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Mijdrechtse Julija Williams
(16) dodelijk verongelukt
Uithoorn/Mijdrecht - Er staan regelmatig groepjes jongeren langs
de N201 in Uithoorn ter hoogte van
de Admiraal Van Ghentlaan. Ze leggen bloemen neer, branden kaarsjes en ze laten de tranen de vrije
loop. Op deze plaats verongelukte

in de nacht van vrijdag op zaterdag
de 16-jarige HAVO-scholiere Julija
Williams uit Mijdrecht. Het meisje
reed met haar ouders in een oldtimer die over de kop vloog. De vader en moeder liggen nog in het ziekenhuis.

Feestelijkheden rond Zijdelweg
enkele weken uitgesteld
Uithoorn - Vanwege het verongelukken van een leerlinge van het
Alkwin Kollege heeft de gemeente besloten de op 8 juni geplande
feestelijkheden rond de gerenoveerde Zijdelweg af te gelasten: ‘Onze gedachten gaan nu in de eerste plaats uit naar haar familie en medeleerlingen.’

De auto lag op de kop in de berm
en was tot stilstand gekomen tegen
een boom. Kennelijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren bij een inhaalmanoeuvre aldus
de politie.

voor het
offiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4

VermiSt

‘Wie wil ons helpen
zoeken naar onze
lieve Sima?’
‘Sinds zondagmiddag is onze
lieve poes Sima weg. Ze is een
poesje van 1 jaar oud. Blauw/
grijs van kleur met gele ogen.
Ze is erg aanhankelijk. Ze woont
op de Koolmees in Uithoorn.
Mocht je haar vinden of haar
zien rondlopen, dan a.u.b.
contact opnemen met
tel. 06-40375714
of 06-49018290.
We hopen haar gauw weer
te kunnen knuffelen.’

een vriendin. Maandag hing bij het
Alkwin Kollege de vlag half stok en
was er ‘s middags gelegenheid in
de Mix om te rouwen, even te praten, even steun te zoeken bij elkaar.
Julia zou 4 juli 17 jaar zijn geworden.

Ongeloof
Julija was geen onbekende in Mijdrecht en Uithoorn. Zij was leerling
op het Alkwin Kollege en zou na het
examen naar het Grafisch Lyceum
gaan in Utrecht.
Zij was een graag geziene gast
en medewerkster in jongerencentrum The Mix in Uithoorn. “We zullen haar nooit vergeten. We zullen
haar missen. Haar lach, haar spontaniteit, haar hulpvaardigheid. Het is
verschrikkelijk”, zo vertelt snikkend

Basisschool de Vuurvogel
neemt afscheid van juf Louise
Jongens KDO E3 kampioen
van de Bollenstreek
De Kwakel - Na een mooi seizoen
waarbij KDO E3 een bewogen start
heeft gekend zijn ze erin geslaagd
om tijdens het toernooi van de Bollenstreek op 2 juni bij Kagia in Lisserbroek de 1e plaats binnen te halen.
Het weer zat mee, ruim 25 graden en
er stond een lekker windje, de jongens van de E3 komen supergemotiveerd het veld op voor de eerste wedstrijd van het toernooi. Tegenstander
Ter Leede kreeg het vanaf het eerste
fluitsignaal gelijk moeilijk, want na 1
minuut zorgt Daniel voor een mooi
doelpunt, 1-0 voor KDO. Er wordt
goed overgespeeld en de vrije ruimte
wordt goed benut. Hier en daar een
mooie persoonlijke actie van Hessel
‘kappen-draaien’ en de 2-0 volgt dan
ook erg snel. De tegenstanders laten het hier niet bij zitten en zetten
massaal de aanval in. Jelle staat zijn
mannetje en houdt het doel een lange tijd schoon maar in de laatste 5
minuten volgt er toch een tegendoelpunt. Nu worden de ouders van KDO
erg gespannen en schreeuwen hun
jongens lovende woorden toe, geluk-

kig blijft het 2-1 voor KDO. ‘Een goede start van het toernooi helpt het E3
team naar de overwinning’ roept Kaj
en KDO E3 groeit als nooit tevoren.
Mede dankzij Yvo en Jacob-Jan spelen deze Kwakelse jongens de mooiste combinaties en na 3 wedstrijden
staat KDO E3 er goed voor. De laatste wedstrijd gaat erom spannen, met
hoge cijfers winnen, anders gaat de
cup naar Kagia. De jongens spreken met elkaar af vanaf het begin te

gaan vlammen en voordat hun ouders er erg in hebben staat de E3 alweer voor.
De tegenstanders gaan goed in de
aanval maar stuiten op het verdedigingsduo Yarmo en Paskal die weer
prima combineren met Ramon en Luc
die vervolgens de bal helemaal naar
voren brengen, zodat de aanval van
de E3 uiteindelijk de eindstand op 5-0
kan zetten. KDO E3 winnaar van de
Kagia-Cup.

