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KORT NIEUWS:

Vermist
Uithoorn - Op donderdag 9 
mei is het baasje van deze ka-
ter op vakantie gegaan. 
Op vrijdagavond is kater Flip 
ergens van geschrokken en 
hard weggehold bij degene die 
voor hem zou zorgen. Flip ver-
trok van de Willem Alexander-
poort richting het Spoorhuis. 
Flip is erg sociaal, eigenlijk de 
kat van alle buren. Hij is ge-
chipped. 
Het is een mooie 12-jarige kat, 
hoog op de poten met een lan-
ge staart. Tot op heden is hij 
niet meer gezien. 
Weet iemand waar Flip is? Bel 
a.u.b. naar: 0620403256.
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Autoschade Service
Catsman Uithoorn
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onze zorg
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Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Ook voor
zonnepanelen
moet u bij
Vosse zijn!

Uithoorn - De Schanskerk blijft een 
blok aan het been van de gemeen-
te. Niet in de laatste plaats ook aan 
dat van de R.-K. Emmaüsparochie 
die de kerk in eigendom heeft, maar 
te koop heeft gezet via makelaar-
dij Toornend & Partners in Haar-
lem. Het bisdom/parochiebestuur 
wil van de kerk af (sloop), maar de 
gemeente weigert om cultuurtech-
nische redenen de vergunning af te 
geven. De kerk is een gemeentelijk 
monument. Het wachten is nog al-
tijd op een (serieuze) koper die het 
gebouw een andere bestemming 
wil en kan geven. Al dan niet pas-
send binnen enkele stedenbouw-

kundige scenario’s zoals de ge-
meente die voor ogen heeft. Nadat 
er een nieuwe eigenaar is kunnen 
er volgende stappen worden gezet. 
Tot dan zit de zaak ‘vast’ en kan men 
spreken van een patstelling.
De gemeente wil de locatie aan de 
Schans met daarop de kerkelijke 
gebouwen, herontwikkelen en heeft 
daartoe enkele ideeën uitgewerkt. 
Die zijn in juli 2012 in de vorm van 
een ‘stedenbouwkundige verken-
ning’ gepresenteerd. Overigens 
loopt dit proces al van voor 2009. 
Deze stedenbouwkundige verken-
ning kwam vorige week donderdag-
avond tijdens de vergadering van de 

gemeenteraad aan de orde. Het on-
derwerp had een informatief karak-
ter in de zin van ‘hoe staat het er nu 
mee?’ De enige partij die zich op dat 
moment roerde, was Gemeentebe-
langen bij monde van fractievoorzit-
ter Klaas Bijlsma. De partij wil niet 
dat er (nog) meer gemeenschaps-
geld in het project wordt gestoken, 
tot nu toe naar schatting tussen de 
300.000 en 400.000 euro. Terwijl dit 
alleen maar geleid heeft tot onge-
noegen tussen partijen, weinig ge-
toonde daadkracht en een in bouw-
kundig opzicht steeds slechtere 
staat verkerend kerkgebouw. 
(Vervolg elders in de krant)

Nog altijd patstelling rond 
de Schanskerk

Uithoorn - De vraagstelling in deze 
krant ‘wanneer de Randweg nu ein-
delijk weer open gaat voor alle ver-
keer’ heeft talloze reacties opgele-
verd, zowel van bewoners als be-
zoekers/werknemers van de ver-
schillende bedrijven aan de Noord-
dammerweg en de Randweg. Het 
merendeel liet weten het absurd te 
vinden dat de Randweg sinds begin 
juni vorig jaar voor een paar fi etsers 
helemaal is afgesloten voor het an-
dere (bestemmings)verkeer. ‘Maar 
dat blijft voorlopig zo’, laat de ge-

meente op haar beurt recentelijk via 
een persbericht weten. Vrijwel de-
zelfde dag was men er als de kip-
pen bij om de daad bij het woord te 
voegen. Volgens ooggetuigen wer-
den ter plaatse gaten in het asfalt 
geboord en vier nieuwe paaltjes ge-
plaatst waarvan twee door de be-
tonblokken heen. Er stond zelfs ie-
mand van de bewaking bij om het 
werk te begeleiden (...).
Echter, in de Staatscourant nr. 6730 
van 11 maart jl. is het Verkeersbe-
sluit gepubliceerd dat de Rand-

weg weer gewoon voor alle verkeer 
open zal worden gesteld. Dit n.a.v. 
de aangenomen motie van de VVD 
in de gemeenteraad op 31 januari jl. 
Het besluit is ondertekend door de 
gemeentesecretaris en de burge-
meester van Uithoorn. Volgens het 
Besluit Administratieve Bepalin-
gen inzake het Wegverkeer (BABW) 
treedt het besluit in werking 6 we-
ken na de bekendmaking. Dat zou 
dus rond 22 april jl. zijn. Maar de 
weg bleef dicht. 
(Vervolg elders in deze krant)

Randweg blijft voorlopig 
dicht!

Uithoorn - De berichtgeving in de 
media over de situatie van de Am-
sterdamseweg is voor wethouder 
Levenbach (Verkeer en vervoer) 
aanleiding geweest hierop te rea-
geren. Hij deed dat tijdens een in-
gelaste persbijeenkomst over dit 
onderwerp afgelopen donderdag. 
“De werkzaamheden op de krui-
sing Amsterdamseweg/Industrie-
weg zijn in volle gang. Er is echter 
vertraging ontstaan in de planning, 
onder meer vanwege de lange win-
terse omstandigheden dit jaar, een 
grotere bodemsanering dan was 
beoogd en tegenvallers inzake de 
ondergrondse infrastructuur (ka-
bels en leidingen). 

Het werk daaraan is nu afgerond en 
er kan bovengronds verder worden 
gegaan met de aanleg van de roton-
de. Als er ondergronds wordt ge-
werkt is er bovengronds weinig ac-
tiviteit. Dat heeft wellicht geleid tot 
misverstanden over de voortgang 
van het werk. Alles verloopt nu weer 
geheel volgens de planning. BAM 
Wegen die het project uitvoert, is al 
begonnen met het grondwerk voor 
de aanleg van de rotonde. Naar ver-
wachting is die eind juni klaar. Dan 
wordt direct daarop begonnen met 
de herinrichting van de kruising met 
de Wiegerbruinlaan. De bedrijven 
die gevestigd zijn op het Industrie-
gebied worden daar rond medio ju-
li nog per brief over geïnformeerd,” 
zo laat de wethouder weten. Verder 

geeft hij aan dat met aannemings-
bedrijf BAM Wegen de afspraak is 
gemaakt dat alle werkzaamheden 
aan de Amsterdamseweg eind dit 
jaar gereed moeten zijn.

Anderhalf jaar geduurd
Als de rotonde bij de Industrieweg 
wordt opengesteld voor het ver-
keer is dat al een hele verbetering. 
Men kan dan weer gebruikmaken 
van de Petrus Steenkampweg waar-
door een stukje Amsterdamseweg 
tot aan Autobedrijf Maas en bedrij-
ven aan de Industrieweg bereikbaar 
zijn. Afsluiting van de kruising bij de 
Wiegerbruinlaan hoeft op zich geen 
probleem te zijn. De Anthony Fok-
kerweg leent zich uitstekend voor 
een omleidingsroute richting Zij-
delwaardplein vice versa. Overigens 
werd over de rotonde Amsterdam-
seweg/Molenlaan met geen woord 
gerept. Als de Amsterdamseweg 
eind van dit jaar klaar is heeft het 
in plaats van een half jaar (in 2012) 
drie keer zo lang geduurd alvorens 
deze weg kon worden opgeleverd. 
Blijft over dat men de koppeling 
met de onderdoorgang van de bus-
baan en de ‘hoofdontsluiting’ door 
het Oude Dorp’ nog moet realise-
ren. Ook nog dit jaar?... 
Al met al blijft de vaststelling over-
eind staan dat, waar het de verwer-
king van verkeersstromen betreft, 
er door de gemeente veel te laat op 
de aansluiting met de omgelegde 
N201 is ingespeeld.

Amsterdamseweg eind dit 
jaar gereed

Kunstroute Zijdelveld
Uithoorn - De kunstroute aan het 
Zijdelveld wordt dit jaar voor de der-
de keer gehouden. In 2010 is dit fe-
nomeen spontaan geboren doordat 
een aantal bewoners van het Zij-
delveld, geïnspireerd door de Week 
van de Amateur Kunst, het idee kre-
gen hun kunst te exposeren en heb-
ben dit idee ook daadwerkelijk uit-
gevoerd. Bewoners stelden hun tuin 
beschikbaar voor gastexposanten 
en de creatievelingen onder hen ex-
poseerden hun kunst ook in eigen 
tuin. 
Dit jaar zijn er 20 tuinen openge-
steld. Het is absoluut de moeite 
waard om zaterdag 1 juni of zondag 

2 juni eens een wandeling te maken 
langs het Zijdelveld en de exposities 
te komen bekijken. Wat u zoal kunt 
vinden: beeldhouwwerken, schilde-
rijen, keramiek, stencil-Art en fo-
tografi e en veel nieuwe exposities. 
Laat u verrassen door inventieve 
exposities en door muziek! Dit jaar 
kunt u met een boot mee op het Zij-
delmeer. Aan het begin en eind van 
de straat zijn boekjes verkrijgbaar 
met hierin het programma. Voor kin-
deren worden er op zaterdag een 
paar workshops gegeven. Bewoners 
en overige exposanten hopen na-
tuurlijk op mooi weer en op fi jn pu-
bliek, dus tot ziens op het Zijdelveld.

Tienermeisjes opgepakt na gewelddadige straatroof
Uithoorn/Amstelveen - Drie tie-
nermeisjes zijn maandag 13 mei 
door de politie in Amsterdam op-
gepakt na een gewelddadige 
straatroof in Amstelveen. Het gaat 
om twee meisjes van 16 uit Am-
sterdam en een 14-jarige uit de 
gemeente Uithoorn. Het slachtof-

fer, een veertienjarig meisje, liep 
die maandag rond kwart over drie 
over de Bos en Vaartlaan toen ze 
door de drie werd aangesproken. 
Onder dreiging met geweld wis-
ten de drie meisjes de iPhone van 
het slachtoffer buit te maken en er 
vandoor te gaan. Gewaarschuwde 

agenten troffen het trio even later 
in een tram aan. Ze werden aan-
gehouden en zijn in de loop van 
de avond na verhoor weer vrijgela-
ten. De drie hebben de straatroof 
bekend. Het Openbaar Ministerie 
beslist verder wat er met de drie 
meisjes gebeurt.
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Gemeente uithoorn 
postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

informatiecentrum 
dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

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

cOlOfOn

Officiële mededelinGen en bekendmakinGen
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 teR inZaGe 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.

- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-
sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer. 
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
Tijdelijk: 
- Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruim-

te, Drechtdijk 113, De Kwakel. Ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2013. Info: 
de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.

- Ontwerp Verkeersbesluit AGV-1 en Ontwerp Beleidsregels voor nautische ver-
gunningen. Ter inzage van 18 april tot 30 mei 2013. Info: Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van Assenbergh, 0900-9394; evelien.
van.assenbergh@waternet.nl

- Regeling verwerking verspreidbare bagger. Ter inzage van 18 april tot 10 ju-
ni 2013. Info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van 
Assenbergh, 0900-9394, evelien.van.assenbergh@waternet.nl

- Ontwerpbestemmingsplan “Integraal Kindcentrum Thamerdal”. Ter inzage van 
3 mei t/m 13 juni 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111. 

- Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Ter inzage van 22 mei t/m 28 juni 
2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerp voor inrichting schoolomgeving Meerwijk. Ter inzage van 21 mei t/m 
10 juni 2013. Info: mevrouw D. Spies, tel. 0297-513111. of per e-mail gemeen-
te@uithoorn.nl, t.a.v. D. Spies.

w w w . u i t h O O R n . n l

Na de volledige openstelling van de 
nieuwe N201 zal de bussluis in de 
Laan van Meerwijk opengesteld wor-
den voor alle verkeer. Eén van de 
voorwaarden voor openstelling is 
dat de verkeersveiligheid rondom de 
school gewaarborgd wordt. In 2012 
heeft de gemeente samen met een 
bewonerswerkgroep gewerkt aan 
een ontwerp voor de inrichting rond-
om de basisscholen De Kajuit en De 
Springschans.

uitgangspunt 
verkeersveiligheid
Uitgangspunt voor het ontwerp is 
voor maatregelen te kiezen die de 
verkeersveiligheid rondom de scho-
len waarborgen. Op verschillende 
wijzen wordt hieraan vormgegeven, 
zoals:
- het inrichten van een Kiss+Ride 

zone,
- verbeteren en stimuleren van 

fi etsparkeren aan de achterzijde 
van de scholen (Eendracht),

- instellen schoolzone en maximum 
snelheid 30km-uur,

- aanleg zebrapaden, 
maar ook meer ruimte voor wach-

tende ouders en uitbreiding van par-
keerplaatsen bij de school.

inloopavond en inspraaktermijn
Op woensdag 29 mei 2013 van 19.30 
tot 21.30 uur wordt een inloopavond 
georganiseerd in de kantine van het 
gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16. Medewerkers van de gemeente 
zijn dan aanwezig om vragen te be-
antwoorden en toelichting op het ont-
werp te geven. 
Van 21 mei 2013 tot en met 10 juni 
2013 kunt u schriftelijk reageren op 
het ontwerp. Dit kan per post of per e-
mail. Stuur uw reactie naar gemeen-
te Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn of naar gemeente@uithoorn.
nl, t.a.v. Leefomgeving/D. Spies.

meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informa-
tie? Naast de inloopavond op 29 mei 
kunt u ook contact opnemen met me-
vrouw D. Spies van de afdeling Leef-
omgeving. Zij is bereikbaar op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
via telefoonnummer 0297-513111 of 
per e-mail gemeente@uithoorn.nl, 
t.a.v. D. Spies. 

Ontwerp voor inrichting 
schoolomgeving meerwijk

De fi rma CIF b.v. is begonnen met de 
aanleg van een glasvezelnetwerk in 
de gemeente Uithoorn. Deze werk-
zaamheden duren naar verwachting 
tot het eind 2013. Er worden zes zo-
genaamde wijkcentrales geplaatst, 
er worden mantelbuizen ingraven 
en er worden huisaansluitingen ge-
maakt. 

Glasvezel voor alle woningen 
in bebouwde kom 
CIF b.v. wil alle woningen in de be-
bouwde kom van De Kwakel en Uit-
hoorn aansluiten op het nieuwe glas-
vezelnetwerk. Glasvezel zorgt voor 
supersnelle internetverbindingen, 
haarscherp Tv-kijken, kraakhelder 
bellen en een gegarandeerde be-
trouwbaarheid.

cif neemt contact met u op
Voordat de glasvezelaansluiting in 
uw woning gerealiseerd wordt, neemt 
CIF contact met u op. Via de website 
van CIF b.v., www.glasvezelweken.nl/
uithoorn kunt u informatie vinden over 
de aanleg van dit netwerk.

taakverdeling bij werkzaamheden
De graafwerkzaamheden worden uit-
gevoerd door Van Gelder Telecom. 
De gemeente houdt toezicht op de uit-
voering van de werkzaamheden in het 
openbare gebied.

meer info?
Heeft u toch nog een vraag of een op-
merking over de werkzaamheden dan 
kunt u contact opnemen met Van Gel-
der Telecom door een mail te sturen 
naar uithoorn@glasvezelweken.nl of 
via tel. 088-2433882.

aanleg glasvezelnetwerk in 
uithoorn en de kwakel

Burgemeester en wethouders heb-
ben het ontwerp voor de herinrichting 
van de Prins Bernhardlaan en Tha-
merlaan defi nitief vastgesteld. Tijdens 
de inspraak kon iedereen reageren op 
het ontwerp voor het aansluiten van 
beide lanen op de Amsterdamseweg. 
Naar aanleiding van de inspraak is het 
ontwerp aangepast. De belangrijk-
ste aanpassing is dat er geen roton-
de wordt aangelegd op het kruispunt 
Admiraal de Ruyterlaan-Thamerlaan-
Prins Bernhardlaan-Stationsstraat.

ter inzage
Het ontwerp kunt u bekijken op onze 
website www.uithoorn.nl (wonen en 
wijken/nieuwbouw en herinrichting/
ontwikkeling Dorpscentrum/hoofd-
ontsluiting Oude Dorp).

Het ontwerp ligt t/m 28 juni 2013 ook 
ter inzage bij de receptie in het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te 
Uithoorn en in het Informatiecentrum 
Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden.

