamheden en
om wijziging gebruik die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan
maar waarbij op grond van het overgangsrecht van het geldende
bestemmingsplan wel medewerking verleend kan worden.

B&W

Afd.hoofd
Coördinator
Publiekszaken Vergunningen

Coördinator
Veiligheid en
Handhaving

Beoordeling omgevingsvrije/omgevingsplichtige bouwwerken. Besluiten
op aanvragen waarbij verzocht wordt te beoordelen of een bouwwerk
omgevingsverguningsvrij danwel omgevingsvergunningplichtig is.

B&W

Afd.hoofd
Coördinator
Publiekszaken Vergunningen

Coördinator
Veiligheid en
Handhaving

Bevoegd
orgaan

Mandaat
Volmacht/
machtiging

1e ondermandaat

2e ondermandaat

Het aanschrijven tot verwijderen van bomen met iepziekte (art 4.5.8 APV)

B&W

Afd.hoofd

Manager
wijkzaken

Wijkbeheerder

Afsluiten ingebruikgevingsovereenkomsten openbaar groen

B&W

Afd.hoofd

Coördinator
A&O

Allround adviseur A&O

Het aanwijzen van verzamelplaatsen van containers, bakken/boxen en
andere bewaarmiddelen voor huishoudelijke afvalstoffen (4.2.2.6. Apv)

B&W

Afd.hoofd

Coördinator
Beheer

Toezichthouder Geldt niet voor
algehele
voorzieningen

Het aanwijzen van gedeelten van de gemeenten waar huishoudelijke afval- B&W
stoffen in verzamelcontainers moeten worden overgedragen (4.2.28 Apv)

Afd.hoofd

Coördinator
Beheer

toezichthouder

Het aanwijzen van een tijdelijk parkeerverbod ten behoeve van de
werkzaamheden van de gemeentelijke reinigingsdienst (4.4.5 Apv)
o.a. ten behoeve van het straatvegen

B&W

Afd.hoofd

Coördinator
Beheer

toezichthouder

Onthefﬁng betreden plantsoenen (art. 2.4.5 APV)

B&W

Afd.hoofd

Manager
wijkzaken

Wijkbeheerder

Het op basis van het beleid afwijzen van verzoeken om de
uitgifte van openbaar groen

B&W

Afdelingshoofd Coördinator
A&O

allround
adviseur

Het doen van een aanbod tot verkoop van openbaar groen,
binnen de vastgestelde voorwaarden

B&W

Afdelingshoofd Coördinator
A&O

allround
adviseur

Mandaten met naamswijziging en extra ondermandaat afdeling Leefomgeving
Onderwerp

Speciﬁeke
bepaling

Cluster Beheer

Cluster Advies en Ondersteuning

Het volgende mandaat gaat over naar afdeling Leefomgeving en 2de ondermandaat wordt verleend
Onderwerp

Bevoegd
orgaan

Mandaat

1e ondermandaat

2e ondermandaat

Speciﬁeke
bepaling

Verkoop en verhuur van zgn. snippergroen.

B&W

Afd. hoofd

Coördinator
A&O

All round
adviseur groen

M.i.v. 1-1-2005
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Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of
evenementen niet te vermelden.
Kijk voor meer informatie over de komende activiteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
16 mei

t

e

n

Activiteiten kAlender
16 mei t/m
30 juni

Fototentoonstelling met werk van 3 leden van Fotokring Uithoorn in hal en restaurant van Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Toegang gratis. Open van 8.00-19.00 uur.

17 mei

Elisabeth fietstocht. Starten tussen 10.00-12.00 uur bij Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijfkosten €3,50. Afstand ± 40 km. Na afloop ontvangt u een consumptie en een leuke attentie.

17 mei

Atelier de Rode Draad.1 les Spelend schilderen. Pr. Margrietlaan 86. 9-30-12.30. Kosten: €27,50.

19 mei

Stichting Marsiurupan organiseert Indonesische bazaar in De
Scheg, A. van Schendellaan 100A. Tijd: 10.00-17.00 uur. Toegang gratis. Info: 0297-526409. www.marsiurupan.nl

19 mei

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

19 mei

Thamerkerk: concert ten bate van de indianen in Mexico. De
Amerikaanse pianist en componist Romayne Wheeler treedt
op om geld in te zamelen voor de Tarahumara indianen in
Mexico. Duur: 14.30-17.30 uur. Entree: €15,-. Opbrengst
komt geheel ten goede aan Tarahumara’s. Kaarten via: 0612072890 of bij boekhandel “Ten Hoope”.

The Mix, The Goodmen Live ! Hollands Feest met live artiesten
zoals Danny Panadero en Robert Leroy. Aanvang: 21.00 uur
Entree: €15,-.
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23 t/m 28
mei

Kermis dagelijks van 13.00-23.00 uur, evenemententerrein
Legmeer West

23 mei

Bingo in ‘t Buurtnest,13.15-16.00 uur

24 mei

Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

24 mei

Gezond gewicht spreekuur voor een gezond voedingsadvies
bij Keeponweight Coaching. Duur:19:00-20:00 uur Graag aanmelden via 0620021854.

24 mei

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

24/27 mei

Hockeytoernooi Qui Vive, B-jeugd. Vuurlijn 30.

25 mei

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal
open: 13.00 uur. Aanvang: 13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deelname: €2,- (incl. 1x koffie of thee).

25 mei

NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een lezing door
Gerda Hageman met de titel ‘Koopgedrag van de vrouw’. Aanvang 14.00 uur. Einde: 16.00 uur. Plaats: De Schutse, De Merodelaan. Leden gratis toegang en niet-leden €1,50.

evenementen vanaf juni 2012 staan op www.uithoorn.nl

www.Uithoorn.nl

MAJABOX
OpslAgBOXen
laagste prijzen

geldig 18 & 19 mei

6 STUKS

1,95

Lekker vers én
lekker voordelig!

4,25

Een heerlijke
huisspecialiteit

www.hullemanbroodenbanket.nl
Aalsmeer
Uithoorn
Amstelveen
Amsterdam

o.a.
8 m3 voor slechts e 46,96 per maand
15 m3 voor slechts e 62,61 per maand
20 m3 voor slechts e 73,04 per maand
Kijk voor overige prijzen en beschikbaarheid op:

www.MAJABOX.nl

Boerencake

Ophelialaan 111
Zijdelwaardplein 67
Westwijkplein 62-68
Hageland 104-105

Hulp bij nieuwbouw en verbouw.

C. van den Broek
Bilderdammerweg120 Kudelstaart
Legmeerdijk 165 Aalsmeer
Tel. 0297-360631

Lekker & voordelig

Krentenbol

www.personal-engineer.nl
impressie verbouwing Loosdrecht

-

n

16 Mei 2012

Tel. 0297-324530
Tel. 0297-565275
Tel. 020-4417917
Tel. 020-6176512

http://twitter.com/hullemanbakker

Grootste leverancier van Bamboe materialen
6 dagen per week geopend van 9.00 tot 16.00 uur
HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 17.00 UUR!

Van 17 t/m 26 mei

10% KORTING

op ons gehele assortiment
tuinschermen en
bamboematten op rol!

Kom langs in onze showroom in Uitgeest
en neem direct uit voorraad mee.
Of bestel snel en eenvoudig op onze website

WWW.BAMBOEBOUWNEDERLAND.NL
en wij bezorgen aan huis.
LOET 6 | 1911 BR UITGEEST | 0251 - 313177
info@bamboebouwnederland.nl

Te koop:
Batavus 28 “ herenfiets, Axa
slot ,7 versn. i.z.g.st.€2125-.
47 Stuks Kameleon boeken €50,-. Tel. 06-12946730
Te koop:
Damesfiets, 6 versn., €45,-.
Fender basgitaar €350,-. Superzware bankschr. bek 18
cm €35,-. Sportfiets heren 14
versn. €50,-. Tel. 0297-521651
Te koop:
Skeelers verstelbaar mt.
36/38, 4 wielen, kl. wit/
grijs/rood, z.g.a.n. Softschoen €7,50. Waveboard
met lichtgevende wieltjes, kl. blauw/zwart z.g.a.n.
€17,50. Tel. 0297-562366
Te koop:
Luchtpost 1933, Uiver en
Pelikaan, Postjager + div.
22 st. 3x boot pakketpost.
€185,-. Tel. 0297-562206
Te koop:
Autozitje in goede staat
€15,-. Tel. 0297-564677
Te koop:
Mateas 1 pers. i.g.st. €20,. Tel. 0297-561488
Te koop:
2 Herenkostuums mt. 52,
zwart/grijs met wit streepje p.st. €25,-. Kinderledikant i.z.g.st. + matras, wit
€40,-. Tel. 0297-562111
Te koop:
Z.g.a.n. dames en herenfiets Gazelle, bl. metalic p.st.
€385,-. Tel. 0297-564677
Te koop:
Camping gasstel €15,-. Campingverwarming gasfles €15,. Camping verwarming klein
€10,-. Tel. 0297-566448
Te koop:
Zwarte scooter, merk Dragon. km stand 4000 km.
Geel kenteken. €500,. Tel. 0297-282350
Te koop:
Mooi Giant sportfiets dames,
21 versnellingen, kl. licht bl.
ips €225,-. Tel. 0297-560914

Te koop:
Pakket babykleertjes mt.
50/56 jongetje. Broekjes, truitjes, rompers. te.a.b. Pakket
mt. 62 jongetje. €15,-. Pakket babykleertjes mt. 62/68
jongetje €2,-. Pakket babykleertjes mt. 74 jongetje. €12,-.Tel. 06-21824980

Personal Engineer helpt u probleemloos door het bouwproces.
Ruime ervaring met vergunningsaanvragen.
Specialist in regelgeving en bestemmingsplannen.
info@personal-engineer.nl of bel 06-28849294
ontwerp- en bouwtekeningen • bouwkosten • omgevingsvergunning
bestemmingsplan en bebouwingsmogelijkheden • bouwbegeleiding
bouwkundig en constructief advies • en veel meer!
*Te koop:
Stapelstoelen 30 st. Terrasstoelen 17 st. Ronde tafels
m. 1 poot ø 1.20 mtr. 4 st. Alles t.e.a.b. Tel. 06-51094994

*Gevraagd:
45 Toeren grammofoonpl. van
pop, beat muziek ui de jaren
50 en 60 voor onze jukebox.
Tel: 06-12946730

Gevonden
Zonnebril, op 11 mei. Op de
Vuurlijn in De Kwakel. De
bril is afgegeven op het politiebureau Uithoorn.

OUD GOUD IS ONGELOOFLIJK

VEEL GELD WAARD!

Juwelencentrum E.J.P. Koek koopt al het goud, zilver, muntgoud en edelstenen
en geeft hier zeer hoge prijzen voor. Laat ons u een extraatje bezorgen!
Zoek in al uw oude lades en kasten naar restjes oude juwelen, munten of
gouden tanden en weet u niet of er iets van waarde tussen zit, laat het gerust geheel
kosteloos nakijken door onze taxateurs. Het kost u niets maar kan een hoop opleveren!

KOEK KOOPT ALLES
Juwelencentrum E.J.P. Koek
Aalsmeer • Zijdstraat 62 • Tel: 0297-363103
Mijdrecht • Dorpsstraat 33 • Tel: 0297-283456

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U OP DEZE WEBSITES KIJKEN:

www.juwelenmakelaar.nl • www.juwelencentrum.nl
Mailen kan naar: mijdrecht@juwelencentrum.nl
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informAtief
coLofon
sinds 1888

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

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

Kunstroute aan het Zijdelveld
Uithoorn - De kunstroute aan het
Zijdelveld wordt dit jaar voor de
tweede keer gehouden. Vorig jaar
is dit fenomeen spontaan geboren
doordat een aantal bewoners van
het Zijdelveld, geïnspireerd door de
Week van de Amateur Kunst, het
idee kreeg hun kunst te exposeren
en zij hebben dit idee ook daadwerkelijk uitgevoerd. Bewoners stelden
hun tuin beschikbaar voor gastexposanten en de creatievelingen onder hen exposeerden hun kunst ook
in eigen tuin. Ondanks het niet al te
mooie weer was het toch een succes en daarom is er besloten dit jaar
wederom een kunstroute te houden. Dit jaar zijn er 24 tuinen opengesteld. Het is absoluut de moeite
waard om zaterdag 2 juni of zondag
3 juni eens een wandeling te maken
langs het Zijdelveld en de exposities
te komen bekijken.

De deelnemers aan deze kunstroute hopen natuurlijk op mooi weer en
op een fijn publiek en ontmoeten u
graag op zaterdag 2 of zondag 3 juni op het Zijdelveld.
Volg hen op www.facebook.com/
KunstrouteZijdelveld

Schildercursus ‘de Aaibaarheidsfactor’ bij Atelier De Rode Draad
Uithoorn - Een schilderij heeft net
als een mens een huid. Soms gaat
ondanks het bordje ‘verboden aan
te raken’ je hand omhoog om het
schilderij te strelen. De verf is dan
meestal vele lagen dik opgebracht,
en dat doe je niet in één les. In atelier De Rode Draad kun je nu vijf lessen lang werken aan verschillende
werkstukken tegelijk, zodat je zelf
ervaart hoe het is om de huid van
een schilderij op te bouwen: ‘Spelend Schilderen, de Aaibaarheidsfactor’ onder leiding van Joke Zonneveld. Zowel acryl- als aquarelverf
komt aan bod. Vanaf zaterdag 2 juni van 13.30 tot 16.30 uur en vanaf

maandag 4 juni van 09.00 tot 12.00
uur. De kosten bedragen 105,- euro.
In juli/augustus zijn er losse workshops: Spelend Schilderen, Eyeopeners! om te ontdekken hoe je
waarneming verandert als je gaat
spelen met je material en er is een
ouder/kind workshop.
Het atelier is ook te huur in deeltijd.
Atelier De Rode Draad is gevestigd aan de Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn. Info:
www.jokezonneveld.nl
,
info@jokezonneveld.nl ,
tel. 020-6418680.

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

www.mEErBoDE.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden 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:
- Mijdrecht, Bozenhoven: Een zwarte en een zwart-witte kat.
- Wilnis, Burgemeester Padmosweg: moederpoes met 4 kittens.
- Uithoorn, Legmeer: zwarte rug en witte buik, witte streep van kin tot
kop (Zorro masker) en witte kraag.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: rood cyperse kat.
- Mijdrecht, Bozenhoven: kat met zwart witte bef en witte sokjes.
- Mijdrecht, Bozenhoven: grijze kat met witte snuit en bef; witte snorharen en witte sokjes.
- Abcoude, Koningsvaren: bruin-beige hangoorkonijn.
- De Kwakel, Boterdijk: zwarte kat met witte bef, snuit en sokjes.
- De Kwakel, Boterdijk: witte kat met zwart-bruine vlekken.
- Mijdrecht, Gravenstraat: poes met kittens.
- De Kwakel, Boterdijk: zwart-witte kat.
- Vinkeveen, Kloosterplein: rood-witte kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Jong zwart katertje van 9 maanden; hij is ingeënt, gechipt en
gecastreerd.
- Zwart-witte kater. Hij is erg lief en wil graag naar buiten.

Mijmeringen

Wat u kunt bewonderen: beeldhouwen, schilderijen, keramiek, stencilArt, fotografie, graffiti, glas-in-lood,
sieraden, mozaïek en siersmeedwerk. Laat u verrassen door de inventieve exposities, door de gedichtengroep en de muziek!
Behalve dat het ook voor kinderen
fijn is om in aanraking te komen met
kunst zijn er twee soorten workshops voor ze: boekbinden (boekje
maken, drie euro) en beeldhouwen
(steentje schuren voor ketting, twee
euro). De leeftijd om hieraan mee te
mogen doen is vanaf 8 jaar.

Schrijfster Esther Verhoef
bij boekhandel Ten Hoope
Uithoorn – Komende vrijdagavond
18 mei komt de veelgelezen auteur
Esther Verhoef van 19.00 tot 20.00
uur bij Boekhandel Ten Hoope in
winkelcentrum Zijdelwaard op bezoek!
De 43-jarige Esther Verhoef is de afgelopen jaren steevast hoog in de
bestsellerlijsten beland met haar
psychologische thrillers als Rendezvous, Close-up en Déjà Vu, en van
haar boeken zijn inmiddels al meer
dan een miljoen exemplaren verkocht! Ook won zij de NS Publieksprijs, een prijs toegekend door de
lezers.
Ooit begon zij met het maken (tekst
en foto’s) van zo’n 60 in veel talen
uitgebrachte dierenboeken, later
schreef ze met haar man Berry onder de naam Escober een viertal actie-thrillers.
Sinds twee weken is er haar nieu-

we boek “Tegenlicht”, nu eens geen
thriller maar een roman over een
vrouw die de weg kwijtraakt in haar
leven, beschadigd als ze is in haar
jeugd. De hoofdpersoon Vera is dierenfotografe en werd als kind onbarmhartig gepest, twee autobiografische elementen die de auteur
in het verhaal verwerkt heeft: enerzijds de volwassen vrouw die soms
vreemde keuzes maakt, anderzijds
het kind dat vertelt over wat er in
haar jeugd gebeurt.
Overigens benadrukt Verhoef dat
Vera en zij twee verschillende mensen zijn.
Esther Verhoef is een schrijfster die
graag in contact blijft met haar lezerspubliek en zij bezoekt dan ook
met plezier Uithoorn om vragen te
beantwoorden en haar boeken te
signeren. Zij ziet u graag verschijnen vrijdagavond 18 mei!