Lekkage bij Koppers
Uithoorn - Dinsdagavond 31 mei
is om 18.40 uur lekkage geconstateerd bij het Uithoornse bedrijf Koppers.
Bij de lekkage kwam teerolie vrij. Dit
veroorzaakte stank in de omgeving.
Brandweer Amsterdam-Amstelland
en de bedrijfsbrandweer waren ter
plaatse en hebben de lekkage gevonden en afgedicht. De plas ge-

lekte vloeistof is afgedekt met een
dunne laag schuim om ontbranding
te voorkomen en is inmiddels opgeruimd. Er was geen gevaar voor de
omgeving. Uit voorzorg zijn wegen
in de omgeving voor korte tijd afgezet. Ook was de Amstel ter hoogte van Koppers tijdelijk (ongeveer
een half uur) niet toegankelijk voor
scheepsverkeer.

Uithoorn - Vorige week nam basisschool de Vuurvogel afscheid van
juf Louise Heldt.
Juf Louise gaat namelijk met pensioen en heeft afscheid genomen van
de school en speciaal van haar leerlingen. Twee weken geleden heeft
ze afscheid genomen van het team.
Het was een bijzondere middag,
want vele oud-collega’s gaven acte
de présence (wat een warm weerzien was) en haar huidige collega’s
hebben haar enorm in het zonnetje
gezet met een schat aan cadeaus
en een enorm leuk lied is gemaakt

door een paar enthousiaste collega’s. De directie nam met een toespraak vol complimenten afscheid
van juf Louise en daarna zongen
haar oud-collega’s een lied waarin
enorm veel leuke, warme herinneringen waren verwerkt.
Laatste
Dinsdag 31 mei was juf Louise’s
laatste werkdag en nam zij afscheid
van haar leerlingen en hun ouders.
Ze mocht vele leuke en originele
cadeautjes ontvangen en alle kinderen van de Vuurvogel werden ge-

trakteerd op ijs. Maar... ze zagen ook
oud-leerlingen afscheid nemen en
hun aanwezigheid werd ook enorm
gewaardeerd. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs gaat juf Louise nu genieten van
haar welverdiende pensioen. Kinderen, ouders, het team van de Vuurvogel en het bestuur van ICBO Uithoorn willen haar via de Meerbode
nogmaals hartelijk danken en haar
nog vele jaren in goede gezondheid
toewensen: “Lieve juf Louise, we
wensen je heel veel geluk, samen
met je man, in het mooie Drenthe!”
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Gemeentehuis en Gemeentewerf
op 16 juni ‘s middags gesloten
Op donderdagmiddag 16 juni 2011
zijn gemeentehuis en gemeentewerf
door omstandigheden gesloten vanaf 13.00 uur. Onze excuses voor het
ongemak. Telefonisch is het gemeentehuis weer bereikbaar vanaf 15.00

uur tot 17.00 uur. Het Scheidingsdepot aan de Industrieweg blijft gewoon
open.
De publieksbalies zijn vrijdag 17 juni op de standaardtijden weer open
(zie www.uithoorn.nl Openingstijden)

De gemeentesurveillanten hebben op gewone donderdagen een vrij
inloopspreekuur. U kunt dan bij hen terecht van 8.30 uur tot 12.00
uur aan de balie in het gemeentehuis. Op donderdag16 juni vervalt het inloopspreekuur.
Wegens onvoorziene omstandigheden is het mogelijk
dat de surveillanten er een keer niet zijn. In dat geval ligt er een formulier klaar waarop u uw verhaal kwijt kunt. De surveillanten nemen dan
z.s.m. telefonisch contact met u op.
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ALGemene inFORmAtie
De gemeentelijke
basisadministratie (GBA)
Hieronder leest u aan welke instanties wij uw persoonsgegevens moeten of kunnen verstrekken. Ook geven wij u informatie over geheimhouding, inzage- en correctierecht in de
GBA

-

wat is de GBA?

De GBA is de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens
(voorheen de bevolkingsadministratie).De persoonsgegevens van alle
inwoners van Nederland staan sinds
1 oktober 1994 geregistreerd in de
GBA.