Ontwerp hoofdontsluitingsroute 
Oude Dorp defi nitief vastgesteld

De Randweg gaat voorlopig niet 
open. Dit komt, omdat het college 
heeft besloten vanwege verkeers-
veiligheid en zorgvuldigheid eerst de 
bezwaarschriftenprocedure volledig 
te doorlopen. De verwachting is dat 
die procedure medio juli wordt afge-
rond. Het college zal het verkeers-
advies dan opnieuw overwegen. Het 
advies van de bezwaarschriftencom-
missie maakt deel uit van de herover-
wegingen. 

toelichting procedure
Op 4 juni 2012 heeft het college het 
verkeersbesluit genomen om de 
Randweg af te sluiten voor gemo-
toriseerd verkeer. Vervolgens heeft 
de gemeenteraad op 31 januari een 
motie ingediend voor het openstellen 
van de Randweg. Een motie is een 
opdracht aan het college om hiermee 
aan de slag te gaan. Daarom heeft 
het college op 11 maart 2013 het 

verkeersbesluit om het deel van de 
Randweg tussen Noorddammerweg 
en Randhoornweg voor alle verkeer 
open te stellen gepubliceerd. Tegen 
dit besluit zijn twee bezwaarschriften 
ontvangen en is de bezwaarschrif-
tenprocedure gaan lopen. Tijdens 
deze procedure worden de bezwaar-
makers gehoord door een onafhan-
kelijke commissie. Vervolgens brengt 
de commissie advies uit aan het col-
lege over het te nemen besluit op de 
bezwaarschriften. Voordat het colle-
ge dit besluit neemt, vindt een her-
overweging plaats. Dat betekent dat 
alle aspecten, met inachtneming van 
het advies van de bezwaarschriften-
commissie, opnieuw worden beke-
ken. 
Naar verwachting wordt de bezwaar-
schriftenprocedure rond 16 juli 2013 
afgerond. Tot die tijd blijft de Rand-
weg dus gesloten voor gemotori-
seerd verkeer.

Randweg zeker dicht tot 
zomervakantie
College van B&W wil eerst 
bezwaarschriftenprocedure doorlopen

wist u dat gemeente uithoorn 
ook kantoorruimte verhuurt?
Gebouw De Hoeksteen ligt op een zeer gunstige locatie op de hoek 
van de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, vlakbij winkelcentrum 
Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt, re-
den waarom hier bibliotheek Amstelland is gevestigd. 
Het pand is ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld, da-
teert van 1965 en is opgenomen op de gemeentelijke monumenten-
lijst. 

begane grond hoeksteen
In gebouw De Hoeksteen is op de begane grond per direct 81 m² bru-
to vloeroppervlakte (BVO) kantoorruimte te huur. Vanwege de inde-
ling in diverse kamers zijn er meerdere gebruiksmogelijkheden, zoals 
2 tweepersoonswerkkamers, spreekkamer, balie etc. U heeft de be-
schikking over een eigen toilet en een (koffi e)keuken.

tweede etage hoeksteen
Per 1 oktober 2013 komt op de 2e etage circa 139 m² (BVO) kantoor-
ruimte voor verhuur beschikbaar met (koffi e)keuken en berging/kopi-
eerruimte. Het is een grotendeels open ruimte die vrij kan worden in-
gedeeld. Op deze etage is een gedeeld toilet aanwezig.

medegebruik vergaderruimte eerste etage
In overleg met de overige huurders kan bovendien gebruik worden ge-
maakt van de op de 1e etage aanwezige gemeenschappelijke (verga-
der)ruimte (opp. ± 45 m² BVO). Dit gebruik is inbegrepen in de huur. In 
het gebouw is een lift aanwezig.

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.H.E. 
Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling van de gemeente Uithoorn, 
tel. 0297-513 111.

Vacature in 
monumentencommissie 

gemeente uithoorn
De monumentencommissie in de gemeente Uithoorn bestaat uit ten-
minste drie, onafhankelijke, leden (geen ambtenaren van de gemeen-
te). De commissie adviseert het college van burgemeester en wethou-
ders gevraagd en ongevraagd over de 29 gemeentelijke-, zeven pro-
vinciale-, en zes rijksmonumenten binnen de gemeentelijke grenzen.

Vacature
De huidige commissie is benoemd tot maart 2014. Binnen de commis-
sie is op dit moment een plaats vacant waarvoor we vervanging zoe-
ken.

wie zoeken wij?
Bent u die enthousiaste en betrokken inwoner van Uithoorn, met ken-
nis, ervaring en belangstelling voor architectuur, geschiedenis en cul-
tuur? Hebt u oog heeft voor de belangen van de monumenten? Dan zijn 
wij wellicht op zoek naar u!

wat betekent lidmaatschap van monumentencommissie?
De tijdsbesteding voor het werk in de commissie schatten wij op onge-
veer 2 uur per vergadering. De commissie vergadert minimaal 4 keer 
per jaar. Het komt voor dat er een bezoek aan het monument zelf plaats 
vindt. En uiteraard moeten de vergaderstukken worden doorgenomen. 
Gemiddeld zal het gaan om een tijdsbeslag van 1 à 2 uur per maand. 
Belangrijk is te vermelden dat het een onbezoldigde functie is.

sollicitatieperiode
Uw sollicitatiebrief kunt u tot 14 juni 2013 sturen naar Gemeente Uit-
hoorn t.a.v. de secretaris van de monumentencommissie mevr. E. van 
den Klinkenberg, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

meer info?
Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij Ellen van den Klinken-
berg, tel. 0297-513111 (in de ochtenduren) of per e-mail: ellen.van.den.
klinkenberg@uithoorn.nl

Vervolg op volgende blz.
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Officiële mededelinGen en bekendmakinGen
 inGediende aanVRaGen OmGeVinGsVeRGunninG

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
bedrijventerrein uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een schutting. Ontvangen 8 mei 2013.
de kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkapel aan de achterzijde. Ontvangen 13 mei 2013.
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het 

realiseren van een nieuwe koeienstal, een wijziging van de huidige koeienstal 
en een interne wijziging van de twee varkensstallen. Ontvangen 7 mei 2013. 

de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff)

- tussen Park Krayenhoff en Vuurlijn, aanvraag omgevingsvergunning voor het 
aanleggen van een groenvoorziening op de waterkering. Ontvangen 13 mei 
2013.

 VeRleende (OmGeVinGs-)VeRGunninGen
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
de kwakel
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar aan Sport en Spel voor het organise-

ren van het Sport- en Spelweekend van 24 t/m 26 mei 2013.
Overige bekendmakingen / uithoorn - de kwakel
- Vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het plaatsen van 

20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de evenementen 
Goud van Oud op 25 mei 2013 en Tropical Night op 31 augustus 2013. Be-
zwaar t/m 24 juni 2013.

 cOncept beGROtinG 2014 stadsReGiO amsteRdam
Het college van B&W heeft op 14 mei 2013 de concept begroting 2014 van de 
Stadsregio Amsterdam besproken en besloten de gemeenteraad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de concept Begroting 2014 van de Stadsregio Amster-
dam.

2.  Geen gebruik te maken van het recht om een zienswijze in te dienen.
De conceptbegroting ligt ter inzage in het gemeentehuis.

 alcOhOlVeRbOd VOOR eVenementen GOud Van Oud 
 en tROpical niGht
Om overmatig alcoholgebruik vanwege meegenomen drank tegen te gaan, heb-
ben burgemeester en wethouders van Uithoorn een alcoholverbod ingesteld voor 
de evenementen Goud van Oud en Tropical Night. Uitgezonderd van het verbod 
is het gebied waarop de evenementen worden gehouden (verbindingsroute van 
café De Herbergh 1883 tot aan de Stationsstraat). Het verbod geldt ook voor de 
kade (en 2 meter uit de kade) tussen restaurant Hertog Jan op het Water en het 
voormalig gemeentehuis aan de Wilhelminakade;
Het verbod is van kracht op 25 mei 2013 (Goud van Oud) vanaf 20.00 uur tot 26 
mei 2013 03.00 uur en op 31 augustus 2013 (Tropical Night) vanaf 20.00 uur tot 
1 september 2013 03.00 uur.

w w w . u i t h O O R n . n l

COLOFON

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

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

aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

advertentie-tarieven:
op aanvraag

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Nog altijd patstelling rond 
de Schanskerk
Vervolg van de voorpagina

Bijlsma vuurde een aantal vragen 
af op het college (lees: wethouder 
Verheijen tot wiens portefeuille het 
onderwerp behoort), zoals ‘Wat wil 
het college nu met de kerk, wat ziet 
men als een reële optie?’ En ‘Hoe-
veel gemeenschapsgeld wil het col-
lege nog besteden voordat het ein-
delijk eens duidelijkheid geeft en 
een beslissing neemt?’ Maar ook of 
het college soms aanstuurt op het 
failliet van de Emmaüsparochie en 
hoelang het college nog wil door-
gaan met onduidelijkheden? Zijn er 
nog steeds gesprekken met moge-

lijke kopers gaande en is er enig uit-
zicht op een oplossing? Kortom, uit 
de vraagstelling kwam naar voren 
dat Gemeentebelangen het college 
verweet te weinig bestuurskracht 
te tonen om de patstelling op kor-
te termijn te doorbreken.
“Het college hult zich nog steeds in 
nevelen, wacht af en weigert tot nu 
toe openheid en bestuurskracht te 
tonen. Het college schuift alle ver-
antwoordelijkheid af richting paro-
chiebestuur. Zegt wel wat het paro-
chiebestuur niet mag, maar het col-
lege lijkt geen enkele rekening te 
houden met wat het parochiebe-
stuur niet kan. Dit lijkt op arrogantie 

door gebrek aan daadkracht en ge-
brek aan bestuurskracht,” liet frac-
tievoorzitter Bijlsma horen.
Wethouder Jeroen Verheijen ant-
woordde er kort op: “Er valt momen-
teel door het college niets te beslui-
ten. Het gaat hier om een verken-
nende bouwkundige fase van het 
Schansgebied en niet om de huidi-
ge situatie van de kerk en de rol van 
het college daarin.” Bijlsma hield 
vast aan zijn verzoek om antwoord 
op zijn vragen. Volgens hem weigert 
het college antwoord op zijn vragen 
te geven. Hij gaf aan dat hij des-
noods via andere wegen aan ant-
woorden zou proberen te komen.

Uithoorn - Boetiek De Boet (wat 
‘schuurtje’ betekent) in winkelcen-
trum Zijdelwaardplein vierde op 
1 april jl. haar dertigjarig bestaan. 
De Boet is dé Esprit en EDC-win-
kel (dealer) in Uithoorn, waar men 
al sinds 1983 terecht kan voor toon-
aangevende Esprit kleding en ac-
cessoires. Eerst aan het Marktplein, 
vervolgens medio jaren tachtig in 
het na de brand weer opgebouwde 
winkelcentrum Zijdelwaard.

Om klanten te laten meeprofiteren 
van dit jubileum waren er tien waar-
debonnen van elk 30 euro beschik-
baar. Vervolgens zijn er uit de per-
sonen op Facebook die zich in de 
week van 12 tot en met 18 mei als 
‘vriend’ van De Boet hadden aange-
meld, tien willekeurige namen uit-
gezocht die winnaar werden van 
een waardebon, te besteden in de 
winkel. Daarnaast was er aan klan-
ten gevraagd om op een zo origi-
nele en creatieve manier te laten 
zien waar De Boet dertig jaar gele-
den werd opgericht. Dat is in 1983 
geweest aan het Marktplein in het 
smalle trapgevelpandje, naast wat 
nu ijssalon Esplanade is. Voor de 
meest originele en/of creatieve in-
zendingen waren drie prijzen be-
schikbaar in de vorm van waarde-
bonnen, t.w. eenmaal 100 euro en 
twee keer 50 euro. Het onderwerp 
was niet iets waar drommen men-
sen zich op hadden geworpen. 
Maar er was wel een dame die zich 
werkelijk van haar beste kunnen 
had laten zien: Anneke Kwakkel. 
Zij had niet alleen het oude pand-
je fraai weergegeven in de vorm van 
een zelf geschilderd schilderij, maar 
tevens met knip- en plakwerk een 
prachtige voorstelling gemaakt van 
de huidige winkel in het winkelcen-
trum. Beide kunstwerkjes krijgen 
een permanente plaats in de winkel.
Vrijdag 17 mei kwamen de mees-
te prijswinnaars hun prijs halen bij 
winkeleigenaresse Mary van Dijk en 
vaste medewerkster Miriam Rose-
krans die tevens haar nichtje is. Met 
elkaar wilden zij dat natuurlijk wel 
even laten vastleggen en poseer-
den graag voor de foto. De prijswin-

naars kunnen hun waardebonnen 
in de winkel gebruiken bij de aan-
schaf van nieuwe Esprit en/of EDC-
kleding.

Wisselend aanbod
Wie op zoek is naar de perfecte 
outfit voor een speciale avond kan 
ruimschoots bij De Boet terecht. Er 
zijn schitterende Esprit jurken en er 
is ook een uitgebreid jeans-assorti-
ment aangevuld met goede basics. 
De collectie bestaat uit kleding in 
de maten 32 tot en met 44. Daar-
naast kan men bij De Boet even-
eens terecht voor een zakelijke gar-
derobe. Met een EDC jas komt men 
de koude dagen (dit voorjaar!!!) wel 
door! De Boet biedt tevens een ruim 
assortiment aan leuke Esprit acces-
soires die uitstekend passen bij een 
nieuwe look. Esprit is een merk dat 
elegantie uitstraalt met een modi-
euze en frisse benadering. De ma-
terialen van de kleding zijn luxe en 
van hoge kwaliteit. Voor de zakelij-
ke vrouw die van stijl en betaalba-
re luxe houdt, is Esprit een onmis-
baar onderdeel van de garderobe. 
Bij De Boet vindt u een uitgebreide 
collectie jeans en casual Esprit-kle-
ding. Sinds 2007 is ‘EDC by Esprit’ 
een zelfstandig merk. EDC is spe-
ciaal ontworpen voor jonge vrou-
wen van 14 tot 24 jaar. Het hippe 
merk is wat speelser en sportiever 
en heeft goede basics. EDC richt 
zich vooral op jongeren. Voor deze 
groep heeft het merk een uitgebrei-
de collectie met verschillende mo-
dellen jeans, shirts en accessoires 
die in de winkel te vinden zijn. Es-
prit brengt twaalf collecties per jaar 
uit die in fasen worden uitgeleverd. 
Elke dag arriveren er wel dozen met 
nieuwe spullen bij De Boet. Vanwe-
ge de wisselende collecties is er dus 
steeds iets nieuws.
Meer weten? Kijk op www.de-
boetuithoorn.nl. Mary: “Persoonlij-
ke aandacht en service, goede ad-
viezen en inspelen op wat men wil 
hebben. Maar ook eerlijk naar de 
klant zijn. Staat het of staat het niet? 
Want mode is niet wat ‘in’ is, mo-
de is wat je staat! Je moet je inte-
resse in je klanten tonen, maar ook 

Boetiek De Boet vierde 
dertigjarig bestaan

Vervolg van de voorpagina

In hetzelfde stuk staat ook dat ge-
durende deze periode beroep en/of 
bezwaar tegen dit besluit kan wor-
den ingediend. Dat is dan ook ge-
beurd. Er zijn minstens twee be-
zwaarschriften ontvangen waardoor 
de bezwaarschriftenprocedure in 
werking is getreden. Om deze reden 
heeft het college vanwege de ver-
keersveiligheid en zorgvuldigheid 
besloten eerst de bezwaarschrif-
tenprocedure volledig te doorlo-
pen. De verwachting is dat die pro-
cedure medio juli wordt afgerond. 
Het college zal het verkeersadvies 
dan opnieuw overwegen. Het advies 
van de bezwaarschriftencommis-
sie maakt deel uit van de herover-
wegingen. Tot die tijd blijft de Rand-
weg zeker tot aan - en wellicht wel 
tot en met - de zomervakantie ge-
sloten voor gemotoriseerd verkeer.
Maar zit er geen addertje onder het 
bestuurlijke gras? Op grond van de 
Algemene Wet Bestuursrecht, zoals 
die door de gemeente wordt gehan-
teerd, blijken ingediende bezwaar-
schriften geen ‘schorsende’ werking 
in te houden. Dit betekent dat het 
besluit of de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn gewoon 
kan worden uitgevoerd. (Met het ri-
sico dat het eventueel weer onge-

daan moet worden gemaakt). Vol-
gens Daniël Wolffensperger (VVD) 
mag het college deze ‘schorsende 
werking’ negeren en voorrang ge-
ven aan de bezwaarschriften. Hij 
stelde tijdens de raadsvergade-
ring van vorige week donderdag-
avond vragen aan wethouder Le-
venbach waarom de Randweg nog 
steeds dicht is. Die vond de veilig-
heid van fietsers van groot belang 
en dat ‘dicht houden’ veiliger is dan 
‘openstellen’. “Maar we zitten niet 
stil. De betreffende afdeling is zich 
aan het voorbereiden op de open-
stelling met een ontwerp dat voor-
ziet in een herinrichting waarbij ook 
de veiligheid van fietsers gewaar-
borgd is. Dat moet zorgvuldig wor-
den uitgevoerd.” Aldus wethouder 
Levenbach. Zijn uitleg impliceert 
dat de Randweg op termijn dan 
toch (weer) open gaat. Toch? Waar-
om dan zoveel moeite doen om die 
opnieuw ‘dicht te timmeren’ met ex-
tra palen?

Verbod voor vrachtwagens?
Al het bestemmingsverkeer – ook 
het zware vrachtverkeer! – wor-
stelt zich nu over de bochtige Rand-
hoornweg vice versa. Juist met al-
lerlei activiteiten en evenementen 
op het evenemententerrein (ker-
mis!) is dat een crime en werkt ge-

vaarlijke situaties in de hand. Toch 
is dat volgens de verkeerskundigen 
van de gemeente kennelijk minder 
gevaarlijk dan wanneer delen van 
dit verkeer gewoon rechtuit over 
de nagenoeg stille Randweg zijn 
weg kan vervolgen… Als na behan-
deling van de bezwaarschriften de 
Randweg weer gewoon zou worden 
opengesteld voor alle verkeer, over-
weegt men volgens het gestelde in 
de Staatscourant een verbod voor 
vrachtwagens in te stellen in bei-
de richtingen op het ongeveer 200 
meter lange stukje Randweg tus-
sen de aansluiting met de Rand-
hoornweg en Langs de Baan. Dit 
om geen ‘doorgaande route’ te cre-
eren via Op de Klucht, omdat bewo-
ners daar anders ‘teveel hinder van 
het vrachtverkeer’ zouden hebben.