Slechte staat
Door Flavoring
Afgelopen week was Uithoorn in het nieuws. Niet zomaar in het
nieuws, maar op de radio, op de websites van landelijke kranten en
overal waar ik kwam in de regio had men het erover. “Heb je het al
gehoord? De torens staan op instorten, ongelofelijk he! Arme winkeliers, alles moest dicht. Volgens mij is het een truuk hoor, krijgen ze
bij die kerk eindelijk hun zin en gaan ze die kerk slopen, schandalig”
en zo werd er van alles en nog wat gezegd. Donderdagavond verzeilde ik in een mooie discussie over het hele gebeuren. Twee vrouwen
hadden het erover en zoals het gaat met dit soort dingen, iedereen
denkt er wat vanaf te weten.
Ik mengde me in hun gesprek en gaf aan dat het toch zonde was als
zo’n oud gebouw niet meer het straatbeeld van Uithoorn zou bepalen. Zoveel echt oude en mooie gebouwen zijn er niet in Uithoorn.
Het enige wat ik kon verzinnen is de Thamerkerk, het Rechthuis en
het oude gemeentehuis. Maar volgens een vrouw was de Schanskerk
toch echt niet ouder dan 40 jaar.
Daar geloofde ik nou echt geen ene snars van. Sterker nog, het irriteerde me nogal. Mijn eigen ouders zijn in die kerk getrouwd en zouden nu meer dan 50 jaar getrouwd zijn geweest, dus dat klopt niet,
mevrouw!!!
Tijd om het even op te zoeken en zo las ik dat de Schanskerk in 1868
in gebruik is genomen. Architect Herman Jan van den Brink ontwierp
de neoromaanse kerk met de twee torens aan de voorzijde. Klein detail is dat de kosten voor de bouw toentertijd nog geen 50.000 gulden bedroegen.
Misverstanden krijg je dus als er veel mensen gaan praten over een
onderwerp dat iedereen wel raakt, maar waar niet iedereen het fijne vanaf weet.
Nu wil ik zeker niet pretenderen alles van dit onderwerp af te weten,
sterker nog: ik weet er veel te weinig van. Maar gelukkig bestaat er
internet en kun je van alles opzoeken. Dus las ik nog verder over de
historie van de kerk.
In de jaren 1950 bleek dat de kerk te klein was geworden voor het
grote aantal gelovigen en werd de kerk verbouwd en uitgebreid. Dit
was de tijd waarin de kerk floreerde.
Helaas veranderden de tijden en wegens teruglopend kerkbezoek
werd de parochie Sint-Jan de Doper op 1 januari 2007 samengevoegd met de parochie van het Allerheiligst Sacrament, tot de nieuwe Emmaüsparochie.
Het idee was om beide kerkgebouwen af te stoten en een nieuwe
kerk in Uithoorn te bouwen. Daar is het echter nooit van gekomen. In
2008 bleek de Schanskerk in zo’n slechte bouwvallige staat te zijn dat
de kerk gesloten moest worden.
Vanaf die tijd werd het van kwaad tot erger. Het parochiebestuur wilde het gebouw laten slopen. Vanuit de inwoners van Uithoorn kwam
er protest tegen de sloop en dit kreeg vorm in actiegroep/stichting
B.O.U.D (Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht).
Het bisdom gaf aan niet genoeg geld te hebben en de gemeente,
tja, die zal ook wel klem zitten tussen regelingen en belangen. Het
hele zaakje is een groot geheel van dat iedereen zijn eigen straatje
schoonveegt en wie gaat er nu verantwoordelijkheid nemen?
Niet alleen ‘tijdelijke’ verantwoordelijkheid voor de veiligheid van omwonenden en ondernemers aldaar. Ik heb het over de verantwoordelijkheid om zo’n oud, uniek en bijzonder mooie kerk te laten bestaan
op een goede manier voor alle betrokkenen. Ik doe alvast een schietgebedje, maar of dat genoeg zal zijn?

Tehuis gezocht
Regio - Deze lieve zwart-witte kat zoekt een nieuw baasje, bij wie hij ook
naar buiten kan. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met de Dierenbescherming Amstel- & Veenlanden, tel. 0297-343618.

Kienen bij Stichting Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 19 mei organiseert Stichting
Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw aan het
Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur, het
kienen start om 20.15 uur.
Op deze avond kunt u weer vele

mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van de bekende
enveloppen van Serviam.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen. Kom allen, u heeft een gezellige
avond en uw geld is goed besteed.
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‘Culinair Uithoorn a/d Amstel’
Marktplein wordt omgetoverd in een Mediterraan Culinair Plein.

Het ‘Culinair Uithoorn aan de Amstel’ dat door Lions Club Uithoorn wordt
georganiseerd op zaterdag 16 juni a.s. lijkt af te steven op een groot
culinair festijn. Het Marktplein in het oude dorp wordt door Lek Bloemenservice omgetoverd tot een Mediterraan Culinair Plein met heuse olijfbomen en gezellige terrasjes. Maar liefst twaalf gerenommeerde restaurants
en cateraars uit Uithoorn en omgeving zullen vanuit prachtige pagode
tenten, die het plein sfeerrijk omringen, een breed publiek kennis laten
maken met wat ze op culinair gebied te bieden hebben.

Betalen met speciale muntjes

Met speciale muntjes, die bij de ingangen van het plein zijn te verkrijgen,

kunnen bezoekers gerechtjes en drankjes kopen. De opbrengst van dit
culinaire feest gaat naar het goede doel; de Stichting Aktiviteiten Fonds
Lions Club die opkomt voor de belangen van de Uithoornse/De Kwakelse
jeugd.

Muzikale omlijsting vanaf de Amstel

Op de Amstel zal vóór het culinaire terras door Van Schie een ponton in
het water worden geplaatst, voor artiesten die deze culinaire happening
muzikaal zullen opluisteren. In deze tweede edities over Culinair Uithoorn
aan de Amstel laat de Nieuwe Meerbode u alvast met veel plezier kennis
maken met de volgende 4 van onze 12 hoofdrolspelers aan restaurants/
cateraars.

Restaurant La Musette

www.culinairuithoornaandeamstel.nl
Deelnemers: Amstelfort - Le Virage - Vinocerf
- Aan de Poel - Westeinder Paviljoen - Leenders
- De Watergeus - La Musette - Carême catering
- Boven Water - Lute - Zoete zonde

Wijnkoperij Maison Vinocerf

Verrassend uit eten in Uithoorn Vier vrienden, één passie
Een van de hoogstandjes van Peter zijn natuurlijk de
zelfgemaakte bonbons die ook op Culinair Uithoorn
aan de Amstel niet zullen ontbreken. En wist u dat het
vlierbessenijs door de chefkok letterlijk van struik tot
bord zelf geplukt en gemaakt is?

Wijn is meer dan gewoon, een lekker drankje. Dat
vindt Fred ’t Hart initiatiefnemer en partner van wijnproeverij en wijnkoperij Maison Vinocerf, gesitueerd
in het idylische Fort aan de Drecht. ‘Het is een prachtig product,’ zegt hij.

Deze maand vieren Karin en Peter het 25-jarig bestaan van La Musette met een speciaal jubileummenu,
waarmee chefkok Peter zich helemaal uitleeft met
mooie ingrediënten en verrassende combinaties.

Zelf ontdekte hij de magie van wijn tijdens vakanties
in Frankrijk eind jaren ‘80. Hij verdiepte zich in vinologie –de kennis van wijnen- en wilde daarin zoveel
mogelijk mensen laten delen. Dus smokkelde hij –de
Europese grenzen waren nog niet open- af en toe wat
flessen richting Nederland. Tot hij 1992 samen met 3
vrienden besloot een wijnkoperij en –proeverij op te
zetten. Sindsdien zorgen Fred, Constant, Michel en
Peter ervoor dat bijzondere wijnen in Uithoorn en omstreken letterlijk en figuurlijk op de kaart worden gezet.

Alvast een voorproefje? Kom dan zeker zaterdag 16
juni naar Culinair Uithoorn aan de Amstel.
www.lamusette.nl

Al 25 jaar een vaste waarde in het gastonomische
landschap van Uithoorn: restaurant La Musette, op
de Wilhelminakade met uitzicht aan de Amstel. Karin
Amsen en Peter ter Wee, uitbaters van het etablissement, mogen natuurlijk niet ontbreken tijdens Culinair
Uithoorn. ‘Het was best nog even een overweging.
Omdat wij geen personeel hebben en alles met zijn
tweeën doen, moeten wij die avond ons restaurant
sluiten. Maar dat hebben wij er graag voor over,’
vertelt Karin Amsen, de gastvrouw van La Musette.’

Voor reserveringen:
0297-560900

En dat is precies de kracht van dit knusse maar kwalitatief hoogstaande restaurant. Het feit dat de kwaliteit
altijd is gegarandeerd, zowel in de keuken als in de
bediening. Karin, wier fenomenale geheugen alom
wordt geprezen, en chefkok Peter, bekend om zijn originele en heerlijke gerechten, zijn helemaal op elkaar
ingespeeld. Misschien valt daarom de rustige, ontspannen sfeer op, die de gasten zich direct helemaal
thuis laten voelen zodra ze het restaurant betreden.

‘Wat ik het allerleukste vind aan De Watergeus? Dat
ik op een mooie avond mensen zich zie ontspannen
zodra ze zich na een lange werkdag op ons terras
installeren en genieten van wat wij ze serveren,’ vertelt Sjanie de Geus, eigenaar van hotel/restaurant De
Watergeus in Noorden.
En dat is niet verwonderlijk. Het restaurant bevindt
zich op een prachtige plek aan de Nieuwkoopse

Voor meer informatie en de
data van de proeverijen:
www.vinocerf.nl

De mannen van Vinocerf hebben een missie: ,Wij
willen interesse wekken voor wijn en ervoor zorgen
dat mensen de supermarktflessen ontstijgen. Daarom
geven we ook cursussen voor beginners
en gevorderden. Wij
leren je waar je op
moet letten bij het kiezen van wijn. Maar
bovenal willen we het
carpe
diem-gevoel
uitstralen. Pluk de dag
en geniet van mooie
producten!’ vertelt Fred.
Omdat wijn en eten
onlosmakelijk met el-

Boven Water, Vinkeveen

Proef de passie!

Hotel/restaurant De Watergeus

Gastronomisch
genieten
op hoog niveau

kaar zijn verbonden, luistert juist de combinatie van een
bepaalde wijn met een bepaald gerecht nauw. ‘Tijdens
Culinair Uithoorn aan de Amstel werken wij samen
met onze vrienden van Restaurant Amstelfort. We
laten onze gasten dan heel graag zelf proeven hoe
een goede wijn een gerecht perfect laten uitkomen.
En andersom.’

Drie vakmannen van
halverwege
twintig
en één restaurant.
14.00 tot 21.00 uur
Boven Water, een
Oude Dorp Uithoorn
beetje verstopt op het
terrein van jachthaven
Omtzigt. Een prachtige locatie in VinkePlassen en beschikt over een heerlijk terras met vrij uit- veen, direct aan de plassen. Daar, tussen de aanmezicht over het water. Voor de uitgebreide en originele rende sloepen en de Vinkeveense chique, wordt elke
menukaart, ontving het restaurant van de wijze dames gast door en door verwend door chefkok Wouter Bläen heren van Michelin bovendien het predikaat Bib ser en zijn kompanen Kaj Faber en Wouter de Vries.
Gourmand. Dat betekent dat de prijs/kwaliteit verhouding zeer goed is.

16 juni

‘Wij werken zoveel mogelijk met streekproducten en
onze menukaart volgt altijd het seizoen. Onze boter
komt van een boerderij in de buurt, onze groenten
kopen wij bij de groenteman in het dorp en voor zover het nog mag, halen we de vis uit de plassen. We
weten altijd precies waar een product vandaan komt,’
vertelt Sjanie. ‘En in de keuken wordt echt met liefde
voor de gast gekookt.’
Wie de Nieuwskoopse Plassen vanaf het water wil
verkennen, is bij De Watergeus ook aan het juiste
adres. Gasten kunnen er een fluisterbootje huren,
eventueel inclusief een picknickmand met heerlijke ingrediënten om tijdens een ontspannen lunch van te
genieten. ‘Wij willen zuiverheid en professionaliteit
uitstralen,’ aldus Sjanie de Geus. Dat in combinatie
met de warme gastvrijheid en perfecte producten,
maakt De Watergeus uw bezoek meer dan waard.
www.dewatergeus.nl

‘Wat ons kenmerkt is de absolute liefde en passie voor
het vak, of dat nu gaat om de gerechten, de wijnen,
de kazen of het in de watten leggen van onze gasten,’ vertelt de 24-jarige Wouter Bläser, eigenaar van
Boven Water, enthousiast.
Niet alleen gastronomisch gesproken is het bij Boven Water dik in orde. Wie dineert bij het restaurant, wordt ook gegarandeerd getrakteerd op een
van de prachtige verhalen van gastheer Kaj over
wijnen en kazen, producten en gerechten. De vakmannen van Boven Water zijn gepassioneerd,
bevlogen en altijd in voor nieuwe dingen. En dat
laat zich proeven. Wouter: ‘We zijn leergierig,
vernieuwend en we luisteren naar de wensen van
onze gasten. Persoonlijke service is voor ons heel
belangrijk. En natuurlijk werken wij alleen met mooie,
verse prodcuten.’
Een van de bijzonder specialiteiten van het restaurant
is de oester met marshmellow van limoen en citroen.
Daarmee zijn de heren van plan uit te pakken tijdens
Culinair Uithoorn aan de Amstel. ‘Het mooiste is
natuurlijk om de mensen die eerst met een bedenkelijk
gezicht naar zo’n oester kijken, toch aan het proeven te krijgen. Wedden dat ze het daarna heerlijk
vinden?’
www.boven-water.nl

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

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 16 mei 2012

Rs E ACTI E VA N E E N LE Z E R

E
A
C
T
I
E

V
A
N

De Blokkendoos neemt afscheid
van haar adjunct-directeur
Uithoorn - Afgelopen dinsdag 8
mei heeft De Blokkendoos afscheid
genomen van haar adjunct-directeur Rita Bouwman.
Zij is 65 jaar geworden en gaat met
pensioen. Na 16 jaar met hart en ziel
voor het kinderdagverblijf te hebben gewerkt heeft zij als dank voor
al haar inzet een feestdag aangeboden gekregen waarop team, kinderen, ouders en oud-kinderen afscheid van haar hebben genomen.
Op 13 mei 1996 kwam Rita het team

van de Blokkendoos versterken. Deze was toen nog gevestigd in een
uitgebouwde garage aan de Christinalaan en herbergde 13 kindjes die
zij met haar creativiteit en geniale
invallen een prachtige dag bezorgde. Na de overgang naar het Libellebos, eerst in de portocabins en later
in het nieuwe pand is zij zich meer
gaan richten op inhoudelijke taken en heeft zij samen met Yvonne
Wilmink en Karin ‘t Hart deel uigemaakt van de directie.

Wat haar werkzaamheden ook waren, de kinderen hadden altijd haar
onverdeelde aandacht. Hun welzijn,
gezondheid en welbevinden stonden altijd voorop en de Blokkendoos prijst zich gelukkig dat zij op
de achtergrond ook de komende jaren nog altijd aanwezig blijft.
Haar plek binnen de organisatie
zal worden opgevuld door Sandra
Brouwer, dochter van Karin ‘t Hart,
de eigenaar van het kindercentrum.

Jeugddweilorkest Friends wint
derde prijs in Belgische Lommel
Uithoorn - Zondag 5 mei is het
Jeugddweilorkest Friends van KnA
naar de 2e Lommelse dweildagen
geweest. Om 09.00 uur is een bus
met 50 kinderen en supporters richting het Belgische Lommel gereden.
Aldaar aangekomen werden de mu-

zikanten voorgesteld aan Sandra. Sandra is lid van het Lommelse dweilorkest en zal de Uithoornse
muzikanten de gehele dag begeleiden. Om 13.00 uur is de grote opening op het dorpsplein, 15 dweilorkesten uit Nederland en België

spelen gezamenlijk twee nummers,
daarna start de wedstrijd.
Verdeeld over 9 podia door het dorp
treden de 15 dweilorkesten op, elk
dweilorkest speelt 3 x 10 à 15 minuten zijn nummers. Van podium
naar podium trekt de gehele meute
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Wij leven mee met bewoners en ondernemers
Op 10 mei jl. werden wij opgeschrikt door de gebeurtenissen rond de St. Jan de Doper in de
Schans.
Was er aanvankelijk paniek, omdat er over brand
en instorten werd gesproken, vervolgens bleek er
toen het bestuur van Stichting B.O.U.D. Uithoorn
bij de kerk arriveerde, alleen maar onduidelijkheid.
De inzet van gemeente, politie, brandweer en
hulpdiensten om de kerk te behouden stellen wij
zeer op prijs. Nu is het voortbestaan van de kerk
met haar torens voorlopig gewaarborgd.
Het heeft ons verheugd dat de gemeente zo adequaat heeft ingegrepen op het moment dat het
fout dreigde te gaan. Het is spijtig dat het parochiebestuur en het bisdom het zo ver hebben laten
komen, maar hierop hebben wij als Stichting geen
invloed kunnen krijgen.
Wij leven mee met de bewoners, de winkeliers, de
bezoekers van het winkelcentrum en alle anderen
die hierbij betrokken zijn geweest.
Het is jammer dat deze actie tot zoveel overlast
heeft geleid. Dit had voorkomen kunnen worden,
als de parochie van St. Jan de Doper van de bisschop toestemming had gehad tot het noodzakelijke onderhoud. Hiervoor was reeds geld aanwezig in het restauratiefonds.
Het deed ons goed te ervaren hoe de inwoners van

uit Uithoorn door Lommel. Aan het
einde van de dag was het weer verzamelen op het dorpsplein. Voordat
daar het einde werd gevierd heeft
Dweilorkest Friends van zich laten horen door een extra optreden
te geven. Daarna was de prijsuitreiking. Dweilorkest Friends heeft daar
de derde prijs gekregen met een
speciale opmerking van de vakjury,
omdat het het enige echte Jeugddweilorkest was en een doorlopend
repertoire had. De vakjury vond dat
ze deze prijs verdienden.
Mathieu (jeugdlid) mocht op het
grote podium de prijs in ontvangst
nemen waarna alle aanwezige
dweilorkesten samen nog wat nummers hebben gespeeld.
Na het hele evenement heeft het
Uithoornse muziekgezelschap afscheid genomen van Sandra met
dank voor haar goede zorgen. Om
21.00 uur zijn ze weer heelhuids
aangekomen bij het KnA gebouw.
Ze mogen in Uithoorn trots zijn op
hun jeugd. Op zo’n jonge leeftijd dit
presteren en het de eerste keer is
dat ze bij een wedstrijd zijn is natuurlijk uitzonderlijk.
En als toetje hebben ze de uitnodiging gehad van de Schepen (wethouder) van Lommel om over vijf
weken weer terug te komen om
nogmaals op te treden in Lommel.