Aan wie moeten of kunnen we
persoonsgegevens verstrekken?
-

-

Afnemers
Persoonsgegevens worden verstrekt aan vele overheidsinstanties en sommige bijzondere maatschappelijke instellingen, zogenaamde “afnemers”. Verstrekking
van gegevens aan deze groep is
verplicht en u kunt dit dus niet tegenhouden.
Derden
Soms kunnen ook anderen vragen om uw gegevens. Het gaat
dan om zogenaamde “derden”.
Verstrekkingen aan deze derden
kunt u soms tegenhouden als u
om geheimhouding van uw GBAgegevens heeft verzocht.

er zijn drie soorten derden:

1. Verplichte derden
Dit zijn gerechtsdeurwaarders en
advocaten die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van
een algemeen verbindend voorschrift. Als u heeft verzocht om geheimhouding van uw persoonsgegevens, dan schrijven wij u eerst
aan voordat wij uw gegevens
(eventueel) aan de gerechtsdeurwaarder of advocaat verstrekken.
2. Bijzondere derden
Deze derden krijgen, net zoals de
“afnemers” , geautomatiseerd de
informatie uit de GBA. Bij ‘bijzondere derden’ kunt u denken aan
bijvoorbeeld pensioenfondsen, instellingen voor onderwijs en de
SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). Alleen voor wat
betreft de SILA kunt u om geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen.
3. Vrije derden
Dit zijn instellingen zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld het Rode Kruis) en natuurlijke personen zonder commercieel belang.
Als een ‘vrije derde’ uw gegevens opvraagt, dan vragen wij u
altijd eerst om uw (schriftelijke)
toestemming. Heeft u gevraagd
om geheimhouding van uw gegevens, dan verstrekken wij zonder
meer niets. Wij schrijven u dan
ook niet aan voor toestemming.

wat zijn uw rechten?

inloopspreekuur gemeentesurveillanten

n

8 Juni 2011

-

Vragen om geheimhouding
Wenst u geheimhouding van uw

-

persoonsgegevens, dan kunt u dit
persoonlijk aangeven bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken.
inzagerecht
U kunt als burger de gemeente
vragen om u te laten weten welke persoonsgegevens van u zijn
verwerkt in de GBA. Indien er gegevens van u zijn verwerkt, kunt u
deze gratis inzien. Dit is het ‘inzagerecht’.
U kunt verzoeken om een schriftelijk bewijs van uw gegevens in de
GBA. Hiervoor mag de gemeente
een vergoeding vragen. Dit schriftelijk bewijs is het zogeheten ‘afschrift uit de GBA’. Ook kunt u de
gemeente vragen om u te laten
weten waar persoonsgegevens
die u niet zelf verstrekt hebt, dan
wèl vandaan komen.
Voor elk van bovenstaande verzoeken geldt dat ze alleen worden
ingewilligd als er een redelijke tijd
zit tussen het verzoek en een eerder gedaan identiek verzoek.
Correctierecht
Indien van toepassing kunt u ook
verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of wijziging
van de gegevens die over u in de
basisadministratie zijn opgenomen.

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de griffier.

nieuws uit de
gemeenteraad

Hoe kan ik mijn
persoonsgegevens GBA laten
verwijderen of corrigeren?

Wanneer u merkt dat uw gegevens
onjuist staan geregistreerd in de
GBA, dan kunt u dit doorgeven aan
de gemeente. U merkt dit bijvoorbeeld bij de ontvangst van een document met onjuiste persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen verwijderd/ gecorrigeerd aan de
hand van authentieke documenten
(bewijsstukken) .

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

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 9 Juni 2011
informatief Beraad

Voorzitter: R.A.J. Timmers

1

Opening-Agenda informatief Beraad.
inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
Jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland (RV11.22) (incl. presentatie)
Het college van b&w stelt voor een aantal besluiten te
nemen met betrekking tot de jaarrekening 2010 en de
begroting 2012 van de Veiligheidsregio Amsterdam.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek debat
en de besluitvorming.
Begroting 2012 stadsregio Amsterdam (RV11.23)
Het college van b&w stelt voor geen zienswijze omtrent de
ontwerp begroting 2012 van de Stadsregio Amsterdam
in te dienen.
sluiting informatief Beraad en korte schorsing

1.1
1.2
1.3

1.4

2

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 9 juni 2011
mededelingen
Besluitenlijst raad 26 mei 2011
ingekomen stukken tot en met week 21
spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

21.35 uur

21.55 uur

22.00 uur

Politiek debat

3

interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
22.05 uur
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door
college.
Programma “wonen in uithoorn” (RI11.02)
22.15 uur
De werkgroep programmabegroting stelt voor:
- in te stemmen met het gehanteerde format voor de opzet
van het programma “Wonen in Uithoorn”;
- in te stemmen met de tekst van het programma
“Wonen in Uithoorn”;
- het college van b&w te verzoeken de tekst van dit
programma in deze vorm op te nemen in de
programmabegroting 2012;
- het voor het programma “Wonen in Uithoorn” gehanteerde
format ook te gebruiken voor de andere programma’s
van de programmabegroting van het jaar 2012 en volgende.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
einde beraadslagingen - schorsing - politiek
22.35 uur
beraad fracties

