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KORT NIEUWS:

Omdat het
winkelcentrum
heropend is,
van 20 t/m
25 mei:

Fikse gaslucht
Uithoorn – Donderdagmiddag 12 mei kregen de brandweer en de politie meldingen
binnen dat er op de Molenlaan
een flinke gaslucht werd geroken. De brandweer was snel
ter plaatse en begon direct met
metingen. De gaslucht lijkt bij
chemische fabriek Rutgers - op
het terrein van voormalig Cindu - vandaan te komen. Ook
een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer is opgeroepen. Wat er precies aan de
hand is, is vooralsnog onbekend. Meer info volgt.
Foto: KaWijKo Media /
Timo Ossewaarde
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een welkom is en van kan genieten. Winkeliers doen mee met allerlei aantrekkelijke acties. Woensdagmiddag 25 mei kunnen kinderen nog eens extra hun hart ophalen met een speciaal voor hen georganiseerd feestelijk programma. De
activiteitencommissie van de winkeliersvereniging is de laatste maanden druk bezig geweest om het allemaal op te zetten met als credo: ‘Wij zijn Zijdelwaard’. Het winkelcentrum is niet alleen gerenoveerd, maar ook uitgebreid. Daar-

door zijn er meer winkels die zich
aan de consument presenteren. Er
is ook meer parkeerruimte bijgekomen. Zoals op het parkeerdek boven het winkelcentrum. Daar wordt
veel gebruik van gemaakt. Winkelcentrum Zijdelwaard is klaar voor
de toekomst en hoopt voor nu en later tegemoet te kunnen komen aan
de eisen die klanten stellen aan de
eigentijdse winkels die er zijn.
Meer over het winkelcentrum en de
feestelijke heropening ziet en leest u
elders in deze krant.

facebook.com/

Zie voor uitgebreide
informatie elders
in deze krant.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

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

www.goudwisselkantoor.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

0297-581698

Onderzoek naar aanleg
Uithoornlijn weer stapje verder
Uithoorn - Alle commotie over de
toekomstige aanleg van de Uithoornlijn ten spijt, gaat het onderzoek naar de eventuele realisering
van de lijn gewoon verder. Recent is
in het kader van de Planstudie wederom een rapport verschenen dat
dateert van eind april 2016, namelijk
een over het onderzoek naar mogelijke geluidsoverlast door een tram
over het tracé in Uithoorn waar die
is gepland. Het is een rapport van
ongeveer 50 pagina’s en levert informatie over meetgegevens langs
de lijn, toelichtingen, aanbevelingen
en geeft zelfs een dienstregeling
weer met het aantal trams per uur
vanaf ’s morgens 6 uur tot ’s nachts
24 uur… Het is samengesteld door
bureau Movares Nederland B.V. uit
Utrecht in opdracht van de Stadsregio Amsterdam. Omdat het enige tijd vergt door onze redactie om
het rapport aandachtig te bestuderen en daar conclusies aan vast
te binden, maar wij u de nieuwswaarde niet willen onthouden dat
het beschikbaar is, volstaan wij dit
keer met deze korte berichtgeving.
Een eerste indruk geeft aan dat uit
het onderzoek blijkt dat de toekomstige tram nauwelijks of slechts een
beperkt aantal overschrijdingen van
de wettelijk toegestane geluidsnormen veroorzaakt en dat langs het
tracé ‘op eenvoudige wijze’ maatregelen kunnen worden genomen om

zelfs die paar decibels binnen de
perken te houden. De tram zou volgens gegevens uit het rapport zelfs
minder lawaai veroorzaken dan een
(dieselaangedreven) bus. Belangstellenden – en die zullen er zeker
zijn langs het tracé – kunnen het
rapport downloaden vanaf de website www.stadsregioamsterdam.nl/

uithoornlijn. Klik op ‘rapporten Uithoornlijn en dan op ‘Quick scan trillingen Uithoornlijn’ (13-05-2016).
Het is echt de moeite waard om er
eens in te duiken! Ook al omdat een
aantal tools voor toekomstig in te
dienen bezwaren voor wat betreft
dit gegeven (geluidsoverlast) hiermee uit handen wordt geslagen.

Natuur dichtbij: N201
Uithoorn - In korte tijd is een interessant natuurgebied ontstaan rond
de nieuwe N201 nabij Uithoorn. Op
een willekeurige avond kun je zomaar 20 soorten vogels ontdekken.
Het gebied bij de Hollandse Dijk is
aangelegd als compensatie voor het
verloren gegane weidegebied. Een
klein dijkje zorgt voor een iets verhoogde waterstand zodat je een afwisseling krijgt van ondiep water
en land. Dat is de ideale voedingsbodem voor heel veel leven. Walter
Büsse van het IVN kan zeer onderhoudend vertellen over het gebied
en het leven daarin. De Bovenkerkerpolder bevatte vroeger 8m veen
boven het huidige maaiveld. Dat is
afgegraven om Amsterdam warm te
houden met de turf die er gestoken
is. De huidige kleibodem was vroeger een waddengebied. In het pas
gemaaide weiland zijn nog de glooi-

ingen te zien die in vroeger tijd de
geulen vormden waardoor het water wegstroomde. Zo vertelt Wal-

GEVRAAGD

Uithoorn - Aanstaande vrijdag
wordt winkelcentrum Zijdelwaard
op een feestelijke manier heropend. De renovatie is geheel achter de rug en ook de openbare ruimte is door de gemeente opnieuw ingericht. Sinds 2014 hebben bezoekers en klanten van de verscheidene winkels zich moeten behelpen bij
het parkeren en de bereikbaarheid
van winkels. Dat is nu achter de rug.
Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei is er
ter gelegenheid van de heropening
een feestelijke middag waar ieder-

zie onze site:
meerbode.nl

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

AH Roomboterappeltaartje
Vers uit onze oven
Per stuk

Alleen bij Albert Heijn Zijdelwaardplein, Uithoorn

Winkelcentrum Zijdelwaard
klaar voor de toekomst

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Uithoorn: Omgeving Zijdelwaardplein (220 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Qui Vive heren 1 in de
hoofdklasse
De Kwakel - Door de geweldige
prestaties van heren 1 is Qui Vive in
hockeyland weer eens goed op de
kaart gezet. In één week tijd niet alleen kampioen worden in de Overgangs-klasse A maar ook via de
play-offs een plaatsing in de Hoofdklasse afdwingen. Een historisch
moment in het bestaan van de club.
Zaterdag jl. hebben ruim 2000 supporters genoten van een fantastische wedstrijd aan de Vuurlijn. Het
hoofdbestuur heeft erg veel leuke reacties gehad. Niet alleen felicitaties uit de sportwereld maar ook
vanuit het bedrijfsleven in Uithoorn/
De Kwakel. Zij wil graag alle organisaties, instellingen, stichtingen, verenigingen en een sportschool die
het succes van zaterdag door hun
bijdragen mogelijk hebben gemaakt
enorm bedanken. Ook is zij het preventieteam van de brandweer Amsterdam/Amstelland, de politie en
de vrijwillige brandweer van Uithoorn zeer erkentelijk voor hun professionele bijdragen.
Beperkt
De bewoners in de omgeving van
de sportaccommodatie waren op
voorhand middels een brief geïnformeerd. Gelukkig is voor hen de
overlast zeer beperkt gebleven.
De afgelopen week heeft deze hockeyvereniging wederom bewezen evenementen van deze omvang aan te kunnen. In iets meer
dan een week tijd is alles georganiseerd vanuit een snel samengesteld draaiboek en een calamiteiter doorlopend over het gebied, de
planten en dieren die er te vinden
zijn. De prachtige gele voorjaarsbloemen blijken geen koolzaad maar
raapzaad te zijn. Alle bekende vogels
laten zich zien, maar ook zagen we

tenplan. Gedurende de gehele week
is een grote groep vrijwilligers eigenlijk continue bezig geweest om
alle zaken m.b.t. de wedstrijd, de
sponsors, het entertainment, de catering, de veiligheid, de parkeermogelijkheden, de techniek, de mediafaciliteiten, de club foto ’s/films
en de in- en externe communicatie te regelen. Elke avond vergaderingen van het kernteam of van kleinere groepen die elk verantwoordelijk waren voor een bepaald onderdeel. Meer dan 1000 apps zijn verstuurd om elkaar goed te blijven informeren, zaken af te stemmen en
te regelen. Zaterdagochtend rond
12.00 uur was alles gereed terwijl de
wedstrijd pas om 15.00 uur begon.
In totaal waren er ruim 80 leden, ouders en partners van leden op zaterdag actief bij de organisatie betrokken. Om 14.00 uur was ook een aantal mini ’s van de week aanwezig om
de spelers bij het betreden van het
veld op een originele wijze te begeleiden. De (nieuwe) sponsors hebben zich ook erg ingezet om veel activiteiten mogelijk te maken. Niet alleen met een financiële ondersteuning maar ook door het organiseren
van activiteiten alsmede het regelen
van zakelijke aangelegenheden.
Vanaf het volgende seizoen wordt
er in onze gemeente dus hockey
op het hoogste niveau gespeeld dat
erg veel aandacht van de media zal
krijgen en veel bezoekers zal trekken naar de accommodatie aan de
Vuurlijn.
een graspieper, gele kwikstaart, rietgors, oeverloper, een plevier en nog
veel meer. Walter zorgde voor een
boeiende avond voor DUS!-leden en
andere belangstellenden. Volgend
jaar doen we het Libellebos aan.

Kent u iemand die
een lintje verdient?
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum
08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

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

Sociaal loket

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

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

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

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

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Kent u iemand in uw omgeving
die een Koninklijke onderscheiding verdient? Zo ja, laat ons dat
weten voor 1 september 2016. Wie
weet, krijgt deze persoon dan in
april 2017 een lintje.
In Uithoorn en De Kwakel zetten veel
inwoners zich belangeloos en vaak
in alle bescheidenheid in voor het
maatschappelijk welzijn. Deze mensen kunnen in aanmerking komen
voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze moeten dan wèl worden
voorgedragen.
Hoe kunt u iemand voordragen?
Iedereen kan voor een ander een
Koninklijke onderscheiding aanvragen. Daarbij moet sprake zijn van
een of meer bijzondere verdiensten
van de voor te dragen persoon.
Criteria en aanvraagformulier
Op http://lintjes.nl/voordragen staan
de criteria om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Op diezelfde site staat
ook een aanvraagformulier. U
kunt ook het aanvraagformulier
downloaden van onze website. Het
aanvraagformulier kunt u eventueel
ook opvragen bij het bestuurssecretariaat (0297) 513111.

Voor het Platform zoeken wij op korte termijn een secretaris.
Wij zoeken iemand met afﬁniteit voor administratieve zaken,
die goed kan samenwerken en gevoel voor het Sociaal
Domein heeft.
Het Participatieplatform Sociaal Domein van de gemeente
Uithoorn heeft tot taak om het College van B&W te adviseren bij de
uitvoering van de drie wetten die onder het Sociaal Domein vallen.
T.w. de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet.

Doe het voor 1 september!
Vanwege een uitgebreide procedure moeten aanvragen voor de lintjesregen in april 2017 al vόόr 1 september 2016 bij de burgemeester binnen
zijn. Inwoners van Uithoorn en De
Kwakel kunnen de door hen volledig ingevulde en goed onderbouwde
aanvraag sturen naar burgemeester
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Aanvraag voor andere
gelegenheid dan lintjesregen
Een onderscheiding kan ook bij een
bijzondere gelegenheid worden uitgereikt, zoals een jubileum van een
organisatie. De behandeling van
zo’n aanvraag duurt zes maanden.
Houd u daar dus rekening mee bij
het indienen van een voordracht.

WERK IN UITVOERING
Verzakkingen langs de
Vuurlijn

Ter hoogte van sportvelden in De
Kwakel zijn een aantal verzakkingen
langs de weg. De gemeente heeft samen met Waternet de verzakkingen
ter plaatse beoordeeld. Deze gaat de
gemeente herstellen. De verzakkingen hebben niets te maken met de
conditie van de dijk. Dat is de conclusie van Waternet. De dijk is in orde en de verzakkingen hebben waarschijnlijk te maken met de aanwezige bomen. De bomen onttrekken water en/of opsluiting van rijbaan. Waternet zal de dijk de komende tijd wel in
de gaten blijven houden. De gemeente heeft asfaltboringen laten uitvoeren. Zij zijn nu aan het onderzoeken of
de rijbaan meer kantopsluiting nodig
heeft en wellicht een lichter ophoogmateriaal als fundatie moeten gebruiken. Kantopsluiting voorkomt dat ver-

harding wegloopt bij bijvoorbeeld hevige regenval of droogte. Deze informatie heeft de gemeente teruggekoppeld met de werkgroep VSP De Kwakel en Buurtbeheer De Kwakel.

Asfalteringswerkzaamheden

Op dinsdag 17 mei tot en met vrijdag
20 mei 201 voeren wij in de hele gemeente kleine reparaties uit aan het
asfalt. De wegen blijven gewoon open
maar u kunt enige hinder ondervinden
van de werkzaamheden. Als er een afzetting nodig is, dan geven wij dit met
borden aan of er staan verkeersregelaars. Hulpdiensten en openbaar vervoer krijgen altijd voorrang. De aannemer informeert direct omwonenden over de werkzaamheden. Kijk op
www.uithoorn.nl als u wilt weten wanneer wij op welke wegen aan het werk
zijn.

2 juni start consultatie
Uithoornlijn
Op 2 juni 2016 begint de consultatieronde voor de Uithoornlijn. Tot 30 juni 2016 kan iedereen reageren op de

Secretaris gezocht voor
Participatieplatform

voorliggende stukken. Op 1 juni staan
alle onderzoeken én de keuze van de
stuurgroep op www.stadsregioam-

Het Platform bestaat nu uit 12 leden verdeeld over drie
commissies, die zich elk bezighouden met één der wetsgebieden,
en een voorzitter. Het Platform komt één keer per maand bijeen
en de commissies 1 à 2 keer per maand om de adviezen voor te
bereiden.
Taken:
- Bijhouden van het archief,
- Agendabeheer, maken van de notulen,
- Contactpersoon met de Gemeente,
- Regelen van lopende zaken.
- De secretaris kan tevens deelnemen aan één der commissies.
- Tijdsbesteding ca. 4 uur per week.
Wij zoeken iemand met afﬁniteit voor administratieve zaken, die
goed kan samenwerken en gevoel voor het Sociaal Domein heeft.
Voor reacties en informatie kunt u terecht bij de voorzitter,
Robert Fasten robertfasten@hotmail.com

Pas op voor oplichters
Bij de gemeente Uithoorn komen
meldingen binnen van personen,
die bij mensen aanbellen of zij
mee willen doen aan vervanging
/ onderhoud van riool en/of waterleidingen. Ze doen zich voor als
medewerker van de gemeente. De
gemeente heeft hier echter helemaal niets mee te maken. Vandaar
deze waarschuwing.
Verkoop aan de deur is niet verboden, maar gemeente en politie adviseren op uw hoede te zijn wanneer
verkopers bij u aanbellen. Neem de
volgende richtlijnen in acht:
- Laat personen die aan de deur
komen en waarmee u geen afspraak heeft nooit zomaar binnen
in uw woning.
- Laat verkopers alleen binnen na
legitimatie. U moet er van overtuigd zijn dat u te maken hebt met
een betrouwbaar bedrijf.
- Controleer of de werkzaamheden
via de krant of bewonersbrieven

sterdam.nl/uithoornlijn Op maandag
13 juni kunnen belangstellenden zich
laten informeren én reageren tijdens
een inloopbijeenkomst. Deze wordt
gehouden van 17.00 tot 21.00 uur in
de Thamerkerk aan de Amsteldijk in
Uithoorn. De reacties worden gebundeld in een reactienota die straks on-

-

zijn aangekondigd. De gemeente informeert vrijwel altijd vooraf
over werkzaamheden of activiteiten.
Bel de politie als u het niet vertrouwt: 0900-8844 (of het alarmnummer 112 bij grote spoed).