Wat een gotspe! Vrachtverkeer gaat 
er nu toch ook langs van en naar de 
Randhoornweg? Bij deze krant zijn 
hierover tot nu toe nog nooit klach-
ten binnengekomen van bewoners 
langs Op de Klucht. In de nieuwe si-
tuatie zou dit betekenen dat er dus 
helemaal geen vrachtverkeer meer 
mogelijk is vanaf de Zijdelweg rich-
ting Randhoornweg v.v. en ook niet 
over het dan geopende deel van de 
Randweg. Alleen nog met de bak-
fiets!.

Randweg blijft 
voorlopig dicht!

Uithoorn - Amstelland is een 
prachtige regio met veel mooie 
en leuke plekken zoals kinder-
boerderij De Olievaar in Uithoorn. 
Op 2 juni is het weer Amstelland-
dag en De Olievaar doet daar na-
tuurlijk aan mee. De aftrap is om 
12.30 uur met een lunch, ver-
zorgd door restaurant La Gare uit 
Amstelveen. Er zijn tot 16.00 uur 
allerlei activiteiten op de boer-
derij. De OTT-band, bestaande 
uit medewerkers van Ons Twee-
de Thuis, treedt op met popmu-

ziek. Je kunt een ritje maken met 
de huifkar door het Libellebos (1 
euro per kind per ritje), kinde-
ren kunnen geschminkt worden 
en natuurlijk kun je de dieren be-
kijken en aaien. Wilt u meer in-
formatie, kijk dan eens op www.
amstellanddag.nl of www.face-
book.com/beschermers.amstel-
land. Natuurlijk staan de mede-
werkers van de kinderboerde-
rij u ook graag te woord: bel dan 
0297-540405. Iedereen is van 
harte welkom op 2 juni.

aansturen. En dat is de richtlijn die 
wij volgen. Misschien dat het daar-
om zo goed loopt bij ons. Eerst maar 
eens op naar het volgende jubile-
um, 35 of zo, misschien nog 40. vijf-
tig jaar zal ik zeker niet meemaken 
in de zaak, ook al vind ik het nog 
zo leuk en fijn om dit werk te doen. 
Maar dan loop ik tegen de tachtig, 
joh...”

Amstellanddag, ook op 
kinderboerderij De Olievaar
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Indonesische bazaar in 
De Schutse
Uithoorn – Zaterdag 1 juni a.s 
wordt er in Uithoorn in kerkge-
bouw De Schutse aan De Merode-
laan 1tussen 10.00 en 17.00 uur door 
Stichting Marsiurupan een Indone-
sische bazaar gehouden om geld in 
te zamelen voor een waterleidings-
project op Sumatra in Indonesië. De 
toegang is gratis. Er worden maal-
tijden verkocht en snacks. Nasi Ra-
mes, Bami Rames (6,50 euro), Saté 
met stokbrood (4 euro)
Risoles, Lemper, Lumpia’s, Pastelles, 
Brownies, Kue lapis, Sponscake, Pi-
sang goreng, enz. (1,20 euro), Cen-
dol (2 euro), es (1,50 euro).
Er is een loterij met mooie hoofd-
prijs, een dinerbon voor 2 perso-
nen bij Restaurant ‘Het Rechthuis 
aan den Amstel’ in Uithoorn. Ver-
der is er een arrangement bij res-
taurant Tampat Senang in Den Haag 
voor de liefhebbers van een Indone-
sische maaltijd. Ook is er een waar-
devol pakket van de fi rma AH. Indo-
nesische dansen worden vertoond 
door de dansgroep ‘Sironault’. Ge-
durende een groot deel van de dag 

is er live muziek door de Indonesi-
sche groep ‘Gorga Batak’. Er is een 
rommelmarkt met leuke spullen. De 
stichting Marsiurupan (dit betekent 
‘Helpt elkaar’) ondersteunt het Be-
thesda ziekenhuis in Saribudolok, 
een dorp op 90 km van Medan en 
10 km van het Tobameer. Het zie-
kenhuis maakt deel uit van de loka-
le Batak Simalungun-kerk maar is 
voor een groot deel van haar werk-
zaamheden afhankelijk van steun 
uit het buitenland.

De stichting Marsiurupan steunt bij 
het aanleggen van waterleiding in 
omliggende dorpen. Er zijn al vier 
dorpen met hun hulp van waterlei-
ding voorzien. De gezondheidssitu-
atie vooral van kinderen is hierdoor 
signifi cant verbeterd. Na aanleg zijn 
de dorpsgemeenschappen zelf in 
staat om benodigd onderhoud te 
plegen, er wordt op basis van ver-
bruik contributie geheven.Voor uit-
gebreide informatie, foto’s en video 
kunt u een bezoek brengen aan hun 
website  www.marsiurupan.nl.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Appartementen voor 
de Gierzwaluw

Vinkeveen - Ze zijn weer te-
rug; onze Gierzwaluwen. Rond 
30 april arriveerden ze vanuit 
het verre zuiden voor ongeveer 
100 dagen in ons land, en dat 
alleen maar om te broeden! 
Voor hun nestholte zijn ze af-
hankelijk van oude gebouwen 
in woonkernen. En dat is nu 
juist het probleem. Renovatie en 
nieuwbouw geven de vogel ab-
soluut geen nieuwe broedplaat-
sen. De meeste huizen worden 
zo gebouwd dat er geen mug 
meer onder het dak kan, laat 
staan een Gierzwaluw of Huis-
mus. Woningcorporatie Groen-
West heeft in het voormalige 
zustergebouw Maria-Oord in 

Vinkeveen 39 sociale huurap-
partementen gerealiseerd.
Door deze verbouwing zou er 
weer mogelijke nestruimte ver-
dwijnen.
Aan een van de zijgevels van 
het gebouw zijn elf gierzwaluw-
kasten bevestigd.

Deze kasten zijn door Groen 
West gefi nancierd en geleverd 
door het Zwaluwen Adviesbu-
reau. Onze Gierzwaluwen kun-
nen dus het komend broedsei-
zoen beschikken over elf extra 
appartementen. Hiervoor on-
ze dank! Meer informatie over 
gierzwaluwen vindt u op www.
gierzwaluwbescherming.nl

Reactie op stuk 
Berijders nieuwe N201 

minder enthousiast
Hierbij wil ik reageren op het 
artikel in de Nieuwe Meerbo-
de van 15 mei pagina 08 ‘Berij-
ders nieuwe N201 minder en-
thousiast’.

Met veel van de in het arti-
kel genoemde problemen ben 
ik het eens. Het is zeker behel-
pen als er maar delen van een 
nieuw traject in gebruik zijn en 
de rest nog niet. De reden waar-
om ik wil reageren is dat de be-
schreven dag, avondspits dins-
dag 7 mei, een vertekend beeld 
geeft en dit stuk weg wellicht 
nu ten onrechte gemeden gaat 
worden. Wat het redactielid uit 
het artikel niet noemt en waar-
schijnlijk ook niet wist, is dat 
een stuk N201 + de N196 op 
betreffende dinsdag 7 mei rond 
17.00 uur vanaf de A4 muurvast 
stond vanwege een volledige af-
sluiting van de N196  ter hoog-
te van de kruising met de Stom-

meerkade i.v.m. een ongeluk. 
Ik fi etste die dag vanaf Hoofd-
dorp naar Uithoorn, verbaas-
de mij over de ongebruikelijke 
enorme fi le vanaf het viaduct 
van onder de A4, zag in Aals-
meer dat er politie de hele weg 
afgesloten had, dat er een rood 
wrak op een takelwagen stond 
en dat het hele baanvak N196 
nog mijn hele fi etstocht naar 
Uithoorn ‘leeg’ bleef. Ik vind dat 
het een vertekend beeld geeft 
om het gebruik van de nieuwe 
weg juist op die dag te beschrij-
ven. De mensen die die dag 
vanuit Hoofddorp de mogelijk-
heid nog hadden om de nieu-
we weg te kunnen kiezen en dat 
deden, waren eerder thuis dan 
die nog lange tijd vaststonden 
op het oude traject.
Graag nog een beschrijving van 
het gebruik van de nieuwe N201 
op een dag zonder een ongeluk 
op de N196 rond 16.30 uur.

Met ingang van 2014 gaat de 
Gemeente niet meer meebeta-
len aan de ANBO. Bij de bing-
omiddag zijn de lootjes al duur-
der geworden. Voor een glaas-
je water betaald men 0.25 euro-
cent en ga zo maar door. De Se-
niorenraad is een paar jaar ge-
leden, van de ene op de ande-
re dag opgeheven. Deze men-
sen waren waarschijnlijk te in-
telligent. W.N.O. Raad is daar-
voor in de plaats gekomen, 
maar dat stelt helaas niet veel 
voor. Veel ouderen zijn alleen 
en genieten van de middagen 
bij elkaar, welke georganiseerd 
worden door vrijwilligers. He-
laas als alles in prijs stijgt, kun-

nen velen niet meer deelnemen 
aan deze middagen. Wat doet 
onze Burgemeester? Daar hoor 
je nooit iets van. O., ja dropve-
ters uittrekken, felicitaties voor 
lang getrouwden, lintjes uitde-
len, Geweldig! De Hr. Verhe-
ijen neemt niet eens de moeite 
om een brief te beantwoorden. 
(daar heeft hij personeel voor) 
zover ik weet. Geen wonder dat 
Uithoorn in het algemeen zo 
verpaupert is. Wanneer krijgen 
we nou eens mensen in de Ge-
meenteraad die weten waar ze 
t over hebben en zich kunnen 
verplaatsen in mensen die op 
latere leeftijd zijn.

U. E. Tol

Zondag 2 juni recreatieve 
dorpenfi etstocht
Regio - Op zondag 2 juni organi-
seert de Stichting Dorpentocht op-
nieuw de alombekende dorpentocht. 
Dit is in de regio van Amstelveen dé 
recreatieve fi etstocht voor het gehe-
le gezin en de sportieve fi etser. Dit 
jaar voor de 36e maal en voor het 
eerst in al die jaren voor hetzelfde 
Goede Doel als het jaar ervoor. Dat 
heeft te maken met de lage opkomst 
in 2012 als gevolg van de voort-
durende regenval op de dag van 
de fi etstocht. Maar nog altijd heeft 
de Dorpentocht in al die jaren bij-
na 145.000 euro bijeen gehaald en 
aan een Goed Doel kunnen schen-
ken. Hulde aan alle trouwe en nieu-
we deelnemers van deze fi etstocht.  

Het Goede Doel van dit jaar dus op-
nieuw Stichting Haarwensen. Deze 
organisatie schenkt pruiken, die van 
echt haar zijn gemaakt, aan kinde-
ren, die door medische behandelin-
gen of door een ernstige haarziek-
te hun eigen haar zijn verloren. Voor 
deze pruiken gebruikt de Stichting 
vele afgeknipte vlechten en staar-
ten van kinderen en volwassenen 
die met veel liefde een fl ink stuk van 
hun haar hebben willen afstaan. Op 
deze bijzondere manier dragen zij bij 
aan een beetje extra geluk voor een 
kind. Het maken van een kwalitatief 
haarwerk is echter zeer arbeidsin-
tensief en kostbaar. Stichting Haar-
wensen is daarom ook afhankelijk 
van fi nanciële giften om dit moge-
lijk te maken. En omdat vorig jaar 
de Dorpentocht in het water viel wil 
Stichting Dorpentocht dit jaar een 
revanche! 

Goed doel
Als u dit jaar met deze tocht mee-
fi etst, dan steunt u het werk van 
Stichting Haarwensen en gunt u 
een kaal kind dat beetje extra ge-
luk. Natuurlijk is de Stichting Haar-
wensen ook tijdens de tocht aan-
wezig met allerhande informatie-
materiaal en haar mascotte Saartje. 
De pop Saartje is te koop voor een 
klein bedrag. Maar u kunt ook nog 
een stapje verder gaan en op 2 ju-
ni uw eigen haar doneren. Ieder-
een die op de dag van de Dorpen-
tocht haar of zijn (!) haar wil done-
ren, wordt gevraagd dit vooraf via  
info@dorpentocht.nl kenbaar te ma-
ken. Tijdens de tocht staat er dan 
een professionele kapper klaar en 
is er passende aandacht voor uw lu-
dieke actie. Een voorwaarde hierbij 
is, dat uw haar tenminste 25 centi-
meter lang is. Wie durft!!!

Twee routes
De Dorpentocht heeft dit jaar weer 
twee routes; de eerste route heeft 
vanouds een afstand van ongeveer 
55 kilometer. De andere route is kor-
ter, bijna 35 kilometer en voor men-
sen die ook op een plezierige en ge-
zonde wijze een bijdrage aan het 
Goede Doel willen geven. U hoeft die 
keuze pas te maken bij de splitsing. 
Het is op die dag aan u. Let u goed 
op waar u start, want u kunt niet 
vanuit elke startplaats de kortere 
afstand fi etsen. De startposten lig-
gen dit jaar in: Amstelveen, Ouder-
kerk aan de Amstel, Vinkeveen, Wil-
nis, Mijdrecht, De Hoef, Uithoorn en 
Aalsmeer. Onderaan dit artikel en op 
de website www.dorpentocht.nl zijn 
de exacte adressen vermeld. Bij veel 
van deze startplaatsen zijn voldoen-
de parkeerplaatsen voor het geval u 
er voor kiest om met de auto naar de 
start te komen. 
Behalve de acht startplaatsen is er 
ook een controlepost. Bij meerde-
re posten is het mogelijk om iets te 
eten en/of te drinken of om van een 
sanitaire voorziening gebruik te ma-

ken. In de routebeschrijving zijn de-
ze plaatsen aangeduid. Maar u kunt 
natuurlijk ook gewoon op een bank-
je of in het gras langs de route uw 
eigen lunch gebruiken. 

Controle
Op elke controle- en startplaats ont-
vangt u een stempel met een letter 
op een deelnemerskaart. De letters 
vormen samen het codewoord van 
de dag en dit woord heeft zoals altijd 
te maken met het Goede Doel, Stich-
ting Haarwensen. 

De Dorpentocht staat al lang bekend 
om de goede organisatie en brengt u 
langs de meest schitterende plekken 
in de omgeving. En ieder jaar een 
nieuwe route, ook dit jaar. Dit jaar 
een bijzondere route door het Groe-
ne Hart van Nederland. Veel deelne-
mers zullen op plaatsen komen waar 
zij nog niet eerder geweest zijn.   
En na afl oop van uw fi etstocht ont-
vangt u natuurlijk het felbegeerde 
erelint. Deze fraai uitgevoerde her-
innering is uw bewijs van deelname. 
Er zijn fi etsers die inmiddels 35 ver-
schillende exemplaren hebben ver-
zameld. De kosten van deelname zijn 
4,50 euro (op de dag van de tocht), 
maar u betaalt slechts 3,50 euro als 
u vooraf bij één van de voorverkoop-
adressen een deelnemerskaart aan-
schaft (zie onder). Nieuw is de mo-
gelijkheid om een deelnemerskaart 
via de website www.dorpentocht.nl 
te bestellen. Dan betaalt u 4,00 euro 
(inclusief verzendkosten). 

Startplaatsen 
-  Aalsmeer (35 + 55 km). Van den 

Berg, Legmeerdijk 260
-  Amstelveen (35 + 55 km) Wieler 

Toer Club De Amstel, Startbaan 
bij nr. 3

-  De Hoef (55 km) Pondskoeker-
sluis, Oostzijde 1

-  Mijdrecht (55 km) Café Het 
Rechthuis, Dorpsstraat 19

-  Ouderkerk aan de Amstel (35 + 
55 km) Café De Vrij Handel, 
Dorpsstraat 7

-  Uithoorn (35 + 55 km) Eetcafé De 
Bokkensprong. Prinses Christina-
laan 125 

-  Vinkeveen (55 km) Café ’t Meer-
tje, Achterbos 101 

-  Wilnis (55 km) Voetbalvereniging 
CSW, Pieter Joostenlaan 7 

Voorverkoop 
-  Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijd-

straat 45, Aalsmeer
-  Amstelveen: Bruna Amstelveen, 

Groenhof 118, Amstelveen
-  Hoofddorp: Bruna Hoofddorp, 

Marktlaan 158, Hoofddorp
-  Mijdrecht: Boekhandel Mondria 

BV, De Lindeboom 11, Mijdrecht
-  Uithoorn: Van Hilten’s Kantoorin-

stallaties, Wilhelminakade 41/43, 
Uithoorn

Prijzen
-  In de voorverkoop zijn de kosten 

van deelname 3,50 euro per per-
soon

-  kaarten bestellen via de website 
www.dorpentocht.nl kost 4 euro 
per persoon  

-  Op de dag van de tocht kost een 
inschrijving 4,50 per persoon

Starttijd
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur. De stempelposten slui-
ten uiterlijk 18.00 uur

Meer informatie
Kijkt u op de website www.dorpen-
tocht.nl. Of stel uw vraag per e-mail 
op info@dorpentocht.nl Like hen op 
facebook: www.facebook.com/dor-
pentocht

Molentochten bij TTC
De Merel
Regio - Voor zowel de sportieve als 
recreatieve fi etser organiseert TTC 
de Merel op zondag 26 mei maar 
liefst 4 toertochten die in het teken 
staan van molens. De tocht van 150 
km is een groepstocht. De 35, 70 en 
100 km tochten zijn volledig uitge-
pijld. Dat is makkelijk fi etsen, ge-
woon de pijltjes volgen in uw ei-
gen tempo. Voor het geval u een 
pijl mist, krijgt u ook een routebe-
schrijving mee. Starttijden: 150 km - 
08.30 (groepstocht), 100 km - 08.30-
10.00 uur (uitgepijld), 
70 km - 08.30-11.00 uur (uitgepijld), 
35 km - 08.30-13.00 uur (uitge-
pijld), Voor de GPS kunt u de routes 
downloaden van onze website. 
Als u lid bent van de NTFU betaalt 
u 2.00 voor de 100 en 150 km en 
1.50 voor de 70 en 35 km tocht. Bent 
u geen lid, dan betaalt u voor alle 
tochten 1,00 meer. Een mooie herin-
nering is verkrijgbaar voor 1,25 ex-
tra. Alle tochten starten bij Eetcafè 
De Schans op de Uitweg 1 in Vin-
keveen. Eindcontrole sluit om 16.00 
uur. Racefi etsers zijn verplicht een 
valhelm te dragen. Wij zien u graag 
op 26 mei en wensen u een fi j-
ne fi etsdag bij TTC de Merel. Uit-
gepijlde route langs 3 molens - 35 
km. Vanuit de start in Eetcafè de 
Schans in Vinkeveen gaat de rou-
te via de Veenmolen naar Kanis en 
vervolgens naar de pauze bij res-
taurant Kameryck op het recreatie-
terrein het Oortjespad. De terugweg 
gaat langs de Kockengense Molen 
en de Kortrijkse Molen. Een mooie, 
korte rit voor het gezin en de recre-
atieve fi etser. 