3.1

Voor meer informatie over geheimhouding, inzage- en correctierecht
in de GBA of over de GBA in het algemeen kunt u terecht bij de afdeling
Publiekszaken, cluster Burgerzaken.
Telefoon 0297-513 111.

parcours uit: Alfons Ariënslaan, Wiegerbruinlaan langs het winkelcentrum, Heijermanslaan , Arthur van
Schendellaan, Achterberglaan en
Guido Gezellelaan. Gebruikers van
genoemde straten moeten dus rekening houden met veel fietsverkeer op
genoemde tijdstippen.

21.10 uur

Raadsvergadering

stemmingen

4.1

Ook dit jaar zullen leerlingen van
groep 7 van de Uithoornse basisscholen deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. Dit zal plaatsvinden op woensdag 8 en donderdag
9 juni a.s. telkens van 08.30 tot circa 12.30 uur. Start en finish zijn aan
het Potgieterplein. Verder bestaat het

21.00 uur

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

meer info?

Praktisch Verkeersexamen
basisonderwijs 8 en 9 juni 2011

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 9 juni 2011 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 21.00 uur. Na een korte schorsing volgt de Raadsvergadering om 22.00 uur of zoveel eerder
of later als het Informatief Beraad is geëindigd. Voorafgaand aan de
raadsvergadering is er een speciale, openbare bijeenkomst van raad,
college van burgemeester en wethouders en het managementteam
van de ambtelijke organisatie over het rapport van het bestuurskrachtonderzoek. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Verwijderen
persoonsgegevens GBA

Normaal gesproken kunt u geen gegevens verwijderen uit de GBA. Er
zijn echter enkele uitzonderingen:
- gegevens over de naam
- gegevens over de moeder en/of
de vader
- gegevens over de bij de adoptie
verloren nationaliteit
- gegevens over de gemeente van
inschrijving en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf
in Nederland en het vertrek uit Nederland.
Daarnaast kan het gemeentebestuur
op schriftelijk verzoek van de betrokkene de gegevens verwijderen die
veranderd zijn in verband met een
rechterlijke uitspraak tot wijziging van
het geslacht.

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

stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
sluiting openbare vergadering

Gewijzigde ophaaldagen huisvuil
inhaaldag inzameling op zaterdag 11 juni
Wijk 1: De Legmeer (rest/gf. container)
Hoogbouw: (kunststof)

22.45 uur
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ALGEMENE INFORMATIE
Internationaal Paralympisch
Sportkamp in Noord-Holland
Jongeren met een lichamelijke of visuele beperking én met passie voor
sport krijgen nu de kans om samen
te sporten en zo veel ervaring op te
doen. Dit kan tijdens het Internationale Paralympische Jeugd Kamp
dat van 24 september t/m 1 oktober
2011 in Graft – De Rijp wordt georganiseerd door NOC*NSF. Geïnteresseerde deelnemers voor dit uitdagende sportkamp in Noord-Holland
worden aangemoedigd om zich aan
te melden.

Doel van het kamp

Het kamp heeft als doel sportparticipatie te verhogen en ambassadeurs te creëren voor de gehandicaptensport wereldwijd. De deelnemers gaan allerlei sporten doen en
krijgen les in het verspreiden van hun
boodschap over de positieve effecten
van sport. Ze hoeven zelf niet enorm
goed in sport te zijn, maar dat mag
natuurlijk wel. Ze moeten vooral heel
veel plezier beleven aan sport. Vier
van de deelnemers van vorig jaar zijn
nu ambassadeur van de Johan Cruijff
Foundation geworden.

Hoeveel deelnemers gezocht?

Voor het Nederlandse team zijn
maximaal 10 deelnemers nodig die
ons land willen vertegenwoordigen.

Aan welke voorwaarden moet
je voldoen?

Je moet geboren zijn tussen 1993 en

1997; je hebt een lichamelijke of visuele beperking. Je wilt elke dag sporten en hebt kennis van de Engelse taal. Je bent redelijk zelfstandig
en beschikbaar voor de genoemde
periode. Wil jij een week sporten, je
inzetten voor de gehandicaptensport
en voldoe jij aan de voorwarden?

Aanmelden voor 17 juni 2011

Meld je dan voor 17 juni aan bij
Rinske de Jong, via youthcamp@
npcofthenetherlands.nl of telefonisch
via 026-483 47 76.