Uithoorn meeleven met onze strijd voor het behoud van de kerk.
Wij hebben van geen van de omstanders en passanten gehoord dat de kerk niet het behouden
waard is.
Velen wisten nog van de enquête die indertijd door
ons gehouden is en dat de uitkomst was dat 97%
van de inwoners de kerk wil behouden.
De mate waarin onze kerk in de gemeenschap
leeft, blijkt ook uit de resultaten tot nu toe van de
verkiezing van de mooiste kerktoren van Nederland.
Ook u kunt uw stem uitbrengen door te stemmen
op Uithoorn, Sint Jan de Doperkerk, via www.rkk.
nl, ‘de mooiste kerktoren van Nederland’.
Wij hebben de steun van u allen zeer gewaardeerd
en het zal ons helpen om ook in de toekomst ons
te blijven inzetten voor het behoud van de St. Jan
de Doper.
Namens Stichting B.O.U.D. Uithoorn
(Behoud Ons Unieke
Dorpsgezicht)
Ans van Muijen – voorzitter
Anja van den Wijngaart - secretaris

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

De eerste zwemles

Uithoorn - Al enkele weken zat moederzwaan vlak naast een fietspad te
broeden. Eindelijk zijn ze daar: vijf mooie babyzwaantjes. Zondag zwommen ze voor het eerst, een prachtig gezicht hier in Meerwijk-West!
Marja Kruijswijk

Albert Heijn Jos van den
Berg blijft uitdelen

Spaar Air Miles
voor Stichting AAP
Het kost u niets en u maakt voor dieren
als chimpansee Fiffi het verschil tussen
leven en geen leven!
Ga naar www.aap.nl of bel 0800-1118 (gratis)

Uithoorn - De heer en mevrouw
Houthuijs – op de foto samen met
Megan en Ryan - hebben de opblaasbare kano gewonnen die klanten van Albert Heijn Jos van den
Berg konden winnen bij aankoop
van twee Maggi producten.

Informatieavond IVN over
nieuwe Natuurgidsencursus
Regio - Je liefde voor natuur verder uitdiepen en dat ook nog eens
op jouw manier kunnen uitdragen!
Dat en nog veel meer leer je tijdens
de Natuurgidsencursus die in februari 2013 start.
Om de 5 jaar, gekoppeld aan een
lustrum, start de IVN De Ronde Venen & Uithoorn met een 1,5 jaar durende opleiding tot landelijk erkend
gediplomeerd Natuurgids. In deze periode is er om de twee weken
(met uitzondering van schoolvakanties) op maandag een lesavond en
elke vier weken op zaterdagochtend
een excursie of veldwerk.
De cursus kost inclusief lesmateriaal, koffie/thee en één jaar IVN-lidmaatschap met ontvangst van het
afdelingsblad RondUit: 225,- euro.
Het inschrijfgeld bedraagt 25,- euro.
Spreekt dit je aan, kom dan naar de
info-avond op maandag 21 mei in

NME-centrum De Woudreus aan de
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De
avond begint om 20.00 uur.
Tijdens de informatieavond hoor je
meer over het IVN, de opzet van de
cursus en wat er van jou wordt verwacht om het erkende diploma IVNnatuurgids te behalen.
Afstudeerverslagen liggen ter inzage, oud-cursisten staan klaar voor al
uw vragen, naast koffie/thee en wat
lekkers erbij.
Zo kun je een weloverwogen beslissing maken om vanaf 2013 deze natuurgidsencursus te volgen.
Je kunt je voor deze informatieavond opgeven bij Cindy Raaphorst,
tel. (0297)562138, e-mail: cindyraaphorst@hotmail.com
Meer informatie over de IVN vind
je op de website www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

Na inlevering van de kassabon
maakte men kans om deze mooie
opblaasbare kano voor drie personen te winnen. Afgelopen week
werd de prijs uitgereikt door twee
medewerkers van Albert Heijn Jos
van den Berg.
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Paniekreactie van gemeente zorgt voor veel onrust en economische schade

”Ontruimen... de kerktorens van
de Schanskerk staan op instorten!”

Vervolg
De eigenaar van de kerk aan de
Schans liet de volgende persverklaring uitgaan. Een verklaring die er
niet om liegt en die heel wat vragen
oproept: “Naar aanleiding van de diverse publicaties en mediaberichten
over de noodverordening en de acute werkzaamheden aan de Schanskerk te Uithoorn heeft zowel het bisdombestuur als het parochiebestuur
er behoefte aan het volgende mede te delen. Met de omwonenden en
de betrokken ondernemers betreuren zij het in hoge mate dat door de
onaangekondigde actie van het gemeentebestuur van Uithoorn veel onrust en ongemak is veroorzaakt. Het
parochiebestuur was tevoren niet op
de hoogte gesteld en heeft de besluiten en handelwijze van het gemeentebestuur via o.a. de landelijke media
moeten vernemen.”
Eind april 2012
“Eind april 2012 verscheen op verzoek
van de gemeente een nieuw (tweede)
onderzoeksrapport van Delfgou. Het
begin april al bij de gemeente binnengekomen conceptrapport en het
uiteindelijke rapport zijn niet met de
parochie besproken. Pas na veel aandringen werd de parochie van de inhoud in kennisgesteld. Op 4 mei werd
telefonisch meegedeeld dat het gemeentebestuur een aanschrijving zou
doen uitgaan. Wat die aanschrijving
precies zou behelzen en waarop deze
gebaseerd zou zijn was nog niet duidelijk. Deze aanschrijving is op 8 mei
aan het parochiebestuur verzonden.
Op 9 mei rond het middaguur werd
de brief bezorgd. In de aanschrijving
stond de dwingende opdracht om enkele bouwkundige maatregelen aan
de Schanskerk uit te voeren. Daartoe
moesten op 10 mei om uiterlijk 17.00
uur het gebruik van de pastorie gestaakt worden, de afzettingen rondom
het terrein gesloten worden en goed
zichtbare waarschuwingsborden worden geplaatst.”

Maatregelen
“Het parochiebestuur heeft direct
maatregelen getroffen om aan deze last te kunnen voldoen, maar heeft
vragen gesteld aan de gemeente over
het gebruik van de pastorie. Noch uit
de aanschrijving, noch uit het Delfgou rapport kon het bestuur opmaken waarom het gebruik van de pastorie gestaakt moest worden.
Omdat de pastorie bewoond is en deze persoon niet zomaar uit zijn woning gezet kon worden, achtte het
bestuur nadere informatie over de beweegredenen aangewezen. Toegezegd werd dat het gemeentebestuur
dit zou uitzoeken en er donderdagochtend op terug zou komen. Aan de
opgelegde termijn werd echter vooralsnog vastgehouden, zodat de bewoner van de pastorie is gemeld dat
hij de woning moest verlaten. De aanschrijving bevatte nog verschillende
andere maatregelen, waaronder het
verwijderen van de twee torenkruizen.
Hiervoor was aangegeven dat dit binnen 14 dagen na dagtekening moest
geschieden”.
Geen informatie
“Het parochiebestuur ontving donderdagochtend geen nadere informatie, maar moest rond 12.30 uur uit de
pers vernemen dat de gemeente al ‘s
morgens was overgegaan tot het afzetten 12 mei 2012 van een groot gebied rond de Schanskerk waaronder
het winkelcentrum, en het evacueren
van omwonenden, omdat de kerk of
de torens op instorten zouden staan.
Het parochiebestuur is op geen enkele wijze geïnformeerd over het voornemen van de gemeente of haar beweegredenen, laat staan dat zij bij de
beoogde maatregelen is betrokken.
Deze actie zou een gevolg zijn van
een bespreking ‘s morgens vroeg op
het gemeentehuis, waarbij Delfgou
zijn bevindingen uit het recente rapport heeft aangescherpt of het gemeentebestuur plotseling tot een ander inzicht kwam. Ook die bespreking
had plaats zonder de eigenaar, de parochie, die het gebouw ook het bes-

te kent, daarbij te betrekken en het
is nog steeds volstrekt onduidelijk
waarom plotseling reden was om een
noodverordening uit te vaardigen en
spoedmaatregelen te treffen”.
Rapport
“Het rapport van Delfgou uit april
2012 laat geen wezenlijk andere gebreken aan de kerk zien, dan het rapport van augustus 2010. Het rapport
van 2012 maakte geen melding van
een acuut gevaar van de luidklokken
en het is dan ook een raadsel waarom
daaraan plotseling zoveel aandacht is
besteed. Al in juni 2008 (!) heeft het
parochiebestuur schriftelijk aan de
gemeente verzocht een vergunning
af te geven voor het verwijderen van
de torenkruizen, alsmede voor precies die werkzaamheden die het gemeentebestuur nu prompt van het bestuur verwachtte. Op dat moment in
2008 eiste de verzekeraar dat het parochiebestuur deze werkzaamheden
uitvoerde in verband met mogelijk
gevaar voor de omgeving en ter behoud van verzekering. Het gemeentebestuur was niet genegen aan deze
werkzaamheden medewerking te verlenen, omdat sprake is van een monument en enige noodzaak tot handelen niet werd onderkend. Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur na ongeveer acht maanden eind 2008 wel
toestemming verleend om de netten
aan te brengen, waardoor in ieder geval het grootste risico werd beperkt.”
Slopen
“De parochie achtte het noodzakelijk
dat de kerk gesloopt zou moeten worden, maar de gemeente wilde daarin
niet mee. De parochie en het bisdom
zijn daarom vanaf 2008 in overleg gegaan met de gemeente om te onderzoeken welke mogelijkheden er dan
wel voor de Schanskerk zouden bestaan. Duidelijk was dat de kerk niet
langer gebruikt kon worden als kerk
en dat hergebruik op grote financiële
en bouwkundige bezwaren zou stuiten. De gemeente ging aanvankelijk
van behoud uit, maar na een veelvoud

van onderzoeken werd duidelijk dat
behoud van de kerk in haar geheel
financieel en bouwkundig niet haalbaar zou zijn. Behoud van de kerktorens werd als mogelijk compromis
onderzocht. De parochie begin 2012
en na de laatste funderingsonderzoeken andermaal heeft aangegeven dat
zij de kosten voor restauratie en toekomstig onderhoud nooit zou kunnen
opbrengen. Het gemeentebestuur zou
in reactie daarop en gelet op de uitkomst van alle rapportages, voor 30
juni 2012 aangeven wat er haars inziens met de kerk moest gebeuren.
Het liep vanaf 10 mei 2012 dus anders. Als laatste werd vrijdag 11 mei
rond 16.45 uur een nieuwe aanschrijving afgegeven, waarin stond dat het
parochiebestuur werd gesommeerd
om op zaterdag 12 mei uiterlijk 12.00
uur onder strikte voorwaarden een
begin te maken met de bouw van steigers rond de torens. Het parochiebestuur heeft in beraad hoe zij hiermee
op zo n korte termijn om moet gaan.
Al met al een betreurenswaardige
zaak met een aanpak die nog steeds
veel vraagtekens oproept en waarbij op zeer cruciale momenten onvoldoende met de eigenaar van de kerk
is gecommuniceerd”, aldus het Parochiebestuur en het Bisdom HaarlemAmsterdam.
Winkeliers
De rust is weergekeerd. De kerk
wordt beveiligd. De beide torens worden in de steigers gezet. Deze werkzaamheden zullen wel enkele weken
in beslag nemen. Het gevaar is geweken, volgens de deskundigen. De
bewoners zijn weer thuis en moeten
achteraf een beetje lachen om al deze poespas: “die kerk valt echt niet zomaar om hoor, kom nou toch! Paniek
en ellende voor niks.”
De winkeliers zijn zeker niet blij, het
heeft hen natuurlijk geld gekost. Natuurlijk komen er claims, maar dat
wordt wel met de daarvoor bevoegde advocaten uitgevochten. Wat zij nu
willen is weer gewoon hard aan het
werk.
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De Kwakel - Op het terrein van Nieuwkoop Europe BV aan de Hoofdweg
111 werden dinsdagmiddag 8 mei twee reuzenbomen geplaatst in exclusief
daarvoor gemaakte bakken. Die waren tevoren gevuld met speciale grond,
samengesteld door de firma Jongkind uit Aalsmeer. Het betrof hier Jubaea’s
(kokospalmen) van maar liefst 12 meter hoog met een gewicht van om en
nabij de 12.000 kilogram elk. De bomen met kluit werden per zeecontainer
aangevoerd waarin ze waren verscheept van Zuid-Amerika naar Nederland.
Vervolgens zijn ze op transport gegaan naar De Kwakel. Daar duurde het
nogal even voordat ze met een telescoopkraan konden worden uitgeladen
en geplaatst. Ze staan aan weerskanten bij de hoofdingang van het bedrijf.
Om te voorkomen dat ze omvallen zijn ze met staaldraden getuigd welke
zijn vastgemaakt aan ringen die in het beton op het terrein zijn aangebracht.
“Nu lijkt 12 meter hoogte veel, maar doorgaans bereikt dit soort bomen een
hoogte van 30 meter. Deze traag groeiende palmen, ook wel honing- of kokospalmen genoemd, komen oorspronkelijk uit Chili. Daar komen ze voor
tot op een hoogte van 2.100 meter. Ze hebben een harde en dikke massieve stam – tot wel een meter doorsnee (althans deze) – en een volle bladerkroon”, laat manager Dennis Wegbrand van het bedrijfsonderdeel Kwekerij weten. “De bomen zijn niet zomaar gerooid in de natuur maar afkomstig
van een kweekproject dat een half jaar heeft geduurd. Ze zijn een aanvulling op ons exclusieve assortiment bomen, heesters en planten uit alle werelddelen, waaronder ook het Méditerrane. Ze staan nu wel buiten naast de
hoofdingang van ons bedrijf, maar wie ze wil kopen is natuurlijk van harte welkom. Daarvoor moet wel fors in de buidel worden getast”, aldus Dennis die niet wil ingaan op wat zo’n boom dan wel kost. Maar dat zal niet gering zijn. Niettemin blijft het een bijzondere aanwinst, alleen niet geschikt
om te planten in de doorsnee ‘huistuin’. De bladeren van de boom kunnen
wel vijf meter lang worden. De Jubaea maakt vier tot zes nieuwe bladeren
per jaar die hij om de vier à vijf jaar laat vallen. De stam groeit zo’n tien centimeter per jaar. De kleine vruchten van deze palm lijken op miniatuur kokosnoten. De Jubaea is gewend aan hete droge zomers en koude winters
zoals die in Europa ook wel (kunnen) voorkomen. Volwassen, goed gewortelde bomen met een gezonde kruin kunnen temperaturen tot minus 12°C
zonder schade verdragen.
Toonaangevend bedrijf
Nieuwkoop Europe BV omvat een groep van zeven unieke bedrijven die al
decennia lang toonaangevend zijn op het gebied van hydrocultuur, bloeiende planten, groot en exclusief groen, potplanten, bijpassende decoratiematerialen en lifestyle producten (eigen import en fabricage). Dit laatste wordt
geshowd in het nieuwe ‘House of Inspiration’, dat onderdeel van het complex uitmaakt. Het bedrijf telt ongeveer 120 medewerkers. Het gaat hier om
producten voor zakelijke eindgebruikers en wederverkopers als projectbeplanters, exporteurs, tuincentra, hoveniers en bloemisten zowel in Nederland als in meer dan 45 landen, verdeeld over drie continenten. In samenwerking met opdrachtgevers geeft men onder andere ook invulling aan grote projecten met de verzorging van specifieke beplanting. Voorbeelden zijn
de Vindertuin in Artis, Chester Zoo in Londen, Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen en Parc Zoologique de Montpellier. Nieuwkoop Europe heeft
onder meer prachtige kassen, opgedeeld in afdelingen boordevol met verschillende (bloeiende) planten, heesters, struiken en bomen uit alle werelddelen. Daaronder ook potplanten. In sommige kassen lijkt het alsof je in de
groene wereld van Burgers’ Zoo wandelt. Heel jammer dat je er als consument binnen niet een kijkje mag nemen om het aanbod te zien en de mogelijkheid hebt om er te kopen. Het is geen tuincentrum voor particulieren. Niettemin een ‘wereldbedrijf’ waar de regio trots op mag zijn, zoals je
dat ook moet zijn op de andere plaatselijke branchegenoten in de bloemen- en plantensector. Toch maar mooi in De Kwakel! Meer weten? Kijk op
www.nieuwkoop-europe.com en speel vooral de bedrijfsfilm af die met een
link staat aangegeven. Dan hebt u toch even een rondleiding gehad.

2e katern

Groep 8 Toermalijn
naar melkveehouderij
in Leimuiden
Uithoorn - Op vrijdag 11 mei heeft groep 8 van basisschool Toermalijn een bezoek gebracht aan
melkveehouderij Straat-Hof in Leimuiden. Na een bijzonder hartelijke ontvangst door de boerin, haar
dochter en opa, kregen de leerlingen uitgebreide informatie over het werken en leven op een melkveehouderij en de dieren die hier leven.
Zo werd de levensloop van kalf tot koe besproken, het verschil tussen het melken vroeger en het
melken nu, het dagelijkse menu van de koeien en de andere dieren kwam ter sprake en het traject
dat de melk aflegt vanaf de melkveehouderij tot in de supermarkt. Hierbij werd ook getoond hoe de
koeien gemolken worden via de melkrobot en werd er uitleg gegeven over hoe deze robot te werk
gaat en weet welke koe er nu voor hem staat. Ook het helpen in de stallen en voeren van de dieren
mocht natuurlijk niet ontbreken. Het hoogtepunt voor veel leerlingen was het knuffelen van de kalfjes, de lammetjes en de jonge geitjes!
Het einde van de rondleiding bestond uit klimmen en klauteren in de hooiberg.
Na de rondleiding werd er verzameld in de oude schuur voor een drankje.
Zij kregen ook een Boerderijbewijs voor een quiz waarin de leerlingen vragen kregen uit de rondleiding. Het bleek dat ze er heel veel van onthouden en opgestoken hadden en dat bijna alle vragen foutloos beantwoord werden. De leerlingen van groep 8 zijn Boerderij Straat-Hof dan ook zeer
dankbaar voor deze leuke en leerzame dag! Wie weet tot ziens op een van de boerderijkampen die
er in de zomer georganiseerd worden voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Stichting Help de Zwerfkat kijkt
terug op geslaagde open dag

Veilig en fijn
De snorrebaarden zijn wegens allerlei redenen ongeschikt als huiskat. Bij de stichting kunnen zij gezellig met soortengenoten leven in
een veilige en fijne omgeving.
De stichting had over belangstelling
niks te klagen. Al vóór het officiële
tijdstip stonden bezoekers te trappelen om naar binnen te mogen.
Verspreid over de dag kwamen geinteresseerden langs om de katten
die dat wilden eens even lekker te
verwennen met kattensnoepjes en
een aai.
In alle vroegte was een grote groep
vrijwilligers aan de slag gegaan
om alles er tiptop uit te laten zien.
Langs het pad stonden kraampjes
waar diverse artikelen met kattenafbeeldingen erop werden verkocht.
Eén kraam viel op door de grote
hoeveelheid Garfield-spullen, die
door een donateur aan de stichting
waren geschonken. De opbrengst
van alle verkochte spullen komt ten
goede aan de stichting.
Net als alle voorgaande open dagen
werden de kramen, de grasplantjes
en de cake aan de stichting weer
cadeau gedaan door Jan Uithol, Rinus van Zijdelfleur en bakker Millenaar.