Uitgepijlde route langs 
5 molens - 70 km
Via de Veenmolen in Wilnis gaat de-
ze route naar Kanis en Woerden. 
Vervolgens langs de molens De Valk 
in Montfoort en de Windotter in IJs-
selstein naar de pauze op het ter-

ras van jachthaven Marnemoende 
na ongeveer 30 km. Terug via Har-
melen en Kamerik naar de 2e pauze 
bij restaurant Kameryck op het re-
creatieterrein Oortjespad en langs 
de Kockengense en de Kortrijkse 
Molen terug naar Vinkeveen. Een 
mooie rit voor de geoefende fi etser.

Uitgepijlde route langs 
7 molens - 100 km
Langs de Veenmolen in Wilnis gaat 
ook deze tocht naar Kanis en Woer-
den. Vervolgens via Haastrecht rich-
ting Schoonhoven langs de molens 
De Bachtenaar en Bonrepas in de 
Vlist. Daarna richting Lopik langs de 
Middelste of Tweede Molen in Ca-
bauw en door de polder Lopiker-
waard naar de Windotter in IJssel-
stein. De pauzeplaats is op het ter-
ras van Jachthaven Marnemoende, 
op 65 km. Terug via Harmelen en 
Kamerik naar de 2e pauze bij res-
taurant Kameryck op het recreatie-
terrein het Oortjespad. Via de Koc-
kengense en de Kortrijkse Molen 
fi etst u terug naar Vinkeveen. Een 
mooie tocht voor de meer geoefen-
de fi etser.

Groepstocht langs 20 
molens - 150 km 
De klassieker voor de fanatieke 
racefi etser is deze prachtige tocht 
langs meer dan 20 molens. De tocht 
gaat via Wilnis en Kanis naar Woer-
den, Haastrecht en Stolwijk. Overva-
ren met de pont bij Krimpen aan de 
Lek en daarna langs de 19 molens 
bij de Kinderdijk. Pauze op het ter-
ras bij Cafè restaurant De Krom in 
Oud Alblas na 66 km. Terug door de 
polder Alblasserwaard naar Meer-
kerk en Lexmond. Bij Vianen de Lek-
brug over en via de Windotter in IJs-
selstein naar de 2e pauzeplaats op 
het terras van Jachthaven Marne-
moende op ongeveer 115 km. Daar-
na via Harmelen en Kamerik naar 

de laatste pauzeplaats bij restau-
rant Kameryck op het recreatieter-
rein het Oortjespad. Het laatste deel 

gaat net als de andere routes langs 
de Kockengense en de Kortrijkse 
Molen terug naar Vinkeveen.

Worden ouderen bij 
de Gemeenteraad nog 

gerespecteerd?
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Mijmeringen
Lot

Elke keer weer doe ik mee aan de staatsloterij in de hoop ooit die 
ene grote prijs te winnen. Afgelopen maand stond de jackpot op 
38,4 miljoen en werd er gezegd, dat die nu echt, ja, echt zou gaan 
vallen. Aangezien ik automatisch meespeel met een half lot zijn die 
verkooppraatjes niet aan mij besteed. Ik ben er al lang geleden in-
getrapt. Winnen doe ik nooit (niet boven de 15 euro) maar er is een 
voordeel wat meespelen oplevert. Het grote voordeel is dat je zo 
heerlijk kunt dromen van wat je zou doen met al dat geld als je zou 
winnen. Het is mijn favoriete dagdroom om te bedenken wat ik al-
lemaal wel niet wil gaan doen met dat geld. Maar helaas, ook de-
ze maand ben ik geen miljonair geworden. De jackpot is wel in de 
buurt gevallen, te weten ergens in regio Utrecht. Hmmm, Neder-
land is dus een miljonair rijker en een heleboel mensen zagen hun 
droom vervagen in de werkelijkheid. Maar niet getreurd, volgende 
maand is er weer een kans. Je weet immers nooit wat het lot voor 
jou in petto heeft. 

Gesproken over geld, de een heeft er meer van dan de ander en ie-
dereen heeft wel geld nodig. Een tijdje terug werd ik gestrikt om 
voor het Longfonds te collecteren. In plaats van geld doneerde ik 
dus mijn tijd. Afgelopen week was dan de week om dat te doen en 
zult u wellicht een collectant aan de deur hebben gehad. Mij werd 
een wijk vlakbij toebedeeld bestaande uit 5 mooie flats met elk 4 ap-
partementen. Appeltje eitje, dacht ik, alles vlak bij elkaar, het is enkel 
20 keer aanbellen. Helaas was het vies, nat weer met een flinke wind 
en stond ik daar met mijn kapotte pluutje en de collectebus aan te 
bellen bij de eerste. Het begin was niet goed, want ik werd meteen 
afgepoeierd. Gelukkig was de volgende zo vriendelijk om me binnen 
te laten en kwam deze mevrouw naar beneden om geld te geven. 
Uiteindelijk waren er een aantal mensen niet thuis, een aantal men-
sen die niet wilden geven en waren er 4 van de 20 die mij zeer vrien-
delijk benaderden en geld gaven en me succes wensten in dit hon-
denweer. En dat kleine percentage mensen die dan wel geven, dat 
doet een collectant echt goed. Dat je niet helemaal voor niks hebt 
lopen leuren om geld voor het goede doel. Stel je voor dat het lot je 
een longziekte heeft toebedeeld. Iemand gaf laatst een mooie tip om 
je te verplaatsten in die situatie dat je longen niet werken zoals ze 
zouden moeten. Ren even snel de trap op en adem daarna lucht in 
via een rietje, dat is hoe het voelt als je weinig lucht binnen kan krij-
gen. Ik heb ooit een periode bij een longarts gelopen en prijs mijzelf 
gelukkig met mijn nu gezonde longen.

Maar terug naar die miljoenen van de loterij, geld kan zoveel goed 
doen, misschien daarom wel dat we er allemaal meer van willen 
hebben. Oké, de loterij heb ik dan niet gewonnen, maar ik heb wel 
een klein bedrag voor het Longfonds opgehaald. Maar wat vooral 
door mijn hoofd speelde de laatste week was het verhaal van de gro-
te zoektocht naar de broertjes Ruben en Julian. Dat is pas een voor-
beeld van hoe het lot je niet gunstig gezind is! Twee jongetjes mee 
met hun vader en dan het verhaal dat de vader zelfmoord heeft ge-
pleegd en er geen spoor te vinden is van de jongens. Als moeder van 
2 jongetjes in ongeveer dezelfde leeftijd kan ik alleen maar meele-
ven en gruwelen van de ellende van dit drama. Inmiddels zijn ze ge-
vonden, dood. Mijn hart gaat uit naar hun moeder, haar dromen en 
leven zoals het was zijn voor eens en voor altijd vernietigd.

Verschillende kanten van de medaille, hoop op rijkdom, hoop op ge-
zondheid en het allerbelangrijkste van alles, hoop op leven. Het le-
ven deelt weer een harde les uit dat rijkdom niet de jackpot van de 
loterij winnen is, dat rijkdom niet alleen gezondheid is en dat rijkdom 
ook niet bestaat uit enkel een zorgeloos leven. Rijkdom kun je al-
leen ervaren als je ook weet wat daar tegenover staat. Zaken als ar-
moede, angst en ziekte. In dit geval is rijkdom weten dat je je naas-
ten veilig en gezond bij je hebt. En dat is nu dat ene onbeschrijflijke 
iets wat Iris, de moeder van Ruben en Julian niet meer heeft en nooit 
meer zal hebben. Ik weet wel dat ik me ineens weer heel bewust ben 
van mijn rijkdom en vanavond een extra moment stil zal staan als ik 
mijn jongens veilig slapend in hun bedjes zie liggen. 

Is uw huisdier zoek? 

Vermist:
- Uithoorn, Krutia: Zwarte kater met witte pootjes. Emmy is 1 jaar oud.
- Mijdrecht, Steven van Rumelaerstraat: Witte kat met lapjesvlekken 

op rug en kop; de vijf jaar oude kat heeft een grijzige staart en is erg 
schuw. 

- Wilnis, omgeving Wilnisseziel: Een 12 jaar oude kat. Gijsje heeft een 
‘tijgerachtige met bruine’ vacht. 

- Vinkeveen, Waverveensepad: Jonge niet-gecastreerde cyperse ka-
ter. Rasher heeft op de rug grijze, brede strepen en is roodgekleurd 
om de nek; hij is gechipt. 

Gevonden:
- Vinkeveen, Reigerstraat: Zwarte poes met witte bef en sokjes.
- Uithoorn, Weegbree: Lapjespoes
- Mijdrecht: Stadhouderslaan: Cyperse kat.
- Mijdrecht, Koraal: Kater, Britse korthaar, grijs-cypers met wit vlooi-

enbandje en chip. 
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: Witte kat met bruine vlekken.
- Mijdrecht, Houtduif: Zwart-wit gevlekte poes met roze bandje. 
- Mijdrecht, Stadhouderslaan: Zwart-grijs gestreepte poes.
- Wilnis, Herenweg: Zwarte kat.
- Uithoorn, Weegbree: Schildpadpoes met witte buik.
- Uithoorn, parkeerplaats: Bruin konijn met witte en bruine vlekken.
- Vinkeveen, Herenweg: Lief zwart-wit poesje met zwarte rug en kop-

je. 
- Abcoude, Peppinghof: Cypers katertje. Hij heeft een bandje om van 

de dierenbescherming.
- Mijdrecht, Roerdomplaan: Zwart-witte kat. Hij heeft een zwarte rug 

en witte nek, buik en bef. Het katje heeft een zwarte veeg over rech-
terkant van de neus.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Wil graag naar 

buiten kunnen.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, 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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF

Uithoorn – De jubilerende afde-
ling Uithoorn van het Rode kruis 
biedt belangstellende mensen met 
een lichamelijk handicap, rolstoe-
lers, ouderen en alleenstaanden ge-
heel GRATIS een dagje uit aan. Dat 
is niet te versmaden. Bij het Rode 
Kruis noemt men dit ‘make a wish 
a day’ voor mensen in de leeftijds-
klasse van 10 tot 90 jaar. Dat staat 
voor een wens die iemand voor een 
dag lang graag in vervulling ziet 
gaan. Bijvoorbeeld een bezoek aan 
het Rijksmuseum, een cruiseschip 
bekijken, een tochtje met de trein 
naar een andere plaats waar men 
een bepaald evenement wil bezoe-
ken of door een Openlucht museum 
gereden wil worden of naar een die-
rentuin. Wilt u een ballonvaart? Ook 
dat kan. U zegt het maar. Er is van 
alles mogelijk en er wordt rekening 
gehouden met eventuele beperkin-
gen en medicatie. De dag is geheel 
verzorgd en kost echt niets! U hoeft 
ook nergens lid van te zijn of te wor-
den. Meld u aan via e-mail en geef 
aan wat u wilt: ag.nyland@planet.nl. 
Bellen mag ook: 0297-564834.

Een andere activiteit dit jaar is ou-
deren en alleenstaanden een tocht 
door Amsterdam met de Redcros-
ser aan te bieden. Dat is een spe-
ciale Rode Kruis tram die door Am-

sterdam naar interessante en mooie 
delen van de stad rijdt. De gasten 
in de tram krijgen daarbij een aantal 
verrassingen aangeboden. Voor een 
andere doelgroep met een licha-
melijke beperking wordt een luxe 
boottocht met de ‘Zuijdwijck’ op 
de Nieuwkoopse Plassen georga-
niseerd. Op die boot is plaats voor 
12 mensen met en zonder rolstoel 
plus een aantal vrijwilligers. Ook 
dit is helemaal GRATIS en geheel 
verzorgd. Voor vervoer wordt ge-
zorgd. Begeleiding is overal aanwe-
zig. Schroom niet en meld u aan bij 
het in dit artikel vermelde telefoon-
nummer of e-mail adres. Een ander 
(familielid, vriend(in) of buurman/
buurvrouw) mag dat ook doen voor 
iemand die men kent en meent dat 
die wel een dagje uit heeft verdiend. 
Het kost niets want het Rode Kruis 
Uithoorn trakteert! De afdeling heeft 
van een gulle gever een grote do-
natie ontvangen die bestemd mag 
worden om iets leuks te doen voor 
mensen uit de regio. Dat gebeurt 
ook maar dan worden er wel men-
sen zijn die daarvan willen profite-
ren. U kunt geheel vrijblijvend na-
dere informatie inwinnen en u of ie-
mand opgeven. De activiteiten wor-
den in overleg met de deelnemers 
afgestemd voor de komende zomer-
maanden dit jaar. Doen!

Gratis dagje uit met het 
Rode Kruis Uithoorn

Uithoorn - Caroline Jansen uit Uit-
hoorn is de gelukkige prijswinna-
res van de actie die door Cafetaria 
Eethuis Family was uitgeschreven 
in samenwerking met Scooterking 
Uithoorn. Zij mag namelijk één jaar 
lang gratis op een scooter rijden. 
Klanten van Cafetaria Eethuis Fa-
mily mochten in de actieperiode na 
hun bestelling hun naam en post-

code achterlaten in de verzamelbox 
om zo een kans te maken op deze 
prijs. De prijswinnares, haar familie 
en vrienden waren dolenthousiast 
toen ze de scooter ging ophalen bij 
Scooterking Uithoorn. Na een paar 
instructies en tips hoe om te gaan 
met de scooter, ging de prijswinna-
res als een ervaren scooterrijdster 
genieten van haar eerste rit.

Caroline winnaar van de 
scooter!

Van links naar rechts: Ph. Kahsay (Scooterking Uithoorn), C. Jansen en haar 
zoon(prijswinnares), M. Meeuwig (Cafetaria Eethuis Family)

Schade aan speeltoestellen 
ruim 15.000 euro
Uithoorn - De gemeente heeft aan-
gifte gedaan van vernieling van een 
aantal speeltoestellen in de wijk 
Legmeer. 
Daar werden in de nacht van 4 op 
5 mei bij De Korenbloem en Rose-
marijn houten speeltoestellen door 
vandalen in brand gestoken. Bur-
gemeester Dagmar Oudshoorn be-
antwoordde afgelopen donderdag-
avond tijdens de gemeenteraads-
vergadering vragen van raads-
lid Benno van Dam (Ons Uithoorn) 
hierover. De burgemeester liet we-
ten dat de gemeente in die week 
geïnformeerd was over de vernie-
lingen en dat de daders (nog) niet 
waren achterhaald. Er waren bo-
vendien geen getuigen. Ook de po-
litie heeft geen aanknopingspun-
ten. Zij zei dat de kans op herha-
ling van dergelijk vandalisme aan-
wezig is omdat je nu eenmaal niet 
bij elk speeltoestellen 24 uur per 
dag bewaking kan zetten om toe-
zicht te houden. De speeltoestellen 
in de ‘jeugdsurveillanceroute’ opne-
men zou een optie op meer toezicht 
zijn. “Vandalisme is een gedrag dat 
wij als gemeente en samenleving 
niet zouden moeten accepteren, 
maar het is een illusie om te zeggen 

dat we voor honderd procent kun-
nen garanderen dat het niet meer 
plaatsvindt. Omdat we de beschik-
bare middelen moeten verdelen 
kunnen we aan dit soort gebeurte-
nissen helaas geen hoge prioriteit 
in een mate van beveiliging geven. 
Daar hoort ook het instellen van een 
‘vandalismemeter’ bij. In Uithoorn is 
sprake van relatief weinig vanda-
lisme. Als dat niet verschuift naar 
meer, blijft ook het stellen van pri-
oriteiten op hetzelfde niveau.” Al-
dus de burgemeester. Peter Timmer 
(DUS!) keek er van op dat er geen 
getuigen zouden zijn van de brand-
stichting. Hij had van een bewoner 
vernomen dat er mensen zijn die de 
daders gezien hebben en dat het in 
de buurt ook bekend is wie het zijn. 
De burgemeester zou dit laten na-
gaan en riep de mensen op die in-
formatie door te geven aan de poli-
tie, desnoods anoniem. Vanzelfspre-
kend zal het dan zo zijn dat moch-
ten daardoor daders bekend wor-
den en het bewijs kan worden ge-
leverd dat zij de vernielingen heb-
ben gepleegd, de schade op hen zal 
worden verhaald. Daardoor wordt 
recht gedaan aan het uitgangspunt 
‘de dader betaalt’.