Kijk voor meer informatie voor verkoop aan de deur op www.consuwijzer.nl of bel met: 088 – 0707070.

derdeel is van de besluitvorming of de
Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, betaalbaar en wenselijk is. Besluitvorming door de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de Regioraad
van de Stadsregio Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
is voorzien in het najaar van 2016.

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

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

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van

de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 5. Inzageperiode 25 maart
2016 datum tot en met 5 mei 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
- Ontwerpwijzigingsplan Drechtdijk 56. Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19
mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode 8 april 2016 tot en
met 19 mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 90 en ontwerpbesluit Hogere waarde
(Wet geluidhinder). Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19 mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-VG01), Noorddammerweg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-VG01), Randweg 101 (NL.IMRO.0451.WPRandweg101-VG01), Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRandweg105-VG01). Inzageperiode 6 mei 2016 tot en met 16 juni 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Tussen Amsterdamseweg en Thamerlaan / Prins Bernardlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van kabels. Ontvangen 26 april 2016.
De Kwakel
- Pastoor L. Pullenlaan 9, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen

WWW.UITHOORN.NL

van een steiger en het realiseren van een onderheide terrassen. Ontvangen
28 april 2016
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te
noemen aanvraag:
De Kwakel
- Linie nabij 1a, het oprichten van een woning.

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 3, vergunning aan Scouting Admiralengroep voor het
organiseren van de 32e Admiralencup op 11 t/m 13 mei 2016. Bezwaar t/m
14 juni 2016.
- J.A. van Seumerenlaan 3, onthefﬁng art.35 Drank- en Horecawet aan Scouting Admiralengroep voor het organiseren van de 32e Admiralencup op 11 t/m
13 mei 2016. Bezwaar t/m 14 juni 2016.
- Joh.Enschedeweg 21, vergunning kabels en leidingen voor het verzwaren van
een bestaande aansluiting naar 3x 160A. Bezwaar t/m 22 juni 2016.

De Legmeer (Buitendijks, Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning aan Van der
Stad Amusement vof voor het organiseren van een kermis van 11 t/m 16 mei
2016. Bezwaar t/m 15 juni 2016.
- Randhoornweg 100. Verklaring van geen bezwaar aan de activiteitencommissie Legmeervogels voor het organiseren van het Sport en Spel weekend van
10 t/m 12 juni 2016.

Dorpscentrum
- Johan de Wittlaan 83, Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van
drie Nix-parties voor jeugd t/m 17 jaar door Sportservice Haarl’meer/What’s
Up op 21 mei, 18 juni en 17 september 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan THIB organisatie voor het
organiseren van een braderie op 14 mei, 16 juli en 22 oktober 2016 van 9.00
tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 20 juni 2016.
- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van
het Amsterdam International Open Canoepolotournament op 21 en 22 mei
2016.
De Kwakel
- Iepenlaan 28, omgevingsvergunning voor het realiseren van een brug. Bezwaar: t/m 13 juni 2016.
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Winkelcentrum
Zijdelwaard klaar
voor de toekomst
Feestelijke heropening op
vrijdag 20 mei 16.00 uur

Uithoorn - Na 18 maanden van verbouwing, renovatie en nieuwbouw
is winkelcentrum Zijdelwaard begin
dit jaar door aannemingsbedrijf Dura
Vermeer opgeleverd. Klanten en bezoekers van het winkelcentrum hebben tijdens de verbouwing veel geduld weten op te brengen voor en
overlast die er was, ook al viel dat gelukkig grotendeels mee. Het was voor
iedereen af en toe wel behelpen tijdens de verbouwing, maar nu is het
klaar. Men heeft de beschikking over
een ultramodern en gezellig winkelcentrum met een goed en gevarieerd aanbod van ruim 40 winkels. Inclusief goede parkeervoorzieningen,
een nieuwe uitstraling met ‘alles onder één dak’ en een nieuwe website
(zie www.zijdelwaardplein.nl). Kortom, eindelijk tijd voor een feestje om
de heropening te vieren.
Bedanken
Vooral om iedereen te bedanken die
trouw is gebleven aan de winkeliers
in het winkelcentrum. Die dragen ook
bij aan het feestprogramma met leuke
aanbiedingen en acties. Het feestprogramma is opgezet door het bestuur
van de winkeliersvereniging waarvan
de ‘activiteitencommissie’, bestaande uit Marieke van der Wurff (Van der
Wurff Makelaars), Miriam Rosekrans
(Esprit de Boet), Maryce de Hollander
(Nelson schoenen) en Joep Szejnoga
(Kapper ‘Joepsze’), zich enorm heeft
ingespannen om een voor iedereen
zo leuk en aantrekkelijk mogelijk aanbod in elkaar te zetten op vrijdag 20
(officiële heropening om 16.00 uur),
zaterdag 21 en woensdag 25 mei. En
dat is gelukt. Compliment! Uitgebreide informatie daarover ziet u elders
op deze pagina en de bijbehorende
advertentie in deze krant.
Een blik terug
Eerst nog even een korte terugblik in
de tijdlijn. Het huidige winkelcentrum
dateert van 1985 toen het na de grote brand die het winkelcentrum verwoestte uit de as herrees. In 2010 was
het formeel aan het einde van zijn economische levensduur. Ruim vóór dat
tijdstip waren er al plannen om het
winkelcentrum te renoveren en aan
te passen aan de moderne eisen van
de tijd. Maar het heeft lang geduurd
alvorens het zover was. In maart 2011
werd na 8 jaar (…) praten en onderhandelen tijdens een vergadering
door toenmalig eigenaar van het winkelcentrum Delta Lloyd Vastgoed in
samenspraak met de gemeente Uithoorn, planontwikkelaar WPM Retail,
de winkeliersvereniging en de klankbordgroep van bewoners, eindelijk de
daad bij het woord gevoegd om het
winkelcentrum te gaan verbouwen.
De plannen lagen klaar. Op 12 december van dat jaar werd het officieel naar
buiten gebracht met een inloopavond
voor de inwoners van Uithoorn in de
Brede School. Toch was het pas in juni 2013 dat de gemeenteraad ermee
instemde en de wijziging van het bestemmingsplan goedkeurde.

Feestprogramma

10 maanden
Vervolgens duurde het nog 10 maanden voordat in april 2014 voormalig wethouder Jeroen Verheijen het
daadwerkelijke startschot voor de
verbouwing gaf met de eerste sloophandeling van het pand aan de Zijdelrij waarin Apotheek Mediq was gevestigd. De panden waarin de Rabobank
en Trekpleister zaten volgden kort
daarna. Vervolgens werd het ‘lege terrein’ bouwrijp gemaakt en werd op
5 september aan de Heijermanslaan
onder grote belangstelling symbolisch de eerste paal voor uitbreiding
van het winkelcentrum in de grond
geslagen. Symbolisch, omdat daarna alle heipalen in de grond zijn ‘geschroefd’ om trillingen te voorkomen.

Vrijdag 20 mei:
Het winkelcentrum wordt versierd
met ballondecoraties. Om 12.00 uur
wordt het startsein gegeven met het
aansnijden van de 25 meter (…) lange taart die door bakker Hulleman ter
gelegenheid van de heropening is gemaakt. Alle bezoekers krijgen die middag een stukje taart met gratis koffie, thee of een drankje tot 16.00 uur.
Gouwe Gozers (in rode pakken) zijn
uw gastheren en heten alle bezoekers
van harte welkom, helpen met boodschappen doen, tillen van zware tassen enz. Charmante gastvrouwen delen gratis Zijdelwaard jute shoppers
uit en In de passageruimte is live music. Om 16.00 uur is de heropeningshandeling gepland op het ‘pleintje’
(de hal) voor de ingang van supermarkt Jumbo. Wethouder Polak zal
samen met Marieke van der Wurff en
een vertegenwoordiger van Sectie 5
de handeling verrichten. Het geheel
wordt muzikaal omlijst door de Imperial Power Blazers van de Vocal Company. Er vindt ook een theatrale ballon-act opgevoerd. Iedereen is van
harte welkom dit bij te wonen.
Zaterdag 21 mei:
Vanaf 12.00 uur staat het winkelcentrum in het teken van Fashion & Lifestyle! Om 12.00 uur, 13.00 uur, 15.00

uur en 15.45 uur is er een spetterende fashionshow ‘Colors of Spring’ genaamd, waarbij de modewinkels van
winkelcentrum Zijdelwaard hun collectie lente-en zomerkleding presenteren. Van 13.30 uur tot 15.00 uur
geeft de bekende TV-stylist Fred van
Leer (39) kledingadviezen aan de bezoekers! Wil je dus van een professional weten hoe je je het beste kunt kleden, kom dan advies vragen aan Fred
die vanaf zijn 25e al werkzaam is als
stylist. Fred verzorgt voor talloze artiesten, TV programma’s, tijdschriften en presentatoren de styling. Sinds
2009 wordt hij regelmatig gevraagd
om aan diverse TV programma’s mee
te werken In de rol van stylist, deskundige, coach en presentator amuseert
hij met succes tal van kijkers. Fred is
kortom een veelzijdige (kleding)stylist die zich vanwege zijn achtergrond
en ervaring in elke opdracht kan inleven. Fred verzorgt presentaties op locatie, geeft persoonlijk advies op evenementen en is op aanvraag personal
shopper. Om 15.00 uur is er een ‘meet
& greet’ met Fred van Leer! Daarnaast
is er een kleurenadviseuse, nagelstyliste en een coach persoonlijke ontwikkeling aanwezig. Vanzelfsprekend
zijn ook de Gouw Gozers er weer om
iedereen welkom te heten en delen
de gastvrouwen net zoals op vrijdag

weer de mooie jute Zijdelwaard-shoppers uit.
Woensdag 25 mei
Vanaf 12.00 tot 17.00 uur is feest voor
de kinderen. Van 12.00 tot 15.00 uur is
er een Sing-Along-Show en een ‘meet
& greet’ met sneeuwkoningin Elsa, Anna en Olaf. De sneeuwkoningin is bekend van de Disney animatiefilm Frozen. Alle kinderen kunnen meezingen
en op de foto gaan.
Hou je van dansen? Om 15.00 uur
geeft danser, choreograaf en acteur
Juvat Westendorp (26), bekend van
‘So you think you can dance’ bij RTL5
en GTST bij RTL 4 (in de rol van Ardil
Baydar) een spectaculaire dansdemonstratie waarna elk kind met hem
kan meedansen! Er is ook een workshop waaraan kinderen kunnen deelnemen. Juvat is Zaandammer en heeft
er een populaire dansschool. Als ambassadeur van CliniClowns zet Juvat
zich onder meer in voor zieke kinderen en trekt hij ook het land in om op
te treden en te dansen met deze kinderen. Hij geeft al 8 jaar les aan opkomende dansers, middelbare scholieren en moeilijk opvoedbare kinderen
met bijvoorbeeld autisme of ADHD.
Hij is een van de jongste meest cultureel ondernemende talenten van ons
land.