Uithoorn – Stichting Help de Zwerfkat kan terugkijken op een geslaagde open dag. Zaterdag 12 mei stonden de deuren weer open voor be-

langstellenden. Even leek het erop of
weergoden roet in het eten zouden
gooien, maar na een regenbui kwam
de zon te voorschijn en werd het een

Beeldeneiland houdt dit
weekend open atelier
De Kwakel - Op 18, 19 en 20 mei
staan de deuren van het Beeldeneiland aan Jaagpad 9 in De Kwakel
wijd open. Naast informatie over lopende projecten en opdrachten, de
werkplaats op de dinsdag en de
werkweek in Maurik is er een nieuwe serie beelden te zien.
Werken in brons, steen, keramiek
en hout. Over ‘dragen en gedragen
worden’. En een serie schuilhuisjes.
Voor grote mensen maar ook voor
kleine beestjes. Er zijn werken te
koop.

Van 12.00 tot 17.00 uur is het Beeldeneiland bereikbaar ofwel via het
Jaagpad in De Kwakel met een wandeling door het weiland ofwel via de
Banken in Kudelstaart met de heenen-weer-boot van het atelier en een
kleine wandeling door het weiland.
Voor informatie over bereikbaarheid
kun je altijd bellen met 0626154104.
Femke Kempkes is beeldhouwer
opgeleid aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Ze werkt met materialen als brons,
steen, klei, en hout. Naast het maken van eigen werk geeft zij als pro-

prachtige dag. Een ontelbaar aantal
bezoekers heeft de moeite genomen
om met eigen ogen te kunnen zien
hoe de katten leven.
fessioneel docent les aan volwassenen en organiseert projecten op het
gebied van kunsteducatie/community art voor regionale scholen en
instellingen. Een aantal voorbeelden van deze projecten: een project
op een regionale middelbare school
over ‘transitie van monumenten’;
oude gebouwen die een nieuwe
functie krijgen.
Een ander project is een kunstwerk voor een school waaraan alle leerlingen (van groep 1 t/m groep
8) hebben meegewerkt! Een ander mooi ‘community project’ is een
project in samenwerking met Natuurmonumenten, studenten van
de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht, Nieuwkoopse kunstenaars
en leerlingen van lagere scholen uit

Donaties welkom!
Wie de open dag niet heeft kunnen bijwonen, maar toch nog een
donatie wil doen, kan dit doen via
Postbank 7233223 of Rabobank
363567593. Voor meer informatie
kijk op www.helpdezwerfkat.nl .
de regio. Op zoek naar ‘natuurlijke
monumenten’ gaan ze, na een introductieles op school van een boswachter, op de Nieuwkoopse plassen al varend en wandelend rondkijken.
En materialen verzamelen om hun
eigen natuurlijke monumenten te
bouwen. Dit project loopt in mei
en juni. Kom een kijkje nemen in
de fascinerende wereld van beeldhouwer Femke Kempkes tijdens het
Open Atelier.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Benefietconcert voor
Mexicaanse indianen
Uithoorn - Uithoorn heeft een primeur: komende zaterdag 19 mei
treedt de Amerikaanse pianist en
componist Romayne Wheeler op om
geld in te zamelen voor de Tarahumara indianen in Mexico.
In januari van dit jaar kwam via de
internationale pers het nieuws naar
buiten dat zich bij de Tarahumara
indianen in Mexico een ramp voltrok. Een langdurige periode van
ongekende droogte en daarop volgend extreme koude hadden geleid
tot een noodsituatie, met als gevolg ernstige ondervoeding en hongersnood. Volgens de overheid had
het gebied te kampen met een ernstige droogte zoals in de laatste 70
jaar niet was voorgekomen. Er was
sprake van een ernstige humanitaire noodsituatie en hulp is dan ook
geboden!
Romayne Wheeler heeft als bijnaam
‘El pianista de la Sierra’ en dat illustreert zijn bijzondere levensverhaal: sinds 1992 woont hij bij de
Tarahumara indianen in Barranca
del Cobre waar hij muziek componeert die onmiskenbaar beïnvloed
is door het extreme landschap en
de Tarahumara-cultuur. Deze indianen wonen op 3000 meter hoogte
in het noorden van Mexico, geïsoleerd in grotten aan de randen van
diepe canyons. Zij worden ‘rarámuri’ genoemd – het volk van hardlopers – omdat zij dagen achtereen

op blote voeten kunnen rennen, ongehinderd door de barre weersomstandigheden in het ruige gebergte.
Bezit telt niet voor de Tarahumara’s,
tijd speelt voor hen geen rol en ze
zijn zeer zwijgzaam. Af en toe verlaat Romayne Wheeler ‘zijn’ Tarahumaras om concerten in Europa, Canada en de VS te geven. Op die manier kan hij geld inzamelen dat de
Tarahumaras gebruiken voor onderwijs en medische zorg.
Dus pak die eenmalige kans! Geniet van prachtige muziek, foto’s en
beeldmateriaal van dit unieke volk
en de volledige opbrengst van deze
middag komt ten goede aan de Tarahumaras. Het is een prachtige gelegenheid om meer te weten te komen over de zeer bijzondere Tarahumara-cultuur en de muziek van
Wheeler. U bent van harte welkom!
Het concert vindt komende zaterdag
19 mei plaats in de Thamerkerk aan
Amsteldijk-noord 1 om 14.30 uur.
De zaal gaat om 14.00 uur open.
Prijs: 15,- euro. Het geheel komt ten
goede aan de Tarahumaras.
Reservering via benefietconcerttarahumaras@hotmail.com , telefonisch op nummer 0612072890, bij
Boekhandel Ten Hoope of aan de
kassa 30 min. voor aanvang van het
concert (zolang de voorraad strekt).
Zie voor meer informatie: www.youtube.com/ Romayne Wheeler

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAmmA
maandag
09.45-10.45 uur
10.45-11.45 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
14.00-15.00 uur
15.00-16.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
15.00-16.30 uur
16.00-18.00 uur
Dinsdag
09.00-10.00 uur
09.30-12.00 uur
10.00-11.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.30-11.30 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.00 uur
19.30-22.00 uur
Woensdag
09.30-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-11.00 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
13.30-16.00 uur
Donderdag
09.15-10.15 uur
10.15-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
10.00-12.00 uur
12.00 - 13.00 uur
14.00 - 16.30 uur
Vrijdag
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-16.30 uur
- middag

MBvO Yoga op de stoel
MBvO Yoga
Vrije inloop
Brei- en babbelgroep
Vitaal bewegen dames en heren
Vitaal bewegen dames en heren
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspeekuur
(3e ma. v/d maand)
Tekenen/schilderen
MBvO Sportief wandelen
Vrije inloop
Volksdansen in De Kwakel
Kaarten maken
Zanginstuif
(1e + 3e di. v/d maand)
Geheugenfitness
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag (behalve de
2e di. v/d maand)
Biljarten (alleen 4e week
op do.avond)
Vrije inloop
Biljarten voor dames en heren
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ’t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Huiskamerproject
Volksdansen
Bingo in ’t Buurtnest
(4e wo. v/d maand)
MBvO Gymnastiek
MBvO Gymnastiek
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen (3e do. v/d maand)
Eetinstuif (laatste do. v/d maand)
KBO soos en ANBO soos
Vrije inloop
Koersbal
Wandelen (3e vr. v/d maand)
Sjoelen (2e vr. v/d maand)
Klaverjassen (2e vr. v/d maand)
Speciale activiteit: zie flyers

GEZOCHT
VrIjWIllIGers ter onDersteUnInG VAn het
Beheer In WIjksteUnPUnt BIlDerDIjkhof
Vita welzijn en advies biedt ouderen in Uithoorn/de Kwakel wekelijks een activiteitenprogramma in Wijksteunpunt
Bilderdijkhof. Dit programma varieert van huiskamergroep, naar een babbel- en breigroep, creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten etc.
Inhoud van de functie
- Tafels en stoelen verplaatsen en weer terug zetten
(tafel- en stoelendrager aanwezig)
- Lege flessen naar de glasbak brengen
- Vullen van koelkasten
- Nalopen van koelkasten op houdbaarheidsdatum etc.
- Papier naar de container brengen
- Versieringen aanbrengen
- Kopiëren
- Voorkomende werkzaamheden
(samen met onze klusjesmannen)
Gevraagd voor de functie
- Fysiek in staat zijn om bovenstaande taken te kunnen
doen
- Zelfstandig kunnen functioneren, maar ook kunnen
overleggen met personeel en overige vrijwilligers
- Goed kunnen omgaan met ouderen
tijd
Wij zoeken voor bovenstaande werkzaamheden een of
meerdere personen die op maandag van 12.00 uur t/m
13.30 uur aanwezig kan/kunnen zijn en dinsdag van 9.0010.00 uur. Verdere werkzaamheden en tijden in overleg.
Informatie/aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelding: Bernadette Verhaar (Coördinator wijksteunpunt Bilderdijkhof). E-mail:
b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl

ONTmOETINGSGROEP EN
‘PLUSGROEP’
Via ‘De Nieuwe Meerbode’ bent u al vaker geïnformeerd over onze groep voor vergeetachtigen, ‘De Ontmoetingsgroep Uithoorn’. Wellicht weet u nog niet, dat
er sinds 1 november van het afgelopen jaar een tweede
groep functioneert in het gebouw aan de Bilderdijkhof.
We hebben het over de zogenaamde ‘plusgroep’. De
plusgroep is een kleinschalige voorziening. Omdat we
de zorg en aandacht voor onze mensen zo optimaal
mogelijk willen laten zijn, overschrijden we het aantal
van tien deelnemers niet. De plusgroep is bedoeld voor
mensen die misschien ‘net iets meer’ vergeetachtig zijn
dan de deelnemers aan onze reguliere groep. Ook kan
er sprake zijn van een iets grotere zorgbehoefte. Denk
bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de toiletgang, het
smeren van een boterham hulp bij mobiliteitsproblemen en de verstrekking van medicatie. De plusgroep
kan het allemaal bieden, omdat er naast een activiteitenbegeleider ook een verzorgende op de groep
werkt. Ons doel? Een bijdrage leveren om mensen met
dementie zo lang mogelijk en onder zo goed mogelijke
omstandigheden thuis te laten wonen. Daarbij is steun
aan de dementerende net zo belangrijke als hulp aan
degene die voor de dementerende moet zorgen. Voor
deelname aan de ‘plusgroep’ - en aan de reguliere
ontmoetingsgroep - is een door het CIZ gestelde indicatie noodzakelijk. Wat dat is en hoe u aan een dergelijke indicatie kan komen, daarover informeren wij u
graag nader. Meer weten? Neem contact op met Job
van Amerongen of Caroline vrijbergen. Dat kan via tel.
0297 533 540, op ma/wo/vrij tussen 8.30-16.30 uur en
op dinsdag tussen 8.30-14.00 uur.

BOEKEN- EN PUZZELTAFEL

KOFFIE/THEE SPECIAALGROEP

Bezoekers en buurtbewoners vragen regelmatig naar
2dehands boeken en/of puzzels. Nieuw aanschaffen is
vaak te duur en nadat een boek gelezen en/of een puzzel gemaakt is doet men er meestal niets meer mee en
verdwijnt deze meestal in de kast. Vita is dus op zoek naar
goede/leuke leesbare boeken en legpuzzels die in goede
staat zijn, dus geen puzzels waarbij stukjes ontbreken. Er
is veel vraag naar streekromans en detectives, er is geen
vraag naar hele encyclopedieën. Vrijwilligers plaatsen
deze dan op de boeken- en puzzeltafel en verkopen deze
weer voor een lage prijs. De opbrengst is voor aanschaf
materialen wijksteunpunt Bilderdijkhof.

Iedere donderdag van 10.15-11.30 u. De koffie/thee speciaal is bestemd voor zelfstandig wonende ouderen uit Uithoorn en De Kwakel. Doel van deze activiteit is ouderen,
onder het genot van een kopje koffie/thee, in gelegenheid
te stellen (nieuwe) contacten te leggen met leeftijdgenoten.
Programma
De groep komt wekelijks op donderdagmorgen, van
10.15-11.30 u., bijeen. Twee/drie vrijwilligers begeleiden
deze groep. De deelnemers kunnen hun ervaringen kwijt,
waar anderen weer op reageren. Er worden zeer uiteenlopende onderwerpen besproken, zoals ervaringen uit het
leven van de deelnemers en actuele thema’s. In overleg
met de deelnemers komen speciale onderwerpen aan
bod waarvoor zo nodig een gastspreker(ster) kan worden
uitgenodigd.
Groepsgrootte
Er kunnen maximaal 16 ouderen deelnemen aan de koffie/thee speciaal.
Deelname is uitgesloten:
- als u opgenomen wordt of bent in een intramurale instelling, zoals een zorgcentrum;
- als u last heeft van geheugenproblemen;
- als u niet kunt functioneren in een groep
Aanmelding
U kunt zich aanmelden bij Bernadette Verhaar/Monique
Sintenie, tel. 0297-567209. Kosten: 2 euro, incl. 2 kopjes
koffie/thee

OPEN EETTAFEL
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft u geen
zin om te koken? In samenwerking met Apetito hebben
wij voor u het MultiPlus project. Dit betekent dat u iedere
dinsdag van 11.45-13.00 uur terecht kunt voor een warme
maaltijd in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Wanneer u mee
wilt eten kunt u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn en advies. Dit kan tot en met de maandag ervoor.
U bent absoluut niet verplicht om iedere week te komen
eten. U geeft zich op wanneer u dit wilt. Hebt u belangstelling, neem dan contact met ons op, tel. 0297-567209. De
kosten zijn 6,50 euro. Hiervoor krijgt u: soep vooraf, dan
volgt de hoofdmaaltijd en daarna is er nog een toetje. Als
u hiervoor in aanmerking komt, kunt u korting krijgen op
deze maaltijden, informeer hiernaar bij Ingrid Broekhuijzen, tel. 0297-567209.

BINGO BIJ VITA IN BILDERDIJKHOF EN
‘T BUURTNEST
Iedere maand biedt Vita op deze locaties een bingomiddag aan. In Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 13.30 – 16.30
uur op 18 mei en 15 juni. In ‘t Buurtnest organiseert Vita
samen met Cardanus de maandelijkse bingo van 13.45 –
16.45 uur op 23 mei en 27 juni. Deze middag worden op
beide locaties begeleid door enthousiaste vrijwilligers die
het bingorad draaien, kaartjes verkopen en voor de prijzen
zorgen. Op beide locaties wordt er een lekker kopje koffie
geschonken (excl.). We hopen u op één of beide bingo’s te
mogen ontmoeten.

VRIJDAGmIDDAG 25 mEI
mODESHOW mAGUY mODE
Op vrijdagmiddag 25 mei om 14.00 uur, presenteert Maguy Mode in samenwerking met Vita welzijn en advies
de nieuwe zomercollectie in een wervelende modeshow.
Deze presentatie vindt plaats in de ontmoetingsruimte van
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. De
zeer uitgebreide collectie bestaat uit betaalbare kwaliteitsmode voor dames vanaf ca. 50 jaar. Maguy Mode biedt u
een zeer gevarieerde sortering kleding in de maten 38 t/m
56, uiteraard volgens de laatste modekleuren. Na afloop
van de modeshow staan, in de speciaal ingerichte winkel, de modeadviseuses voor u klaar, zodat u de kleding
op uw gemak kunt passen, bekijken en eventueel kunt
kopen. Uw bezoek verplicht u tot niets. Kaarten voor de
modeshow, incl. 1 kopje koffie/thee en cake: 1.50 euro.
Na afloop van deze middag kunt u rond 17.00 u. aan tafel
om met elkaar de middag af te sluiten met een heerlijke
maaltijd. Wilt u hieraan meedoen, dan kunt u zich hiervoor
opgeven tot en met 23 mei. De kosten zijn 7.50 euro incl.
modeshow, koffie en cake en maaltijd. Uitverkoop H en A
mode. Op vrijdagmiddag 1 juni kunt u terecht om 14.00 u.
voor de modeshow met uitverkoop. H en A Mode verkoopt
ook herenkleding. Met de uitverkoop kan het zijn dat de
kleding niet meer in alle maten aanwezig zijn. Kosten 1.50
euro incl. koffie en koek.

WIBA mODE
Op dinsdag 26 juni a.s. is er in de Bilderdijkhof in Uithoorn
een speciale verkoop van luxe dames pullovers en vesten.
Alle pullovers en vesten zijn van de nieuwste zomercollectie 2012, exclusief voor Nederland en vriendelijk geprijsd.
Het is dus zeker de moeite waard om vrijblijvend te komen
kijken. De verkoop begint om 13.00 u. en duurt tot 15.00 u.

mAATJESPROJECT
Hebt u zin om samen met een ander een kopje koffie te drinken, een spelletje te doen, een wandeling te
maken of een museum te bezoeken? Vita welzijn en
advies is in Uithoorn een Maatjesproject gestart voor
ouderen. Het Maatjesproject richt zich op ouderen
die (tijdelijk) behoefte hebben aan een (extra) contact
met een maatje. Door verschillende omstandigheden,
zoals ziekte, beperktere mobiliteit of bijvoorbeeld het
wegvallen van de partner, kan de behoefte ontstaan
aan een uitbreiding van de sociale contacten. Op basis
van gedeelde interesses worden deelnemer en maatje
met elkaar in contact gebracht. Samen met uw maatje
kunnen verschillende activiteiten worden ondernomen
die beide personen prettig vinden om te doen. Dit kan
variëren van een kopje koffie drinken, het doen van
een spelletje, het bezoeken van een museum, het maken van een wandeling tot het bijwonen van een activiteit van een wijksteunpunt bij u in de buurt.

SPELmIDDAG
Op dinsdag van 13.30-16.00 uur in WSP Bilderdijkhof. U
kunt gezellig iedere dinsdagmiddag (behalve de 2de
dinsdagmiddag in de maand) komen kaarten, sjoelen,
een spelletje triominos, scrabble, of rummikub spelen.
Natuurlijk kunt u ook iets creatiefs doen, zoals een kaart
maken, breien en/of haken. Hiervoor neemt u dan uw eigen materiaal mee. Op deze tijden kunt u ook biljarten of
gewoon een tijdschrift of een krant lezen. Neem gerust uw
buur, vriend of vriendin mee. Voor deze middag betaalt u
vanaf september 1 euro per keer. Wilt u a.u.b. gepast geld
meenemen?