Woensdag 29 mei Viva la 
Donnadag ook in Uithoorn!
Uithoorn - In navolging op 
het idee van Leonie Doelman 
– schoonheidsspecialiste uit 
Mijdrecht – om op deze dag een 
heerlijk en kosteloos verwenuur-
tje mogelijk te maken voor vrou-
wen met kanker of die kanker 
hebben overwonnen willen Mar-
jolein Jansen en Conny van de 
Rotten dit mooie idee ook naar 
Uithoorn halen. Als beginnend 
pedicure gaan zij deze dag aan 
de slag om de voeten een oppep-
per te geven. Nagels knippen, af-
werken en in een mooi kleurtje 
lakken behoren tot de mogelijk-
heden. Viva la Donnadag is een 
activiteit van de stichting Viva la 
Donna. Die stichting zet zich lan-
delijk in voor vrouwen die de di-
agnose kanker hebben gehad, 
ongeacht de vorm van kanker of 
het jaar waarin de diagnose is ge-
steld. De stichting die in 2005 is 
opgericht door Corinne de Haas 
vraagt door middel van campag-
nes aandacht voor de nazorg. 
Daarbij worden diverse projecten 
georganiseerd om vrouwen die 
getroffen zijn door kanker, weer 
te laten stralen. De jaarlijkse Viva 
la Donnadag is daar 1 van.

Gratis
Tijdens deze dag kunnen de da-
mes genieten van een gratis ver-
wenbehandeling op verschillen-
de gebieden. Een bijzondere er-
varing die zorgt voor een positief 
gevoel! Maar de stichting doet 
nog veel meer op dit gebied. Be-
langstellenden kunnen daarvoor 
de website raadplegen: www.vi-
valadonna.nl. Marjolein en Con-
ny hoorden Leonie’s enthousias-

te verhaal en dat sprak ze enorm 
aan. Daarom volgen ze haar voor-
beeld en doen ze in Uithoorn ook 
mee aan deze dag. Woensdag 
29 mei kunnen vrouwen, jong en 
oud, die aan het criterium vol-
doen, zich zonder schroom opge-
ven voor een gratis verwenuurtje 
via mailadres: jansen1809@zon-
net.nl of via tel.nr. 06 50542222. 
Voor alle info rondom deze bij-
zondere dag: www.schoonheids-
salondepincet.nl. Maar vol is vol, 
dus maak snel een afspraak. Er 
wordt iets lekkers geserveerd bij 
de koffie/thee en iedereen krijgt 
een leuke goodiebag mee naar 
huis.

Inschrijven
Waar kunnen mensen zich 
voor inschrijven? Dat kan bij 
*Schoonheidssalon de Pincet uit 
Mijdrecht *NZURI schoonheids-
salon uit voor een verwenuur-
tje uit Mijdrecht *Verburg foto-
grafie voor een fotoshoot uit Ku-
delstaart *Yoga by Jo voor een 
ontspannend yoga-uurtje uit 
Mijdrecht. Misschien zijn er nog 
andere ondernemers, die aan de-
ze dag willen bijdragen met een 
leuke dienstverlening of activi-
teit. Tot woensdag 29 mei is al-
les mogelijk. Opgeven kan via de 
e-mail: pincet@ziggo.nl. Bij deel-
name wordt de naam vermeld op 
de website. Deze dag wordt me-
de mogelijk gemaakt door de 
Nieuwe Meerbode, Etos Wind 
Aalsmeer, Fruithandel Kok v.o.f. 
Vinkeveen, Multicake, Mineral 
care, Pedicure groothandel Podi-
amed Rotterdam. WLCombatics 
en Tuincentrum Rijdes.

Renault Nieuwendijk 
‘Best of the West’

Directeur Kees Nieuwendijk wordt gefeliciteerd met de derde plaats door 
Lloyd de Meza, directeur van Renault Nederland. Op de achtergrond de nieu-
we Renault Captur die sinds een week in de showroom staat.

Uithoorn - Renault Nieuwen-
dijk heeft bij de ‘Renault Dealer of 
the Year verkiezing 2012’ een der-
de plaats behaald. Bij deze jaarlijk-
se verkiezing weegt de totale pres-
tatie van een Renaultdealersbe-
drijf; sales-en aftersalesactiviteiten, 
klanttevredenheid en rentabiliteit. 
Directeur Kees Nieuwendijk: “Vorig 
jaar eindigden we als 4e, we zijn er 
trots op nu een podiumplek te heb-
ben behaald. 

Iedereen binnen ons bedrijf spant 
zich in om de klant optimaal van 
dienst te zijn, dat vertaalt zich in 
goede resultaten en hoge klantte-
vredenheidsscores. Deze objectie-
ve beoordeling is voor ons allemaal 
een bevestiging dat we goed be-
zig zijn.” De nummers 1 en 2 van de 
ranglijst bevinden zich in het noor-
den en oosten van het land, Nieu-
wendijk is the Best of the West (en 
South), een knappe prestatie! 





 
08   Nieuwe Meerbode  •  22 mei 2013

Uithoorn – Aanstaande zater-
dagavond 25 mei zal het vanaf 
21.00 uur weer groot feest wor-
den bij de horeca in Uithoorn en 
dan vooral bij Sjiek aan de Amstel, 
Drinken en Zo, De Gevel en  Her-
bergh 1883. Zij organiseren, met 
sponsoring van IJssalon Esplana-
de weer de in de hele regio be-
kende avond: Goud van Oud. 

Herbergh 1883
Bij Café Herbergh 1883 kunt u 
gaan genieten van het liveop-
treden van Popehead. Popehead 
is een no-nonsense/feel-good/
maak-plezier-coverband met 
pop- en rockcovers van toen en 
nu. Met een pompende backli-
ne en drie zangeressen zetten ze 
al jaren in het hele land de zalen 
op zijn kop. Popehead is een zes-
mansformatie bestaande uit Jo-
anneke en Anneke (leadzangeres-
sen), Cora uit De Kwakel (toetsen 
en zang), Bart (drums), Berto (gi-
taar) en Ludo (bas). Speciaal voor 
'Goud van Oud' keren de leden 
van Popehead terug naar de jaren 
60/70/80 en spelen o.a. nummers 
van Janis Joplin, The Beatles, The 
Police, Abba en Doe Maar. Maar 
ook lekkere rock- en disconum-
mers zullen niet ontbreken.  Wil je 
een feestje op je feestje en heer-
lijk uit je dak gaan op swingende 
hitsongs, kom dan naar Café Her-
bergh 1883 in Uithoorn want daar 
gaat Popehead los!

Drinken en Zo
Bij Drinken en Zo kunt u deze 
avond swingen op de muziek van 
Que Pasa. Que Pasa is een kleur-
rijk gezelschap van 5 heren (van 
Amstel) die al weer behoorlijk wat 
jaren de clubs, kroegen en fees-
ten onveilig maken. Dit doet deze 
band met niet veel meer dan rui-
ge rock-'n-'rollcovers, maar dan 
wel op zo'n manier gespeeld die 
lekker stevig maar toch prettig te 
beluisteren is. 
De zanger en frontman is Jan Fee-
leus die met zijn aparte verschij-
ning en intensieve beleving van 
de muziek al menige zaal op z'n 
kop heeft gezet. 
Motor en basis achter deze band 
zijn: Op de drums... Ed Vink die 
altijd een strakke en betrouw-
bare drumpartij neerzet; op de 
Basgitaar... Jos Verbaas (bijnaam 
Pluto), een getalenteerde muzi-
kant maar die ook weleens bin-
nen de band als dorpsgek wordt 
beschouwd; het gitaarwerk word 
verzorgd door Milan Couzijn,  on-
misbaar voor de o zo belangrijke 

slaggitaarpartijen; de leadgitarist 
is Tjalling de Jong die met wild 
gitaarwerk en scheurende solo's 
het publiek probeert aan te vu-
ren. Er zijn door de jaren al veel 
nummers gecoverd maar veel-
al terugkerende namen in de stijl 
waar in de band het liefste speelt 
zijn Golden Earring, Status Quo, 
Creedence Clearwater revival en 
AC/DC. Kortom, je gaat weer los 
bij Drinken en Zo

De Gevel
Bij de Gevel treedt de band Soul & 
Dance classics band Skytrain op. 
Skytrain is de Soul & Dance-clas-
sics band voor een lekker avond-
je swingen. De band heeft zich 
gespecialiseerd in muziek van 
The Blues brothers, Aritha Fran-
klin, The Wizz en soul- en dance-
classics van vele andere artiesten 
uit de '60/'70/'80-er jaren, maar 
speelt ook actuele nummers van 
Joss Stone, Anouk, De Dijk en 
Amy Winehouse.
Door de uitgebreide bezetting 
van acht personen, slaagt de 
band er uitstekend in de authen-
tieke sound van toen te realise-
ren. Om die reden heeft de band 
een prima reputatie opgebouwd 
in Noord-Holland. De aansteke-
lijke zang komt van Sandra en 
Jaloe. Ze worden ondersteund 
door een swingende ritmesectie 
en spetterende blazers. "So put 
on your dancing shoes and ride 
along with Skytrain"

Sjiek aan de Amstel
Bij Sjiek aan de Amstel wordt het 
ook genieten met Partyshift. Par-
tyshift bestaat uit 6 enthousias-
te en gedreven muzikanten voor 
wie muziek maken de grootste 
passie is. Ze laten een afwisse-
lend repertoire horen van groovy 
dance classics tot hedendaagse 
popsongs. De twee zangeressen 
Sally en Francis en de backline van 
Eric op bas, André op drums, Gui-
do op gitaar en toetsenman Louis 
zorgen voor een bruisend optre-
den. De muziek staat niet toe dat 
je blijft zitten, maar nodigt uit tot 
meezingen en de hele avond op 
de dansvloer door te brengen. Op 
Goud van Oud, voor enkele band-
leden een thuiswedstrijd, speelt 
Partyshift deze avond herkenba-
re nummers uit verschillende pe-
riodes en hoopt daarbij een breed 
publiek aan te spreken en aan het 
dansen te krijgen.  Het motto: 
Let’s have a party!
Kortom: een feest dat je niet mag 
missen.

UITHOORNSE HORECA PRESENTEERT
Zaterdagavond 25 mei vanaf 21.00 uur 

Uithoorn - Op vrijdag 28 juni or-
ganiseert Stichting Cardanus de 
tweede editie van Kids @ The 
Scheg voor de kinderen uit Uit-
hoorn en omliggende gemeen-
ten. De kinderdisco vindt elke 
maand plaats in The Mix en om 
de zomer in te luiden organise-
ren zij nu voor de tweede keer de 
kinderdisco in sporthal De Scheg. 
“Vorig jaar was een groot suc-
ces en dit jaar pakken wij het nog 
grootser aan. Er treden arties-
ten op en zal er een rodeostier 
zijn. Daarnaast kunnen de kinde-
ren glittertattoos laten zetten en 
zal DJ Happy Power weer zorgen 
voor een gezellige en interactie-
ve avond.” 
De kaarten zijn inmiddels al te 
koop bij boekhandel Ten Hoope 

aan het Zijdelwaardplein. 28 ju-
ni/19.00 – 21.30/Sporthal De 
Scheg, Arthur van Schendel-
laan 100 A Uithoorn/ 5 euro. 
Voor meer informatie en/of vra-
gen kunt u contact opnemen met 
Natascha Halici, e-mail: nhalici@
cardanus.nl mobiel: 0652646156. 
Oproep aan alle lezers: Van-
af 2014 is Stichting Cardanus 
op zoek naar een nieuwe locatie 
voor de Kids @ The Mix, vanwege 
het sluiten van The Mix. Stichting 
Cardanus hoort graag naar alter-
natieve locaties om de maande-
lijkse kinderdisco voort te kun-
nen zetten. Het zou zonde zijn 
wanneer zij na jaren van succes 
moet stoppen met de disco, waar 
elk kind in Uithoorn groot mee is 
geworden!

Het grootste kinderfeest 
van Uithoorn!

‘Bgorgeous’… met een mooie make-over!
Mijdrecht - Jezelf een keer ver-
wennen en vervolgens presente-
ren met een heel andere (mooie) 
uitstraling? Dat kan nu bij Bgorge-
ous (‘Be gorgeous – wees prachtig’) 
in de Dorpsstraat 65 in Mijdrecht. 
Zaterdag 11 mei jl. openden Clint 
van Buiten en Alissa Bakker deze 
nieuwe make-over studio met pro-
ducten en diensten uitsluitend be-
stemd voor dames. Zij kregen tallo-
ze nieuwsgierigen uit die doelgroep 

over de vloer. Dames van verschil-
lende leeftijden die toch wel eens 
wilden kijken wat deze nieuwste 
aanwinst in het Mijdrechtse win-
kelbestand te bieden heeft. Boven-
dien konden bezoekers ter gelegen-
heid van de feestelijke opening gra-
tis deelnemen aan een enveloppen-
actie waarvan er drie een prettige 
inhoud hadden: waardebonnen van 
125, 250 en 500 euro! Te besteden 
in de studio annex winkel. Dat lieten 

velen zich geen tweemaal zeggen. 
Drie jonge dames waren de geluk-
kigen: Angela trok een envelop met 
125 euro, Idysha zag tot haar blijd-
schap dat haar envelop een prijs 
van 250 euro bevatte en Kim ging 
uit haar dak met de hoofdprijs: 500 
euro!
Niet alleen jonge, ook dames in op-
lopende leeftijden waren scheutig 
met complimentjes over de fraaie 
inrichting en het aanbod. Bgor-
geous biedt een totaalconcept in 
make-over. Niet alleen kan men er 
trendy kleding uitzoeken en passen 
in twee ruime paskamers, er zijn 
ook bijbehorende sjaals, tassen en 
sieraden verkrijgbaar evenals snea-
kers. Daaronder echte ‘must-have’ 
artikelen. En passant kunnen de da-
mes er hun haar laten stylen, een 
make-up krijgen en/of de vingerna-
gels laten verzorgen. Verbeeldend 
gesproken kan je er ‘op z’n daags’ 
uitziend bij Bgorgeous binnenstap-
pen en er ‘op z’n zondags’ weer uit-
komen. Leuk om dat eens te onder-
gaan! Bgorgeous heeft kennelijk al 
in breder verband indruk gemaakt, 
want een bekende Radio/TV zender 
schijnt volgens Clint ook belangstel-
ling te hebben getoond…

Ladies Night in de studio
Het idee erachter is van Clint en Alis-
sa. “Wij hebben al jaren een web-
shop in fashion (www.bgorgeous.nl) 
en gingen vaak op pad voor fashion 
party’s op beurzen en ladies nights, 
zowel op locatie in Nederland als bij 
mensen thuis. Maar we wilden ei-
genlijk naar het idee van een com-
plete make-over. Dan is het be-
ter dat je dit vanuit een vaste loca-
tie aanbiedt en die vonden we hier. 
Deze winkelruimte naast El Fuego 
stond leeg en wij konden er al snel 
in. In twee weken tijd is in eigen be-
heer de winkel aangepast aan ons 
concept,” vertelt Clint die samen 
met Alissa erg blij is dat de opening 
van de studio toch nog zo snel kon 
worden gerealiseerd en dat er za-
terdag 11 mei zoveel nieuwsgieri-
ge mensen waren. Kennelijk voldoet 
het concept in een behoefte en dat 
is een prettige gedachte voor deze 
jonge ondernemers. Zij durven het 
in deze tijd aan om te starten met 
een eigen zaak en dat is heel be-
wonderenswaardig. Alissa kent het 

klappen van de zweep in haarver-
zorging en make-up. Voor het ma-
nicuren is er een aparte nagelsty-
liste. Clint komt uit de textielbran-
che. Samen hebben ze een leuke 
combinatie bedacht en zo te mer-
ken slaat dat aan bij een toch bre-
de doelgroep.

Alissa: “De studio kan ook ge-
bruikt worden voor het organise-
ren van een (besloten) Ladies Night 
op bijvoorbeeld een doordeweek-
se avond of op een zondagmiddag. 
De belangstellende groep mensen 
komt dan hier. Wij bieden de faci-
liteiten, kleding en accessoires en 
wie dat wil kan dan ook zijn haar 
laten doen, een make-up onder-
gaan of de nagels laten stylen. De 
aanwezigen kunnen in een gezel-
lige sfeer onder het genot van een 
hapje en een drankje kennisma-
ken met nieuwe kledingcollecties 
die door modellen op de catwalk 
in het midden van de winkel wor-
den geshowd. Wat we in huis heb-
ben is van elke maat vaak slechts 
een of enkele stuks. Wij halen soms
exclusieve kleding uit Parijs. Daar 
zitten vaak leuke en aparte model-
len bij. Zodoende ziet degene die 
deze kleding koopt en draagt er ex-
clusief gekleed uit, want wij hebben 
er vaak geen tweede van. Toch han-
teren we heel bescheiden prijzen. 
Daarnaast hebben we voor de wat 
‘gevorderde’ vrouw ook ‘basic’ kle-
ding in huis. Kortom, iedere vrouw 
is hier vrijblijvend van harte welkom 
om te zien of er wat van haar gading 
in de rekken hangt. Kopje koffi e of 
thee erbij en kijk rustig rond. Mis-
schien wil diegene wel wat anders, 
zoals een haarverzorging of make-
up in plaats van kleding kopen als 
er op dat moment niet iets van je 
smaak bij zit. Het kan allemaal bij 
ons. Kom dus gezellig langs!”
In het najaar willen Clint en Alissa 
nog twee zonnebanken in de ruimte 
achter de studio plaatsen. Dan kun-
nen liefhebbers zich ook nog voor-
zien van een sportief bruin tintje.
Openingstijden: maandag van 13.00 
tot 18.00 uur, dinsdag t/m donder-
dag van 10.00 tot 18.00 uur, vrij-
dag van 10.00 tot 21.00 u en zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Telefoon 
voor nadere informatie (voorlopig 
tot vaste aansluiting): 06-43852587.
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Dance4Schools 

   leidt tot Dance-programma in 

KAAPSTAD!