Daarna verliepen de
werkzaamheden vlot
en werd in fasen het
winkelcentrum gerenoveerd en nieuwbouw
gepleegd.
Daarbij zag aannemer Dura Vermeer
kans om het zodanig
te doen dat winkeliers en klanten er zo
weinig mogelijk last
van zouden ondervinden. Vrijdagmiddag 13 maart 2015
werd aan de Zijdelrij boven het ‘pleintje’
voor de ingang van
de Jumbo super het
hoogste punt bereikt
wat vanzelfsprekend
werd gevierd en zaterdags een vervolg
kreeg. Daarna ging
het snel. In juni vorig jaar werd de nieuwe en 2.000 m2 grote supermarkt Jum- De activiteitencommissie: v.l.n.r. Marieke van der Wurff,
bo geopend en werd Maryce den Hollander en Miriam Rosekrans. Niet op de
het parkeerdek met foto: Joep Szejnoga
plaats voor 118 auto’s boven het winkelcentrum in ge- paar lege ruimten nog ingevuld worbruik genomen. Als laatste fase volg- den door ondernemers. Maar al met
de de ombouw van de Zijdelrij in een al kan je spreken dat we met de offipassage en werd de voorkant van het ciële heropening en de bijbehorenwinkelcentrum verder afgewerkt. Be- de festiviteiten de verbouwingsfase
gin januari 2016 was men zover dat afsluiten en het winkelcentrum klaar
de aannemer het gerenoveerde win- is voor de toekomst. De eerste twinkelcentrum op details na kon opleve- tig jaar kunnen we er zeker weer teren. Met details wordt bedoeld de af- gen. Dat is ook prettig voor alle winkewerking van winkelruimten die er bij lier die vanaf heden hun klanten weer
zijn gekomen en bestaande die verla- op een normale manier kunnen ontten zijn omdat winkels intern zijn ver- vangen. Het winkelcentrum is van alhuisd. Voorts was de inrichting van le kanten goed bereikbaar en we zien
de openbare ruimte rondom het win- als winkeliersvereniging de toekomst
kelcentrum nog niet klaar. De bestra- dan ook met vertrouwen tegemoet,”
ting moest nog gebeuren en ook dat laat Marieke van der Wurff als voorzal deze week volgens de gemeente zitter van de winkeliersvereniging wehelemaal gereed zijn. Het winkelcen- ten. “Donderdagavond 19 mei nemen
trum is overigens van eigenaar veran- we alvast een voorproefje op de festiderd. Delta Lloyd Vastgoed heeft het viteiten met een besloten feestje voor
per 1 januari dit jaar verkocht aan in- de winkeliers, hun medewerkers en
vesteringsmaatschappij Sectie 5.
genodigden. Vrijdag 16.00 uur vindt
op het ‘pleintje’ voor de Jumbo de ofWij zijn Zijdelwaard
ficiële heropening plaats waar enkeOmdat door de verbouwing meer le sprekers het woord zullen voeren.
ruimte beschikbaar kwam zijn er ook Er komen ook vertegenwoordigers
acht nieuwe winkels bijgekomen. Er van Delta Lloyd Vastgoed, van wie we
zijn nog een paar winkelruimten be- trouwens een bijdrage hebben gehad
schikbaar waaraan wordt gewerkt voor de festiviteiten, naast die van de
om ook die bezet te krijgen. Het liefst nieuwe eigenaar Sectie 5 en het voorziet men winkeliers met een speciaal malige WPM.
assortiment waardoor de diversiteit
van het aanbod nog meer wordt ver- Grote taart
groot. Ook de openbare ruimte heeft Maar eerder, om 12.00 uur zijn de
veel werk en tijd gekost. Aannemings- feestelijkheden in het winkelcentrum
bedrijf Van Amerongen heeft in op- al begonnen met het aansnijden van
dracht van de gemeente zijn best ge- een liefst 25 meter lange taart in de
daan om het allemaal op tijd voor el- passage, waar elke bezoeker een stukkaar te krijgen. Het resultaat is een je van krijgt. De taart is gemaakt door
ruim en goed toegankelijk parkeer- bakker Hulleman. Een feestprogramterrein en een invulling van de om- ma met allerlei optredens, shows en
geving die past bij het winkelcentrum optredens voor jong en oud. En na(groenvoorziening).
tuurlijk hebben alle winkeliers spetteIn tegenstelling tot vroeger vindt men rende feestaanbiedingen. Het wordt
nu alle winkels onder één dak. “Wij super!” Aldus een opgetogen Marieke.
voelen ons als winkeliers sterk verbonden met het winkelcentrum en Intussen is het prettig te constatewillen dat uitstralen naar onze klan- ren dat niet alleen steeds meer klanten. Dit onder het credo’ Wij zijn Zij- ten uit Uithoorn maar ook uit de nadelwaard’. Het geheel vernieuwde bije omgeving, waaronder De Ronde
en uitgebreide winkelcentrum moet Venen, winkelcentrum Zijdelwaard
daarbij gezien worden als een ver- bezoeken. Ideaal zijn de nieuwe mobindende factor. Want het winkelcen- gelijkheden om zowel aan de voortrum moet ook voor onze klanten als kant als aan de achterkant en op het
een warm bad voelen om hun bood- bovendek van het winkelcentrum te
schappen te doen, gezellig te winke- parkeren. Altijd kunt u met de winlen en te genieten van het omvangrij- kelwagen heen en weer naar uw auke aanbod. Kortom, als winkeliers ho- to via de rolbaan of lift. Voor degenen
pen wij dat ook consumenten het ge- die overdekt willen staan is die mogevoel van ‘Wij zijn Zijdelwaard’ zullen lijkheid er bij de achteringang van de
ervaren als zij hier rondlopen.
Jumbo super aan de Heijermanslaan.
Het winkelcentrum is vanzelfsprePrettig
kend voor zowel rolstoelers als seniHet is tenslotte ook hun winkelcen- oren goed en vriendelijk toegankelijk.
trum,” aldus Miriam Rosekrans van de De winkeliers heten u altijd van haractiviteitencommissie. “We zien na- te welkom gedurende de openingstuurlijk graag dat zo snel mogelijk de tijden.
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Ben jij een bruistabletje
of zuigtabletje?
De Kwakel - Ben jij een bruistabletje of zuigtabletje? Dat is één
van de kernvragen tijdens de gratis kennismakingsworkshop van Boven de Lijn op maandag 23 mei op
de Boterdijk 27 in De Kwakel. Deze
succesvolle methodiek, ontwikkeld
door Uithoornaar Berry Koeleman,
biedt concrete handvatten voor een
plezieriger en succesvoller leven,
zowel op de werkvloer als privé. Het
leven kent hoogte- en dieptepunten.
Zelfs de meest succesvolle leiders
en positief ingestelde mensen lopen
wel eens vast in hun werk, relaties
of privéleven. Ze belanden ‘onder de
lijn’; ze zijn ongelukkig, ze klagen en
voelen zich slachtoffer van de situatie. Hoe je omgaat met negatieve situaties en mensen die je leven nadelig beïnvloeden, bepaal je zelf. De
kunst is om in zo’n geval weer ‘boven de lijn’ te komen. Want dan ben
je opgewassen tegen minder positieve zaken, voel je je vol energie en
gaat het leven je makkelijker af.
Instanties
Steeds meer ondernemingen en instanties zijn doordrongen van het

feit dat een gelukkige werknemer
de meest efficiënte en productieve
werknemer is. Gelukkige werknemers betekent een lager ziekteverzuim en betere (financiële) resultaten. Geen wonder dat steeds meer
bedrijven investeren in het plezier
en geluksgevoel van hun werknemers. De Boven de Lijn methodiek
helpt je om een inspirerende leider,
een betere ondernemer of werknemer en een leuker mens te zijn. De
sleutel tot succes ligt in jezelf. Wees
die prettige collega, inspirerende leider, fantastische ouder en/of
warme partner en focus op positief
denken en doen! Berry Koeleman is
de drijvende kracht achter Boven
de Lijn en tevens de auteur van het
boek ‘Boven de Lijn’. Hij traint en adviseert ondernemers en directie- en
managementteams in binnen- en
buitenland. Koeleman is een ondernemer in hart en nieren, hij bracht
een tiental eigen bedrijven tot grote bloei. Zijn financiële achtergrond,
trackrecord en ondernemersgeest
maken hem tot de ideale sparringpartner voor ondernemers die willen groeien en succesvol willen zijn.

Veel afwisseling in nieuw
seizoen SCAU
Uithoorn – De Stichting Culturele
Activiteiten Uithoorn (SCAU) presenteert een afwisselend nieuw programma voor september 2016 tot en
met april 2017. Eén keer per maand
op zondagmiddag om 14.30 uur in
de Thamerkerk aan de Amstel kan
het publiek genieten van harp, flamenco (gitaar), dwarsfluit, jazz uit
de jaren ’50, viool en piano, een

vechtclown, tangomuziek en een
theaterconcert over verwondering.
In het openingsconcert op 25 september a.s. laat Juliana Myslov haar
harp dansen met o.a. de spectaculaire “Spinnen-suite” van Patterson.
Zo hebt u de harp nog nooit gehoord! Zij is winnares van het Internationaal Harp Concours van 2014
en een protégée van Remy van Kesteren. Op 16 oktober combineert
flamencogitarist Eric Vaarzon Morel in zijn programma ‘De Waterdrager’ muziek uit zijn twee thuislanden Spanje en Nederland. Op
20 november speelt Eleonore Pameijer, begeleid door Andrei Banciu
op piano, o.a. ‘dwarse’ fluitmuziek
van de Nederlandse componist Leo
Smit, naast Schumann en Fauré. Op
18 december gaan we met Jazztrio
JUUZZ terug in de tijd, naar de jaren ’50: zangeres Judith Beuse zingt
songs van Ella Fitzgerald en vele anderen. Voor het Nieuwjaarsconcert
op 15 januari 2017 treden Tosca Opdam (viool) en Helena Basilova (piano) aan. Tosca Opdam is winnares
van het Oscar Back Vioolconcours.
Bach en Brahms, maar ook Takemitsu komen voorbij. Op 19 februa-

Amstelplein viert

Gratis
De gratis workshop is bedoeld voor
iedereen die graag een positieve
sfeer op de werkvloer wil creëren
en behouden. Ook zijn we op zoek
enthousiaste mensen om de Boven de Lijn methodiek verder te verspreiden. Dus ben je trainer/coach
of hoop je dat binnenkort te zijn?
Kom dan een kijkje in onze keuken
nemen! Humorvol, interactief en altijd goed voor een glimlach bij de
deelnemers – dat zijn de workshops
van Boven de Lijn. Maandag 23 mei
om 19.30u is de eerstkomende gratis kennismakingsworkshop. Deze
wordt gehouden op de Boterdijk 27
in De Kwakel. Je bent van harte welkom! Aanmelden of meer informatie? Neem contact op via info@bovendelijn.nl of bel 0297 525 225
ri speelt Fred Vaassen ‘Vechtclown’,
sterker nog, hij ìs vechtclown. Bekend als Harry uit de serie ‘Oppassen’ verbeeldt hij op hilarische wijze
hoe hij zijn droom om acteur te worden probeert te verwezenlijken. Tijdens het familieconcert op 19 maart
neemt Trio Escapada (viool, cello en
piano) ons mee naar het Argentinië
van Astor Piazolla en zijn ‘Vier Jaargetijden’, gebaseerd op Vivaldi. Het
slotconcert op 23 april wordt verzorgd door het muzikale trio ‘De Andersons’. In ‘Hier dooft niets’ trekken
ze ten strijde tegen onverschilligheid en doen ze een oproep tot verwondering. De nieuwe seizoensbrochure is gratis mee te nemen bij de
bibliotheek en bij de boekhandels
Bruna (Amstelplein) en Ten Hoope
(Zijdelwaardplein). Door middel van
de antwoordkaart kunt u naar keuze
een abonnement nemen van acht,
zes of vier evenementen. De gemiddelde prijs per concert bedraagt
dan slechts acht à tien euro, met
dank aan de sponsors en de subsidieverstrekkers. Losse kaarten in
de voorverkoop en aan de zaal kosten dertien euro; jongeren onder de
16 jaar betalen zeven euro. Abonnementen zijn ook te bestellen via
de website www.scau.nl of via het
secretariaat: (email) secretariaat.
scau@gmail.com of (telefoon) 06
414 888 98. Een abonnement maakt
dat u gaat!

25
jarig

gert stronkhorst,
‘top in vlees en vleeswaren’
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels eens in het zonnetje; elke week een. Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te
bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers
die ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Tot degenen die zich hier van meet af aan als winkelier hebben gevestigd, behoort ook Keurslager Gert
Stronkhorst. Samen met het winkelcentrum viert ook
hij zijn 25-jarig jubileum. Gert: “Samen met ons team
enthousiaste medewerk(st)ers zijn wij er trots op onze
klanten een breed aanbod van topproducten te bieden
in de vorm van een bijzonder assortiment vlees, vleeswaren, kant-en-klaar maaltijden, sauzen, superlekkere belegde broodjes en niet te vergeten een omvangrijk aanbod aan barbecue ingrediënten met toebehoren. Dat geldt zowel voor de apparatuur en de houtskool, als voor de etenswaren. Wij hebben eveneens een
sterke groei doorgemaakt in de catering.” Keurslager
Gert Stronkhorst mag er zijn met zijn winkel! Hij begon ooit op zijn 25e jaar als jongste ondernemer in het
winkelcentrum. Met de jaren heeft hij kans gezien een
naam op te bouwen die klinkt als een klok. Gert koopt
zijn vlees per keer zelf in en let daarbij op dat hij altijd de hoogste kwaliteit krijgt. Zijn vlees en vleeswaren
zijn daarom altijd smakelijk vers. Bij de bereiding wordt
vaak innovatief te werk gegaan om weer eens een ‘ander vleesproduct’ uit de hoge hoed te toveren. Vakwerk
in vlees en toepassing van de grootst mogelijke hygiene staan bij Keurslager Gert Stronkhorst hoog in het
vaandel. Zijn werk en presentatie leidde de afgelopen
jaar tot het winnen van talloze prijzen. Zijn klanten zijn

de grootste inspirators voor hem en zijn team om alleen het fijnste van het fijnste op tafel te krijgen. Het
wordt stilaan ook weer barbecuetijd. “Liefhebbers van
barbecuegerechten kunnen bij ons als vanouds weer
terecht om er thuis of bij het bedrijf een geslaagd barbecuefestijn van te maken. We verwachten er dan ook
veel van de komende zomermaanden met het EK (zonder Nederland), de Tour de France en de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro in het verschiet,” aldus Gert.
Maar ook zonder deze topevenementen kan elke barbecue geslaagd zijn. Keurslager Gert Stronkhorst adviseert u graag bij uw culinaire wensen.

Altijd grAtis overdekt pArkeren

Love to Share bestaat twee jaar
Uithoorn - Het Uitdeelpunt Love to
Share vierde afgelopen vrijdag haar
tweejarige bestaan. Veel mensen
kwamen langs om het mee te vieren. Toch kent nog niet iedereen die
tot de doelgroep behoort Het Uitdeelpunt. ‘Onze doelgroep is verschoven’, vertelt initiatiefneemster
Debora de Vries. ‘In het begin was

het voor iedereen. De afgelopen tijd
zijn we ons meer gaan richten op de
minima’s.’ Debora denkt daarbij aan
mensen die naar de Voedselbank
gaan, maar ook aan de mensen die
net boven die norm zitten. ‘Het aantal vaste bezoekers is erg gegroeid.
Veel mensen hebben de afgelopen
jaren de weg weten te vinden, maar

naar mijn idee nog te weinig uit onze doelgroep: de minima-gezinnen.
Voor sommigen is de drempel nog
te hoog.’ Bij Love to Share worden
spullen, zoals kleding, schoenen,
huishoudelijke artikelen en speelgoed gratis uitgedeeld aan mensen
die het echt nodig hebben. ‘We hebben vernomen dat verzorgingsartikelen duur zijn om aan te schaffen,
dus ook bijvoorbeeld wasmiddel,
tandpasta en deodorant kunnen bij
ons worden ingeleverd, zodat wij ze
weer mogen uitdelen.’ Mensen die
spullen willen brengen, kunnen tijdens openingstijden terecht. Alles
wordt gesorteerd en alleen goede
spullen komen in de winkel.
‘Naast nood in spullen is er ook
nood in sociaal contact’, vertelt Debora. ‘In de winkel is geen tijd voor
een persoonlijk gesprek, maar in
de koffiebar des te meer.’ Aan de
bar vertelt een aantal vaste bezoekers wat Love to Share voor hen betekent. ‘Ik voel me echt welkom. Ik
kan hier mijn verhaal kwijt.’ Ze ervaren het als een warme deken en als
thuiskomen. ‘Als je elkaar elke week
ontmoet, bouw je een band met elkaar op.’ Het Uitdeelpunt Love to
Share is gevestigd op Herman Gorterhof 3 en geopend op dinsdag- en
vrijdagochtend van 9.30-14.00 uur.