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 70+
Vita welzijn en advies Uithoorn biedt in samenwerking met
dokter R. Sadiek rijbewijskeuringen aan, aan alle 70-plussers en gehandicapten in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. De
keuringen in Uithoorn vinden plaats op de tweede maandagochtend van de maand. Voor afspraken kunt u bellen
naar 06-10444535 van ma t/m vrij, van 20.00-22.00 u. en
maandag, woensdag en zaterdag van 09.00-17.00 u. Of
via info@rijbewijskeuringsarts.nl

PERSOONSALARmERING VOOR
OUDEREN
Wilt u meer zekerheid als u onverwachts professionele
hulp nodig heeft, dan is persoonsalarmering voor u een
uitkomst. Iedereen wil zo lang mogelijk zijn/haar zelfstandigheid behouden. Wat nu als de omstandigheden
veranderen omdat de gezondheid tijdelijk of langdurige
problemen geeft? Hoe regelt u dan hulp? Met een persoonsalarmering kan snel hulp worden ingeschakeld als
u dit nodig hebt.
Alarmapparaat
Het alarmapparaat is iets groter dan een telefoontoestel en
moet in de buurt van het telefoontoestel geplaatst worden.
Om het toestel te laten werken zijn een 220 Volt stopcontact en een KPN telefoonstopcontact nodig. Deze wandcontactdozen moeten vrij te gebruiken zijn en mogen niet
meer dan 2 meter van elkaar liggen. Indien de contactdozen verder van elkaar liggen dan moet u een verlengsnoer
kopen. U krijgt verbinding met de alarmcentrale door het
indrukken van de rode knop op het alarmapparaat of op
de afstandsbediening. Na ongeveer 20 seconden wordt
u verbonden met G4S Alarmcentrale te Amsterdam. Deze
centrale is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Zonder de telefoonhoorn van de haak te nemen kunt
u praten met de receptionist. Zo nodig kan men uw stemgeluid in de centrale versterken. Hierdoor kan men u bijna
altijd verstaan. Bij de centrale is bekend wie in geval van
een alarm moeten worden gewaarschuwd (bijvoorbeeld
uw kinderen, buren of de professionele achterwacht). De
centrale is op de hoogte van uw medische gegevens en
weet wie uw huisarts is. Deze gegevens
Professionele achterwacht
Naast de privé hulpverleners is het mogelijk gebruik te maken van professionele achterwacht. U kunt zelf bepalen de
professionele achterwacht als eerste of als laatste moet
worden gewaarschuwd. De professionele achterwacht
heeft de volgende voordelen:
- Gedurende 24 uur per dag is een verzorgende van
Thuiszorgnet bereikbaar;
- Uiterlijk 30 minuten na een alarmmelding is er bij u een
verzorgende aanwezig om de nodige hulp te verlenen.
Wanneer u professionele achterwacht wilt inschakelen,
moet u bij plaatsing van het alarmapparaat aan de vrijwilliger van Vita 1 sleutel van uw woning of 1 set sleutels (bv.
als er meerdere toegangsdeuren zijn die op slot worden
gedaan) afgeven.
De kosten
Informeer hierover bij uw eigen verzekeraar en/of bij Ingrid
op onderstaand tel.
Belangrijk
Draag de afstandsbediening overdag altijd bij u. Houdt
de afstandsbediening ‘s nachts binnen handbereik. Maak
één maal per maand proefalarm.
Aanmelden
Als u zich aanmeldt via tel. of e-mail, krijgt u een informatieboekje en inschrijfformulieren thuis gestuurd. Na
ontvangst van het volledig ingevuld inschrijfformulier, een
getekende incassomachtiging en een kopie van uw bankafschrift, maken wij met u een afspraak met onze vrijwilliger voor het plaatsen van een alarmtoestel.
Informatie
Vita draagt vooral zorg voor de plaatsing en het goed
functioneren van het alarmsysteem. Vita neemt eveneens
de administratieve en financiële zaken voor haar rekening.
Meer informatie over het alarmapparaat vindt u in de
handleiding, die u ontvangt bij plaatsing van het apparaat.
Wilt u meer weten over persoonsalarmering, dan kunt u
contact opnemen met Ingrid Broekhuizen op ma/ di/do,
tel. op 0297-567209 en op vrijdag op 020-5430430, email: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl

BREI- EN BABBELGROEP
De brei- en babbelclub op maandag tussen 10.00-12.00 u.
in de ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof:
gewoon gezellig bij elkaar zitten, praten en breien tegelijk. Er wordt gebreid voor een weeshuis in Roemenië. Er is
vanuit de organisatie Zending over Grenzen veel bewondering voor de gemaakte truien, sjaals, mutsen, sokken,
wanten enz. Ook al wilt u alleen maar lapjes breien is dit
prima. Deze worden door anderen dan weer aan elkaar
gehaakt en het resultaat kan een mooie deken zijn.
Kosten: 1 euro per keer excl. koffie/thee

WANDELEN
Als het weer het toelaat gaan wij één keer in de maand
op vrijdagmorgen wandelen. U wandelt deze morgen
ongeveer 5 kilometer. U loopt gezellig met elkaar en
onder begeleiding van de vrijwilligers Andre en Jan. U
loopt wel op eigen risico. De kosten: 2 euro inclusief 1
kopje koffie vóór en 1 kopje koffie na het wandelen. Wij
starten met de wandeling vanuit wijksteunpunt Bilderdijkhof om 10.00 u. De eerstvolgende keer is 25 mei.

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES
Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Op deze dagen tel. spreekuur van 9.00-10.00 uur.
Tel: 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag.
Voor vragen en afspraken te bereiken tussen
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag,
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

mINI-OPROEPJES
Mini-oproepjes zijn bedoeld om mensen met elkaar
in contact te laten komen voor verschillende doeleinden. U kunt mini-oproepjes plaatsen als u bijvoorbeeld iemand zoekt om activiteiten mee te ondernemen zoals samen boodschappen doen, winkelen,
wandelen, koffie/thee drinken, samen naar theater
gaan etc. Reacties kunnen worden gezonden/gemaild naar Vita welzijn en advies Bernadette Verhaar:
b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl en/of Monique
Sintenie m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl, tel. 0297567209

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Rijbewijskeuring
Informatie: R. Sadiek telefoon 06-10444535
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUmmERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513111, www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen maatschappelijk Werk Waterlinie
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955
Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
Tel. 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Tel. 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TEL. 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel. 020-5430430
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf
geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook
die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

Help de kinderen van Noah’s Ark
In november 2007 ben ik met een
vriendin 4 weken in Mukono, Uganda, geweest om daar te werken in
het kindertehuis Noah’s Ark. Dit tehuis is opgericht door Piet en Pita Buitendijk en zij zijn bijna 13
jaar geleden begonnen met 5 baby’s. Toen er zo’n 55 kindertjes waren moesten ze wel verhuizen. “De
muren waren van elastiek” zoals Pita toen zei. Een stuk grond aangekocht, als eerste daad een waterput geslagen om in de eigen behoefte te voorzien en toen gaan
bouwen aan het huidige kindertehuis. De politie weet hen te vinden;
haast elke twee weken worden ze
wel gebeld om een kindje op te halen, meestal gevonden in de goot.
Men spreekt dan ook wel van ‘weggooikinderen’, een term die je door
je ziel snijdt.
In februari jl. zijn wij daar weer drie
weken geweest en hebben we verbaasd gestaan over de vooruitgang
die ze daar geboekt hebben. Waren er 4 jaar geleden 83 kindertjes,
nu 135 (toen wij er waren werd een
baby’tje van een halve dag oud, 3
pond licht, binnengebracht – gevonden in de goot). Het oudste kind
van het kindertehuis is nu 13 jaar. Er
zijn - naast de toen al bestaande lagere school - een kleuterschool en
een secondary school bijgekomen,
waarbij op de secondary school de

kinderen naast theorie ook praktijkles krijgen. Op deze scholen komen
ook kinderen van de omringende
dorpen. Ze hebben een groot terrein voor agrarïsche doeleinden
aangekocht, waar producten voor
eigen gebruik verbouwd worden
zoals bonen, maïs en aardappelen
en er zijn een paar tilapia visvijvers,
ook voor eigen gebruik. Een prachtig leerproject voor de grotere kinderen. En er worden nu ook koeien, varkens en kippen gehouden.
Ja, en dan de kliniek. Die staat nu
2 jaar en is volop in gebruik. Buiten het vaccineren van de kinderen
is deze kliniek er voor zieke kinderen (vaak lijdend aan malaria in een
heftige vorm) en volwassenen. Is er
iets ernstigs aan de hand dan moeten ze echter naar het ziekenhuis in
Kampala, de hoofdstad.
Ze hebben ook een project voor
zwangere vrouwen van de omringende dorpen opgezet. Deze begeleiden ze tijdens hun zwangerschap
en er zijn al heel wat baby’s in de
kliniek geboren. Een paar uur later
zitten de jonge moeders alweer gewoon achter op de brommer, mét
baby, op weg naar hun hutje. Maar
ze zijn in leven gebleven, dankzij de
begeleiding in de kliniek. Het sterftecijfer bij thuisgeboortes ligt in
Uganda heel hoog, vooral voor de
moeder.

Het was weer een hele bijzondere
ervaring. De kindertjes zijn zó blij
met een beetje aandacht en liefde.
We zijn met de babies (25) bezig
geweest – flesjes en eten gegeven
en veel geknuffeld en met de peutertjes gespeeld en vooral veel liedjes gezongen; dat vonden ze prachtig. Zodra je aan kwam lopen kwamen ze op je af “gewaggeld”, slingerden zich om je heen en lieten
niet meer los! Via een oproep bij
Radio Noord-Holland heb ik nog
heel wat plastic strikslips (u weet
wel, wat je vroeger als bescherming
om stoffen luiers deed) toegestuurd
gekregen. Wat waren ze er blij mee!
Met de stroom- en watervoorziening was het slechter gesteld dan 4
jaar geleden. Vaak geen stroom en
af en toe geen water. Maar de natuur is er prachtig; de jungle met al
z’n kleuren groen en je ziet en hoort
er de meest mooie vogels. En wat
denken van de apen die op je terras
lopen om te kijken of ze misschien
binnen kunnen glippen!
Wilt u meer weten over dit projekt
of wilt u dit graag sponsoren, ik ben
altijd bereid erover te vertellen en
op de website kunt u ook alles over
dit tehuis vinden: www.nacmu.org
Ik kan u aanraden deze eens te bekijken, zeer interessant!
Christel Gribling uit Uithoorn
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Honderden leerlingen van
basisschool de Kwikstaart op expeditie
Uithoorn - Maandag 14 mei was het zover. De dag van
de expeditie is aangebroken. Spannend voor de honderden leerlingen, spannend voor de tientallen leerkrachten en
spannend voor de vele leden van de Oudervereniging.
07.00 uur - De kinderen draaiden zich nog even om in hun
bedje maar de eerste ouders en leerkrachten waren al in Het
Amsterdamse Bos. Vol verwachting, goed gemutst en in de
stralende ochtendzon werden de voorbereidingen getroffen.
Rond 09.30 uur arriveerden de hulpouders, die hielpen met
hun groepjes, ieder naar een eigen deel in het bos. De groepen 7 en 8 kwamen op de fiets. Een bijzondere dag volgde, vergezeld van een wolkje en zonnetje. De kleuters vermaakten zicht opperbest met een speurtocht, in het poppentheater, tijdens de huifkartocht en met allerlei spelletjes. De groepen 3 en 4, de pirates of the Kwikstaart zijn
op zoek geweest naar een schat, hebben de piratenjungle
doorstaan en hebben de storm op zee overleefd. De groepen 5 en 6 hebben een onbewoond eiland verkend met een
tokkelbaan en loopbruggen, een woelige watertocht op een
waterfiets doorstaan en zich kranig overeind gehouden op
de stormbaan en de tijdens de heftige happening. De groepen 7 en 8 hebben een fietstocht gemaakt van de Legmeer
West naar het Amsterdamse Bos en hebben zich vervolgens
uitgesloofd in kano’s en in Fun Forrest.
Voor ieder wat wils deze dag, maar gezamenlijk afgesloten.
Een gezamenlijk optreden in het bostheater. Een voorstelling
van alle leerlingen voor alle ouders. Bijzonder, blije kinderen,
trotse ouders en betrokken leerkrachten bij elkaar.
Het vreugdevolle gevoel voor iedereen werd door alle kinderen met gevulde maagjes door de hotdogs en de ijsjes gecompleteerd toen er vol overgave zwaaiend met de vlaggetjes en met veel enthousiasme zingend het Kwikstaart lied
ten gehore werd gebracht: ’t feest, ’t feest. ’t Feest vandaag.
Feesten doen wij allemaal zo graag. Het schoolfeest van De
Kwikstaart zit erop. We zetten de boel weer op zijn kop!
Een fantastische dag, een dag van alle leerlingen en leerkrachten. Een Kwikstaart-dag waarop ook heeeeel veel ouders aanwezig waren. Een dag zoals een feestdag van een
school hoort te zijn.
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Thamen’s allerkleinste
winnen weer!

RKDES herdenkt
oud-speler Jochem Kok
Regio – Een bizarre week voor vele
voetballiefhebbers in de regio. Vooral voor RKDES en KDO.
Afgelopen maandag overleed Jochem Kok, oud eerste elftalspeler

van RKDES en de laatste jaren spelend voor het Kwakelse KDO, aan
een hartstilstand.
Spelers en technische staf van
de Kudelstaarters waren diep geschokt. Een dubbel gevoel was er

in de week vooraf, waarin RKDES
kampioen kon worden. Een indrukwekkend en een week vol emoties
ging vooraf aan de wedstrijd RKDES1-DSS1. Rond de 1000 mensen
waren afgekomen voor deze bijzon-

dere competitiewedstrijd. Twee selectiespelers toonde het shirt waarin Jochem Kok gespeeld had. Ook
hadden alle spelers een shirt aan
met de foto van Jochem.
De minuut stilt in aanwezigheid van
de familie Kok was indrukwekkend
en liet een onuitwisbaar indruk achter. In de 23ste minuut (Jochem
overleed op 23-jarige leeftijd) van
de wedstrijd ontstaken de aanwezige supporters fakkels, als eerbetoon
aan hun voetbalvriend: Jochem Kok.

Mix van Legmeervogels F1/F2
kampioen in de Arena
Anita’s zat er soms een kontje in de
weg wat resulteerde in een nul-nul
eindstand. Penalty’s zouden dan de
beslissing moeten geven.
Beide teams moesten drie penalty’s nemen en de Eriksen’s mochten
beginnen. Na een zeer spannende
reeks van penalty’s waren de gelukkige de ANITA’S die deze finale
dan ook terecht hebben gewonnen.
De wave ging door het stadion en
de Anita’s of te wel de mix van Legmeervogels F1/F2 mochten plaats
nemen op het erepodium waar de
prijzen werden uitgereikt. Kortom
een zeer geslaagd toernooi wat erg
goed georganiseerd was.
De Anita’s kregen als kers op de
taart dan ook nog een verkorte
rondleiding richting de kleedkamers
van de huidige kampioenen. De talenten van dit team zijn: Wouter, Hero, Dylan, Milan, Jordy, Robin, Tom,
Mathijs en Stan.
Uithoorn – Een deel van de selectie
F1/F2 van de Legmeervogels hadden zich via de Ajax kids club opgegeven voor een voetbaltoernooi in
de Arena. Na aankomst in het mooiste stadion van Nederland “ de Arena “ konden de jongens aantreden
op het heilige gras van de ECHTE
kampioenen.
De teams werden verdeeld in twee
poules van ieder vijf teams. Alle teams speelden met acht spelers
en een keeper. De speeltijd van de
wedstrijden betreft één keer tien minuten. Alle teams kregen een naam
toe bedeeld en de Uithoornse jongens hadden de eer gekregen
om met hun kont meer naar achteren te lopen want zij zijn de Anita’s
Het veld was verdeeld in vier speelvelden waar de talenten hun kunsten konden tonen.
De Anita’s mochten al hun wedstrijden op het eerste veld spelen. Na
het veld te betreden waren veel van
de Anita’s zeer enthousiast en begonnen letterlijk het veld te kussen.
De eerste wedstrijd begonnen de
Anita’s zeer vel en speelde de van

der Wiel’s met vijf - nul van de mat.
Na een wonder speech van de vrouwelijke coach Anita (toeval) en wat
omzettingen in het veld speelde ze
de tweede wedstrijd tegen de Alderweireld’s die wederom werd gewonnen met vier – nul.
Superteam
Dit super team is niet meer te stoppen en winnen ook de derde wedstrijd met twee – nul
van de Vertonghen’s. De laatste
wedstrijd van de poule zou bij winst
een directe plaats in de finale betekenen. De tegenstander in de laatste wedstrijd waren de Vermeer’s
die door goed samenspel en inzet
van de Anita’s niets in te brengen
hebben en deze wedstrijd wordt dan
ook gewonnen met drie – nul.
Vier wedstrijden gespeeld, vier gewonnen, veertien goals voor en nul
goals tegen, hier kan een trainer alleen maar van dromen. De Anita’s
hebben dit gepresteerd en spelen
dan ook terecht de finale tegen de
Eriksen’s. In deze spannende finale
met veel kansen aan de zijde van de

KDO E1 Kampioen van de
Haarlemmermeer

De Kwakel - Het is zaterdag ochtend 12 mei, het weer ziet er niet
bijzonder uit maar de jongens
van KDO E1 gaan vandaag de
zon laten schijnen.
Hét toernooi van de Haarlemmermeer staat vandaag op het programma. In een kolonne van vele auto’s gaat de stoet vanuit de
Kwakel naar het sport terrein van
vv UNO in Hoofddorp alwaar gespeeld gaat worden voor het kampioenschap.
Er staan 3 zware wedstijden op het
programma, maar de kwakelse jongens kijken er gelukkig niet tegenop. Gewoonlijk hebben ze het geluk
van 2 enorme enthousiaste coaches
maar helaas moeten ze het vandaag
met 1 doen want coach Yvo ligt voor
een operatie in het ziekenhuis.
Voorsprong
Jacob-Jan neemt dan ook goed de
tijd om het team goede moed in te
spreken en de eerste wedstrijd tegen UNO E1 gaat dan ook erg goed.
KDO E1 komt redelijk snel op voorsprong door een weergaloze eentwee tussen Daniel en Hessel.
Er wordt op dit toernooi maar 20 minuten gespeeld dus KDO gaat gelijk
weer in de aanval om de voorsprong
uit te breiden.
De achterhoede staat goed opgesteld en de aanval wordt elke keer
van daaruit opgebouwd. Jarmo en
Ramon geven de tegenstanders hier