Uithoorn - Burgemeester Dagmar Oudshoorn, wethouder Ria 
Zijlstra, Raaf & Kars van Spangas en Raquel van SYTYCD, ze 
waren er allemaal! En wat was het een dansfeest, zondag 28 
april in de Scheg! Marcella van den Broek en Ghieslaine Tijs-
terman organiseerden voor het goede doel Run4Schools het 
sport-& cultuurevenement Dance4Schools. 
Ria Zijlstra zorgde er als ambassadrice voor dat er dinsdag 
23 april in de kantine van het gemeentehuis door de burge-
meester en haar ambtenaren uitbundig gedanst werd. Zij 
leerden de Dance4Schools Dans speciaal voor het goede doel 
Run4Schools. Run4Schools zet zich sinds 2004 in voor kin-
deren in Kaapstad door hen een naschools sport-& cultuur-
programma aan te bieden. En niet alleen Uithoorn zette zich in 
voor Kaapstad. Ook Kaapstad zelf! De kinderen daar leerden 
ook de Dance4Schools Dans zodat zij zondag 28 april, tijdens 
de fi nale van Dance4Schools, op het grote scherm meedan-
sten met alle aanwezigen, onder aanvoering van Raquel Tijs-
terman. Raaf & Kars van Spangas overhandigden de winnaar 
van de D4S Logo Contest, Merlijn, zijn prijs. 

Verrassing
Ze werden onderbroken door een verrassingsboodschap van 
actrice Angela Schijf: “Ik, als Uithoornse, ben onwijs trots op 
jullie! Dance Dance Dance for Schools!” 
Run4Schools kreeg uit handen van de bekende Spangas-
acteurs een kinderkunstcadeau. De D4S-schilderijtjes war-
en die middag door Uithoornse kinderen buiten op de Dance-
4Schools KunsMark geschilderd. 
Ook werd er op het podium live contact gemaakt met Zuid-
Afrika, alwaar Andre Hugo van Run4Schools te Kaapstad 
sprak: “It’s all so exciting, thank you!” Run4Schools-voorman 
Leslie Pangemanan: “Jullie Dance4Schools-project is voor 
Run4Schools een aanzet tot het starten van een dance-pro-
gramma voor onze kinderen in het naschoolse project te Kaap-
stad. Wij willen graag een try-out starten in het laatste kwarta-
al van 2013 en offi cieel starten begin 2014. Wij gaan op zoek 
naar een danslera(a)r(es), beschikbare ruimtes op de scholen 
en geluidsapparatuur.” 

Dankzij de inzet van alle geweldige betrokkenen en alle 
enthousiaste bezoekers van zowel de D4S workshops-week 
als ook de grote fi nale van Dance4Schools, heeft de organ-
isatie � 2.290,- voor Run4Schools op kunnen halen. Het D4S 
Team vindt dit fantastisch. Vooral omdat zij de prijzen van de 
workshops en het dans-event extra laag hielden, in de hoop 
zo iedereen in Uithoorn de kans te geven Dance4Schools bij 
te kunnen wonen. 

Bedankt
De organisatoren bedanken van harte collega-combinatie-
functionarissen, de gemeente, alle fantastische extra krachten, 
de geweldige (bekende) gasten & betrokkenen, hoofdsponsor 
Solidoe, The Lions Club, Bourgonje, Smit Sound Service, Fami-
ly, C1000, Ruan Creatief, Uithol, Homan, Jafrem Verhuur, Optis-
port, winkeliers Amstelplein, winkeliers Zijdelwaardplein, Uit-
hoornse BSO’s, Basisscholen & Middelbare Scholen, work-
shop-locaties, workshop-docenten  in het bijzonder alle Uit-
hoornse workshop-bezoekers en dans-liefhebbers!
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Uithoorn - Bij het petanque spelen 
twee basisuitvoeringen een rol.
Het pointeren en het tireren. Pointe-
ren, of in goed Nederlands plaatsen, 
is de boule zo dicht mogelijk bij het 
but, het doelballetje, brengen. In-
dien een boule zo dicht bij het but 
ligt dat verbeteren niet of nauwelijks 
mogelijk is, dan wordt vaak gekozen 
om die boule weg te schieten, te ti-
reren. Beide uitvoering zullen in een 
partij veelvuldig voorkomen.

Er zijn spelers, die gespecialiseerd 
zijn in het tireren. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat er kampioen-
schappen in deze discipline georga-
niseerd worden. We kennen het we-
reldkampioenschap, het Europees 
kampioenschap en het Nederlands 
kampioenschap precisieschieten. 
Bij deze kampioenschappen zijn er 
vijf situaties, die in een partij kun-
nen voorkomen als oefening op-
genomen. Deze zijn involgorde van 
moeilijkheid het schieten van een 
enkele boule, het schieten van een 
boule 10 cm achter een but, waarbij 
de but niet geraakt mag worden, het 
schieten van een boule tussen twee 
andere boules, waarbij deze niet ge-
raakt mogen worden, vervolgens het 
schieten van een boule 10 cm ach-
ter een andere waarbij de voorste 
boule niet geraakt mag worden en 
tenslotte het schieten van een but,
Deze vijf oefeningen worden uitge-
voerd op 6, 7, 8 en 9 meter vanaf de 
werpcirkel.
Boule Union Thamen kent ook het 
clubkampioenschap tireren. Het 
wordt gespeeld met dezelfde vijf 
oefeningen als bij de grote kampi-
oenschappen, maar om de moeilijk-
heidsgraad iets te beperken worden 
de oefeningen alleen vanaf 6, 7 en 8 
meter uitgevoerd.
Er wordt eerst een kwalificatieronde 
gespeeld. Op basis van de gescoor-
de punten gaan de nummers 1, 2 en 
3 door naar de finaleronde. In een 
onderlinge strijd maken de num-
mers 2 en 3 uit wie de finale speelt 
tegen de nummer 1 uit de voorron-
de. Het was Sander Buchner, die na 
winst op Joan van Rekum, het op 
moest nemen tegen de regerende 
kampioen Henk van Rekum. Dank 
zij een goede score bij het schieten 

van het but werd Sander Buchner 
met vier punten verschil clubkampi-
oen tireren 2013.
De vereniging heeft zelf een verge-
lijkbare oefeningenserie ontwikkeld 
voor het pointeren. Allereerst het zo 
dicht mogelijk bij het but plaatsen, 
nogmaals maar nu verplicht met 
een half hoog of hoog geworpen 
boule. Oefening drie is het op punt 
plaatsen zonder drie ervoor liggen-
de boules te raken. Oefening vier is 
het opspelen van een boule en tot 
slot het meenemen van het but rich-
ting twee achterliggende boules.
Bij dit kampioenschap werd hetzelf-
de speelsysteem als bij het tireren 
toegepast.
Sander Buchner was nu de nummer 
1 van de voorronde en moest het 
opnemen tegen zijn moeder Wilma, 
die Ina Hoekstra verslagen had.
Wilma was nu echt op stoom geko-
men en scoorde beter dan Sander 
en werd daarmee de nieuwe club-
kampioen pointeren.
De clubactiviteiten beperken zich 
komende maand even tot de regu-
liere clubavonden en clubmiddag 
wegens de Afdelingscompetitie en 
de Nationale Competitie.
In juli begint dan weer het toernooi-
enseizoen.
Wilt u meer weten over Boule Uni-
on Thamen, raadpleeg dan onze 
website www.buthamen.nl of neem 
contact op met Henk van Rekum, 
tel. 0297-565377.

Clubkampioenschap 
Petanque

E13 Legmeervogels 
Voorjaarskampioen!
Uithoorn - Wat hebben we kun-
nen genieten van prachtige voet-
balacties van de E13 in het voor-
jaar.  Afgelopen woensdag moesten 
de mannen van de E13 hun kampi-
oenswedstrijd spelen.
Deze hebben zij dik gewonnen van 
Badhoevedorp. Na afloop lag er een 
medaille, een papieren Kampioens-
schaal en zelfs een prachtige beker 
klaar. 

En aan wie hebben we het kampi-
oenschap te danken? Julius de ra-
zendsnelle aanvaller, goaltjes pak-
ker Lorenzo, Collin the Rock verde-
diger, de stifts en steekpassen van 
Michael, de schijnbewegingen van 
Casper, kansengrijper Yoram, de 
niet- tegen- te- houden- Stijn en 
zweefduiker Can. Dit alles onder de 
bevlogen leiding van Fred, Ronald 
en Gazi.

Legmeervogels E5 
kampioen!

Uithoorn - Afgelopen dinsdag 
speelde de E5 de inhaalwedstrijd 
tegen Pancratius E11.

Bij winst zouden ze alleen koplo-
per worden in de competitie. Of-
ficieus waren ze al kampioen op 
doelsaldo, maar de eerste plaats 
zou dan gedeeld moeten worden 
met Roda E8 en Jong Aalsmeer 
United E7. Bij winst zou de E5 al-
leen kampioen zijn.

En dus gingen spelers, trainer en 
ouders op dinsdagavond via de 
snelste weg naar Badhoevedorp 
en kwamen we één minuut voor 
aanvang het sportpark daar opge-
reden.

De eerste helft verliep een beet-
je moeizaam, Legmeervogels was 
wel sterker, maar de bal ging niet 
in het doel. Keeper Boris had niet 
heel veel te doen, maar hield ge-
lukkig op het juiste moment de 
ballen tegen. Hierbij werd hij zoals 
altijd geholpen door Glenn, die bij 
ieder dreigend gevaar onmiddelijk 
ingreep.

Maar na de pauze kwam de E5 
goed los. Mooie acties en goed 
samenspel leidden tot het eerste 
doelpunt van Altin! Chavez, Quin-
ten en invaller Sven zorgden voor 
veel druk op het middenveld en 
dat had resultaat: invaller Jesper 
scoorde met een mooi schot. Da-

niel scoorde vlak daarna de 0-3 
door een mooie assist van David.  
En Mohammed zorgde er nog voor 
dat de eindscore op 0-4 kwam. Na 
het laatste fluitsignaal en de bijbe-
horende penalties werd de cham-
pagne ontkurkt en werd er een 
feestje gevierd.

De dag erna volgde de officië-
le huldiging bij de Legmeervo-
gels. De medailles en bekers wer-
den uitgereikt en assistenttrainer 
Thomas had nog een lekkere ver-
rassing voor de spelers. Het hele 
jaar heeft de E5 hard getraind on-
der leiding van José en het kampi-
oenschap is dan ook de kroon op 
het seizoen!

KDO mentaal afgetroefd 
door slim DWSV
De Kwakel - Doordat het eerste 
van KDO afgelopen seizoen elfde 
in de derde klasse was geëindigd, 
zijn de Kwakelaars veroordeeld tot 
het spelen van nacompetitie voor 
lijfsbehoud. De eerste tegenstan-
der hierin is DWSV uit Utrecht, wel-
ke, op de laatste speeldag, de derde 
periode in de vierde klasse G wist te 
bemachtigen. Om één ronde verder 
te komen dient KDO over twee wed-
strijden beter te zijn dan de ploeg uit 
de Utrechtse wijk Overvecht. Trainer 
Raymond de Jong kon in de eerste 
wedstrijd beschikken over een na-
genoeg complete selectie en ging 
hierdoor ook met zijn team met vol-
le moed de nacompetitie in.

Start
De start van de wedstrijd op het 
Kwakelse kunstgrasveld was voor 
KDO daarentegen ver onder ver-
wachting. Of het kwam door de 
spanning van de nacompetitie of 
gemakzucht? Het feit was wel dat 
er erg veel onnodig mis ging in het 
spel van de Kwakelaars. Tot over-
maat van ramp kwam de Utrecht-
se ploeg in de 10e minuut ook nog 
op voorsprong. Na een uitgekien-
de steekbal kon de DWSV-aanvoer-
der de Kwakelse doelman Peter On-
derwater omspelen en de 0-1 bin-
nenschieten. Na deze vroege ach-
terstand was het aan dezelfde Pe-
ter Onderwater te danken dat de 
achterstand niet groter werd, want 
Peter hield KDO tot twee keer toe 
knap op de been. De Overvechters 
waren met het verloop van de wed-
strijd duidelijk tevreden en begon-
nen naarmate de tijd vorderde lang-
zaamaan met tijdrekken, zoals veel-
vuldig op de grond liggen, wat bij 
KDO snel tot irritatie en moedeloos-
heid leidde. De enige wapenfeiten 
in de eerste helft op het doel van 
DWSV kwamen van backs Timo Kas 

en Mitchell Smits die vanaf twintig 
meter op doel schoten en hun inzet 
net naast zagen gaan.

Regenachtig
In de tweede helft speelde KDO on-
der zeer regenachtige omstandig-
heden richting de eigen kantine 
en de hoop was er dan ook dat de 
wedstrijd zou kantelen in het voor-
deel van de Kwakelaars. Niks bleek 
minder waar, want in de 55e mi-
nuut tekende DWSV de 0-2 aan. 
Uit een corner vanaf de rechter-
kant leek Peter Onderwater de bal 
vast te pakken, maar hij werd gehin-
derd, waardoor hij de bal losliet. Uit 
de daaropvolgende rebound maak-
te DWSV hun tweede treffer van de-
ze middag. KDO deed er vervolgens 
alles aan om zich terug te knoken in 
de wedstrijd, maar uit de vele cor-
ners en vrije trappen wisten de Kwa-
kelaars nauwelijks kansen te creë-
ren. DWSV zocht diverse malen de 
grens van het toelaatbare en maak-
te veel theater richting de arbitrage 
en KDO. De Kwakelaars waren de-
ze middag echter niet slim genoeg 
om de Utrechters hier partij aan te 
geven. 

Kortom, na negentig minuten spe-
len stond er een 0-2 nederlaag op 
het scorebord. 
Op basis van voetbal kwaliteiten 
was KDO minimaal gelijkwaardig 
aan DWSV. Alleen zal er aankomen-
de zondag wel een wonder moeten 
gebeuren om niet al naar één ronde 
te degraderen naar de vierde klas-
se. Gelukkig is het besef in de Kwa-
kelse selectie wel aanwezig dat het 
nog niet gespeeld is en als er zon-
dag snel door KDO gescoord wordt, 
kan het toch nog een leuke tweeluik 
gaan worden tegen DWSV! De wed-
strijd begint om 14:00 uur op het 
sportpark Manitobadreef in Utrecht.

Puck en Hennie verbazen 
vriend en vijand bij BVU
Uithoorn - Op maandag 13 mei 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de laatste ronde in de laatste 
parencompetitie van dit seizoen. In 
de B-lijn een bijzonder mooie score 
voor Puck & Hennie Bruine de Bruin. 
Zij verbaasden vriend en vijand met 
een score van maar liefst 62,5%. 
Niet eerder hadden zij zo hoog ge-
scoord. En niet de minste tegen-
standers lieten zij achter zich: Bep 
& John, maar ook Ineke & Elisabeth 
verslikten zich in dit koppel. Profici-
at Puck en Hennie, hoe zo vol. Bijna 
zou je vergeten dat er nog een kop-
pel het beter deed: Tonny Godefroy 
& Harry Rubens, met 62,85% wer-
den zij 1e in deze lijn. In de eind-
stand stegen zij 1 plaatsje naar 5, 
voorlopig nog net niet genoeg om 
te promoveren, jammer want ook zij 
zijn goed op weg. De top 3 bleef ge-
lijk. Tiny & Bram van Klaveren de-
den goede zaken door 3e te worden, 
maar Bep & John, die zich een min-
dere dag konden permitteren, ble-
ven in de eindstand 1,5 %punt voor. 

A-lijn
In de A-lijn mochten Ans & Lia het 
rustig aan doen, ongeacht hun sco-
re zouden zij de overwinning bijna 
niet meer weg kunnen geven. Dat 
het niet in hun aard ligt bleek, wel-
iswaar een 5e plaats, maar 54,5% is 
toch niet verkeerd. An & Bert Pronk 
hadden er echt zin in, met 59% ver-

overden zij de 1e plaats en stegen 
daarmee een plekje naar 4. Greet 
& Henk Stolwijk hervonden zich na 
de struikeling van vorige week. Met 
57,92% werden zij 2e en in de eind-
stand blijven zij op 3 staan, overi-
gens ook niet slecht als je bedenkt 
dat ze net gepromoveerd zijn. Cor-
ry Smit & Thea Stahl legden beslag 
op plaats 3, hun 57,5% leverde hen 
een stijging van maar liefst 6 plaat-
sen op. Zij klommen van 13 naar 7. 
2e in de eindstand blijven Marine-
ke & Martin, hun score vandaag was 
55,42% maar zij hadden ruim 65% 
moeten scoren om Ans & Lia van de 
troon te stoten en dat is niet voor ie-
dereen weggelegd. 