Kun je niet bij Paralympisch
Sportkamp terecht?

Mensen uit Amstel & Meerlanden die
een beperking hebben en graag willen sporten, maar niet bij het kamp
terecht kunnen, kunnen contact opnemen met Sportservice Noord-Holland voor een sportadvies op maat.
In de regio Amstel & Meerlanden
zijn op dit moment 59 sportactiviteiten voor mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking. Omdat
al deze sportaanbieders bekend zijn
bij Sportservice is de kans groot dat
je/u een leuke sportvereniging vindt.
Kijk voor meer informatie op de website www.aangepastsporten.info, of
neem contact op met de regiomedewerker aangepast sporten van Sportservice Noord-Holland in de regio
Amstel & Meerlanden, Wikke van
Stam: 023-5576955 of wvanstam@
sportservicenoordholland.nl

Feestelijkheden rond Zijdelweg
enkele weken uitgesteld
Vanwege het verongelukken van een leerlinge van het Alkwin Kollege
heeft de gemeente besloten de op 8 juni geplande feestelijkheden
rond de gerenoveerde Zijdelweg af te gelasten. Onze gedachten
gaan nu in de eerste plaats uit naar haar familie en medeleerlingen.

WERK IN
UITVOERING

AANLEG FIETS/VOETPAD
RINGDIJK

Medio mei is de aannemer begonnen met de aanleg van het ﬁets/voetpad tussen Ringdijk en Gerberalaan.
Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot
eind juni. Eerst komt er een pad vanaf de Ringdijk tot aan de Hortensialaan. Vervolgens wordt een pad gemaakt vanaf de Gerberalaan naar de
Hortensialaan. Tijdens de werkzaamheden aan de drempel in de Hortensialaan blijft de ﬂat La Fortresse bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden
aan de drempel in de Gerberalaan is
de ﬁetsdoorsteek naar de Irislaan vrijgegeven voor autoverkeer. De omleiding is met borden aangegeven. Als
gevolg van het inspraakresultaat voor
de aanleg van het ﬁets/voetpad wordt
de bestaande brug over de Ringdijk
vervangen door een fiets/voetgangersbrug. Dat gebeurt eind juni 2011.
Met vragen kunt u terecht bij de heer
E. Valkenburg, tel. 0297-513111 of
via gemeente@uithoorn.nl
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ACTIVITEITEN KALENDER
Grootlaan een aantal dagen af te sluiten voor auto- en vrachtverkeer.

ASFALTWERKZAAMHEDEN
MIJNSHERENWEG

Op 22 en 23 juni 2011 worden in opdracht van de gemeente opnieuw
frees- en asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Mijnsherenweg. Dit is nodig omdat uit kwaliteitscontrole naar voren is gekomen dat
de nieuw aangebrachte deklaag op
meerdere plaatsen niet volledig voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
In goed overleg met BAM Wegen bv
is besloten de deklaag te vervangen.
De gemeente heeft met de aannemer
afgesproken dat de voorbereidende
frees- en asfalteringswerkzaamheden op 22 juni vanaf 17:00 uur in de
avond en nacht plaatsvinden. Helaas
is het onvermijdelijk dat u van de herstelwerkzaamheden hinder ondervindt. De aannemer doet zijn uiterste
best de overlast tot het minimum te
beperken.

Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 3 juli
8 juni
8 juni
8-13 juni
12 juni
13 juni

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact
opnemen met de projectleider, de
heer E. Warmerdam, afdeling Leefomgeving. Tel.: 0297- 513111.

14 juni
14 juni
15 juni

HOLLANDSE DIJK TUSSEN
AMSTERDAMSEWEG EN
AMSTELDIJK-NOORD
GESTREMD VAN 6-10 JUNI

Wegens werkzaamheden aan twee
projecten, de nieuwe N201 en het
Poldergemaal Noorderlegmeer, is de
Hollandse dijk van 6 tot en met 10 juGUIDO GEZELLELAAN
ni voor al het verkeer gestremd tusAANTAL DAGEN
sen de Amsterdamseweg en de AmAFGESLOTEN
Tussen maandag 6 juni en vrijdag steldijk-Noord.
17 juni is de Guido Gezellelaan voor
een aantal dagen afgesloten ten be- Vragen of klachten?
hoeve van werkzaamheden door De twee projecten staan in principe
nutsbedrijven. Half juni begint de ge- los van elkaar. Voor vragen of klachmeente met de aanleg van de roton- ten over de werkzaamheden nade op de kruising Wiegerbruinlaan- bij de Amsterdamseweg kunt u teAchterberglaan-Guido Gezellelaan. recht bij het informatienummer van
Voorafgaand aan de aanleg van de de Provincie Noord-Holland: 06rotonde moeten de nutsbedrijven 51388980. Voor vragen of klachten
werkzaamheden uitvoeren aan hun over de werkzaamheden nabij het
voorzieningen. Hiervoor is het nood- gemaal kunt terecht bij VOBI BV:
zakelijk om de Guido Gezellelaan 0297-261231. Beide tijdens kantoortussen Wiegerbruinlaan en Hugo de uren.