Conservatorium Dirigente
repeteert met KnA Orkest
Uithoorn - Het orkest van KnA is
geselecteerd om op zaterdag 4 juni
een dirigenten examen van het conservatorium te begeleiden. Het KnA
orkest dat duidelijk in een stijgende lijn qua kwaliteit en enthousiasme zit, vindt dit uiteraard een grote
eer en is al een aantal weken flink
aan het oefenen op de mooie stukken. Voorzitter Marco Lesmeister:
“De opleiding om gediplomeerd dirigent te worden is zeer intensief en
het is alleen weggelegd aan de ech-

te volhouders en muzikaal gepassioneerden om met een examen de
studie af te ronden. Wij vinden het
een eer dat het KnA Orkest is geselecteerd om dit examen te mogen
begeleiden.”
Repeteren
Tijdens deze avond zal het orkest
repeteren met de examenkandidaat
Corina Ewijk. De aanwezige examencommissie zal de kandidaat beoordelen. Op het programma staat

het prachtige ‘The Story of Anne
Frank’ van Otto M. Schwarz. Het bijzondere aan dit stuk is dat er ook
een prachtige partij is voor een violiste. Tijdens de laatste repetitie
was violiste Kate dan ook aanwezig
en zij bezorgde de muzikanten een
‘kippenvel momentje’.
Lastige
Daarnaast staat ‘Songs of the Wizz’
op het programma en de prachtige maar zeer lastige ‘Suite Francai-

bestAAn

Nieuw op het Zijdelwaardplein:

Fabric Fashion
Uithoorn - Wederom heeft zich een
nieuwe winkelier gevestigd in winkelcentrum Zijdelwaard. Dit keer is
het Fabric Fashion die op 28 april jl.
haar deuren opende. Een damesmodezaak voor dames vanaf tieners
tot de gevorderde leeftijd. Zij kunnen hier volop terecht voor mooie en
zeer betaalbare kleding in de gangbare maten. Maar ook voor tassen,
ceinturen, bijbehorende accessoires en zelfs schoenen. Er is een grote en steeds wisselende collectie zomergoed en jeans. De winkel, waarin tot voor kort Broeckmans mode
se’ van Darius Milhaud. Voor de muzikanten van het KnA Orkest weer
een nieuwe uitdaging maar ook deze uitdaging draagt bij aan de groei
en verdere ontwikkeling van het orkest. Het examen is open gesteld
voor publiek en gratis toegankelijk.
U kunt dus zelf komen kijken hoe
een examen voor dirigenten in opleiding er aan toe gaat. Het KnA
muziekgebouw aan het Legmeerplein ontvang u graag vanaf 18:30
met een kopje koffie. Om 19:00 start
het examen en duur tot 20:00 uur.
Om 20:15 uur wordt het Jury oordeel verwacht. Daarna is er nog gelegenheid om de (als het goed is)
geslaagde dirigente te feliciteren en
een drankje te drinken. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met kna.secretariaat@gmail.com.

en Trekpleister de toon voerden, is
in eigen beheer helemaal in stijl ingericht met een ‘industriële uitstraling’ en doet daarmee recht aan de
naam ‘Fabric’. De winkel nodigt echt
uit voor een (vrijblijvend) bezoek,
niet in de laatste plaats vanwege
de klantvriendelijke en behulpzame
medewerksters. “We hebben een
pracht collectie kleding voor iedere
leeftijd en maat, maar we gaan ons
ook wat meer richten op de wat grotere maten omdat daar vraag naar
is,” laat winkeleigenaar Arthur de
Vries weten. “Er is ook steeds een

wisselende collectie omdat we geregeld nieuwe kleding inkopen. We
spelen daarbij voornamelijk in op
de weersituaties in het seizoen en
de vraag van de consument. Als
het bijvoorbeeld winter is, maar de
weersomstandigheden zijn zodanig
dat het wel voorjaar lijkt, kopen wij
geen winterartikelen in. Dan wachten we daarmee want het verkoopt
niet en dan blijf je met zo’n collectie zitten. Het vergt enige flexibiliteit
om dat te doen. Het is in het begin
natuurlijk even aftasten, maar sinds
we open zijn is het wel megadruk
geweest. Het was natuurlijk mooi
zomers weer en dan loopt zo’n zomercollectie heel goed. Zeker als je
de prijskaartjes bekijkt. Vanaf 19,95
bijvoorbeeld kan je hier al terecht
waarvoor je bij de concullega’s al
bijna drie keer zoveel moet betalen.
We kopen zelf de kleding bij fabrieken in waardoor we de prijs laag
kunnen houden.”
De Vries is eigenaar van meer kledingwinkels in de provincie, waarvan twee in dit concept en daar
komt binnenkort een derde bij. Hij
heeft tevens enkele kledingwinkels
in het duurdere segment onder de
naam Sogno Fashion (o.a. in Hoofddorp). Fabric Fashion is een duidelijke aanwinst voor het winkelcentrum; een winkel met damesmode
die zonder meer een bezoek waard
is.
Vanaf de feestelijke opening op vrijdag 20 mei kunt u profiteren van
een aantrekkelijke actie die anderhalve week geldig is. Zou u zeker
van moeten profiteren!
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

NVVH
Vrouwenwerk

Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk organiseer een Lezing door
de heer Schipper “Pracht of prul”, in
de Schutse , vrijdag 27 mei 2016 ’s
middags om 13.30 uur. Aan de hand
van dia’s gaan we op zoek naar de
grenzen tussen kunst, antiek en
kitsch. We bekijken wat er vroeger
bij de mensen in huis stond, vele
voorwerpen noemen we nu antiek.
Soms blijken vormen en voorwerpen al eeuwenlang vrijwel ongewijzigd te zijn gebleven. Na de pauze
worden de voorwerpen die de men-
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3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
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op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
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Visserstraat 10
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Fax 0297-342900
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ingezonden brieven:
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brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
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Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

KUNSTt
scha

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

sen hebben meegebracht uitgestald
en bekeken. Na afloop gaan sommigen rijker, anderen een illusie armer naar huis. Leden NVVH – gratis. Niet leden 3 euro.

Getuigen
gezocht van
autobrand
Uithoorn - Op woensdag 11 mei
om twee uur in de nacht is op Rode
Klaver een auto uitgebrand. Twee
nabij geparkeerde auto’s raakten
beschadigd. De brand is vermoedelijk aangestoken, er loopt een onderzoek door de politie. Een getuige
heeft vlammetjes naast de auto gezien, waarna vrij snel erna de auto
vlam vatte. De brandweer heeft het
vuur geblust. De politie hoopt dat
meerdere getuigen zich melden. Zij
worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.

Weekagenda
Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn
0297 567 209,
www.vita-amstelland.nl
Spellenmiddag en kleuren
Iedere dinsdag van de maand
(behalve de 2e dinsdag van de
maand) kunt u tussen 13.30 en
16.00 uur in de Bilderdijkhof terecht om met elkaar een spel
te spelen: rummikub, canasta,
trio Minos, sjoelen en nog veel
meer! U kunt zelf uw spel uitkiezen. Kosten zijn 1 euro exclusief koffie of thee. Ook kunt
u komen kleuren bij ons. Leeftijd maakt niet uit en de kosten
voor deze middag zijn 1 euro inclusief kleurmateriaal en papier.
Zilveronline cursus
Wilt u met de iPad leren omgaan? Dan kunt u zich aanmelden voor de 8-weekse cursus
van 2 juni t/m 21 juli 2016. De
cursus is elke donderdag ochtend van 10.00-12.00 uur. De informatiebijeenkomst vindt plaats
op donderdag 26 mei, 10.00 uur.
Kosten voor de cursus 85,00.
Heeft u nog geen iPad dan kunt
u deze bij ons tegen een vergoeding ook lenen. Wij hebben nog
drie plaatsen beschikbaar.
Bingo in Bilderdijkhof
én in het Buurtnest
Vrijdag 20 mei (aanvang 13.30
uur) is er bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof en woensdag
25 mei in ’t Buurtnest (aanvang
13.30 uur). De bingo is altijd gezellig en er zijn leuke prijzen! De
kaartjes kosten 0,50 per stuk en
de toegang is gratis. Iedereen is
van harte welkom!

Geen krant?

0297-581698
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YogaRebel persoonlijk in
yoga, coaching en meditatie
Uithoorn - Sinds 7 maart dit jaar is
Uithoorn een nieuwe Yogastudio rijker: YogaRebel. De studio is goed
bereikbaar aan de Ondernemingsweg 236, op de hoek van de Hollandse dijk nabij de kruising met de
N201/Amsterdamseweg en met voldoende gratis parkeerplaatsen voor
de deur. Sacha Nijman, afkomstig
uit Amstelveen, is niet alleen eigenaar, maar zelf ook Yogadocente,
meditatiecoach en energetisch therapeut. De studio is in eigen beheer
ingericht en kent een ontvangstruimte beneden en een les- en ontspanningsruimte op de eerste verdieping. De kleinschaligheid (tot
maximaal 15 mensen in de les- en
oefenruimte) maakt het voor mensen die yoga in een wat persoonlijke sfeer willen beoefenen, aantrekkelijk om eens kennis te maken met
de locatie. Hier ervaart u een unieke
beleving van wat yoga is in een passende ambiance.
Al doende kunt u ook kennis maken met het team docenten, want
Sacha heeft een aantal charmante,
maar voor deskundige en goed opgeleide docenten om zich heen die
de verschillende vormen van yoga
aanbieden en verzorgen in de vorm
van lessen. Behalve haar zelf zijn dat
Marle, Natasja, Roxanne en Nadine.
Ze zijn allemaal specialist op hun eigen yoga- en meditatiegebied. Samen met Marle geeft Sacha ook
workshops. “Er zijn verschillende
vormen van yoga die tijdens de sessies voor een aparte beleving zorgen wat zich uit in een welgevoelen
voor lichaam en geest.
Het is een bijzondere manier van
ontspanning voor het hele lichaam.
Op onze website www.yogarebel.nl
wordt er uitgebreid uitleg aan gegeven. Daardoor kan ieder voor
zich kiezen welke vorm van yoga
het beste bij hem of haar past. Vanzelfsprekend kunnen wij via een intakegesprek daarbij adviseren. Ook
de docenten stellen zich op de site voor, wat hun specialisme en
hun inbreng is en wat zij voor iemand kunnen betekenen,” licht Sacha toe die niet alleen yogabeoefenaren heeft uit Uithoorn, maar tevens uit omliggende plaatsen zoals

Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen,
Zaandam en Badhoevedorp. Online
een plaats voor een les reserveren is
daarom geen overbodige luxe!
Privélessen en yoga op de zaak
Bij YogaRebel is het behalve in de
groep ook mogelijk om individuele (privé) yogalessen te krijgen. De
lessen worden speciaal afgestemd
op ieders persoonlijke behoeften en
belangstelling. Sacha: “Privéyoga is
een heel goede manier om met yoga te beginnen, maar ook om je verder te verdiepen en te ontwikkelen. Soms is een groepsles nog een
te grote stap voor iemand, bijvoorbeeld als men onzeker is over het
eigen niveau, of dat men zich zorgen maakt om een blessure. Privélessen helpen je hier op een ontspannen manier overheen. Het kan
natuurlijk ook zijn dat men gewoon
geen tijd heeft voor een groepsles,
of liever les heeft waar en wanneer
dat het beste uitkomt. Het kan bij
ons.” Privéyoga is heel geschikt voor
mensen die te maken hebben met
stress, blessures, weinig energie,
slechte lichaamshouding, spijsverteringsproblemen, emotionele disbalans en dergelijke.
Voor het bedrijfsleven biedt YogaRebel eveneens mogelijkheden
(op maat) voor yogalessen (een- of
tweewekelijks) in de studio of bij het
bedrijf zelf, maar ook teambuilding
en bedrijfsevents, thematrainingen (burn-out ontspanning en meditatie) voor grote en kleine groepen kunnen door YogaRebel worden verzorgd. Het is een bewezen
feit dat werknemers zich door deelname hieraan beter voelen en daardoor productiever zijn wat leidt tot
vermindering van verzuim. Kijk voor
verdere informatie, het lesrooster
en de kosten op de website. “Yoga is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht of conditie. Of
je het nu dagelijks doet of eenmaal
per week, yoga verrijkt je leven. Je
zult gauw ontdekken dat yoga een
positieve invloed heeft op lichaam
en geest,” aldus Sacha. YogaRebel
heet u van harte welkom op haar locatie en is eveneens bereikbaar via
Facebook.

Chazz met Pete Bog’s Big Band
Regio - De 11e keer Chazz, zaterdag 25 juni bij Boerderij Stroomzicht. Voor wie er niet eerder was:
Chazz staat voor Charity jazz, voor
heerlijke muziek in een fijne tuin
met de lekkerste hapjes en drankjes voor tussendoor.
Over de Charity straks meer, nu
eerst de muziek. De muziek is gevarieerd, de optredende artiesten een
feest. En er is elk jaar een big band.
Dit jaar is dat Pete Bog’s Big Band
met een repertoire van Swing tot
Funk, van Latin en Blues. De dertien
blazers en de vijfkoppige ritmesectie worden door de dirigent strak in
de hand gehouden en af en toe ook
losgelaten. Het zijn muzikanten die
hun muzikale grenzen flink weten
te verruimen. Pete Bog’s Big Band
uit Uithoorn neemt zangeres Heidy Crooymans mee naar Chazz. Ze
heeft een fantastische stem die zich
soepel vlijt rond ieder jazznummer.
Ze treedt regelmatig op met verschillende bands en is ook te beluisteren bij Jazz aan de Amstel en in

Aalsmeer. Maar nu dus bij Stroomzicht. Over de Charity: De muzikanten treden belangeloos op. Musici denken en doen mee aan de programmering, waardoor er zowel samenhang als variatie is. De organisatie bestaat uit vrijwilligers van de
Stichting Mayaschool en de stichting OntwikkelingsSamenwerking
De Ronde Venen. Dit jaar gaat de
opbrengst naar Pabo-studenten aan
de Mayaschool in Guatemala om
hun opleiding te financieren en naar
de inrichting van een laboratorium
voor medische studenten van het
North Coast Medical Training College in Kenia. Beide projecten hebben
een gouden randje. De opleidingen
hebben een breed effect voor de lokale bevolking.
Kom de 25e juni naar Stroomzicht,
Westzijde 50, De Hoef. Van 16.00 uur
tot 22.00 uur is daar jazzmuziek. Geniet en steun de studenten in Guatemala en Kenia. Kaarten voor
Chazz zijn al verkrijgbaar via www.
chazz.nl