Slot
Op maandag 27 mei wordt het sei-
zoen afgesloten met de Slotdrive. 
Maandag 2 september start de 
nieuwe competitie. U kunt vrijblij-
vend een paar keer mee spelen. Er 
wordt gespeeld van 19.45 tot 23.00 
uur in de grote zaal bij de bar in 
sporthal de Scheg in Uithoorn. Om-
dat er gewerkt wordt met Bridge-
Mate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

F1 Pupil Teun Gieling 
naar Ajax E3
Uithoorn - Na een reeks beproevin-
gen op het terrein van de Toekomst 
is de Uithoornse  Teun Gieling goed 
bevonden om volgend seizoen bij de 
E3 van Ajax te starten.

Even heeft het er nog op geleken 
dat FC Utrecht, die ook in de race 
om de talenten van onze F1 pupil 
waren, met Teun aan de haal zou 

gaan, maar het is toch de Lands-
kampioen geworden.
Natuurlijk zijn ze bij de Legmeervo-
gels apetrots en feliciteren zij Teun 
(en natuurlijk zijn trotse ouders en 
broer) van harte.

“Teun: We wensen je veel succes en 
vooral veel plezier bij Ajax. Zet ‘m op 
en laat nog eens wat van je horen!”

AH-Jos v.d Berg jeugdronde 
van Uithoorn prima verlopen
Uithoorn - Op 19 mei werd de AH-
Jos van den Berg jeugdronde van 
Uithoorn gehouden. Verdeeld over 7 
categorieën stonden 95 jonge wiel-
renners aan de start. Door het zon-
nige weer en een redelijke tempe-
ratuur waren het goede omstan-
digheden voor een wielerkoers. 
De twee jeugdige rondemissen za-
gen er prachtig uit in een outfit van 
Teddy’s Kinderkleding in Aalsmeer. 
Er waren natuurlijk ook een aantal 
UWTC-renners van de partij. In ca-
tegorie 2 reedt Youri Janzing mee. 
Het tempo was hem net te hoog 
waardoor hij de kopgroep moest la-
ten gaan. Hij heeft de wedstrijd in 
zijn eigen tempo uitgereden. In ca-
tegorie 6 stond Stijn Ruijter aan de 
start. Na één ronde was het peloton 
al in twee delen gebroken. Daarna 
ging Stijn op avontuur. Hij trok daar-
mee het peloton verder uiteen en 
kreeg enkele renners mee. Door de 
onrust in het tweede peloton werd 
er een stuurfout gemaakt met een 
flinke valpartij als gevolg. Twee ren-
ners moesten daarna de wedstrijd 
met schaafwonden verlaten. Onder-
tussen was Stijn met 3 medevluch-
ters ontsnapt. Halverwege moest er 
één lossen. Helaas moest ook Stijn 
even later zijn twee medevluchters 

laten gaan. Daardoor werd hij der-
de en mocht de bloemen van Bloe-
mencentrum Wilnis in ontvangst ne-
men van de rondemissen. In cate-
gorie 7 was UWTC goed vertegen-
woordigd met Sven Nijhuis, Men-
no van Capel en Daniel Wiegmans. 
Menno reed op een nieuwe fiets en 
dan gaat het altijd goed. Hij reed 
heel attent mee voorin het peloton 
en hielp mee om alle ontsnappingen 
in de kiem te smoren. Een halve ron-
de voor het eind reed hij zelfs nog 
voorop maar toen het grote drin-
gen begon moest hij afhaken. Daar-
voor kwam hij ervaring tekort, maar 
hij eindigde netjes in het peloton. 
Sven Nijhuis hield ook goed stand 
en reed lekker mee in het peloton. 
Meerijden in het peloton is ook een 
prestatie in het grote startveld van 
categorie 7. Daniel reed dapper mee 
maar moest het peloton laten gaan. 
Ook hij reed verder zijn eigen race 
en mocht daarna net als alle deel-
nemers een Rabobank keycord en 
reflectieband alsmede een stuk fruit 
van Wessels mee naar huis nemen 
Al met al een geslaagde dag met 
dank aan de hoofdsponsor AH Jos 
van den Berg en de overige spon-
sors. Alle foto´s en uitslagen zijn de 
vinden via de website van UWTC.





Uithoorn - Binnenkort reist Team 
Samen Sterker af naar de Fran-
se Alpen om deel te nemen aan 
de Alpe d’HuZes. Alle renners zijn 
zeer gemotiveerd om op 6 juni de 
individueel gestelde doelen te ha-
len. Op zondag 23 juni sluit het 
team in samenwerking met Pol-
dersport De Kwakel het hele Alpe 
d’HuZes traject op een spectacu-
laire manier af met een zeskamp. 
Deze zeskamp begint om 13.00 
uur en duurt tot 17.30 uur. Daar-
na volgt de prijsuitreiking en voor 
degenen die dat willen, een gezel-
lige BBQ.
Het bekende poldersportterrein 
aan de Boterdijk 91 vormt op 23 

juni het ideale decor voor een 
spetterende sluitstuk van Team Sa-
men Sterker. Er zal een leuk, maar 
niet te zwaar parcours worden ge-
maakt, zodat iedereen mee kan 
doen. Naast teams, bestaande uit 
5 tot 7 personen kunnen ook indi-
viduele personen inschrijven. Heb 
je dus geen team, maar wil je wel 
mee doen? Geen probleem, want 
Team Samen Sterker zorgt er dan 
voor dat je wordt ingedeeld in een 
gezellig team. Iedereen kan dus 
meedoen en inschrijven is van-
af nu mogelijk via www.team-sa-
men-sterker.nl of via www.face-
book.com/TeamSamenSterker. De 
inschrijfkosten bedragen slechts 

€15,- per persoon. Een zeer specia-
le prijs, want de normale prijs voor 
een middag poldersporten be-
draagt meer dan het dubbele. 

Poldersport De Kwakel 
Deze zeskamp vindt plaats onder 
de bezielende begeleiding van de 
professionals van Poldersport De 
Kwakel. Dit bedrijf is een begrip in 
de regio en ondersteunt de activi-
teiten van Team Samen Sterker van 
harte. Naast de begeleiding van 
de zeskamp, stelt Poldersport De 
Kwakel de hele opbrengst van de 
inschrijving beschikbaar aan Team 
Samen Sterker voor de ondersteu-
ning van kankeronderzoekprojec-

ten door het Koningin Wilhelmina 
Fonds. Je wordt om 13.00 uur ver-
welkomd met koffie/thee en plak 
koek of krentenbrood. Alle ande-
re drankjes die je deze middag 
wilt nuttigen, zijn voor eigen reke-
ning. De echte zeskamp begint om 
13.30 uur en duurt tot 17.30 uur. 

Barbecue
De middag wordt na 17.30 uur af-
gesloten met de prijsuitreiking en 
een dankwoord van Team Samen 
Sterker. Daarna volgt er voor de 
deelnemers nog een gezellige bar-
becue, maar dat is uiteraard niet 
verplicht. Als je hieraan wilt mee-
doen, kan dat kenbaar worden ge-
maakt op het inschrijfformulier. De 
extra kosten voor de BBQ bedra-
gen € 22,50 per persoon inclusief 3 
consumpties (wijn, bier, frisdrank).

Afsluiting van een prachtig project
Heel veel mensen hebben Team 
Samen Sterker in de afgelopen 
maanden enthousiast gesteund; 
niet alleen in de vorm van een do-
natie of sponsoring, maar ook door 
in te schrijven voor het keeztoer-
nooi bij Legmeervogels, het dart-
toernooi bij Bar Het Fort in de Kwa-
kel of voor het benefietdiner bij 
Club Roekz in Vinkeveen. Zij heb-
ben laten zien dat we samen ster-
ker zijn in de strijd tegen de ziek-
te kanker. Team Samen Sterker wil 
u daarvoor hartelijk bedanken in 
de vorm van deze afsluitende zes-
kamp die naast een hoge gezel-
ligheidsfactor, zeker ook een sym-
bolische waarde heeft. In een zes-
kamp ervaren mensen immers in 
den lijve dat zij samen sterker zijn! 
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De Kwakel - bezocht werd deze 
dag. In de eerste inning weet Erik 
Veerman, zelf op de honken ge-
komen met vier wijd, te scoren op 
een stootslag van Mike van Rekum. 
Mike scoort zelf later nog door een 
fout van de kortestop van Hooff-
dorp, 2-0. Thamen weet in de twee-
de inning verder uit te lopen naar 
6-0, door onder andere 2-honksla-
gen van Koen Werkman, Mike en Il-
ja Hardewijn. 
Hoofddorp Pioniers weet in de der-
de inning een 4 tal punten te sco-
ren. Thamen komt echter meteen 
terug, mede door een aantal veld-
fouten van Hoofddorp, en aan het 
einde van deze inning was het op-
eens 13-4.  

In de 6e inning scoort Hoofddorp 
nog twee punten en is de stand 13-
6. Thamen scoort in de gelijkma-
kende zevende inning nog 3 pun-
ten onder andere door een home-
run van Koen, 16-6 en het was einde 
wedstrijd (i.v.m. 10 punten verschil). 
Winnende pitcher aan Thamen kant 
was Pascal Schotman die de volledi-
ge 7 innings gegooid heeft.

Medekoploper Onze Gezellen zag 
maandag de uitwedstrijd tegen DVH 
te Amstelveen verregenen en moe-
ten deze op een later tijdstip gaan 
inhalen.
Thamen speelt komende zaterdag 
25 mei om 17.00 uur bij Flying Pe-
trels 2 te Purmerend.

Thamen honkballers nog 
ongeslagen

Team Samen Sterker sluit prachtig
project af met zeskamp!

Team Samen Sterker voor de training op het parcours van de Amstel Gold Race

Het 11de Internationale 
Scootertreffen groot succes!
Uithoorn - Afgelopen Pinkster-
weekeinde waren maar liefst 230 
deelnemers te gast bij de Legmeer-
vogels in Uithoorn. Zij namen deel 
aan het 11e Internationale Scooter-
treffen met als thema Flower Power, 
dit werd georganiseerd door Hein-
kelklub De Kwakel. Er waren scoo-
teraars uit Nederland, België, Duits-
land en zelfs 1 uit Polen én 1 uit 
Zwitserland. Deze laatste, een da-
me, was maar liefst rijdend geko-
men en legde hiervoor 901 kilo-
meter af, zij won hiervoor een prijs. 
Op vrijdag was de aankomst en 
s’avonds was er een korte tourrit 
naar het SAAN museum in Diemen, 
helaas gingen er vanwege het weer
slechts een 20-tal scooters mee hier 
naar toe. Maar ook juist vanwe-
ge het weer was er geen gelegen-
heid om buiten bij je tent of cam-
per te gaan zitten om over scoo-
ters te praten dus zocht men mas-
saal de kantine van de Legmeervo-
gels op en werd daar een gezellig 
feestje gebouwd. Op zaterdag was 
het gelukkig droog en werd er na 
een mooie tourrit door de bollen-
streek een bezoek gebracht aan 
museum de Zwarte Tulp in Lisse. 
Bij terugkomst kwam Burgemees-
ter mevrouw Oudshoorn om dit In-
ternationale Scootertreffen offici-
eel te openen, dit gebeurde op een 
wel heel ludieke wijze, zij werd het 
terrein op gereden in een Heinkel-
cabine, geflankeerd door 4 Flower 
Power scooters met berijdsters. Na 
een prachtige speech, in zowel Ne-
derlands maar ook in het Duits! (wat 
door de ruim 100 Duitse deelnemers 
bijzonder werd gewaardeerd) knip-
te zij de bloemenkrans door en liep 
zij ook nog mee over het “campeer-
veld” om een praatje te maken met 
de diverse scooterbezitters. Daarna 

kon het middagprogramma aanvan-
gen, een onderdelenmarkt en diver-
se kramen en er volgde een optre-
den van KNA-orkest FRIENDS, daar 
zitten grote talenten tussen en gaan 
we vast nog meer van “horen”.
En toen was het tijd voor de gymka-
na, een behendigheidswedstrijd, op 
de scooter. De deelnemers moesten 
onder een poortje door en vervol-
gens door de zandbak. Hierna was 
het tijd voor de wip en dan met een 
hand een rondje rijden aan een touw 
en tot slot proberen om een bal in 
het doel te schieten. Dit is echt niet 
eenvoudig, daar deze veelal oldti-
mer scooters (gemiddeld zo’n 50 
jaar oud), handschakeling hebben. 
Uiteindelijk werd deze wedstrijd ge-
wonnen door GP die een snelle tijd 
neerzette en weinig strafpunten op-
liep. Daarna was het tijd om te eten 
en zette de Meijert een overheerlij-
ke maaltijd neer voor alle hongerige 
gasten en dat gebeurde nóg sma-
kelijker omdat de steelband van Ta-
venu voor een gezellige noot hierbij 
zorgde. De stemming zat er goed in 
en ook s’avonds gingen de voetjes 
van de vloer op muziek uit de Flo-
wer Power periode. Op zondag gin-
gen alle deelnemers om 10 uur van 
start om een prachtige tourrit van 
zo’n 160 kilometer te rijden en ge-
lukkig waren de weersgoden deze 
dag heel goed gezind. Onderweg tij-
dens 5 stops kregen de deelnemers 
wat te eten of te drinken (o.a. kof-
fie met verse stroopwafel in Nieuw-
veen en een haring happen op de 
boulevard in Scheveningen en tot 
slot soep bij het dorpshuis De Qua-
kel).  s’avonds was er dan de prijs-
uitreiking en werd er nogmaals ge-
feest. Op maandag was het afscheid 
nemen en werd de organisatie be-
dankt voor een geslaagd treffen!

Legmeervogels Zondag 3 kampioen
Uithoorn - Afgelopen zondag 12 mei heeft ook het derde team van Legmeervogels het kampioenschap behaald. Door het gelijk spel van Ar-
senal was de uitslag van de wedstrijd tegen Martinus niet meer van belang. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd tegen Martinus in een 2-2 gelijk-
spel. Zondag 3 van Legmeervogels heeft een fantastisch seizoen bekroond met de titel. Volgend seizoen speelt het derde team van Legmeervo-
gels in de reserve 4e klasse van de KNVB.

Gentleman race Ad Fiege 
memorial
Uithoorn - Op zondag 14 oktober 
is de gentleman race weer gehou-
den als afsluiting van het wielersei-
zoen van de UWTC. Een licentiehou-
der en een gentleman (niet-licentie-
houder) rijden samen een tijdrit over 
12 km. Er zijn 3 categorieën, ouder-
jeugd, dame-heer en licentiehou-
der-gentleman. In totaal stonden er 
19 koppels aan start op de Boven-
kerkerweg in Uithoorn. Via de Nes-
serlaan en Amsteldijk-Zuid was de 
finish op de Hollandse Dijk. Zon-
der valpartijen kwamen alle kop-
pels tussen de 17 en 26 minuten 
weer over de finish. De broodjes en 
warme soep gingen er daarna bij de 
nat geregende renners goed in. Bij 
de jeugd ging de overwinning naar 

Menno en Peter van Capel, voor Lo-
rena en René Wiebes en Stijn en 
George Ruijter. De pas 8-jarige You-
ri Janzing reed met zijn vader ook 
naar een hele nette tijd toe.

Bij de dame-heer hadden Bas, Luuk 
en Henk een weddenschap wie het 
snelste was. Ze hadden echter geen 
rekening gehouden met de snel-
le Marit Plat die met koppelge-
noot Hylke Sietzema de snelste tijd 
van de dag neer zette. De strijd bij 
de licentiehouder-gentleman was 
erg spannend. Op 1 seconde voor-
sprong gewonnen door Frans van 
der Does met Peter Hoogenboom 
voor de jeugdige Koen de Best met 
vader Hans

Thamen Beeballers 
winnen Fair Play prijs
Uithoorn - Zondag 19 mei waren 
de Thamen Beeballers op een toer-
nooi bij Storks in Den Haag.

De eerste wedstrijd mocht Thamen 
het veld in tegen UVV uit Utrecht. 
Een leuke wedstrijd met heel veel 
mooie acties waar het na 3 innings 
17-13 in het voordeel van Thamen 
was. Toen was er een pauze in het 
programma waarbij de Thamen spe-
lers en nieuwkomer Mandy even 
konden eten maar ook lekker kon-
den spelen op de springkussens. 

Na de pauze stond de wedstrijd 
tegen Alphians uit Alpen aan de 
Rijn op het programma en ook de-
ze werd weer met een positief re-
sultaat afgesloten, namelijk 16-14. 
De laatste wedstrijd was tegen het 
thuisteam van Storks, dit team had 
de eerste twee wedstrijden al met 
groot verschil weten te winnen.. dus 
het ging spannend worden.

De Thamen jongens en Mandy heb-

ben erg hun best gedaan, maar de 
Storks mannen waren gewoon echt 
iets beter. Na wederom 3 innings 
was de stand 16-12 voor Storks. 

Omdat er nog even gewacht moest 
worden op de afsluitende wedstrijd 
moesten de mannen, Mandy en de 
coaches Lyndsey en Anne (met hulp 
van Cees) nog even in afwachting 
van de prijsuitreiking. 