15 juni
16 juni
19 juni
21 juni
22 juni
22 juni
24 juni
24 juni
24 juni
24-25 juni
25 juni

Expositie Stad en land in galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50. Open: do/vrij 14.00-17.00 uur en in het weekend
12.00-17.00 uur
Hartekretendag in Alkwin Kollege: goede doelen actie in kader
lustrum 16.00-20.00 uur. Toegang gratis.
Buurtschouw Zilverschoon, start bij parkeerplaats Aldi, 19.00
uur.
Kermis op Evenemententerrein Legmeer-West.
Enge Bos Excursie, aanvang 07.00 uur. Start in garage van
kwekerij Klein Mexico, Drechtdijk 49, 1424 RB De Kwakel.
CREA workshop decoratief schilderen - geef je meubels een
tweede leven - door Jan Willem Verheul. Duur workshop: 13.00
tot 16.30 uur. Kosten: € 30,-. Bij CREA Uithoorn Fort aan de
Drecht, Grevelingen 56. Inlichtingen bij crea-uithoorn.nl of tel.
0297-561291.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.3016.00 uur. Toegang gratis.
Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19:30 uur.
Buurtschouw Boterbloem, start bij parkeerplaats Boterbloem,
19.00 uur.
Buurtschouw Jeu de boulesbaan, Pr. Christinalaan, 19.00 uur.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: zaal is open om 9.15 uur,
start 10.00 uur.
Boettoernooi Qui Vive, 9.00-20.00 uur.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 uur.
Bingo in ‘t Buurtnest. Om 13.30 is de zaal open, start 13.45 uur.
Buurtschouw Reigersbek, start bij parkeerplaats Reigersbek,
19.00 uur.
Jaarmarkt in Oude Dorp, 9.00-21.00 uur.
Concert aan de Amstel door harmonieorkest KNA op hoek Julianalaan/Marktplein. 19.30-20.30 uur.
High tea 13.00-15.30 uur. Kosten 10 euro. Kaarten ‘s morgens
te koop aan de bar in wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Jeugdweekend HSV Thamen, 16.00 (24 juni) -17.00 uur (25 juni).
Goud van Oud, 20.00-01.00 uur, Dorpscentrum/Schans, Werkgroep Horeca Uithoorn.

Evenementen vanaf juli 2011 staan op www.uithoorn.nl
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook
op buurtbeheer.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd
(met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige
voorziening worden aangevraagd.

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het
adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen
van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen
van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en de
Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbeperkt.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. Inzageperiode: onbeperkt.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. Inzageperiode: onbeperkt.
Tijdelijk:
- Ontwerpbegroting 2012 van de Stadsregio Amsterdam. Ter inzage van 4 mei
t/m 14 juni 2011. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111.
- Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland. Ter inzage van 6 mei t/m 1 juli 2011. Verantwoordelijke instantie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Contactpersoon: de heer J. Kleinhessink, tel.: 0704416173.
- Gewijzigd bestemmingsplan De Kwakel-Zuid, het besluit van de gemeenteraad