Na lang wachten is
er dan EINDELIJK een
kunstbeurs in The Big
Apple oftewel New
York, hier hebben we
echt heel lang naar
uitgekeken daar het
aanbod in Amerika zo
overweldigend zou zijn.
Dus met een enorme nieuwsgierigheid aan wat ons allemaal geboden zou worden
zitten we in het vliegtuig naar
New York. Aangekomen op
het vliegveld besef je al meteen dat je in Amerika bent,
daar de controles voor onze
begrippen heel erg ver gaan,
de een na de andere controle met bijbehorende lange
eindeloze rijen zijn echt niet
normaal maar helaas na alle vreselijke gebeurtenissen
wel nodig. Met een YelloCap rijden we door de stad
heen wat op zich al een leuke ervaring is. Je denkt dat
je als geboren Amsterdamse
wel wat gewent bent, maar
New York met zijn torenhoge gebouwen en mega verkeersdrukte maakte toch wel
een verpletterende indruk op
mij. Aangekomen bij ons hotel bewonderen we het fenomenale uitzicht over de stad,
natuurlijk hadden we wel om
een kamer op een zo hoog
mogelijke verdieping gevraagd. We werden niet teleurgesteld het werd de 42e
verdieping….zo bizar, de auto’s die je beneden ziet rijden lijken wel speelgoed
autootjes zo klein. De taxichauffeur manoeuvreert ons
handig door de mega drukte heen en brengt ons naar
het beursgebouw waar wij
moesten zijn. Vol verwachting gaan we naar binnen
en lopen een walhalla aan
kunst tegemoet. Zou bijna
zeggen AANVALLEN …..gelukkig maar dat mijn man erbij is, die kan mij nog enigszins tot bedaren brengen
daar ik compleet sta te stuiteren van al dat moois. Oef….
waar moeten we beginnen,
Richard begeleid me gelukkig een richting op zodat ik
niet meer hoef te kiezen. We
ontmoeten een Russische kunstenares Anna Razumovskaya die ons haar prachtige schilderijen liet zien. Op
een bijzonder mooie manier
beschildert ze elegante dames op het doek met zachte kleuren en extra kleur accenten, zoals ook haar stadswerken bijvoorbeeld Venetië met extra toegevoegde
accenten , ik was helemaal
om….na een prettig gesprek
konden we het eens worden
met elkaar en de eerste bestelling was geplaatst. Na de
lunch ontmoeten we de volgende bijzondere kunstenares Leah Devora, zij gebruikt
portretten van bekende mensen zoals Madonna, Lady Diana en Marilyn Monroe en
maakt daar op een popart
achtige manier een geweldig
glossy schilderij van, en ook
met haar konden we het eens
worden. Ik werd steeds blij-

er, op naar de volgende…. We lopen een hal
in met mega grote schilderijen met bijbehorende mega
grote prijzen, deze werken
zouden bij ons in het Rijksmuseum niet misstaan. Het waren kunstenaars waar ik nog
nooit van gehoord heb, niet
dat dat wat zegt maar van al
die nullen op het prijskaartje
werd ik wel erg duizelig. Ondertussen was de dag al zowat voorbij, en besluiten om
terug te gaan naar het hotel
om ons te douchen en om te
kleden. Die avond dineren
we in ons hotel op de bovenste verdieping, ik weet niet
eens meer hoe hoog maar de
stad onder ons leek wel Madurodam…. Na een overweldigend Amerikaans buffet
zijn we op weg naar Ground
Zero, hier aangekomen stonden we aan de grond genageld. Wat een drama heeft
zich hier voltrokken, we hebben het allemaal op tv gezien
maar als je dan met de werkelijkheid wordt geconfronteerd dan hap je naar adem.
Er stonden nog allemaal hekken omheen waar je door
kon kijken het diepe gat in.
Op de meeste hekken hingen foto’s van vermiste dierbaren, gewonden, overledenen en foto’s van de ramp die
zelfs te koop werden aangeboden…. Onbegrijpelijk dat
mensen hier aan willen verdienen. Vol verbazing kijken
we om ons heen waar de
ene wolkenkrabber nog hoger is dan de andere, eigenlijk ongelofelijk dat deze nog
overeind staan na het instorten van het WTC. Zal uiteraard aan de bouwconstructie liggen, maar toch…het is
alleen een weg wat de wolkenkrabbers doet scheiden
van het World Trade Center.
Moet gelijk denken aan de
mensen die in de tegenoverliggende gebouwen werkten,
en zo voor hun neus dit hebben zien gebeuren, verschrikkelijk mijn maag keert er van
om.
Onze ogen worden zowat
verblind door alle neon reclames en de mega led schermen die Times Square rijk is.
In hartje Manhattan vind je
dit druk bezochte plein waar
de meest waanzinnige figuren rondlopen zoals vele Disney karakters of the Naked
Cowboy met zijn gitaar. Oké
hij is dan niet echt “Naked”
maar staat wel in zijn onderbroek op straat….wordt vervolgd.
Ida Miltenburg

Werken mijn
zonnepanelen wel?
Regio - Recent nog in het nieuws;
14 jaar lang zonnepanelen waarbij de stekker niet aangesloten
bleek te zijn. Inzicht in het functioneren van uw zonnepanelen is
net zo goed van belang als weten dat uw koelkast koelt. Meten
is weten vandaar dat InfraroodWarmteNu leverancier is van de
Solaredge omvormers. Met dit systeem heeft u niet alleen inzicht
in de opbrengst van uw complete
set, maar zelfs inzicht per zonnepaneel. Dus ook als 1 paneel niet
zou functioneren is dit zichtbaar.
Daarnaast zorgt dit systeem ook
dat schaduw op 1 paneel geen in-

vloed heeft op de opbrengst van
de andere panelen. Dit in tegenstelling tot veel traditionele omvormers. Tevens zijn de Solaredge
geschikt voor het toepassen van
batterij opslag systemen zoals de
Tesla Home Battery om zelf opgewekte stroom op te slaan en bijvoorbeeld ´s avonds weer te gebruiken. InfraroodWarmteNu levert en installeert zonnepanelen en infrarood warmte panelen.
Zij komen graag vrijblijvend bij u
langs voor een passend advies
en aanbieding. Geïnteresseerd ?
Mail naar info@infraroodwarmte.
nu of bel 06-40018677
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De “ Guus Roijen “ 2016

De meest empathische bierbrouwer bierbrouwerij van het jaar
Uithoorn - Jaarlijks wordt uit de
deelnemers van “http://www.bieretiketten.nl/ “door middel van verkiezing de meest empathische bierbrouwer of bierbrouwerij van het
jaar gekozen. De “Guus Roijen“ is
een eerbetoon aan een Nederlandse bier brouwer - bier brouwerij.
Het door Beeldend Kunstenaar Jos
van Kuilenburg van Pelt ontworpen
bronzen beeldje, stelt een bierbrouwer met een luisterend oor en een
hartelijk welkom voor. Guus Roijen
(6 februari 1947 - 7 december 2015)
is de naamgever van dit beeldje,
hij was de oprichter en bierbrouwer van Bierbrouwerij “De Schans“
te Uithoorn Guus is ons grote voorbeeld van een Empathische bier-

brouwer. Graag stemde Guus in
2015 toe naamgever te zijn van het
jaarlijks uit te reiken beeldje.
Waarom dit beeldje? Uit waardering
voor het begrip van de bierbrouwerbierbrouwerij voor ons streven om
de geschiedenis van de bierbrouwerijen in Nederland vast te leggen
en te bewaren, individueel en gezamenlijk op internet. Guus is jaren
lang de onovertroffen gastheer geweest van onze jaarlijkse bieretiketten beurs in de brouwerij.
Zaterdag jl. werd de “Guus Roijen
“in Bierbrouwerij de Schans voor
het eerst uitgereikt door de burgemeester van Uithoorn Dagmar Harriët Oudshoorn-Tinga aan Arjan de
zoon van Guus .

De Burgemeester Dagmar Harriët Oudshoorn Tinga met de zoon van Guus
Rooijen Arjan

Westeinder Rondvaart start
verhuur elektrische sloepen
Regio - Met de komst van twee
elektrische sloepen start de Westeinder Rondvaart het rondvaartseizoen op de Westeinderplassen. Deze milieuvriendelijke en fluisterstille sloepen krijgen hun ligplaats aan
het terras van Het Tuinhuis op de
Historische Tuin.
Daarmee is een langgekoesterde wens van Henk van Leeuwen in
vervulling gegaan. “Fluistersloepen
waren in Aalsmeer nog niet te huur
en vormt een prachtige aanvulling
op ons rondvaartbedrijf”, aldus de
Aalsmeerse rondvaartondernemer.
“Je kunt op alle manieren proberen
uit te leggen hoe het is elektrisch
te varen, maar het beste is het zelf
te ervaren.” Afgelopen jaar in Giethoorn is er met verschillende elektrische sloepen een proefvaart gemaakt en de keuze is gevallen op
de E-550 aluminium sloep van Van
Vossen Engineering eveneens uit
Giethoorn. Deze sloepen zijn 550
centimeter lang en biedt plaats aan
maximaal 10 personen en hebben
een elektrische aandrijving van 3,5
kW. De vaarduur van de sloepen is
circa 7 uur afhankelijk van vaargedrag en bemanning. De sloepen zijn

te huur per dagdeel en per dag met
en zonder schipper. Meer informatie
op de website: huureensloepje.nl of
mail naar: info@huureensloepje.nl
“Vanaf 1 mei varen we ook weer
dagelijks met onze rondvaartboten
vanaf de Historische Tuin aan het
Praamplein”, vertelt Henk van Leeuwen verder. “De eerste week start in
ieder geval prima, er is een prachtig weekend op komst, beter kunnen je niet hebben.” Voor groepen
zijn er verschillende arrangementen: een bezoek aan de beroepsvisser Theo Rekelhof met het ophalen
van de fuiken en een smeuïg verhaal, een bezoek aan verschillende tuinen op de Westeinder, en een
langer verblijf op het onbewoonde eiland van de Westeinder Rondvaart al dan niet gecombineerd met
barbecue, lunch, high tea of borrel.
Ook de ‘combinatiekaart Aalsmeer’
is populair met een bezoek aan FloraHolland Aalsmeer, de Historische
Tuin en een rondvaart over de Westeinder.
Kortom: Laat je verrassen op de
Westeinderplassen! Informatie over
rondvaarten en arrangementen info@westeinderrondvaart.nl.

Einde seizoen in zicht bij BVK
De Kwakel - Als u dit verslagje leest is er nog 1 speelavond te
gaan in de laddercompetitie van de
BVK, waarna op donderdag 26 mei
in Dorpshuis De Quakel de slotdrive
wordt gespeeld waarmee het seizoen wordt afgesloten.
Op donderdag 12 mei werd nog verwoed gestreden in de 3 lijnen om te
proberen nog wat plaatsjes te stijgen op de ranglijst. Slechts 1 paar
kon niet meer stijgen en dat was uiteraard het paar dat na 6 van de 8
te spelen ronden aan kop ging. Dat
zijn Rita en Wim Ritzen, die alleen
nog wat concurrentie hadden van
Geke en Jaap Ludwig.
Na 12 mei is dat niet meer aan de
orde, want in plaats van dichterbij
te komen zagen Jaap en Geke Wim
en Rita alleen maar verder weglopen en is het gat van nu bijna 2%
gemiddeld ogenschijnlijk ook niet
meer te overbruggen (57,18% tegen
55,25%).
Nelly Vork en Andre Verhoef kwamen wel wat dichterbij dankzij hun
1e plaats in de A lijn met 60,76%. Nel
Bakker en Hans Wagenvoort werden met 59,03% 2e en Rina van Vliet
en Gerda Bosboom 3e met 55,21%.
In de totaalstand is het achter Geke en Jaap een flink gedrang. Truus
Langelaan en Elly van Nieuwkoop
3e met 54,91% gemiddeld, Nelly en Andre 4e met 54,76%, Nel en

Hans 5e met 54,41%, Rina en Gerda 6e met 54,27% en Anneke Karlas en Jaap Verhoef 7e met 54,14%.
Al die paren zijn dus nog kanshebber voor de 2e plaats.
Opvallend is wel dat de 1e 11 plaatsen worden ingenomen door paren
die ook deze avond al in de A lijn
zaten!
In de B lijn scoorden Riet Doeswijk en Joop den Blanken 58,68%,
wat genoeg was voor de 1e plaats.
Loes Schijf en Jan van der Knaap
vormden deze avond een gelegenheidspaar en scoorden een keurige 57,64%, waarmee zij Riet en Wim
Beijer voorbleven, die met 55,21% 3e
werden. Riet en Wim stegen daardoor naar de 12e plaats in de totaalstand, dus op de slotavond mogen
zij hun seizoen afmaken in de A lijn.
In de C lijn was de 1e plaats voor
Jan Streng en Nico Koning, die volgend seizoen een nieuw paar vormen en nu alvast wat weken aan
een waterdicht systeem aan het
sleutelen zijn. In de eerste paar weken ging dat wat moeizaam, maar
deze avond klikte het prima en werd
de topscore van de avond bijeen gekaart: 62,08%.
Corrie en Ruud van der Peet werden met 57,5% 2e en de laatste vermeldenswaardige score werd behaald door Atie en Wan Overwater,
die met 56,5% 3e werden.

Nick Strubbe winnaar
Grand Prix Amstel 2016
Uithoorn - Bijna 60 jeugdschakers
waren op eerste Pinksterdag (15
mei) naar Uithoorn gekomen voor
het Amstel GrandPrix toernooi 2016.
Evenals vorig jaar werd het toernooi
gehouden in basisschool ‘t Startnest,
waarbij de twee sterkste groepen
boven speelden en de overige groepen beneden in de aula. Vanaf de tribune was alles goed te volgen voor
de vele ouders die waren meegekomen en het weer was gelukkig goed
genoeg om tussen de partijen door
even lekker buiten spelen op het
schoolplein. Naast het toernooi zelf
kon er geschaakt worden tegen ‘De
Beer’, hetgeen inhoudt dat de kinderen tegen een sterke senior-scha-

A lijn
In de A-lijn konden alleen Ria en

Het beeldje

Van links naar rechts Henri Reuchlin van het Bierburo en De Week van het Nederlandse Bier, Paul Procee voorzitter van de B.A.V.

dus toernooiwinnaar. Net als Max
Verstappen won Nick dus op deze
gedenkwaardige 15e mei 2016 zijn
eerste Grand Prix. Jorn haalde een
punt minder en werd derde, zodat
het podium van groep 1 een hoog
Amstel-gehalte kende. Ook groep 3
kende een Amstel-winnaar en wel
Puck van Thienen. Hij eindigde met
5 uit 6 gelijk met Om Deshmukh
maar werd op basis van onderling
resultaat eerste. Luuk Valkering en
Wilhelm Burger speelden namens
de Amstel ook mee in deze groep,
maar konden zich niet in de strijd
om de prijzen mengen. In groep 4
viel Erik Oomen na een prima start
wat terug en eindigde net buiten de
prijzen op de 4e plaats. Danial Altaf
speelde ook mee in groep 4 maar
had een mindere dag.
Spannend
De derde Amstel-groepswinnaar

hadden we in groep 5, die een zeer
spannend verloop kende. Drie spelers eindigden met 4 uit 6 bovenaan,
maar omdat Annika Valkering de
beide anderen had verslagen won
zij op basis van onderling resultaat
de eerste prijs. Kjeld Losekoot en
Wioletta Burger eindigden in deze
groep op de 4e en 5e plaats.
In de drie laagste groepen konden
de Amstel-spelers helaas geen rol
van betekenis spelen. Pelle van Sijll
en Pratyush Anil (groep 6), Deen
van Veenendaal (groep 7) en Kyan de la Porte en Mads van Veenendaal (groep 8) deden hun uiterste best, maar dit bleek niet genoeg voor een prijs. Kyan haalde in
groep 8 nog wel een verdienstelijke
50% score en werd daarmee vierde.
Deen won overigens wel een reuze gouden plak in de schaak-prijsvraag.

ker mogen spelen en ter compensatie een groot tijdvoordeel krijgen. Jan
Brugge trad op als Beer en werd later op de middag afgelost door Huup
Joosten, die zijn arbitersrol inruilde
voor zijn berenvel. Verder was er nog
een schaak-prijsvraag, waar de kinderen drie pittige mat-in-één puzzels
moesten oplossen. Vrijwel alle kinderen deden hier fanatiek aan mee,
wellicht vanwege de prijzen (een vijftal XL-Twix pakken)...?
Groep 1
In groep 1 speelden namens de
Amstel Nick Strubbe en Jorn Weber mee en met succes! Nick werd
met een score van 5 uit 6 eerste en

Welk paar wordt dit jaar
de clubkampioen?
Uithoorn - Donderdagochtend 12
mei ging het er bij de Amstelbridgeclub letterlijk en figuurlijk warm aan
toe. Nog 2 zittingen te gaan en dan
is het bridgeseizoen 2015/2016 afgelopen. Het lijkt nog een spannende strijd te worden. Na drie zittingen in de 5e ronde staan Ria & Wim
nu bovenaan met een gemiddelde score van 59,90%, maar ze worden snel gevolgd door Ciny & Hetty
met 58.30%. Dat laatste paar is al zo
vaak eerste geworden, zou hierin nu
verandering komen? Ook Els & Alice
gooien zich in de strijd en staan op
een gemiddelde van 57,36%.
De paren Aja & John in de A-lijn en
Leny & Willy in de B-lijn speelden
deze morgen erg sterk. Aja & John
scoorden 66,67% en Leny & Willy
zelfs 67,71%. Gefeliciteerd heren en
dames. Tegen zoveel geweld staat
dan meestal een lage score. Jammer Corry & Bibet, was het te warm
voor jullie?