De Kwakel - Zaterdag 12 mei waren de allerjongste Thamen spelers
weer aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen DVH uit Amstelveen.
In een heerlijk zonnetje mochten de
BeeBall Rookies van Thamen eindelijk een thuiswedstrijd spelen tegen
DVH. DVH was met veel meer kindjes bij zich dan de voorgeschreven
in deze competitie, dit geeft echter
geen enkel probleem door goede
afspraken onderling.
In de eerste inning stond Alex weer
op het eerste honk en daar hij de
ballen daar prima weet te vangen
wist Thamen meteen al de nodige
nullen te maken. DVH kwam met 11
spelers aan slag maar tot 5 puntjes.
De Thamen spelers staan de laatste
weken prima te slaan en na de eerste slagbeurt had Thamen al 9 punten.
De tweede slagbeurt voor DVH ging
wat beter en ook daar gingen de
spelers lekker staan slaan. Resultaat was dat er 7 punten gescoord
werden. De Thamen spelers hadden

er wederom zin in.. en ook nu wisten Kai, Romke, Jeremi, Bram, Lendric en Aleks de bal weer prima te
raken.. soms tot verbazing van de
ouders (en opa’s en oma’s) langs de
lijn. Acht spelers wisten op tijd de
thuisplaat te bereiken.
Na een hoop gejuich van ook de
coaches Lyndsey en Anne kon de
telling gemaakt worden en was de
uitslag 17-12 in het voordeel van
Thamen. Na elkaar nog netjes een
handje te hebben gegeven was het
tijd om een klein feestje te vieren.
De hele BeeBall afdeling van Thamen had een prima weekend.
Het Major League jongens team
wist met 24-10 thuis te winnen
van HCAW Blue Jays en de Major
League meiden hadden een schitterende overwinning in een uitwedstrijd bij DVH met 12-17.
Beeball kan je spelen vanaf 5 jaar en
is de voorloper op het echte honkbal dan wel softbal. Heb je interesse
check dan onze website: www.thamen.info of stuur een e-mail naar:
info@thamen.info

Winst voor Thamen
Softbal Junioren
De Kwakel - De tegenstander
van de softbal junioren op zondag
13 mei was VennepFlags. Madelon Schotman stond op de pitcherplaat en Ashley Groot was de catcher. Na 2 mooie overwinningen van
de afgelopen weken waren de meiden klaar voor de 3e. Madelon begon goed met gooien in de 1e inning gooide zij gelijk 2x 3-slag en de
3e nul werd gemaakt door een actie
van Lisanne van den Nouland naar
Anne Vriens die het goed deed op
het 1e honk.
In de gelijkmakende inning liet Thamen meteen al zien dat zij konden
slaan, Anne, Ashley, Madelon, Kelly de Voijs en Daphne Kramer sloegen allemaal een honkslag en de
stand was na deze inning 7-0. VennepFlags scoorde niet in hun slagbeurt, Anne maakte de 1e nul door
een mooie vangbal, Madelon gooide
2x 3-slag dus deze inning was snel
voorbij. De honken stroomden voor

Thamen al gauw vol in de volgende
inning: door een geraakt werper van
Lisanne, Anne die een mooie stootslag sloeg, Ashley kwam door 4-wijd
op het honk en de punten kwamen
binnen na een mooie 2-honkslag
van Madelon.
Toen Evelien Dekker, Daphne, Marieke, Anne allen een honkslag sloegen was het tijd voor een andere
werper bij VennepFlags. Maar dat
was voor Ashley en Madelon geen
probleem, Madelon sloeg zelfs een
schitterende 3-honkslag dus de
punten stroomden binnen. De stand
was na deze inning 17-0. VennepFlags wist nog 3 punten te scoren
en Thamen haalden er nog 2 binnen. Eindstand was 19-3 Madelon
heeft 11 x 3-slag gegooid in deze
wedstrijd. Goed gedaan meiden was
weer een leuke wedstrijd.
Komende zondag spelen de Thamen Softbal Junioren weer thuis om
10.30 uur.

geen ruimte om zich goed te positioneren en spelen de bal elke keer
weer naar buiten waar Kaj en Pascal de bal weer naar voren spelen.
Youri houd het middenveld onder
controle en onze Jelle heeft het deze eerste wedstrijd niet heel druk.
De aanvallen die toch door komen worden goed doorzien en Jelle plukt deze ballen zonder moeite
uit de hoeken. Eindstand 3-0 voor
KDO E1.
Na een welverdiende pauze krijgen
we vv UNO E4 tegenover ons, deze jongens zijn een kop groter dan
de E1 van UNO en daar spelen ze
ook naar.
De vrije ruimte is moeilijk te vinden
bij beide partijen en de schoten op
beide doels gaan op paal, lat en in
de handen van de keepers. De meegereisde supporters hebben het
niet meer, zo spannend, een laatste
aanval, de bal komt in een kluts 15
meter voor het doel van UNO, Kaj
herovert de bal, legt hem voor zijn
rechter en haalt uit.
De bal suist de rechter hoek in maar
de keeper van UNO vliegt al door de
lucht en tikt de bal naast het doel.
Eindstand 0-0.

door beide teams veel overgespeeld
maar toch zien we de vermoeidheid
toeslaan, de passes worden te zacht
gegeven en om de bal in het team te
houden valt ook niet echt mee.

De jongens nemen de wedstrijd
in de pauze nog even door met de
coach en de laatste wedstrijd tegen Roda ’23 moet worden gewonnen om kans te maken op de felbegeerde titel.
De wedstrijd begint en zowel Roda
als KDO gaan er vol voor, er word

De supporters sporen de jongens
aan en de een-tweetjes, lange ballen en het “kappen draaien” gaat er
weer goed uitzien, een mooie voorzet van Youri wordt meegedragen
door de wind en belandt achter de
keeper van Roda in het doel, 1-0.
Roda gaat gelijk fel van start en
scoort al snel 1-1. KDO moet er
weer voor gaan en ze willen de
beker opdragen aan Yvo dus de
schouders gaan er weer onder en
de combinatie wordt weer gezocht.
Pascal laat zich wat meer zien in de
aanval en ondersteunt hierbij Daniel
en Hessel. Jelle brengt de bal weer
in het spel. Ramon en Jarmo houden de achterhoede goed dicht en
Kaj en Youri als een dubbele centraal door-dekkende voorstopper
houden het middenveld open om de
aanval goed in te leiden, door een
mooie dribbel krijgt Daniel de bal
terug via de lat en schiet hem alsnog nog mooi in de hoek en KDO
staat voor met 2-1.
Nog 2 minuten te spelen en dan
klinkt het eindsignaal! KDO E1 kampioen Hoera gefeliciteerd jongens,
Jacob Jan bedankt voor het coachen en Yvo een goed herstel! Supporters KDO-E1.
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UWTC wielrenners
rijden tijdrit
Regio - Op donderdag 10 mei is een
tijdrit in De Hoef verreden over 15.8
km. Het eerste stuk met een stevige tegenwind en een aantal rijders
had nog enige hinder van wel erge vreemde toeschouwers. Er stond
namelijk een kudde koeien op het
fietspad van de Hogedijk.
Met ruime voorsprong won Jeroen
Breewel deze tijdrit voor Thijs Leijgraaf en Sjon van de Bergh. Donderdag 31 mei is er nog een korte tijdrit op het wielerparcours
aan de Randhoorn. Uitgebreide verslagen met foto’s vindt u op
www.uwtc.nl/wielren.
Veteranen 60+
Zaterdag 12 mei waren de UWTC
renners Leen Blom, Nico Fokkers,
Theo Oudshoorn en Guus Zantingh
naar Rijswijk afgereisd om daar deel
te nemen aan een veteranen 60+
wedstrijd. Direct na het startsein
sprong er een renner uit het peloton
weg, vermoedelijk met de gedachte
‘het is toch nog erg koud, laat ik mij
maar eens lekker warm rijden’.
Maar na 4 ronden vonden de renners in het peloton het wel genoeg
en werd het tempo flink opgevoerd
en de koploper teruggepakt. Daarna probeerden nog enkele renners
een sprong in de ruimte maar dit
leidde niet tot een goede vluchtpoging. In de laatste ronde werd er
nog wel gedemarreerd, maar uiteindelijk moest de winnaar komen
uit een massasprint. De wedstrijd
werd gewonnen door Fred de Kin-

Dorpenomloop Drenthe
Bas de Bruin heeft op 13 mei de 4e
plek behaald in de Dorpenomloop
van Drenthe, een klassieker van 170
km in het kader van de clubcompetitie. In zijn spoor reed Joost Spring
in ‘t Veld naar een 21e plek. Met nog
twee wedstrijden te gaan is er nog
van alles mogelijk in de ploegenstand van de clubcompetitie.
Ronde van Klein Zwitserland
Zondag 13 mei zijn nieuwelingen
Niels Ruijter, Koen de Best en Jeroen van Goor naar Amersfoort geweest om mee te doen aan de ronde van Klein Zwitserland. Niels reed
naar een knappe 15e plaats. Bij de
amateurs reed Henk de Jong naar
de 9e plaats.
Jeugdwedstrijd bij DTS in Zaandam
Zondag 13 mei is de voorlaatste
plaatsingswedstrijd voor het NK van
de jeugd in Zaandam verreden.
Uitslagen: Cat 1: Britt Buijs 12e, Cat
3: Tristan Geleijn 6e, Cat 4: Owen
Geleijn 4e en Eric Looij 8e, Cat 6: Leon Buijs 12e. De laatste plaatsingswedstrijd is tijdens UWTC’s eigen
jeugdtoernooi op zondag 27 mei op
het wielerparcours van sportpark
Randhoorn.

Opkomst BVK loopt terug

A-lijn
In de A-lijn een aantal verrassende scores. Zo werd het vorige week
nog zo bewierookte paar Hans Wagenvoort-Nel Bakker weer keihard
met de voeten in de polderlandse
klei gezet, want zij werden volledig
van de tafel gespeeld en moesten
dus alle andere paren in de einduitslag voor zich dulden.
In tegenstelling tot dit paar gaan
Wim en Rita Ritzen onverstoorbaar
door en hun koppositie in de totaalstand werd alleen maar verder versterkt. Met ruim 67% noteerden zij
niet alleen de hoogste score van de
avond, maar door de tweede opeenvolgende score van ruim onder
de 50% van runners-up Dick Elenbaas-Andre Verhoef is hun voorsprong inmiddels opgelopen tot
meer dan 4% gemiddeld na 9 van
de 11 speelronden. Die 2e plaats
van Dick en Andre komt nog in gevaar, want 3 paren zitten daar met
slechts 1% gemiddeld minder kort
achter.
Rees en Gerard van der Post zitten
daar ook bij, mede dankzij hun met
paar Bep Verleun-Ria van Zuylen
gedeelde 2e/3e plaats met 57,5%.
B lijn
In de B-lijn waren Piet-Hein Backers

De wedstrijden waren ingedeeld
in 2 poules:
Poule 1: VSB, FICO 1 en Smitsair
Poule 2: Nissan Renault Nieuwendijk, Argon zat 7, ONE HP en
A-side media

kelder uit Groenlo voor Guus Zantingh en Guus behaalde hiermee, dit
seizoen, voor de vierde keer een 2e
plaats. Leen Blom, Nico Fokkers en
Theo Oudshoorn eindigden in het
peloton.

Bridge

De Kwakel - Nu het bridgeseizoen
in de laatste maand is aangekomen loopt het aantal aanwezige paren geleidelijk terug. Zo waren er op
donderdag 3 mei in Dorpshuis De
Quakel slechts 36 paren komen opdagen en dat alleen maar dankzij de
bereidheid van Jan en Jannie Streng
om op het laatste moment als invalpaar op te draven, waarvoor dank
van de aanwezige bridgeleden! Zo
kon Cor 3 lijnen van 12 paren laten
samenstellen door de computer en
kon er op tijd worden gestart.

strijd startte op 18.30 uur, nadat de
teams heerlijk hadden genoten van
de huisgemaakte satéschotel in het
Grand Café Amstelhof.

Na de 2 spannende halve finales,
VSB tegen A-side media en FICO 1
tegen ONE HP, ging het uiteindelijk
in de finale tussen SVB en FICO.

Derde editie ‘Bedrijven boardingfootbal
toernooi’Amstelhof een groot succes!
Uithoorn - Vrijdag 11 mei stond de
3e editie gepland van het bedrijven

boardingfootbal toernooi bij Amstelhof Sport & Health Club. Tien bedrij-

De Kwakel - Op Moederdag stond
de uitwedstrijd tegen de Bears uit
Bergen op het programma. De Bears komen al jaren uit in de 2e klasse en dat kan natuurlijk altijd lastig zijn voor nieuwkomer in de 2e
klasse Thamen. Mede door het wat
ongelukkige tijdstip van 16.00 uur
moesten de Thamen heren het wel
voor een groot gedeelte zonder hun
vaste supporters doen.
Thamen begon scherp in de eerste inning, Erik Veerman wist door
een honkslag al meteen op het honk
te komen en door een opoffering
stootslag van Koen Werkman wist
Erik het 2e honk te bereiken. Op de
honkslag van Mike van Rekum wist
Erik te scoren. Mike kon naar het 2e
honk opschuiven door een honkslag
van Niels Postma. Door de fout die
de verdediging daarna maakte in de
slagbeurt van Gijs Rikken wist Mike
te scoren en Thamen ging de inning
uit met een 0-2 voorsprong. Op de
heuvel voor Thamen stond Mees
Röling die mede door goed veldwerk van zijn team al na drie slagmensen de bank weer mocht opzoeken.
De 2e inning voor Thamen leverde geen punten op. In de gelijkmakende 2e inning begon Mees met
drie slag, echter de volgende speler
kreeg een vrij honk door 4-wijd en
daarna was er een homerun van de
kortestop van Bears. De stand werd
2-2 waarna Mees samen met zijn
team het verder dicht wist te houden.
Koen wist in de derde inning door
een honkslag het 1ste honk te bereiken en op de navolgende honkslag van Mike waren het 1ste en
2e honk bezet. De pitcher van Bears had wat moeite met zijn controle

en door wat ‘wild pitches’ wist Koen
thuis te bereiken en Mike het 3e
honk. 2-3 in het voordeel van Thamen, echter Bears had weer een gelijkmakende slagbeurt. Thamen begon de 3e inning met 2 goede nullen, echter de navolgende 5 Bears spelers wisten door honkslagen
en 4-wijd op de honken te komen
en werd de stand 4-3 in het voordeel van Bears. Helaas moest na
een botsing op het 3e honk Thamen
speler Miguel Ghering na een botsing met een Bears honkloper de
wedstrijd vroegtijdig verlaten i.v.m.
een blessure.
In de 4e inning heeft Thamen 12
mensen aan slag gehad en weet
Thamen 6 punten te scoren, mede
door een honkslag van Rob Kooiman en Ernstjan Koole die tot twee
keer toe een geraakt werper kreeg.
Mees krijgt het in de gelijkmakende
4e inning wat moeilijker en nadat er
door Bears een punt gescoord werd
en alle honken vol kwamen mocht
Gijs Rikken het werpen overnemen.
Na 4 innings was de stand 5-9 in het
voordeel van Thamen.
Thamen weet in de 5e inning nog 3
punten te scoren en Bears krijg nog
maar weinig kansen op het werpen
van Gijs. De stand bleef 5-13 tot de
7e inning en toen wisten de Thamen
spelers onder leiding van coach Roger Mäkel toch nog door te drukken. In die 7e inning wist Thamen
nog 4 keer te scoren onder andere
door 2 vrije lopen van Pascal Schotman en Ingmar van Kesteren. Bears weet in de gelijkmakende 7e inning niets meer terug te doen en dat
maakte de einduitslag 5-16 in het
voordeel van Thamen.
Morgen, donderdag 17 mei om
09.30 uur speelt Thamen de uitwedstrijd tegen Kinheim 2.

Hoeveel paren er de komende weken de weg naar Dorpshuis De
Quakel weten te vinden is een open
vraag. Nog twee speelavonden voor
de laddercompetitie en een slotdrive
op 31 mei en het seizoen zit er alweer op. En dan maar hopen op een
overwegend zonnige overbrugging
naar het volgende seizoen.

F14 sluit seizoen af in stijl
Uithoorn - Legmeervogels F14
heeft zijn eerste halve seizoen erop zitten en 12 wedstrijden werd er
veel inzet, passie en strijd getoond.
Het seizoen wordt afgesloten met
een doelsaldo van 9 voor en 126 tegen. Waarschijnlijk leest het jeugdbestuur van de Legmeervogels net
als u voor het eerst dat dit team volledig kansloos was in deze competitie. Waarvan akte. Ondanks de
enorme nederlagen hielden de helden van de F14 de moed erin en dat
is bewonderingswaardig. We laten
de jongens stuk voor de stuk de revue passeren zodat u een idee heeft
welke spelers onderdeel waren van
dit vriendenteam. Bovenste rij van
links naar rechts: Anco: kan ontzettend hard rennen en maakte op zijn
verjaardag 2 doelpunten tegen Aarlanderveen (huh? Zaten die in onze
competitie?) Heeft door zijn spel een
transfer verdient naar KDO. Max: de
speler met veruit het hardste schot.
Is medogeloos in de duels. Als je
hem voorbij gaat rest 1 ding: grashappen! Arend: de stille, de rustige
dirigent van ons team. Staat als een
velddmaarschalk op het middenveld en weet op het juiste moment
de bal af te pakken en de bal over te
spelen. Kan fantastisch binnenkantje voet schieten. Gyon: is halverwege de competitie onze keeper geworden en is tweebenig! Schiet zo
hoog dat het wachten is voordat hij
ala Eddy Treytel een meeuw uit de
lucht schiet. Luca: Usain Bolt moet

oppassen. Luca sprint bijna de hele wedstrijd vol overgave over het
veld en haalt topsnelheden. Het enthousiasme als hij tijdens de penaltyreeks een doelpunt maakt werkt
zeer aanstekelijk. Onderste rij van
links naar rechts: Kevin: hij beseft
nog niet altijd hoe groot en sterk hij
is en hoe bang tegenstanders voor
hem zijn. Heeft de gave om vaak op
de juiste plek voor het doel te staan
waardoor hij veel doelpunten heeft
gemaakt. Overigens vooral als zijn
vader niet aanwezig was.
Daniel: de kleinste van het team
maar wel degene met de meeste praatjes. Organiseert vaak halverwege de tweede helft een praatclubje tot grote vreugde van zijn
medespelers. Maar hij staat vooral
goed op de pootjes en heeft in zijn
eentje al heel veel tegendoelpunten
weten te voorkomen. Jafet: de dribbelkoning ten top. Geef Jafet de bal
en je ziet de bal nooit meer terug.
Hij dribbelt, kapt, draait en dribbelt.
Zorgde ervoor dat we vaak in de
verdediging eventjes lucht kregen
door met de bal aan de voet het hele veld over te steken.
Senna: had nog geen enkele wedstrijd gespeeld of werd direct in het
diepe gegooid van de F’jes. Na een
wijfelend begin zag je duidelijk een
stijgende lijn. Hij durft meer, krijgt
steeds meer plezier in het spel en
zijn schotkracht gaat met sprongen
vooruit. Vooral de altijd aanwezige
lach op zijn gezicht is top!