-

en de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Kwakel-Zuid liggen met
ingang van 19 mei t/m 30 juni 2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. J. Filippo,
0297-513111.
Besluit tot opheffen gereserveerde Autodate-parkeerplaatsen aan Marijnenlaan
46 en aan Laan van Meerwijk 16. Ter inzage: van 25 mei t/m 6 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297 – 513111.
Nota Recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie ligt ter inzage van
19 mei tot 30 juni 2011. Contactpersoon: de heer R. Drieman (Waternet) 020
-6082487.
Verkeersbesluit evenementen zomer 2011 in het Dorpscentrum van Uithoorn,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
Verkeersbesluit rotonde Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido Gezellelaan,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” ligt ter inzage van 3 juni t/m 14 juli 2011. Contactpersoon: mw. J. Filippo, 0297-513111.
Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland 2012. Ter inzage van 31 mei tot 11
juli 2011. Informatie: mw. A.B.H. Blakborn (Provincie Noord-Holland) 0235144068
Het ontwerpbestemmingsplan Beleef Buitendijks ligt van 10 juni 2011 tot en met
22 juli 2011 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen
op www.uithoorn.nl
Voorgenomen verlening omgevingsvergunning voor in gebruik nemen hotel Zijdelveld 54. Genoemd plan ligt van 10 juni 2011 tot en met 21 juli 2011 ter inzage.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4A en 4B te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor
het aanbrengen van reclame-uitingen t.b.v. de Multimate en Home Decor en
het plaatsen van 5 vlaggenmasten. Ontvangen 27 mei 2011
De Kwakel
- Boterdijk 206b, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Ontvangen 30 mei 2011.
- Drechtdijk 147, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een erker aan de zijgevel. Ontvangen 31 mei 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Mol 4 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde. Ontvangen 30 mei 2011
Vervolg op volgende blz.
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O f f i ci ë l e m ed ed el inGe n e n b e k e n d ma k in Ge n
Vervolg van vorige blz.
besluit OmGeVinGsVeRGunninGVRiJ bOuwweRk
de kwakel
- Achterweg 16, het realiseren van een buitenzwembad.
beslisteRmiJn aanVRaaG OmGeVinGsVeRGunninG VeRdaGen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
de kwakel
- Iepenlaan 40, het vervangen van de bestaande loods.
thamerdal
- Zijdelveld 54, het realiseren van een uitbreiding aan de linker zijgevel en het
vergroten van de 1e verdieping.
kennisGeVinG VOORGenOmen VeRleninG OmGeVinGsVeRGunninG actiViteit bRandVeiliG GebRuiken bOuwweRk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1d (brandveilig gebruik) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen plan:
thamerdal
- Zijdelveld 54, het in gebruik nemen van een hotel.
Genoemd plan ligt van 10 juni 2011 tot en met 21 juli 2011 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een
ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

GeweiGeRde (OmGeVinGs-)VeRGunninGen
Zijdelwaard (europarei)
- Herman Gorterhof 92, geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel op het voordak. Bezwaar: t/m 11 juli 2011.
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 24, verklaring van geen bezwaar aan Honk- en softbal vereniging Thamen voor het organiseren van het jeugdweekend op 24 en 25 juni 2011.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vive
voor het organiseren van het Polder Power D-kamp op 16 en 17 juli 2011.
- Vuurlijn 30, ontheffing artikel 35 aan Uithoornse Tennisclub Qui Vive voor het
schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens diverse evenementen van
17 t/m 26 juni en van 10 t/m 18 september 2011. Bezwaar t/m 11 juli 2011
- Boterdijk 206b, omgevingsvergunning voor het slopen van een woning.
Bezwaar: t/m 12 juli 2011
de legmeer (burg. kootpark, de legmeer, legmeer-west, buitenhof, Park
krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan de Brede School voor het organiseren van de
Nationale straatspeeldag op het parkeerterrein nabij de Brede School op 1 juni 2011 van 12.15 t/m 13.45 uur. Bezwaar t/m 11 juli 2011
dorpscentrum
- Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade, vergunning aan Bem Promotions
voor het organiseren van een braderie op 10 september 2011 van 10.00 tot
17.00 uur. Bezwaar t/m 11 juli 2011.
Zijdelwaard (europarei en Zijdelwaard)
- Europarei 3, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Wieler Training
Club voor het organiseren van BMX wedstrijden op 12 juni 2011 van 10.00 uur

tot 14.00 uur en 2 oktober 2011 van 09.00 tot 15.00 uur.
Zijdelwaardplein, vergunning aan Thuy Loempia voor het innemen van een
standplaats op de donderdag met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop
van loempia’s vanaf 1 juni 2011. Bezwaar t/m 12 juli 2011.
thamerdal
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbreiding
aan de linker zijgevel en het vergroten van de 1e verdieping. Bezwaar: t/m 11
juli 2011.

-

teR inZaGe leGGinG ontwerpbestemmingsplan beleef buitendijks
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Beleef Buitendijks met ingang van vrijdag 10 juni 2011 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beleef Buitendijks’ is een uitwerking van een gedeelte van Legmeer-West. Legmeer-West is een ontwikkelingsgebied, aansluitend aan de woonwijk De Legmeer. Het ontwikkelinggebied wordt in meerdere fases gerealiseerd. Voor het gebied Beleef Buitendijks worden 34 grondgebonden
woningen voorzien.
Het ontwerpbestemmingsplan Beleef Buitendijks ligt van 10 juni 2011 tot en met
22 juli 2011 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op
www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van
de bibliotheek.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Meerwijk kenbaar maken aan de
gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing
nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 1 juni 2011

www.uithOORn.nl
Te koop:
Swatch horloge (verzamelobject) vintage, zwart, ‘Marmorata’ uit 1987 (ebay = 90 dollar) nu
50 euro.
Tel. 06-50284402
Gevonden:
Persoonlijke OV chipkaart op
woensdag 01-06. Halte 142.
Aan de Zoom, Uithoorn. voor
info.
Tel. 0297-567617