Trotse Arjan Rooijen met het bronzen beeldje.

Wim winnen van Aja & John. Bij spel
5 ging voor deze heren het 5 ruitencontract 2 down. Dat was hun enige
0 score! Met die mooie ruitenkaart
was 3 sans het beste contract geweest. Dit contract werd + 3 alleen
gemaakt door Els & Alice! Bij spel 23
hebben Greet & Roel als enige een
klein slem geboden en dit 6 hartencontract + 1 gehaald. De andere paren hebben allemaal wel 7 harten gespeeld maar helaas niet uitgeboden. Spel 7 was een top voor
Els & Alice. Het geboden 4 ruitencontract werd door Ria & Joop gedoubleerd. Ze maakten echter dit 4
ruitencontract + 2, wat maar liefst
1110 punten en natuurlijk een 100%
score opleverde. Er zat ook een 5
klaverencontract in voor de tegenpartij. Het paar dat bij dit spel doorbiedt wint.
Jammer
Jammer genoeg was er in de Blijn lijn een stilzit. Maar de koffie
smaakte heerlijk en een beetje bijkletsen is gezellig. In deze lijn speel-

de Leny weer voortreffelijk met haar
“vreemde” partner. Helaas, de enige
nul voor Leny & Willy bij spel 6, ging
het door deze dames geboden 1
sans contract 5 down! De tegenpartij had meer punten bij dit spel en
had eigenlijk moeten spelen. Maar
ook voor oost/west was het een lastig spel. Er is slechts één keer 3 sans
gehaald door Bert & Wim. De andere paren gingen 1 of 2 down. Ook
de paren Greet & Nel en Greet &
Corrie scoorden vandaag boven de
60%, zoals te zien is aan de uitslag
hieronder.
A-lijn
1. Aja & John
66,67%
2. Els & Alice
58,33%
3. Ciny & Hetty
57,81%
B-lijn
1. Leny & Willy
67,71%
2. Greet & Nel
62,50%
3. Greet & Corrie
60,63%
Lid worden van deze donderdagochtendclub? Wij zoeken gezellige bridgers voor het nieuwe seizoen. Wij helpen iedereen en spelen in twee lijnen, alle bridgers zijn
van harte welkom. Bel onze secretaris telefoon 0297-564729 of kom gewoon een keer kijken in het Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan.

Hennepplantage
Uithoorn - Op woensdag 11 mei
rond twee uur in de middag heeft
de politie een inval gedaan in een
pand aan de Amsteldijk-Noord. Er
was een vermoeden dat het pand
was omgetoverd tot hennepkwekerij. De politie trof 500 hennepplanten in potten aan. Er zijn twee mannen van 24 en 30 jaar uit Antwerpen
aangehouden. De twee waren bezig
de plantage te ontmantelen. Beide
heren zitten nog vast. De planten
zijn vernietigd en alle apparatuur is
in beslag genomen.

Winkeldieven
stelen koekjes
Uithoorn - Op woensdag 11 mei
om vier uur in de middag zijn twee
winkeldieven op heterdaad betrapt
in een super in de Prinses Christinalaan. De twee jongens van 13 jaar
uit Mijdrecht dachten de winkel uit
te lopen zonder een pak koekjes af
te rekenen. De twee zijn aangehouden door de politie en na verhoor
enkele uren later heen gezonden.
De twee jongens moeten zich verantwoorden bij justitie.
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ZAKEN WIJZER

Steun en Toeverlaat

Hulp en zorg nodig? Dat bieden wĳ op maat en dichtbĳ!
Steun en Toeverlaat is een WTZI gecertificeerde
zorginstelling die zich in De Ronde Venen en omgeving inzet voor iedereen die voor een tijdelijke of
langere periode extra verzorging, (thuis)zorg, hulp
en/of aandacht kan gebruiken. Voor de geboden
hulp wordt weliswaar een vergoeding gevraagd,
maar altijd met als uitgangspunt ‘de mens die zorg
nodig heeft’ en niet op basis van taakstelling waarbij de hulpverlener wel dit maar niet dat mag doen.
Kortom de geboden hulp en zorg is een compleet
aanbod op dat moment: persoonlijke zorg op maat!
Steun en Toeverlaat voegt zich naar de wensen
van de cliënt. Zorg en ondersteuning worden verleend op de momenten en de manier waarop de
zorgvrager die wenst: flexibel dus. Dat varieert van
verpleegkundige zorg tot huishoudelijke hulp. Ook
waar het kan een bezoek voor een praatje of een
ritje met de rolstoel door de omgeving om vereenzaming van de betrokken persoon te voorkomen. Voor de geboden hulp kan gebruik worden
gemaakt van het eigen PGB of zorgverzekering
(vervangende mantelzorg) om van de diensten van
Steun en Toeverlaat gebruik te maken. Voor nadere
inlichtingen hierover kunt u met Marie-Jose van
Hussen bellen.
Vertrouwensband
Steun en Toeverlaat beschikt over een omvangrijk
netwerk van de juiste mensen voor de invulling
van de zorgvraag. Hierbij wordt geput uit een database van zorgprofessionals, veelal 50-plussers
die door bezuinigingen in de zorg hun baan kwijt
raakten, maar als ZZP-er bij Steun en Toeverlaat
weer aan de slag zijn. Daaruit wordt een zorgverlener met een specifieke zorgachtergrond, opleiding
en/of ervaring ingezet die als een ‘vast gezicht’ bij
de zorgvrager alle taken op zich neemt. Steun en
Toeverlaat koppelt mensen aan mensen. Daardoor
wordt voorkomen dat men steeds ‘andere gezichten’ aan de deur ziet voor allerlei verschillende zorgtaken. Bijkomend voordeel is dat men ook niet tel-

kens opnieuw uitleg hoeft te geven aan de zorg of
hulp die men wenst. De vaste man of vrouw op de
juiste plaats waardoor een vertrouwensband wordt
opgebouwd. De zorgverlening vindt plaats in de
eigen woonomgeving. Ter plaatse wordt bekeken
of aanpassingen aan de woonsituatie gewenst zijn.
Indien ja geeft Steun en Toeverlaat advies of worden instanties ingeschakeld die hier professioneel
in kunnen adviseren.
Missie
Steun en Toeverlaat streeft er naar de kwaliteit van
leven voor haar cliënten te optimaliseren. De vertrouwensband die ontstaat, biedt de mogelijkheid
om gedurende zorgmomenten er achter te komen
waar knelpunten zitten en eventueel verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd zodat het plezier
in het leven weer terug komt. Steun en Toeverlaat
doet dat op basis van kernwaarden en heeft als
missie ‘het bieden van verzorging en ondersteuning
aan ouderen en hulpbehoevenden op basis van behoefte, normen en waarden aan de hulpvrager door
zorgverleners’. Dit met als doel een menswaardig
bestaan te realiseren met plezier in het leven.
Zonder subsidie
De missie is ingegeven door Marie-José van Hussen die jaren geleden als ondernemer en vrijwilliger
in de gezondheidszorg constateerde dat er binnen
de huidige zorgverlening die instanties bieden maar
weinig ruimte was en is voor de persoonlijke aandacht, wensen en behoefte van zorgvragers. “Veelal worden zorggevers ingezet op een specifieke
zorgtaak. Daarbij wordt veelal taakgericht gewerkt
waardoor achterliggende praktische en psychische
problemen niet altijd helder worden. Met als gevolg
dat er geen oplossing wordt aangedragen om iemands leven plezieriger te laten verlopen,” vertelt
Marie-José. “Dat was de reden dat ik besloot zelf
een zorginstelling te gaan opzetten en dat is Steun
en Toeverlaat geworden. Door de grote belang-

stelling is mijn partner Eddy Wakker inmiddels ook
werkzaam bij Steun en Toeverlaat. Intussen is de
organisatie zodanig en professioneel gegroeid dat
we heel veel cliënten met succes onze diensten
kunnen aanbieden. En dat doen we zonder enige
vorm van subsidie! Dat kan omdat we vanuit een
huiskantoor werken en geen dure overhead hebben. Wij koppelen mensen aan mensen en niet alleen maar een ‘zorgvraag’ aan een ‘zorggever’. De
mens staat bij ons centraal en niet de taakstelling of
de klok. Thuiszorg ‘oude stijl’ heeft de klok, Steun
en Toeverlaat heeft de tijd! Dat is het verschil. Natuurlijk wordt ook naar het budget gekeken en daar
proberen we het maximale aan dienstverlening voor
in te vullen. We helpen cliënten ook bij het invullen
van hun zorgaanvragen voor de zorgverzekeraar.
Maar dat kost nogal veel tijd die we liever aan de
zorgverlening willen besteden. Als de gemeente
ons daarbij zou kunnen helpen zouden we dat op
prijs stellen.”

(Foto: Marianne Br

as)

Om welke zorg gaat het?
Dat kan van alles zijn: hulp bij het schoonhouden van het huis, medische hulp of gewoon een
maatje om mee te wandelen en te praten. Tijdelijk of voor langere tijd en altijd via het vaste team
met hulpverlener(s) naar eigen keuze. Steun en
Toeverlaat kunt u onder meer inschakelen voor onder andere hulp bij het huishouden, het bereiden
en samen nuttigen van de maaltijd, medische zorg,
slaapwacht en ontlasten van de mantelzorger, 24
uurszorg, persoonlijke verzorging, voor het maken
van een wandeling, theaterbezoek, een praatje enzovoort. Maar ook voor begeleiding en vervoer naar
een afspraak met familielid, de huisarts of specialist,
ziekenhuisbezoek, ondersteuning bij ziekte en overlijden partner, het voorkomen van eenzaamheid bij
ouderen en dergelijke meer. Wilt u (nog) meer weten? Kijkt u dan eens via de PC of tablet voor nog
meer uitleg op de website: www.steunentoeverlaat.
com.

Steun en Toeverlaat

Dubloen 40 • 3641 ND Mijdrecht
Tel. 06-14060755 (Marie-José van Hussen)
Tel. 06-14776997 (Eddy Wakker)

www.steunentoeverlaat.com
Legmeervogels pakken
tweede Periodetitel
Uithoorn - Legmeervogels zondag
2 heeft door het winnen van de 2e
periode bereikt dat het volgend seizoen wordt ingedeeld bij standaard
teams in de bekercompetitie. Om de
2e periodetitel te winnen moet Legmeervogels 2 thuis concurrent Hercules 2 zien te verslaan. Na een matige eerste 45 minuten waarin beide elftallen niet weten te score zet
laat Legmeervogels 2 in de tweede 45 minuten duidelijk zien wie
het meest recht heeft op de 2e periode titel. In een tijdsbestek van 15
minuten loopt Legmeervogels 2 uit

naar een 4-0 voorsprong. Vlak voor
het eindsignaal wordt het zelf nog
5-0. Legmeervogels 2 gunt Hercules
2 ook geen ere treffer en zodoende wordt de uitslag van Legmeervogels 2 – Hercules 2 5-0 in Uithoorns
voordeel. Na afloop van dit duel is
er afscheid genomen van Pascal van
Essen en David treur welke volgend
seizoen niet terugkeren in de zondagselectie. Ook is er afscheid genomen van Yorick v.d.Deijl die het
volgend seizoen gaat proberen bij
Roda’23. Legmeervogels 2 is aan
het eind van deze competitie ge-

Afscheid van echte
Legmeervogels
Uithoorn - Na het duel van Legmeervogels tegen de FC Weesp
is er ook afscheid genomen van
Robin Oussoren die na vele jaren deel te hebben uitgemaakt
van de zondagselectie, de vereniging gaat verlaten. Hetzelfde geldt voor Stefan van Grieken.
Rowan Hogenboom gaat niet elders voetballen maar stopt ge-

woon. Maakt dus volgend seizoen geen deel meer uit van de
selectie.
Naast deze spelers
heeft ook Rene van der Nolk van
Gogh aangegeven dat hij de vlag
in de willigen gaat hangen en volgend seizoen niet meer langs de
lijn te bewonderen zal zijn als assistent grensrechter bij Legmeervogels zondag 1.