Legmeervogels E8 kampioen

Ria Broers en Loes Schijf daarentegen kunnen wel de borst nat maken, want hun 3e plaats met 55,83%
bracht hen op plek 12 ‘over all’ en
dat betekent ook voor hen een hernieuwde kennismaking met de Alijn volgende week.

Voor zowel Ineke en Huib als Ria en
Ans houdt dit in dat zij flink klommen op de ladder naar respectievelijk de 22e en de 21e plaats, zodat zij
volgende week in de B-lijn acte de
présence mogen geven.

Vanaf volgend seizoen, start september, wordt dit bedrijven boardingfootbaltoernooi 5 keer aangeboden, belangstellende bedrijven kunnen zich aanmelden bij
evenementen@amstelhof.com

Thamen honkballers
winnen met overtuiging

en Huub Kamp superieur. 64,17%
viel hen ten deel en zij maakten
een flinke stap omhoog naar de 9e
plaats in de totaalstand, zodat zij
volgende week in de A-lijn mogen
aantreden. Gerda Bosboom en Rina
van Vliet trokken de opgaande lijn
van de laatste weken door, wat hen
de 2e plaats opleverde met 57,5%.
Ook voor hen gloort de A-lijn, maar
daar zijn zij nog niet.

C-lijn
In de C-lijn zagen we een opleving
van Ineke Hilliard en Huib van Geffen, die na twee zeer magere scores deze week zomaar 63,33% uit
de bridgehoed tevoorschijn toverden. Dat was de rest van deze lijn
te machtig, al deden Klaas en Paula Kniep zeer goed mee door bijna
61% te scoren, waarmee zij Ria Bulters en Ans Nieuwendijk, die met
58,75% 3e werden, voor bleven.

ven uit de regio deden mee aan dit
recreatieve toernooi. De eerste wed-

In een bloedstollende wedstrijd trok
uiteindelijk FICO aan het langste
eind en kroonde zich tot winnaar
van het 3e Bedrijven boardingfootbal toernooi bij Amstelhof Sport &
Health Club.

Uithoorn - Zondag 13 mei speelde
de E8 als afsluiting van het seizoen
nog één laatste toernooi bij Purmersteijn in Purmerend.
Het was een mooie zonnige dag en
nadat de jongens ’s morgens allemaal hun moeders hadden ver-

Basiscursus roeien bij Michiel
de Ruyter binnenkort van start
Uithoorn - Over drie maanden
draai jij je hand er niet voor om in
zo’n smalle boot richting Vrouwenakker te roeien en houd je dat tot je
tachtigste vol. Veel mensen schrikt
het af om in zo’n smalle boot te
stappen en van het vlot weg te varen. Maak je geen zorgen. Michiel
de Ruyter heeft een grote groep enthousiaste instructeurs.
Zij zorgen dat je binnen een paar
maanden de fijne kneepjes van het
roeien onder de knie hebt. Ze leiden je groepsgewijs op zodat je automatisch in een groep terechtkomt.
Het is hierna afhankelijk van je eigen ambities. Je kiest voor toerroeien en gaat regelmatig op stap met
de botenwagen om in fraaie natuurgebieden te roeien of je sluit je
aan bij de groep ambitieuze wedstrijdroeiers. Veel van hun leden ge-

nieten van de Amstel, de Kromme
Mijdrecht en het fraaie uitzicht vanaf hun clubhuis dat uitkijkt over het
weidse Groene Hart. Het klopt inderdaad dat men veel van de oudere
leden tot op hoge leeftijd richting de
Tolhuissluis ziet varen. Roeien zorgt
voor een ‘total body workout’ maar
wel in het tempo dat jij en je ploeg
ambieert. Dat is de reden dat mensen zolang bij Roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter lid blijven.
Binnenkort start weer en Roeibasis
cursus en er is nog een aantal open
plaatsen, dus meld je aan en kom
ook Roeien bij Michiel de Ruyter.
Kijk voor meer informatie op haar
website www.mdr.nu maar kom
vooral op woensdagavond, zaterdag- en zondagochtend langs bij
ons aan de Amsteldijk-Zuid 253 en
probeer het, stap in en vaar weg.

wend vanwege Moederdag, was
het tijd om te voetballen. Carlito, Lucas, Danny, Justin, Bram, Yannick en
Tristan hadden er zin in. Ze speelden 3 wedstrijden van 15 minuten,
Overtuigend wonnen ze het toernooi door drie keer glansrijk te winnen. Een top prestatie dus!
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Qui Vive Meisjes C4 kampioen!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het dan zover, de meiden van Qui
Vive MC4 konden kampioen worden. In de uitwedstrijd tegen Hurley
MC5 was één punt genoeg.
Ze moesten bijna de hele dag wachten, want de wedstrijd stond pas om
17.45 uur op het programma en dan
duurt de dag lang. Het was echt opvallend; normaal gesproken kletsen de meiden voor de wedstrijd,
de oren van je hoofd, maar nu waren ze een beetje stil. Toch nerveus
misschien? Hurley was tenslotte de
nummer twee en de enige ploeg die
hen nog kon inhalen?!

Diploma Badmintonjeugd
BV De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 12 mei
was het examendag bij de jeugd van
Badmintonvereniging De Kwakel. Er
waren vier juryleden uitgenodigd
om te beoordelen hoe de jeugdleden op verschillende onderdelen
presteerden. Er waren zes verschillende categorieën waarbij de slagen die uitgevoerd moeten worden
steeds moeilijker werden. Het was al
weer twee jaar geleden dat er examen gedaan kon worden, waardoor
het voor een redelijk aantal jeugdleden de eerste keer was dat er examen werd gedaan.
De jeugdleden hadden weken lang

geoefend en kwamen goed voorbereid op de examendag. De juryleden
keken naar de uitvoering van de slagen en er werd met een schriftelijke toets gekeken hoe het gesteld is
met de kennis over de regels, zoals
welke lijnen in en uit zijn en hoe de
puntentelling gaat.
Alle jeugdleden hebben hun beste
badmintonkunsten laten zien en een
diploma behaald, soms niet in de
categorie die gehoopt werd, maar
niemand ging met lege handen naar
huis. De jeugdleiding feliciteert alle geslaagden en bedankt de juryleden Willibrord Buskermolen, Tim

Top 6 laddercompetitie
bij BVK overtuigt
De Kwakel - Op de voorlaatste
speelavond van de laddercompetitie
van de BVK op donderdag 10 mei
2012 in Dorpshuis De Quakel liet de
complete top 6 van het algemeen
klassement zien dat zij die eerste 6
plaatsen niet voor niets innemen.
Gerard en Rees van der Post waren
in de A lijn deze week met afstand
de besten, want met 66,32% bleven zij de gedeelde nummers 2 en 3
meer dan 8% voor. In de totaalstand
staan zij nu 2e, achter de ongenaakbare Wim en Rita Ritzen, die deze
keer 2e werden met 57,99%. Die positie deelden zij met de afscheidnemende Dick Elenbaas en zijn partner André Verhoef, die ook in de totaalstand 3e staan.
De paren die deze avond resp. 4, 5
en 6 eindigden staan in exact diezelfde volgorde ook zo in de totaalstand.
Kitty en Huub van Beem zien we dit
seizoen niet meer aan de bridgetafel verschijnen en hun afscheidsavond van dit bridgejaar eindigde
in een tranentrekkende deceptie,
want door hun laatste plaats met

een score onder de 40% duikelden
zij met een doffe dreun uit de A lijn.
De huidige 7e plaats in de totaalstand mag wel een verrassing genoemd worden, want daar vinden
we Gerard en Emmy van Beek, die
dankzij hun 1e plaats deze avond in
de B lijn met 62,5% omhoog schoten op de ladder. Gerda Bosboom
en Rina van Vliet werden in die lijn
2e met iets meer dan 60% en Leny
Heemskerk en Agnes de Kuijer zaten daar met 59,03% kort achter. In
de totaalstand schoven deze 2 paren ook aardig op, want zij staan nu
resp. 8e en 9e.
De verschillen in de middenmoot
van het klassement zijn klein. Emmy
en Gerard staan dus 7e met 51,96%
gemiddeld, maar het paar op plaats
23 scoort nog altijd boven de 50%.
Daar kan op de laatste avond dus
nog van alles veranderen.
Wim en Henk hadden niet hun
sterkste avond van het seizoen en
lieten dus netjes alle andere paren
voor zich. Hun score was exact dezelfde als die van Kitty en Huub in
de A lijn.

Er was op tijd verzameld zodat de
meiden zich lekker rustig konden
voorbereiden op een van de oefenveldjes van Hurley. Dat heeft waar-

schijnlijk geholpen want de meiden gingen lekker van start. Ze legden Hurley meteen druk op wat resulteerde in de 0-1 door Iris, binnen de 10 minuten. Dat was natuurlijk heel fijn voor de spanning. Ook
bij de ouders, die in groten getale aanwezig waren bij Hurley, werd
een zucht van verlichting geslaakt.
De rest van de eerste helft waren de
meiden van Qui Vive duidelijk beter.
De verdediging, die tot nu toe in de
hele competitie maar 10 doelpunten
tegen heeft gekregen, stond weer
als een huis. De opbouw was goed
en ook de spitsen lieten goed werk
zien, maar helaas lukte het niet om
te scoren. Zo bleef het enorm spannend. Aan het begin van de tweede helft leek het even of de meiden
het lieten lopen, maar gelukkig herpakten ze zich en namen het initia-

tief weer van Hurley over. Niet lang
daarna wist Kim, met een fantastische push op doel, de bal hoog in
het net te werken; 0-2 met nog 20
minuten te spelen. Dat mocht toch
niet meer misgaan?? En dat ging
het ook niet! Na het laatste fluitsignaal vielen de meiden elkaar juichend in de armen. Toen was het
tijd voor bubbels. Zonder alcohol
natuurlijk, maar dat spuit ook hoor!!
Het bleef nog lang onrustig op het
veld bij Hurley.
Dit kampioenschap hebben ze echt
verdiend; veel lol en gezelligheid,
maar vooral hard werken en de juiste teamspirit. Volgende week nog
even de laatste wedstrijd thuis tegen Amstelveen, maar ze kunnen
nu al terugkijken op een geweldig
seizoen!

Wagemaker, Jasper Snijders en Annemieke Hogerwerf voor hun deskundige beoordelingen.
Het badmintonseizoen is bijna afgelopen. De badmintonjeugd begint
aan het einde van augustus weer te
spelen op de zaterdagochtend van
9-11 uur in de KDO sporthal in De
Kwakel. In het nieuwe seizoen is
er plek voor nieuwe leden. Iedereen die wil weten of badminton een
sport is voor jou is welkom om twee
keer vrijblijvend te komen kijken en
mee te doen. Kijk ook op de website: www.bvdekwakel.nl

In de C lijn vinden we een van de
‘springerigste’ paren wat de scores
dit seizoen betreft en dat verwacht
je eigenlijk niet van een paar als Elly
en Jaap van Nieuwkoop. Hun scores variëren in deze laddercompetitie van 42,36% tot 63,99%. Deze
avond toonden zij weer eens aan dat
zij helemaal niets te zoeken hebben
in de C lijn, want met precies 60%
eindigden zij als 1e, waardoor hun
gemiddelde steeg tot iets boven de
50%. Trudy Stokkel en Huub Zandvliet eindigden samen met Truus en
Piet Langelaan op een gedeelde
2e/3e plaats met 56,25%. Beide paren hebben nu een gemiddelde net
onder die 50%, dus die spelen nog
ergens voor op de slotavond.
De hoofdprijs is al lang beslist en
door de afwezigheid van Dick en
André op de laatste speelavond weten Rees en Gerard wat hen te doen
staat om de 2e plaats vast te houden. André en Dick krijgen dan hun
eigen gemiddelde van 55,3% en
aangezien Rees en Gerard nu op
55,42% gemiddeld staan zullen zij
dan dus 55,2 procent of meer moeten scoren. Voor de andere paren
lijkt een podiumplaats niet haalbaar
meer, maar daar hebben ze zich dit
seizoen al eerder behoorlijk op verkeken.
Over 2 weken de ontknoping.

AKU-atlete Eva Lubbers in topvorm
Uithoorn - Tijdens wedstrijden van
het nationale baancircuit in Hoorn
op zaterdag 12 mei heeft Eva Lubbers nadrukkelijk haar kanidatuur voor een plaats in de estafetteploeg voor de 4x100 meter estafette voor de Olympische spelen in
Londen gesteld. Tijdens deze wedstrijden verbeterde zij haar persoonlijke records op de 100 en 200 meter
aanzienlijk en liet zij zien dat de vele trainingen in de afgelopen winter
en de trainingstages in het voorjaar
haar vruchten hebben afgeworpen.
Wellicht geïnspireerd door de geboorte van de zoon van haar trainer,
Tim Verlaan, op de vrijdag daarvoor,
liep zij een paar geweldige races.

Toptijden
Zaterdag startte zij met de 100 meter. Terwijl haar persoonlijk record
op 11.91 stond verpulverde zij deze tijd in de series eerst door 11,70
te lopen en even later deed zij dat
in de finale nog eens dunnetjes over
en verbaasde zij iedereen met een
verbluffende 11,58.
Even later liep zij ook nog de 200
meter en zij herhaalde dit huzarenstukje nog een keer door haar persoonlijk record van 23,91 te verbeteren naar 23,65.
Londen
De estafetteploeg voor Londen zal
uit 6 loopsters bestaan. Op dit mo-

Thema komend weekend: ‘The Movie’

37ste Sport en Spelweekend
De Kwakel - Komend weekend is
het weer zover. Dan vindt op de velden van KDO in De Kwakel voor de
37ste keer het Sport en Spel weekend plaats. In totaal zijn er ruim 290
kinderen en 64 begeleiders die zijn
verdeeld over 15 groepen het gehele weekend worden vermaakt met
allerlei activiteiten. Het thema van
het komend weekend is “The Movie”.
Op vrijdagmiddag 18 mei worden de kinderen om 17.00 uur verwacht voor het openingsspel waarna de avond verder wordt ingevuld

met een groepsspel en natuurlijk
een disco.
De volgende dag gaan ze met alle groepen naar Poldersport in De
Kwakel alwaar ze de gehele ochtend
worden beziggehouden. ’s Middags
zijn er weer de bekende spelen als
Atletiek, The Battle, Midgetgolf, Creatief en natuurlijk het circuit.
Na het avondeten is het tijd voor
het avondprogramma. Dit is vanzelfsprekend geheel rond het thema opgebouwd en bestaat uit drie
aparte onderdelen.
Zondag blijven ze op het KDO ter-

ment strijden er nog 9 atletes voor
deze 6 plaatsen en met de tijd die
Eva nu gelopen heeft, zal zij zich in
deze ploeg lopen. Veel zal afhangen
van de wedstrijden die zij en haar
concurrentes in de komende weken zullen lopen, zowel individueel
als in estafettevorm. Over twee weken zal zij tjdens de FBK-games in
Hengelo op de 100 meter uitkomen
en een week later zullen alle kandidaten voor de estafetteploeg in een
estafettewedstrijd uitkomen. Na deze wedstrijden zal veel duidelijk zijn
over de kansen die Eva voor Londen
heeft.
Het is duidelijk dat zij nu in topvorm
is.
rein en gaan verder met de spelen
van de zaterdagmiddag. ’s Middags
zal er weer een orkest over het terrein lopen om de sfeer er helemaal
in te houden. Om ongeveer 16.45
uur wordt het weekend weer afgesloten.
Eenieder die wil komen kijken is natuurlijk van harte welkom. Dat kan
tijdens het openingsspel op vrijdag
vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur. Daarnaast is iedereen welkom op de zaterdagmiddag vanaf 13.45 tot 16.25
uur en zondag van 9.30 tot 12.25
uur en vanaf 13.30 uur tot de sluiting. Op alle andere tijden is het terrein gesloten voor bezoekers. Komt
u met de auto, parkeer dan uw auto
op het parkeerterrein aan de Vuurlijn of anders achter in de Kuil.

Qui vive Jongens B1 kampioen
Uithoorn - Op 12 mei was de dag
dat het moest gaan gebeuren voor
de JB1 van Qui Vive tegen die van
Hurley.
In de voorcompetitie was dit team
helaas te laag ingedeeld en ondanks meerdere pogingen van het
bestuur en haar Technisch Directeur om deze ploeg in een hogere
klasse te laten spelen was de KNHB
niet te vermurwen.
Uitslagen met dubbele cijfers waren geen uitzondering, was niet leuk
voor de tegenstanders en ook niet
leerzaam voor de mannen zelf.
De “jonge” trainers Tim & Tim zijn

AH Jos van den Berg toernooi
in één woord fantastisch!

Uithoorn - Zondagochtend 13 mei;
Sportpark De Randhoorn ligt er om
08.00 uur ’s ochtends nog verlaten
bij. Moeders worden thuis nog even
snel verwend met een ontbijtje op
bed, maar dan is het toch echt tijd
om naar de Legmeervogels te vertrekken voor het AH Jos van den
Berg E en F toernooi.
Omdat het aantal aanmeldingen alle verwachtingen heeft overtroffen,
word er gespeeld in een ochtenden een middagronde. De eerste 50
teams spelen hun poulewedstrijden tot 12.00 uur en kregen daarna allemaal hun prijs uitgereikt.