Het was een mooie 2e plek en het 
team kreeg een schitterende beker. 
Even later werden ze weer naar vo-
ren geroepen want het team kreeg 
ook nog de Fair Play prijs in hun 
poule. Trots waren de spelers en 
hun ouders, want dit is natuurlijk 
binnen iedere sport hartstikke be-
langrijk. Wederom een mooie glim-
mende beker was het resultaat.

Lijkt het je ook leuk om te beeballen, 
de voorloper op het honkbal, neem 
dan contact op met onze vereniging 
via: info@thamen.info
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Driedorpentoernooi bij Badmintonvereniging De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 18 mei 
organiseerde Badmintonvereni-
ging De Kwakel een jeugdtoernooi 
waarbij drie andere ‘dorpen’ uitge-
nodigd waren om te komen spelen. 
Op het laatste moment kon één 
vereniging toch niet deelnemen, 
waardoor er drie dorpen deelna-
men aan het toernooi: Veenshuttle 
uit Mijdrecht, Space Shuttle uit Uit-
hoorn en Badmintonvereniging De 
Kwakel.
Zevenenveertig enthousias-
te jeugdspelers traden aan om in 
dubbel/mix wedstrijden in ron-
des van twaalf minuten tegen el-
kaar te spelen. De eerste fase van 
het toernooi werd gespeeld in zes 
poules. 

In de tweede fase vonden er kruis-
finales plaats tussen de poules. 
Uiteindelijk werd er een eindstand 
opgemaakt aan de hand van de 

prestaties van alle teams per club.
Er zijn vele leuke, spannende en 
sportieve wedstrijden gespeeld. 
De jeugdleiding van Badminton-
vereniging wil iedereen bedan-
ken voor de inzet, ook gaat dank 
uit naar sponsor Rabobank die dit 
toernooi mede mogelijk gemaakt 
heeft.

Uitslagen
Poule 1&2:
Wouter Tas en Vincent van der 
Sluis (Space Shuttle)
Wouter Plasmeijer en Britta van 
der Linde (De Kwakel)
Suzanne Blaauw en Juna Somers 
(Space Shuttle)
Gosse Wegbrands en Ayesha Tim-
mer (De Kwakel)
Sander Ligthart en Britt Plasmeijer 
(De Kwakel)
Kevin en Mike Kneppers (De Kwa-
kel)

Patrick Donker en Danny Brock-
hoff (Veenshuttle)
Tim van Nieuwkerk en Tim Meijers 
(Veenshuttle)

Poule 3&4:
Dennis Rood en Lisa Ligthart (De 
Kwakel)
Rebecca de Haan en Lianne Jan-
maat (Veenshuttle)
Raju Hirlal en Kevin Dao (Veens-
huttle en Space Shuttle)
Pepijn Tuil en Daan Verwer (Space 
Shuttle)
Daphne de Vor en Sanne Habets 
(De Kwakel)

Poule 5&6:
Daan Buskermolen en Laura van 
Schaick (De Kwakel)
Lasse van Iterson en Emma Weijers 
(Space Shuttle)
Roan van de Burgh, Melvin Jan-
maat en Mart Alblas (Veenshuttle)

Raymond van Bemmel en Ruben 
Krijver (Veenshuttle)
Lina Kruijswijk en Michèl van San-
ten (De Kwakel)
Julia Maijenburg en Amber Verka-
ik (Veenshuttle)
Elin van Dijk en Tess Plooij (De 
Kwakel)
Marit van der Linde en Tess Konin-
gen (De Kwakel)

Eindstand: eerste plaats voor 
Space Shuttle, tweede plaats De 
Kwakel, derde plaats Veenshuttle.

Het badmintonseizoen is bijna af-
gelopen, na de zomervakantie 
starten we weer op de zaterdag-
ochtend van 9-11uur in de KDO 
sporthal. Als je tussen de 8 en 17 
jaar bent ben je altijd welkom om 
een kijkje te komen nemen en mee 
te doen. Kijk voor meer informatie 
op www.bvdekwakel.nl

Avondvierdaagse Uithoorn 
2013 en Lopen voor lopen! 

Uithoorn - De A4D in Uithoorn 
wordt gehouden van 3 tot en met 
6 juni 2013.
De start en finish zijn elke avond 
om 18.00u in de kantine van de 
Legmeervogels ( Randhoornweg 
te Uihoorn). De kosten voor deel-
name aan de A4D zijn 5,- bij in-
schrijving op 3 juni aan de start.
Voor iedereen die de A4D uitloopt 
zal er weer een medaille zijn, daar-
naast krijgt elke deelnemer een di-
ploma voor het goed uitlopen van 
de A4D.
Voor ons is het vanzelfsprekend 
dat we de A4D (uit)lopen, beet-
je spierpijn, misschien een blaar 
maar dat ben je na een paar da-
gen weer vergeten. Er zijn kinde-

ren en volwassenen die door een 
dwarslaesie niet kunnen lopen. 
Het dwarslaesiefonds www.dwars-
laesiefonds.nl stimuleert onder-
zoek naar lopen met behulp van 
bijvoorbeeld een robot voor men-
sen met een dwarslaesie.
Een groepje deelnemers aan de 
Nijmeegse 4-Daagse heeft daar-
om in 2012 al gelopen onder het 
motto “lopen voor lopen” ( zie fo-
to). De A4D Uithoorn gaat dit jaar 
“lopen voor lopen” sponsoren. Het 
geld wat na aftrek van alle kosten 
overblijft gaat naar het dwarslae-
siefonds.
Deelnemers met een dwarslaesie 
mogen natuurlijk gewoon mee-
doen aan de A4D!

Zeldzame 70-er bij BVK
De Kwakel - Bridgers zijn net als 
normale mensen blijkbaar gevoe-
lig voor wat anderen van hen den-
ken of over hen schrijven, want na 
het vorige verslag waarin gesproken 
werd over wat inzakkende resulta-
ten en onopvallende scores was er 
deze week een aantal paren dat wel 
duidelijk van zich lieten horen.
In de wandelgangen had Hans Eli-
as schrijver dezes al ingefluis-
terd ‘ik kom weer eens in de krant’  
en meestal betekent dat niet veel 
goeds, maar deze keer was dat niet 
het geval, want samen met partner 
Lous Bakker produceerde Hans de-
ze week in de C lijn een score van 
70% en dat is volop reden om  daar 
deze week mee te beginnen. Er zijn 
immers periodes dat zij voor 70% 2 
avonden nodig hebben! Een diepe 
buiging dus voor eze prestatie.
In diezelfde C lijn waren nog 2 pa-
ren uitstekend op dreef, want Ger-
da Bosboom en Rina van Vliet, die 
natuurlijk niets te zoeken hebben in 
die lijn, scoorden met bijna 66% de 
2e plaats en Janny Snabel en Vro-
ny van Veen pakten met 63,75% de 
3e plaats.
Het paar dat in deze lijn op de laat-
ste plaats eindigde had maar liefst 
42,5% minder dan de winnaars!
In de B lijn was het verschil tussen 
nummer 1 en nummer laatst ca 24% 
en in de A lijn was dit 30%.
1e in die B lijn met 60,42% werden 
Ineke Hilliard en Huib van Geffen. 
Paula en Klaas Kniep volgden hen 
op de voet met 59,38% en gelegen-
heidspaar Riet Koot- Huub Zand-
vliet leverde een puike prestatie met 

57,29%, goed voor de 3e plaats. Bei-
de eerstgenoemde paren mogen in 
de slotronde aantreden in de A lijn
Op de betreurenswaardige 14e en 
dus laatste plaats eindigden Jan en 
Hennie v.d. Knaap.
In de A lijn zagen we voor het 
eerst sinds maanden weer eens 
Jaap van Nieuwkoop aan de start 
verschijnen en het was duidelijk dat 
de overige leden van onze zeer soci-
ale club blij waren hem weer in ons 
midden te zien.
In hun laatste optreden van dit sei-
zoen eisten Wim en Rita Ritzen hun 
zoveelste 1e plaats op met 65,63%, 
wat hun gemiddelde bracht op 56,83 
na 9 van de 10 speelvonden. Met 
dat gemiddelde staan zij thans 2e in 
de totaalstand achter Nelly Vork en 
Andre Verhoef, die gemiddeld 0,65% 
op hen voorstaan. Nu Wim en Rita 
er de volgende week niet bij zijn en 
zij dus hun eigen gemiddelde ‘sco-
ren’ weten Nelly en Andre wat hen 
te doen staat (minstens 51,08% sco-
ren dus) om 1e te blijven. Zij draai-
den daar deze week al warm voor 
met 59,38%, goed voor de 2e plaats.
Als 3e eindigden Adriaan en Tiny 
Kooyman met 57,29% en op die po-
sitie gaan zij ook deze laddercom-
petitie afsluiten, want het gat naar 
zowel de 2e als de 4e plaats is in 1 
avond niet meer te overbruggen.
Eefke Backers en Marianne Kamp 
sloten deze avond de rij.
 
Nog 1 avond te gaan dus in deze 
laddercompetitie en dan volgt op 
donderdag 30 mei de slotdrive en 
zit dit seizoen er al weer op. 

KDO JG1 gehuldigd bij laatste training
De Kwakel - Voor de G-voetballers 
was het afgelopen zaterdag de laat-
ste training van het seizoen. KDO 
JG1 voetbalt nog op het slottoernooi 
in Haarlem op 25 mei en KDO JG2 
en KDO JG3 doen mee met sport en 
spel op zaterdag 25 mei. De laat-
ste trainingen hadden een ontspan-
nend karakter. Bij KDO JG2 en JG3 
werd tijdens het partijtje inspire-
rende muziek gedraaid. Waardoor 
de spelers losjes over het veld be-
wogen. Eind april werd KDO JG1 
kampioen in een echte voetbalthril-
ler door met 5-4 van de Buitenboys 
te winnen. Normaal krijgt een win-
nend coach een champagnedouche 
maar bij de laatste training mochten 
de spelers “leven als een prof” en 
proberen om de coach van ze fiets 
te schieten. Wonderbaarlijk genoeg 
lukte dit ook nog. Na afloop van de 
training werden de spelers en coa-
ches gehuldigd.
Eind augustus/begin september 
starten we weer met trainingen voor 
het nieuwe seizoen.
Ook geïnteresseerd in G-voetbal 
kijk op www.kdo.nl

Bridgeclub De Legmeer
Laatste ronde bijna beslist
Uithoorn - Voor Cees Bergkamp en 
Ruud Lesmeister zit het in de tas, 
die zijn niet meer in te halen. Ook nu 
weer de beste met 62,08%, hulde! 
Joop van Delft & Frans Kaandorp, 
ietsje minder constant, werden keu-
rig tweede met 60% rond en ook dat 
past in het beeld van de A- lijn. De 
verrassing waren deze avond Marij-
ke& Ger van Praag, die met een der-
de plek en 56,25% relatief enorm 
uit de slof schoten. Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst vonden elkaar op de 
cruciale momenten en finishten zo 
als vierde met 54,58%. Lijnie Tim-
mer speelde het spelletje netjes met 
Gerard Vermeer hetgeen een vijfde 
plaats en 52,50% opleverde.
In de hectische B- lijn waren nu 
Hetty Houtman & Rie Sudmeijer de 
blikvangers. Ze wisten de aanstor-
mende talenten Rob Bakker & An-
ja de Kruijf net te pareren en haal-
den 58,93% op tegen 58,15% voor 
Anja en Rob. Sonja & Hans Selman 
kwamen keurig op hun bridgeni-
veau en lieten als derde 56,73% no-
teren. Wouda Roos & Gijs de Ruiter 
zaten hier nipt achter met 56,67%, 
maar de beste zaken deden To van 
der Meer & Ans Voogel, die als vijf-
de met 54,94% voorlopig net aan de 
degradatie vier achter zich lieten!

C lijn
In de C- lijn was de hoogste eer 
weggelegd voor Atie de Jong & 
Evert Wevers, die met 58,33% al-
len te pakken hadden. Lidy Krug en 
Ada van Maarseveen volgden toch 
op afstand als tweede met 54,69%, 
maar bleven op hun beurt Ma-
ria Baas & Klaas Verrips weer ruim 
voor die als derde op 52,60% ein-
digden. Mieneke Jongsma & Anne-
ke Wijmans verzamelden als vierde 
51,56% en Adrie & Ko Bijlsma haal-
den tot hun grote genoegen nu eens 
de best of five met 50,52%.

Volgende keer volgt de zinderen-
de finale en met die eindstand moet 
een ieder leven tot ver in het najaar 
wanneer na de butlerladder de pa-
ren competitie weer wordt opge-
pakt.
In juni starten direct de zomer-
drives op de woensdagavond in de 
barzaal van sporthal de Scheg. De 
aanvang is om 19.45 uur en het in-
schrijven kan per e- mail gerda-
schavemaker@live.nl , per telefoon 
0297 567458 of vanaf 19.15 uur aan 
de zaal. Kosten 5 euro per paar per 
avond. De beloning voor een avond-
je goed kaarten: een fles wijn voor 
de eerste twee in elke lijn.

Vriendinnendag SV Argon
Mijdrecht - SV Argon organiseert 
12 Juni 2013 in samenwerking met 
de KNVB een Vriendinnendag. Alle 
meisjes leden van SV Argon mogen 
die dag hun vriendinnetje, buur-
meisjes of nichtje meenemen om 
samen te voetballen. Maar natuur-
lijk ook als je geen lid bent van de 
club. De vriendinnendag van SV Ar-
gon op het sportcomplex aan de 
Hoofdweg begint om 14:00 uur en 
het zal tot 16:30 duren.
Het sportcomplex ligt gelegen aan 
de Hoofdweg 85 b in Mijdrecht. Tij-
dens de Vriendinnendag voetballen 
meisjes in de leeftijd van 6 – 10 jaar 
een middag met elkaar en staat het 
plezier voorop. Doel van de dag is 
om meisjes en hun ouders kennis 
te laten maken met het voetbalsport 

en met het meisjes voetbal bij SV 
Argon. SV Argon start vanaf aanko-
mend seizoen met meisjesvoetbal. 
Het meisjes voetbal binnen Neder-
land groeit namelijk enorm. Er zijn 
nu al een aantal meisjes die al mee-
voetballen op de zondag ochtend 
en ook hebben wij al inschrijvingen 
gehad voor komend seizoen. Ook 
krijg je een aandenken mee van de-
ze leuke vriendinnendag. Wil jij een 
leuke dag hebben met je vriendin-
netje, buurmeisje of nichtje, geef je 
dan snel op. Dat kan door een mail 
te sturen naar onderstaand mail-
adres of op de site van SV Argon 
het inschrijfformulier te downloaden 
en in te vullen, en dan door te sturen 
naar onderstaand adres. Deelnemer 
aan de Vriendinnendag is gratis

Zomer-bridgedrive Mijdrecht
Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht(BVM) organiseert weer 
de gezellige zomer-bridgedrive over 
zeven (7) maandagavonden. De 
drives worden gehouden in Party-
centrum de Meijert aan de dr. J. de 
Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt ge-
speeld in drie lijnen. Indeling vindt 
plaats tijdens de inschrijving aan de 
zaal vanaf 19:00uur. U hoeft niet per 
se een gevorderd/ervaren bridger te 
zijn om mee te doen. Gezelligheid 
staat voorop. Kom naar de BVM-zo-
mer-bridgedrives. De drives vangen 

aan om 19:45 uur. Inschrijfgeld per 
paar euro 5-. De eerste speelavond 
27 mei 2013; De volgende zijn: 3 ju-
ni, 10 juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli en 8 
juli.. U kunt per avond inschrijven en 
meedingen naar de dagprijzen. Ook 
is er een prijs voor de Zomerkampi-
oen. Dit is het paar dat (of de dege-
ne die) met het hoogste gemiddel-
de is geëindigd aan het slot van de 
zomer – competitie en alle avonden 
heeft gespeeld. Inschrijven kan al-
leen op de speelavonden. Veel ple-
zier.

Theo Kuijlenburg wint 
vlucht Perronne
Regio - Voor zaterdag jl. stond voor 
de duivenliefhebbers van P.V. Rond 
de Amstel de eerste midfondvlucht 
op het programma. Dit zijn vluch-
ten met een afstand tussen 300 en 
500 km. De duiven zouden volgens 
planning naar Morlincourt gaan. Dit 
ligt op een afstand van gem. 323 km. 
voor de duiven uit de regio.

Door de slechte weersverwachting 
voor zaterdag werd de vlucht enigs-
zins ingekort en werden de duiven 
naar het Noord Franse Peronne ge-
bracht. Dit is ongeveer 289 km. voor 
de meeste duiven.
Toen het weer daar wat opgeknapt 
was werden de duiven om 13:13 
uur gelost voor een moeilijke op-
gave. Doordat het niet overal even 
helder en zonnig weer werd moes-
ten de duiven zich een weg banen 
onder en tussen de bewolking door 
hetgeen een zware opdracht bleek. 

Echter niet voor de “77” van Theo 
Kuijlenburg uit Amstelhoek die be-
reikte als eerste zijn hok om 16:58 
uur. De duif van Theo legde de af-
stand af met een snelheid van 77 
km. p/uur. Tweede werd Hennie Pot-
huizen uit Vinkeveen. Derde werd 
Leo v.d. Sluis uit Uithoorn. Theo ein-
digde in Rayon F als 50e van 3360 
duiven. Hennie werd 55e, Leo 61e, 
Hans 71e en Peter 75e.

De volledige uitslag
Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Peter Bosse, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Martin v.d. Hoort, Uithoorn
Harrie Hendriks, Vinkeveen
Piet van Schaik, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Martin Bosse, Uithoorn
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