Legmeervogels B1 in
finale KNVB-beker
Uithoorn - Op zaterdag 21 mei worden op het terrein van Legmeervogels een groot aantal KNVB-bekerfinales van district West1 afgewerkt.
Dat belooft de hele dag een drukte
van belang te worden op sportpark
de Randhoorn, met aantrekkelijke
wedstrijdstrijden op het programma.
Het komt sporadisch voor dat een
team van Legmeervogels de finale
bereikt, dus zijn we er beretrots op
dat onze jongens van Legmeervogels B1-zaterdag de eindstrijd hebben bereikt. In de finale zal er voor

de KNVB-beker worden gestreden
tegen Dirkshorn B1. Zal het de boys
van Legmeervogels B1 lukken om
de talenten van Dirkshorn, die vorig
jaar nog in de finale van het Nederlands kampioenschap voor C1-team
stonden, te verslaan? Volgens de
berichten komt Dirkshorn met een
karavaan bussen naar de finale in
Uithoorn. Steun van supporters uit
Uithoorn is dan ook meer dan welkom. Komt dat zien! Zaterdag 21
mei om 15:00 uur bij Legmeervogels
op kunstgrasveld 4.

eindigd, in de reserve hoofdklasse,
als nieuwkomer, op een keurige 6e
plaats met 34 punten uit 24 duels.
De volledige stand in de res hoofdklasse is geworden. 1. Kon.HFC 2
24-54. 2.AFC 2 24-49. 3.Hercules 2
24-47. 4.Hoofddorp 2 24-40. 5.SDO
2 24-36. 6.Legmeervogels 24-34.
7.JOS/W’meer 2 24-30. 8 Pancratius
2 24-29. 9 DCG 2 24-28. 10.ADO’20
2 24-28. 11.Houten 2 24-22. 12 Hillegom 2 24-21 13.Hoogland 2 2421. Hollandia 2 tergetrokken uit deze competitie.
Legmeervogels zondag 1 heeft het
thuispubliek niet geboden wat deze mensen er hadden van verwacht; nog een keer in de 2e klasse een flitsend Legmeervogels te
zien tegen het al gedegradeerde
FC Weesp. Het is voor de vele aanwezig uitgelopen op een grote teleurstelling. De spelers konden zich
niet oppeppen om nog een keer te
vlammen. Legmeervogels komen
door toedoen van Stefan Tichelaar
nog wel op een 1-0 voorsprong. In
de 2e helft komt de FC Weesp op
gelijke hoogte 1-1. Met deze stand
wordt dan ook de eindstreep gehaald in zeer teleurstellend duel.
In de laatste speelronde zijn er ook
nog een 2-tal beslissingen gevallen.
Bekend was uiteraard de kampioen
Legmeervogels en de twee degradanten tw. VVA/Spartaan en de FC
Weesp. Door het verlies van Abcoude en Houten zijn deze twee clubs
veroordeeld tot het spelen van degradatie/promotie wedstrijden met
de periode winnaars van de 3e klasse. Hoofddorp is in deze klasse verrassend de winnaar geworden van
de 2e periode
De eindstand in de 2e klasse B is
geworden. 1.Legmeervogels 26-60.
2.Elinkwijk 26-40. 3.Zilvermeeuwen
26-40. 4.SCH’44 26-39. 5.DCG 2638. 7 Hoofddorp 26-36. 8.Kampong
26-35. 9.NVC 26-34. 10 Pancratius
26-34. 11.Houten 26-33. 12 Abcoude 26-30. 13. Weesp 26-27. 14.VVA/
Spartaan 26-24.
Eindconclusie 2e klasse B. Kampioen Legmeervogels. Gedegradeerd
VVA/Spartaan en FC Weesp. Nacompetitie Abcoude en Houten. Periodetitel. Legmeervogels, deze is
gegaan naar Elinkwijk, ZSGOWMS
en Hoofddorp. Deze drie gaan via
de nacompetitie alsnog proberen
om de 1ste klasse te bereiken samen met de degradanten uit de 1ste
klasse en de periodewinnaars uit de
2e klasse A.

TE KOOP:

4PERSOONS

HELLWIG TOUR/
SPEED BOOT

INCLUSIEF:
• 50pk mercury
buiten boord
motor met
elektrische start
• Trailer in zeer
goede staat
• boeien en peddels
Te koop:
Hoge druk reiniger type
boxer450 €25,-.
Tel. 0297-560984

NU: 2150,-

COMPLEET EN VAAR

KLAAR!

Je kan er prima achter waterskien
of wakeboarden, maar de boot kan natuurlijk ook
begrenst worden, zodat je geen vaarbewijs nodig hebt.

VOOR MEER INFO: 06-54 935 925

Te koop:
Speelkeukentje en veel accessoires. Samen voor €10,-.
Tel. 06-10423044

Te koop:
Antieke houtbank van Indonesië €75,-.
Tel. 06-44228353

Hoopvolle start nieuwe
B1 Legmeervogels
Uithoorn - Op 2e Pinksterdag reisde de nieuwe B1 van LMV af naar
Woerden voor het legendarische
Woerdense Kaastoernooi. Deze B1
is samengesteld uit spelers van de
huidige B2 en C1, alsmede enkele spelers die terugkeren van Roda
´23. De verwachtingen waren niet
hooggespannen, de tegenstanders
kwamen uit hogere klassen en de
jongens dienen nog aan elkaar te
wennen. Het technisch kader (Julius, Rene en Marcel) wist een degelijk team in elkaar te zetten, dat
enthousiast aan de eerste wedstrijd
tegen Olympia begon. LMV wist prima stand te houden, maar werd
niet beloond door de scheidsrechter. Olympia kreeg een corner, waarbij een speler eerst een LMV-verdediger wegduwde om daarna vrij in
te koppen.

Het gehele publiek had dit waargenomen, de scheidsrechter helaas niet, eindstand 0-1. In de tweede wedstrijd moest tegen thuisclub
Sportlust aangetreden worden. Al
na twee minuten kreeg LMV een
treffer tegen. Niet gehinderd door
deze tegenslag, trok LMV ten aanval. Dit resulteerde in een niet gegeven strafschop toen Benjamin van
achter werd neergehaald, maar de
scheidsrechter wuifde dit lankmoedig weg. Lucas nam het heft in handen en met een fraai schot van buiten het strafschopgebied verraste
hij de keeper. Helaas kon deze stand
niet vastgehouden worden en ging
de tweede wedstrijd met 1-2 verloren. De laatste poulewedstrijd tegen
Xerxes werd de nul wel gehouden.
In de tweede ronde wederom tegen
poulewinnaar Sportlust.

Gevraagd:
Oudijzer oa wasmachines
gasfornuis vaatwassers
droger kachels en div metalen.
Tel. 020-6455546
Gevraagd:
Oude racefiets uit de jaren
60-70-80-90 (in huidige staat)
voor hobbyist.
Tel. 06-83235321
Aangeboden:
Naaimachine service en
reparatie van vele merken en
modellen. Onderhoud vanaf
€25,- zonder materialen.
Tel. 06-36105464
Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs
voor oude ansichtkaarten en
foto’s van voor 1960, ook hele
verzamelingen.
Tel. 06-15451873
* Te koop:
Partij tapijttegels (beige
gestreept) 50 bij 50 met rubber
rug. Speciale prijs: €2,95 per
m2 (4 tegels)
Tel. 06-26998215
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek
naar defecte laptops, notebooks en computers.
Tel. 06-84613045

Ondanks een niet aflatende inzet
ging ook deze wedstrijd verloren.
Resteerde nog de wedstrijd om de
derde plaats tegen Xerxes. LMV liet
zien met lege handen naar huis te
willen afreizen en nam meteen het
initiatief. Na enkele gemiste kansen
was het uiteindelijk Joey die een rebound resoluut in het doel werkte.
Bij een volgende aanval trok “Krijtje”
na zijn zoveelste rush langs de zijlijn hard voor en kon Stan enigszins
fortuinlijk afwerken voor de 2-0. Een
terechte penalty werd door Xerxes
benut, waarna Benjamin tenslotte de eindstand bepaalde op 3-1.
Als beloning werd de derde prijs in
ontvangst genomen en mocht Julius met een pond Woerdense kaas
naar huis.
Dit team heeft laten zien over genoeg potentie te beschikken om het
komende seizoen een rol van betekenis te kunnen spelen in de competitie. Ik heb dan ook vertrouwen
in een leuk seizoen, waarbij wij als
ouders uiteraard jullie langs de lijn
komen ondersteunen.
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BMX West in Bussum
Uithoorn - Afgelopen zondag 1ste
Pinksterdag werd de 4e ronde verreden van de BMX West competitie
en ditmaal op de baan in Bussum.
Ondanks het lange Pinksterweekeinde toch veel UWTC-ers aan de
start vandaag. In totaal 65 ritten in
de eigen en open klasse. Alles begon keurig op tijd en het bleef gelukkig de hele dag droog met ook
nog een zonnetje.
Bij de klasse 7/8 zaten Mitch van
der Steegt en Sophie Mastenbroek
elkaar goed dwars in de 1ste manche allebei kwamen ze ten val maar
door in de 2e en 3e manche goed te
presteren konden ze toch nog alle-

bei door naar de halve finale. Noud
van Dijk liet in deze klasse ook zien
dat hij bij de eerste hoort hij reed
keurig driemaal naar de 2e plaats.
Bij de klasse 9/10 reden Bas Kortekaas en Brad Jongkind ook hun
manches keurig driemaal naar de
2e plaats.
Leeftijds klasse
Na alle manches in de verschillende
leeftijd klassen waren er weer veel
UWTC-ers doorgestroomd naar de
halve finales. Maar er moest eerst
nog een herkansing verreden worden bij de klasse 8/9 en daarin deed
UWTC-er Viggo Klijn goede zaken
hij reed naar de 1ste plaats. In de

klasse 15/16 helaas geen halve finale voor Jeffrey Koeleman, hij werd
6e. Bij de open klasse 12-13 waren er nog kwartfinales te verrijden
hierin wisten alle UWTC-ers (Izar,
Jeffrey, Tonko, Brian, Jochem en
Max)zich te plaatsen voor de halve
finales, prima gedaan mannen!
Klokslag 13.30 uur tijd voor de halve
finales in de eigen en open klasse.
In de klasse 9/10 kwam Brad Jongkind ten val, hierdoor was zijn plek
in de finale verkeken, heel jammer
want Brad hoort daar echt thuis.
Klasse 9/10 lieten Mika Lang en Jur
de Beij allebei zien dat zij de eerste
bult ontzettend hoog kunnen springen en daardoor al een flinke voorsprong op de overige rijders hadden, voor allebei een verdiende finaleplaats. Bart van Bemmelen met

zijn 15 jaar liet in de sportklasse 17+
zien dat hij daar ook echt thuishoort
hij werd keurig 2e in de halve finale,
ook Pim de Jong, Arjan van Bodegraven, Joey Nap en Roberto Blom
wisten een finaleplaats te veroveren.
Finales
Tijd voor de grote finales; uitslag Afinales: cruisers 40+: Eelco Schoenmakers 1ste, Evert de Jong 3e en
Wim Pieterse 5e; Cruisers 17-29:
Roberto Blom 1ste, Mike Veenhof
2e, Wouter Plaisant v.d. Wal 4e, Bas
van Kuijk 5e en Sven Wiebes 6e; 7/8:
Sophie Mastenbroek 6e, Noud van
Dijk 7e en Mitch van der Steegt 8e;
9/10: Bas Kortekaas 8e; 10/11: Mika Lang 3e en Jur de Beij 8e; 11/12:
Alec van der Mast 2e, Rens Grömmel 4e en Daan Corts 5e; 12/13:
Brian Worm 3e en Max Kroon 6e;
13/14: Max de Beij 2e, Tonko Klijn
Gunnewiek 6e en Jochem v.d. Wijngaard 7e; 14/15: Izar van Vliet Garcia
3e, Brian Boomkens 4e en Jeffrey
Maerten 6e; 15/16: Kevin Boomkens
6e, Maarten van der Mast 6e en Flip
van Walraven 8e; Ladies: Priscilla
v.d. Meer 4e; Sportklasse 17+: Pim
de Jong 2e, Bart van Bemmelen 3e,
Arjan van Bodegraven 4e, Roberto
Blom 5e en Joey Nap 6e. De volgende rijders gingen in de open klasse nog met een mooie beker naar
huis: 8/9 Mika Lang 3e; 12/13: Brian Boomkens 1ste; 14/15: Joey Nap
1ste en Kevin Boomkens 2e; 16+:
Pim de Jong 1ste en Arjan van Bodegraven 3e. Volgende week geen
strijd om de West maar de 3e topcompetitie in Baarn, de wedstrijd
om nog de laatste puntjes bijeen
te sprokkelen voor plaatsing NK en
EK.

Legmeervogels ontvangen
80 KNVB bekerfinalisten
Uithoorn - Op vrijdag 20 mei en
op zaterdag 21 mei vinden op de
voetbalvelden bij Legmeervogels
de KNVB District West enkele bekerfinales plaats in bijna alle categorieën. Op vrijdagavond zijn het
allemaal wedstrijden op hele velden. Totaal op vrijdagavond een
6-tal wedstrijden o.a. de finale van
de Vrouwen categorie Sporting’70
VR1 tegen DSS VR.1 maar ook op
deze avond de veteranen van ZSGOWMS tegen die van ZOB. Deze laatste wedstrijd begint om 19.00
uur . De overige 4 duels beginnen
allemaal om 19.30 uur. Al deze wedstrijden en ook de wedstrijden op
zaterdag worden geleid door neutrale trio’s. Dus deze keer geen eigen ass. Scheidsrechter maar door
de KNVB aangewezen ass. scheidsrechters Op zaterdag binnen de finales om 10 uur met de E, F en MD
pupillen Deze keer staat er zelfs een
M pupillen team van Legmeervogels
in de finale. Totaal beginnen om
10.00 uur een 10-tal pupillen wedstrijden. Om 11.30 uur zijn de D pu-

pillen aan de beurt met o a. Buitenveldert MD1 tegen buitenboys MS
1. Het zijn niet alleen meisjes elftallen welke om 10.00 uur strijden om
de beker met de grote oren ook de
jongens krijgen volop de kans deze beker in de wacht te slepen. Om
13.00 uur Komen alle C junioren in
actie met o.a Koedijk jun. C1 tegen Buitenveldert jun. C1 op veld 1,
ook om deze tijd, 13.00 uur zijn er
6 wedstrijden te bekijken. Om 15.00
uur Gaan de B.Junioren de strijd aan
om de beker met de grote oren. Met
o.a. AFC jun.B1 tegen Roda’46 jun.
B1 of Loosdrecht jun.B1 tegen Ouderkerk jun. B1. In de poule komen
ook in actie de junioren B1 van Legmeervogels. Zij spelen om 15.00 uur
op veld 4 tegen de junioren 1 van
Dikshorn jun. B1. Als laatste gaan
om 17.00 uur de junioren A van start
met IJsselmeervogels jun. A1 tegen
Swift jun. A1 op veld 1 en op veld
2 het Goy jun. A1 tegen Assendelft
jun. A1. Ook om 17.00 uur worden
op alle beschikbare voetbalvelden
finales gespeeld.

Klaverjassen in Uithoorn
Uithoorn - Klaverjasnomaden
speelden donderdag 12 mei hun
35ste weekwedstrijd in het dienstencentrum waaraan 40 liefhebbers deelnamen.
De 1ste plaats werd verworven door
Jacqueline van den Bergh die, in de
4 gespeelde partijen, 7801 punten
behaalde, Gaby Abdesselem nestelde zich op de 2deplaats met 7365
punten en nam ook 2 marsenprijsjes
mee, de 3de positie was voor Joke
Rietbroek met 7211 punten en een

marsenprijs. Els Werensteijn krijgt
de poedelprijs want zij kwam niet
verder dan 4594 punten. Marsenprijsjes werden er verder gewonnen door: Jack van der Veer, Anneke Lebesque, Piet Luyten, Jo Smit,
Bep Groeneveld, To van de Meer en
Jan Brozius. De eerstvolgende klaverjasgelegenheid vind plaats op
woensdag 18 mei en we verplaatsen
weer naar “De Schutse”, de daarna
volgende kaartavonden vinden weer
plaats op de donderdagavonden.