Ook ’s middags werd er door bijna 50 teams vol overgave gespeeld.
Rond 16.15 uur waren alle wedstrijden gespeeld en kregen ook deze
deelnemers hun vaantjes en felbegeerde beker uitgereikt. Of het nou
een 5e plek of een 1e plek was; iedere beker werd vol enthousiasme
in ontvangst genomen.
Op de velden heeft iedere speler zijn
stinkende best gedaan en wat is het
heerlijk om te zien dat deze jonge
spelertjes helemaal opgaan in hun
spel. Mede dankzij het fantastische
weer was het al snel ook heel gezellig langs de velden. Stoeltjes wer-

den uitgeklapt en koffie wordt heerlijk in het zonnetje genuttigd. Broertjes en zusjes maken graag gebruik
van het springkussen, maar ook het
klikoschieten is enorm in trek! En
omdat het Moederdag was, werd
iedere moeder getrakteerd op een
mooie bloem.
De toernooicommissie van de Legmeervogels kijkt terug op een fantastisch toernooi. Hiervoor bedanken zij uiteraard hun vrijwilligers en
scheidsrechters, maar natuurlijk ook
hun hoofdsponsor AH Jos van den
Berg!

met de jongens rond de tafel gaan
zitten om de doelstellingen met dit
team te bespreken.
Nummer 1 was voor iedereen het
kampioenschap. Op nummer 2 dat
dit moest gaan gebeuren met goed
samenspel in goede onderlinge
goede sfeer en ten derde dat iedere
speler individueel beter zou worden.
Alle drie de doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. Deze groep jonge beesten (JB) trainde elke week,
weer of geen weer, driemaal met elkaar om maar beter te worden.
Er werd dit seizoen maar 1x verloren en dat was tegen hun directe

concurrent HBS, alle overige wedstrijden werden winnend afgesloten
en dus werd 12 mei het meer dan
verdiende kampioenschap behaald
en gevierd. Trainer Tim B & Tim G,
manager Frank en de spelers Tobias, Roeland, Hidde, Wouter, Max V,
Jitte, Thijmen, Casper, Max D, Peter, Rens, Pim en Martijn bedankt
aanstaande zaterdag nog eenmaal
vlammen in het Wagner stadion tegen Amsterdam en gefeliciteerd
met dit kampioenschap.
Qui vive heren 1 gaat een mooie
toekomst tegemoet met deze aanstormende talenten.
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Boule Union Thamen
moederdagtoernooi
Uithoorn - Om bezoek aan de moeders niet te dwarsbomen heeft Boule Union Thamen haar Moederdagtoernooi sinds 2010 verplaatst naar
de zaterdag voor Moederdag.
Eenentwintig leden waren in de gelegenheid om deel te nemen. Tien
dames en elf heren vormden gemengde equipes. Negen doubletten
en één triplette speelden drie partijen in wisselende samenstelling. De
wedstrijdleiding was in handen van
Jaco de Haan en hij had weer gezorgd voor veel planten als prijzen.
Het is een echt recreatief toernooi
waarbij wel flink om de winst gestreden werd.
Elke equipe bestond uit een man en
een vrouw, terwijl het triplet uit twee
mannen en een vrouw was samengesteld.
In de doubletten beschikt elke speler/speelster over drie boules en in
een triplette over twee boules. In
beide gevallen dus zes boules per
equipes. Daardoor is het mogelijk
om een triplette tegen een doublette te laten spelen, waardoor er niemand een partij aan de kant hoeft
te zitten. De partijen werden in een
heerlijk zonnetje afgewerkt. Na drie
partijen werd een apart individueel
klassement opgemaakt voor de dames en voor de heren opgemaakt.
Zowel bij de dames als de heren
eindigden de nummers 1 en 2 met
drie gewonnen partijen, dus moest
het puntensaldo de plaats bepalen.

Thamen op vier woensdagmiddagen bouleles geven aan belangstellenden. Kijk voor meer informatie
hierover en over Boule Union Thamen en het petanque (jeu de boules) binnenkort op www.buthamen.
nl of neem contact op met Henk van
Rekum, 06-12390091.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom op onze clubavonden op dinsdag en donderdag en de clubmiddag op woensdag aan de Vuurlijn bij
het honkbalveld.

Ton en Wim winnaars van
zware vluchten
Regio - Dit weekend stonden er
twee vluchten op het programma
voor de duiven van de leden van
PV Rond de Amstel. Het werden
zware vluchten voor de duiven die
een harde tegenwind uit het Noord
Westen moesten trotseren, daarbij
was het ook nog best koud voor de
tijd van het jaar.
De kortste vlucht vanuit Pommerouel werd gewonnen door de inmiddels zeer bekende duif “De 37” van
Ton Duivenvoorde uit De Hoef. De
duiven werden gelost om 08:15 uur
en arriveerde om 11:10 uur bij Ton
op het hok. Deze duif legde de afstand van 211 km. af met een snelheid van 1203 m/min., wat betekent ruim 72 km. p/uur. Werkelijk
een zeer goede prestatie onder deze zware omstandigheden.
De andere lange vlucht kwam vanuit het Franse Chateaudun. Dit betekende dat de duiven gemiddeld zo’n
525 km. moesten afleggen. Het werd
een fraai succes voor Wim Wijfje uit
De Kwakel die de eerste duif klokte om 15:48 uur. De duiven waren
‘s morgens om 08:00 uur gelost en
ze hadden net geen 8 uur nodig om
deze afstand te overbruggen.
Richard van den Berg uit De Kwakel maakte het succes voor de Kwakelaars compleet door als 2e te ein-

De eindstand van de beste vijf werd
als volgt:
Dames
1 Tine Siegel
3
31
2 Eef Krijtenberg
3
16
3 Ep Depping
2
10
4 Ina Hoekstra
2
7
5 Mia van Duijkeren 2
6
Heren
1 Bert Hoekstra
2 Klaas Depping
3 Hans v/d Wal
4 Jaco de Haan
5 Tomoki Ito
In de maand juni zal

Inschrijven avondvierdaagse
Uithoorn-De Kwakel

3
23
3
17
2
13
2
9
2
7
Boule Union

digen en werd daarmee 1e in de Bpoule.
Leo van de Sluis uit Uithoorn werd
knap 3e.
Wim werd 11e in Rayon F tegen
1723 duiven en 26e van heel NoordHolland, waar ruim 10.000 duiven deelnamen.Voorwaar een beste prestatie!!

Uithoorn - De avondvierdaagse
door Uithoorn en De Kwakel 2012
gaat weer van start met een vóórinschrijving voor de individuele wandelaars van 5, 10 en 15 km
op woensdag 30 mei van 19.00 tot
20.00 uur in sporthal De Scheg, Arthur van Schendellaan 100a. Voor
de scholen zijn de inschrijfmogelijkheden digitaal doorgegeven. Het
inschrijfbedrag is voor bondsleden 3.00 en voor niet leden 4.00 p.p.
eveneens kunt u nog inschrijven op
4 juni in De Scheg, het inschrijfbedrag is dan 4,00 voor bondsleden en
voor niet leden. 5,00 p.p.
De wandelavonden zijn op 4 tot en
met 7 juni met een starttijd vanaf 18.00 uur. Ook dit jaar weer voor
elke avond een andere startlocatie
met nieuwe routes enigszins aangepast aan de vele wegwerkzaamheden en omleidingen. Op maandag 4
juni met een startlocatie in Sporthal
De Scheg aan de Arthur van Schendellaan, de 10 km wandelaars gaan
richting Bovenkerk, de 5 km wandelaars door de Biezenwaard, Libellebos en Europarei. Voor dinsdag 5 juni is de startlocatie bij S.G. Thamen,
Den Uyllaan en waarbij de route is

uitgezet door Thamerdal en Zijdelwaard, de 5 km wandelaars vinden
hun weg door het Burg. Kootpark.
Woensdag 6 juni startlocatie op het
Evenemententerrein in De Kwakel,
te bereiken via de Anjerlaan en de
Vuurlijn waarbij voor de 10 km wandelaars een route is uitgezet via de
Amsteldijk-zuid en de Vuurlijn, deze is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.. De 5 km wandelaars
gaan door het tuinbouwgebied en
De Kuil. Donderdag 7 juni startlocatie op het Evenemententerrein aan
de Randhoornweg in Legmeer-West
met een route door de Legmeer met
een extra rondje langs de busbaan
door Zijdelwaard. Voor de muzikale afsluiting is op de route een verzamelpunt op het speelveld tussen
het Legmeerplein, Zonnedauw en
In Het Midden om daar vandaan terug te gaan naar het Evenemententerrein en waar een steelband daar
zorg draagt voor wat extra muzikale omlijsting.
Voor de 15 km wandelaars zijn
routes uitgezet naar Bovenkerk, Aalsmeer, De Hoef en langs
de grenzen van Uithoorn aan de
Amstel. Info 0297-567562

De uitslagen:
Pommerouel
1e Ton Duivenvoorde, DeHoef
2e Theo Kuylenburg, Amstelhoek
3e Hennie Pothuizen, Vinkeveen
4e Ron den Boer, Uithoorn
5e Snoek / Govers, De Kwakel
6e Martin v.d. Hoort, Uithoorn
7e Cor van Bemmelen, De Hoef
8e Peter Bosse, Uithoorn
9e Hans Half, Amstelhoek
10e Martin Bosse, Uithoorn
Chateaudun
1e Wim Wijfje, De Kwakel
2e Richard v.d. Berg, De Kwakel
3e Leo v.d. Sluis, Uithoorn
4e Ron den Boer, Uithoorn
5e Hans Half, Amstelhoek
6e Verweij / Castricum, Mijdrecht
7e Paul Baars, Uithoorn
8e Hennie Pothuizen, Vinkeveen
9e Ton Duivenvoorde, De Hoef
10e Peter Bosse, Uithoorn

Bridgevereniging De Legmeer

Springschans jongens groep
In positie voor de eindsprint 5/6 door in regiofinale

Wildwater weekend
Michiel de Ruyter in Arras
Uithoorn - Afgelopen weekend
heeft de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter haar
jaarlijkse wildwater weekend in Arras, Frankrijk georganiseerd. Elk
voor jaar trekt een groep van ongeveer dertig kajakkers naar Arras
om daar hun vaardigheden voor het
varen op wildwater te trainen en te
verbeteren. De baan in Arras is een
kunstmatig aangelegde baan die
voor alle niveaus bevaarbaar is.
Door in het midden of onder in de
baan in te stappen konden de kajakkers met weinig ervaring op wildwater goed hun eerste schreden op
dit pad zetten. Leuk om te zien was
dat kajakkers die vorig jaar de ouder/kind cursus voor wildwater varen hadden gevolgd al volop het geleerde in de praktijk konden bren-

gen. Overigens organiseert Michiel
de Ruyter ook dit jaar na de zomer
vakantie weer een ouder/kind cursus wildwater varen voor beginners. Meer informatie hierover is op
de site van de vereniging te vinden,
www.mdr.nu .De meer gevorderden
lieten zich echter niet tegen houden
om de hele baan te bevaren en zelfs
nog meer pompen in werking te
stellen, waardoor de baan nog sneller en wilder werd.
Dit bood goed de gelegenheid om
moeilijkere manoeuvres en freestyle
oefeningen uit te voeren.
Al met al kijken alle deelnemers terug op een zeer geslaagd weekend
en kijkt men nu al weer uit naar de
volgende wildwater tochten die de
vereniging dit najaar organiseert
naar Duitsland en de Ardennen.

Inschrijving TVM Open
geopend
Mijdrecht - Het jaarlijkse Open
Toernooi van Tennis Vereniging
Mijdrecht vindt plaat van 16 tot en
met 24 juni. Ook dit jaar zullen er,
naast de vele spannende wedstrijden, allerlei rondom de baan worden georganiseerd zoals de bekende Hollandse avond, een grote lote-

rij en feestavond met DJ. Van het EK
voetbal hoeft niemand iets te missen: alle wedstrijden kunnen op een
groot scherm gevolgd worden.
Inschrijven voor het toernooi kan via
de site: www.tvm-mijdrecht.nl tot en
met 29 mei.

Uithoorn - In de C- lijn, met 16 paren verreweg de grootste lijn van de
paren competitie, tekent zich inmiddels een kopgroepje van twee paren af. To van der Meer & Anne Tolsma rijgen de ene overwinning aan
de andere en liggen zodoende met
nu een score van 63,69% ruim voor
op het peloton. Ook Lidy Krug & Ada
van Maarseveen weten keurig het
wiel te houden door als tweede te
eindigen met 61,90%.
Marjan & Jan Wille knabbelden wat
van hun grote achterstand af door
nu derde te worden met 59,23%
evenals Gouke van der Wal & Herman Roelofs, die als vierde met
54,17% zich van verachter na voren
werkten. Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman benutten hun
vijfde plek met 53,87% om voorlopig de derde promotie plaats te bezetten. In de B- lijn verrasten Anton
Berkelaar & Wil van der Meer met
een overwinning van 58,33%. Daarmee hadden ze een banddikte voorsprong op Gerda Bosboom & Anneke van der Zeeuw die op 58,13% uitkwamen, maar daarmee wel op de
eerste plaats staan in de tussenstand. Nel & Adriaan Koeleman werden derde met 54,69% en die plaats
nemen ze ook in op de bevorde-

ringslijst. Als nummer vier kwamen
Marianne & Huub Kamp door met
52,50%, maar totaal moet er nog wel
het een en ander gebeuren. De vijfde plek was voor Gerda van Liempt
met steun van Elly Belderink, de dames kwamen tot 51,25%.
In de A- lijn ging de eer nu eens
naar Joop van Delft & Dick Licht
door Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister met 57,81 om 57,29% net te
verslaan. Het brengt de top positie
van Cees en Ruud natuurlijk absoluut niet in gevaar, maar Joop en
Dick staan nu wel derde totaal.
Mieke van den Akker & Cora de
Vroom volgden netjes met 55,73%
als derde gevolgd door Gerda Schavemaker & Jaap Kenter die met
53,65% vierde werden. Jan Egbers
& Ben Remmers sloten de avond af
met 52,60% als vijfde.
Nog twee avonden paren competitie
en dan is het weer gedaan voor dit
seizoen. Het nieuwe begint in september en daarvoor kunt u zich dus
alvast warm gaan lopen! Voor inlichtingen het secretariaat e- mail gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon 0297 567458. Bridgevereniging
De Legmeer speelt in de barzaal van
sporthal De Scheg, elke woensdagavond vanaf 19.45 uur.

Uithoorn - Na 3 speelrondes in Uithoorn te hebben gewonnen, was
het afgelopen woensdag tijd voor
de regiofinale Amstelland van het
schoolvoetbal voor Dion, Jaden, Luc,
Simon, Jens, Tygo, Olivier, Tom, Joris en Tim uit groep 5 en 6 van basisschool De Springschans. Om 2
uur moesten ze aantreden tegen
de Paulusschool uit Abcoude. Deze wedstrijd werd met 3-2 gewonnen. De wedstrijd erna was er geen
tegenstander en dus automatisch
weer winst. Hierdoor was een ge-

lijkspel tegen de Jan Hekmanschool
uit Ouderkerk a/d Amstel voldoende om de volgende ronde te bereiken. De jongens gingen fanatiek
van start en al snel werd de 1-0 gescoord. Ook de 2-0 viel nog in de 1e
helft en na een 3-0 in de 2e helft kon
de beker in ontvangst worden genomen.
De mannen mogen nu aantreden op
23 mei op het terrein van DCG tegen scholen uit de regio’s Amsterdam, Haarlem en Almere.

Wie heeft de langste
adem bij BVU
De Kwakel - Op maandag 7 mei
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 5e ronde in de laatstee
parencompetitie van dit seizoen. In
de A-lijn hebben Marineke & Martin
de leiding overgenomen van Hans &
Nico, maar het verschil is minimaal
(0,6). In de B-lijn is de top 5 gelijk
gebleven, maar ook hier zijn de verschillen minimaal. Met nog 2 weken
te gaan kan er dus nog van alles gebeuren.
De uitslagen:
A-lijn:
Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
58,04%
Marineke Lang
& Martin Kok
55,65%
An & Bert Pronk
54,76%
Huib van Geffen
& Lambert Koeter
54,17%
Marijke & Ger van Praag
53,87%
Ans Breggeman & Lia Guijt 51,79%
Monique Verberkmoes
& Jan van Beurden
51,49%

B-lijn:
Hennie & Sierk Goedemoed
Tini & Johan Lotgerink
Riki Spook & Hans Geels
Loes Kroon & Theo Vermeij
Jeanette Das
& Map Kleingeld
Cees Harte & Jan Visser
Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen

62,50%
61,61%
60,71%
59,23%
58,93%
56,85%
56,25%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Op de foto van links naar rechts: Liselot Bocxe, Fleur van Zwieten, Elise
Slurink, Luna Kanters, Alice Klaassen

Qui Vive Tennis:

Meiden onder veertien
kampioen!
Uithoorn – Uitgerekend op Moederdag moesten de tennismeiden van
Qui Vive-onder- veertien al vroeg
uit de veren. De tegenstanders uit
Alkemade kwamen op bezoek en
er moest minimaal gelijk worden
gespeeld om het kampioenschap
naar Uithoorn te halen. Begonnen
werd met twee dubbels waarvan
er één verloren en één gewonnen
werd. Van de volgende twee enkels
werd er één gemakkelijk gewonnen en eindigde de laatste, na een

1-1 in sets na tiebreak, nipt in verlies. Na vier spannende partijen eindigde de wedstrijd dus in 2-2: precies genoeg om kampioen te worden. Na afloop was het feest met
champagne en taart van de ouders,
een cadeautje en lovende woorden
van Wijnie Schmidt namens Qui Vive en een mooie bos bloemen van
Terra Nigra. Zo hadden de moeders
die vroeg op moesten, toch nog een
mooie bos op tafel aan het eind van
de ochtend!
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BADMINTONVERENIGING SPACESHUTTLE

VIERT 30 JARIG BESTAAN

Uithoorn - De sterspelers van het Nederlandse badminton Iris Tabeling en haar broer Robin Tabeling verzorgden
afgelopen weekend (12 mei 2012) een clinic in Sporthal De Scheg ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van
de Uithoornse badmintonclub spaceshuttle. Iris trainde met enthousiaste leden van de badmintonclub. Bij aanvang
moest iedereen de warming-up doen. Op de foto’s kunt u zien hoe iedereen sprong en rende. Daarna werd begonnen
met de technische en tactische training door de expert Iris Tabeling. Samen met haar broer illustreerde zij hun technische adviezen door hun spel. Na de clinic bedankt Peter de Rijk Ger Tabeling, die grote voortrekker van het plaatselijke badminton is. Hij was de eerste trainer van de club 30 jaar geleden. Mede dankzij zijn loyaliteit aan de club
heeft hij zijn dochter Iris en zoon Robin, Samantha en Jim bereid gevonden om deze wedstrijd te spelen voor badmintonclub club Space Shuttle.
Toernooitje
Daarna zijn er wedstrijdjes georganiseerd voor alle spelers van de badmintonclub.
Jong en oud spelen samen in een sportief opgezet toernooi.
Avond en diner
De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn van alle leden en hun partners in Het Oude Spoorhuis. Men genoot van heerlijke tapas en de wijn vloeide rijkelijk. Op de foto’s zijn de diverse leden van de feestcommissie te zien.
Zij maakten deze fantastische dag mogelijk.