Laatste Loodjes bij
Bridgeclub de Legmeer
Regio - Voordat het zomerbridge op
woensdag 1 juni weer los gaat zijn
er nog drie avonden te gaan waarin bepaald wordt hoe de startpositie van het nieuwe seizoen zal zijn.
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter
pakten dit goed op en werden overtuigend eerste met 58,75%. Op toch
wel ruime afstand was plek twee
voor Jan Egbers & Ben Remmers
met 53,75% op de hielen gevolgd
door Ger Quelle & Gijs de Ruiter die
53,33% scoorden. Ben ten Brink &
Jan Bronkhorst voegden zich ook
weer eens bij de top als vierde met
52,50%. Het gelegenheidspaar voor
een keer, Cora de Vroom & Ruud
Lesmeister, miste kennelijk de vaste bridgemaatjes voor een echt aansprekend resultaat, maar haalden
met 52,08% natuurlijk toch wel de
krant. In de B- lijn nam Wim Röling met steun van Cor Hendrix de
lijn in de “nieuwe heup”zwaai en
won met 57,29%. Sonja & Hans Selman volgden op twee met 56,60%
en Riet & Wim Beijer eisten met
55,21% de derde plaats op. Elisabeth van den Berg en Ineke Hilliard waren weer eens goed bij de les
en met de behaalde 54,51% werden

ze vierde. An & Jan van Schaick sloten hier met 53,47% de top af. In de
C- lijn een monsterscore voor Gerda van Liemt & Els van Wijk, met
dank aan de laatste tafel kwamen
ze op 70,14% uit, verbluffend. Tom
de Jonge & Herman Vermunicht deden het wat meer bescheiden, maar
met de 61,46% als tweede was niets
mis. De verrassing was hier toch
wel Wim Harding die het Sans Atout
aardig onder de knie begint te krijgen en onder applaus met 55,90%
als derde werd opgenoemd. Anneke Houtkamp en Marianne Jonkers
werden vierde met 55,21% en voor
Ria Verkerk & Anneke de Weerdt,
die 53,13% behaalden, was plek vijf.
Nieuwsgierig geworden naar het
bridge wel en wee, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Party centrum Colijn aan de
industrieweg 20 te Uithoorn. Dit seizoen nog twee clubavonden waarna hier vanaf 1 juni het zomerbridge
voor de gehele regio wordt georganiseerd.
Voor inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297 567458.

KDO gaat in blessuretijd
onderuit in Ouderkerk
De Kwakel - Na twee thuisoverwinningen op rij, stond voor KDO 1 op
Tweede Pinksterdag de laatste competitiewedstrijd van het seizoen op
het programma. In en tegen Ouderkerk wilden de Kwakelaars het seizoen met een positief gevoel gaan
afsluiten. Voor Michael Meijer, Mathijs Molleman, Maurice Bartels,
doelmannen Peter Onderwater en
Tim ten Brink was dit de laatste keer
dat hun naam terug te vinden was
bij de Kwakelse wedstrijdselectie.
Tim ten Brink zou tegen Ouderkerk
het doel van KDO gaan verdedigen, maar moest op het laatste moment vanwege een liesblessure vanaf de kant toekijken. Derde doelman
Jesper Oudshoorn was zijn vervanger en mocht voor de derde keer dit
seizoen gaan proberen om het Kwakelse doel schoon te houden. Daarnaast was er een basisplaats ingeruimd voor de 18-jarige rechtsbuiten
Dennis Pappot, terwijl clubtopscorer
Mathijs van Rijn geschorst was.
Eerste helft
In de eerste helft ontspon zich een
wedstrijd die op en neer golfde. Ouderkerk, op voorhand nog niet honderd procent zeker van lijfsbehoud,
ging vooral fysiek de strijd aan met
de Kwakelaars. KDO had hier zichtbaar moeite mee en wist nauwelijks
echt gevaar te stichten. Joris Kortenhorst zorgde met een schot vanaf de
rand van het zestienmetergebied in
27e minuut voor enig gevaar, maar
zijn inzet werd gered door de lange doelman van de thuisploeg. Nadat een corner van de Kwakelaars
na een half uur spelen niets opleverde, ging Ouderkerk er snel vandoor in de tegenaanval. Op twintig
meter van het Kwakelse doel gingen
Mathijs Molleman en de spits van
de thuisploeg, Floris van der Linden, een luchtduel met elkaar aan.
Van der Linden ging op de voet van
Molleman staan en duwde hem vervolgens omver. Deze aanval mocht
om onverklaarbare wijze doorgaan,
waarna uiteindelijk Pepijn Scholte vanaf de rechterkant de 1-0 kon
binnenschieten. KDO kon tot aan de
rust geen vuist maken en probeerde
alleen via hoge ballen voor onrust te
zorgen achterin bij Ouderkerk. Deze
ballen waren echter een eenvoudige
prooi voor de plaatselijke sluitpost.

Achterstand
Vlak na rust ontsnapte KDO tot twee
keer toe aan een snelle 2-0 achterstand. In de eerste geslaagde Kwakelse actie in de tweede helft was
het wel direct raak. Na een goede
breedtebal van Joeri Stange op Joris Kortenhorst, stiftte Kortenhorst
de bal op de achterlijn fraai over de
lange doelman heen. Vlak voor de
doellijn stond Dennis Pappot vrij,
die de bal vervolgens simpel kon
binnenlopen, 1-1. Na deze gelijkmaker werd de wedstrijd grimmiger.
Ouderkerk wilde ten koste van alles
winnen van KDO en schuwde het
duel absoluut niet. De scheidsrechter liet veel toe van de thuisploeg
en hierdoor moest o.a. Joris Kortenhorst na een uur spelen de wedstrijd
gehavend verlaten. In de 67e minuut
kreeg Ouderkerk een corner vanaf de linkerkant. Geheel vrijstaand
wist de inlopende Thijs de Dood de
bal over doelman Jesper Oudshoorn
en Bart van der Tol heen te koppen,
2-1. Vlak na dit doelpunt schakelde
KDO over naar het offensievere 3-43 systeem en kreeg hierdoor meer
grip op de wedstrijd.
Toch kwam KDO in de 82e minuut
goed weg toen Mitchel Smits de bal
van de lijn weg wist te werken.
In de 85e minuut kregen de Kwakelaars uiteindelijk loon naar werken toen een prachtige aanval doeltreffend werd afgerond door invaller Rick Kruit. Via meerdere schijven kwam de bal op de achterlijn bij
Dennis Pappot terecht. Pappot wist
Joeri Stange ter hoogte van de penaltystip aan te spelen, die het overzicht behield en de inlopende Rick
Kruit op maat bediende. Kruit aarzelde geen moment en schoot de
bal knap hoog in het doel, 2-2. Dit
leek ook de eindstand te gaan worden, maar in de 93e minuut sloeg
de thuisploeg alsnog toe en wist via
Jelle van Barneveld de 3-2 te maken.
Kortom, op basis van de gehele
wedstrijd was een puntendeling op
zijn plaats geweest, maar Ouderkerk bleek deze middag de meeste
gelukkige ploeg te zijn. Ouderkerk
handhaaft zich hierdoor als debutant in de derde klasse en KDO eindigt de competitie als een stabiele
middenmoter op de zevende plaats.

Lotusbloemtoer fietst
voor fietsen
Regio - Op zondag 22 mei vindt de
jaarlijkse fietstocht De Lotusbloemtoer plaats met nieuwe routes door
het Groene Hart en langs riviertjes
in de omgeving van Aalsmeer. De
fietstocht voor recreanten en sportieve fietsers is een initiatief van
Kinderdagcentrum De Lotusbloem
uit Aalsmeer in samenwerking met
de ervaren Uithoornse Wieler Trainingsclub UWTC. Gezamenlijk hebben zij drie routes uitgezet met afstanden van 35 km, 60 km en 100
km waarvan de opbrengst geheel
ten goede komt aan het Kinderdagcentrum. Daar worden kinderen begeleid in hun lichamelijke of verstandelijke handicap en kunnen zij
met de opbrengst doen wat wij ook
het liefste doen, namelijk fietsen!
De toertocht is geschikt voor iedereen die van fietsen houdt, van gezinnen met kinderen tot individuele
recreanten en van e-bikers tot racefietsers. Alle routes zijn via pijlen te
volgen zodat iedereen op een heel
ontspannen manier kan genieten
van de omgeving. Ook zijn de routes op GPS te volgen, downloaden
via www.uwtc.nl/evenementen/lotusbloemtoer. De deelnemers krijgen ook een routebeschrijving mee
waarop de pauzeplaatsen staan
aangegeven.

den van harte uitgenodigd tot een
royale gift in de fooienpot te doneren, dat tezamen met het inschrijfgeld ten goede komt aan het goede
doel. Ben je vergeten iets te doneren maar wil je toch graag een bijdrage leveren? Dan kan dat op rekening NL90INGB0004310923 t.n.v.
Oudercommissie KDC De Lotusbloem onder vermelding van Lotusbloemtoer 2016. De route van de
35 km is de ideale afstand voor gezinnen met kinderen maar ook voor
fietsers op aangepaste fietsen. Deze route gaat richting Zevenhoven
en Noorden met het gastvrije Pannenkoekenrestaurant De Strooppot
halverwege het riviertje De Kromme Mijdrecht. De route van 60 km
draait als het ware rond Aalsmeer,
eerst over Bilderdam, dan via Amsterdam/Sloten naar Weesp waar de
koffiestop plaatsvindt in de kantine
van Toerfietsclub Weesp, die de Lotusbloemtoerroute rond het Naardermeer heeft uitgezet . De 100 km
is geschikt voor de sportieve fietsers en zijn verplicht tot het dragen van een helm. Zij volgen grotendeels de 60 km afstand met een
extra lus rond vestingstad Weesp.
Ook zij krijgen gratis koffie met punt
aangeboden door de oudercommissie van het Kinderdagcentrum.

Start
De start van alle afstanden is vanuit het Kinderdagcentrum De Lotusbloem aan de Apollostraat 66 in
Aalsmeer, tussen 08:30 - 12:00 uur,
afhankelijk van de afstand die je wilt
gaan fietsen. Daar worden alle deelnemers ontvangen met gratis koffie en appelgebak. Alle fietsers wor-

Inschrijven
Belangstellenden kunnen zich inschrijven zondag 22 mei, ‘s morgens
aan de start bij het Kinderdagcentrum De Lotusbloem, Apollostraat
66 te Aalsmeer. Het inschrijfgeld varieert tussen 5,00 - 7,00 afhankelijk
van de afstand en kan contant worden betaald.

Vriendinnentraining bij KDO!
Uithoorn - Op maandag 30 mei
is er bij KDO een vriendinnentraining speciaal voor meiden die graag
eens willen kennis maken met voetbal in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar.
Alle trainingen van de meidenteams
(ME,MD,MC,MB,MA) zijn van 19.00
tot 20.00 uur op het kunstgrasveld
van Sportpark KDO aan de Vuurlijn
in de Kwakel. De meiden die zich
aanmelden worden op leeftijd ingedeeld en zullen onder begeleiding
van de KDO train(st)ers een training
afwerken met onder andere een

dribbelvorm, schietvorm en natuurlijk partijspel! Dus kom samen met
je klasgenootje, buurmeisje of nichtje naar deze leuke voetbaltraining!
Aanmelden voor de deze sportieve vriendinnentraining bij KDO kan
via kdomeidenvoetbal@gmail.com
en vermeld daarbij je naam, leeftijd
en eventueel met wie je mee komt.
Dus trek je sportieve kleding aan
dan maken we er een mooie vriendinnentraining van! Na afloop van
de training zorgt KDO nog voor wat
drinken en lekkers.

Fietstocht over oude
verdedigingslinie
Regio - De jaarlijks terugkerende
fietstocht Het Rondje Stelling viert
op 3 september haar eerste lustrum
met tal van prijzen voor deelnemers.
Tijdens de voorinschrijvingsperiode
die 1 mei is opengegaan, krijgt elke twintigste boeking op de populaire toertocht een gratis cadeau
thuisgestuurd. De organisatie van
de fietstocht, de Uithoornse Wieler
Training Club, viert hiermee de 5e
verjaardag van Het Rondje Stelling
dat samenvalt met de viering dat de
Stelling van Amsterdam 20 jaar geleden een plek kreeg op de Unesco
Werelderfgoed lijst.

de organisatie op duizend enthousiaste deelnemers, verdeeld over de
inmiddels zes uitgezette fietsroutes
rond de stad Amsterdam. De kortste
afstand is 30 kilometer en de langste - over de hele originele Stelling
langs alle oude forten en sluizen - is
170 kilometer lang. Er kan worden
gestart vanuit Uithoorn, Uitgeest en
Spaarndam. Op elke route is verzorging aanwezig op speciaal geopende forten en uitgebreide route-informatie over de culturele highlights
van de Stelling. Bij de finish ontvangt elke fietser de exclusieve jubileum herinnering.

Nieuwe campagne
Vanaf 1 mei 2016 start de nieuwe campagne ‘fietsen voor cadeau
bij 20 jaar Unesco’ waarin de organisatie belangstellenden voor de
fietstocht oproept zich vooraf in te
schrijven. Elke 20ste inschrijving
ontvangt een jubileumvoucher met
een fraaie prijs die tijdens de fietstocht op 3 september of in de periode daarna kan worden besteed op
een van de forten. De voorinschrijving is geopend tussen 1 mei en 29
augustus op www.rondjestelling.nl.
Boekingen buiten deze periode vallen buiten de actie. Alle winnaars
ontvangen bericht van de organisatie en krijgen de prijs, variërend van
gratis pannenkoek tot gratis saunabezoek, thuisgestuurd.
Sinds de eerste editie in 2012 is
de fietstocht over de Stelling van
Amsterdam een enorm succes en
wordt het evenement elkaar jaar
groter. Dit jaar is Spaarndam als extra startplaats toegevoegd en rekent

Startplaatsen
De start is, afhankelijk van de afstand, tussen 07:00 - 11:00 uur, in
Uithoorn (bij Fort aan de Drecht,
Grevelingen 30), in Uitgeest (bij Fort
aan den Ham. Busch en Dam 13)
en bij de dit jaar extra toegevoegde
wielerlocatie in Spaarndam (op het
WheelerPlanet, Zijkanaal C weg 6).
Inschrijven en Goed Doel
Online inschrijven kan tussen 1 mei
en 29 augustus via www.rondjestelling.nl. Het inschrijfgeld ligt tussen 6 en 10 euro per persoon, afhankelijk van de afstand. Jeugd tot
16 jaar gratis. Van het inschrijfgeld
gaat 2 euro per persoon naar het
aan het evenement verbonden Goede Doel, de Raisin Hope Foundation, die hiermee een landelijk netwerk van aangepaste fietsen realiseert voor mensen met opgelopen
hersenletsel.
Inschrijven en informatie is te vinden op www.rondjestelling.nl.