Te koop:
Oude kruiden kastje 55 euro.
4x Rietenstoel + kussen 8,50.
Skates mt 38 voor 17,50. Babydrager 25 euro. Tv standaard
25 euro.
Tel. 0297-563894/06-53457671
Te koop:
Ik heb te veel buxusplantjes gekocht. 20 stuks, 35 cm, mag voor
1,50 euro p.st.
Tel. 0297-540317

Te koop:
Kortingsbon Landal Greenpark 20 euro. Burostoel 25 euro.
Hanglamp 25 euro. 1 pers. matras, 2 jaar oud. 30 euro. Kl. TV
Philips 30 euro.
Tel.0297- 563894/06-53574671
Gevraagd:
Knikarm zonnescherm met gestreept doek. Afm. 450x550 cm.
Mag elektr. zijn.
Tel. 0297-786546

Gevraagd:
Zegels van de C1000 voor dagje
uit. Ik kom ze graag halen.
06-15390436
Te koop:
Tomtom GO 710. 18 Landen. Incl. thuislader, 75 euro
Tel. 0297-566375
Te koop:
Jong poesje, wit met zwarte
vlekjes. Heel lief, 10 euro
Tel. 0297-582233

Gevraagd:
Antiek speelgoed van blik. Boten, auto’s, treinen, motorfietsen, stoommachines, etc. Topprijs voor gave stukken.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Digitale Piano. 400 ritmes,
sounds, speakers, 400 euro.
Beyerkamp tent voor type 350/2
bl/grijs met ramen, 95 euro
Tel. 0297-892088

Gevraagd:
Oude kristallen kroonluchter.
Incompleet geen bezwaar.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Giant herenfiets, 58 inch. 21
Versnellingen 125 euro
Tel. 0297-563860
Aangeboden:
Gratis suikerzakjes en buttons
voor verzamelaars. W van Rijn,
De Kwakel Tel. 0297-566745

Te koop:
Licht eiken dressoire 175 euro. Licht eiken t.v. meubel 75
euro. Licht eiken hoek t.v.
meubel 75 euro. Donker eiken 4 ladenkastje 60 euro
Tel. 0297-532143
Te koop:
Zanussi koelvrieskastje, 90 cm
br. 75 euro. AEG vaatwasser, 75
euro. Afzuigkap 20 euro.
Tel. 0297-532143

Te koop:
Gezellige rommelmarkt
op 12-13 juni.
Adres: Drechtdijk 93
De Kwakel
Tel. 0297-561489
Te koop:
Zak vol stoere trendy jongenskleding. Ruim 25 stuks, in 1
koop 15 euro. Mt. 122/128 voor
de zomer
Tel. 0297-533210
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inforMAtief
coLofon

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

sinds 1888

Verschijnt woensdag

APotHeek

EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang

vvv/AnwB

OPlAgE: 14.200

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

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

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

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

BrAnDweer
& PoLitie

WWW.mEErBODE.nl

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

ALArMnUMMer 112
www.112.nl

.

Goed geschoten...

Jongeren leren autorijden
Regio - De ministerraad heeft
woensdag 1 juni 2011 ingestemd
met de plannen voor de proef Begeleid Rijden (2toDrive) van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur). Dat betekent dat het
wetsvoorstel door de Tweede Kamer behandeld kan worden. De invoering van de proef Begeleid Rijden staat gepland in november dit
jaar. Maar alleen als de Tweede Kamer het voorstel nog voor het zomerreces goedkeurt. Dat betekent
dat geen Tweede Kamerlid erover
in debat wil en er geen schriftelijke
vragen aan de minister gesteld worden. In het experiment 2toDrive mogen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen doen, vanaf 16,5 jaar
praktijkles volgen bij de rijschool en
vanaf 17 het CBR-praktijkexamen
afleggen. Slagen ze, dan mogen ze
vanaf hun zeventiende al autorijden
onder begeleiding. Alleen jongeren
die op of na de startdatum 17 jaar
worden, mogen meedoen aan de
proef. Ben jij al 17 op het moment
dat 2toDrive start? Dan mag je wel
beginnen met lessen volgen maar
vanaf je 18de pas het praktijkexamen afleggen. Om mee te doen aan
2toDrive moet je de volgende stappen volgen: Je meldt je aan voor
2toDrive door je begeleiderspas aan
te vragen. Via de website kun je jezelf aanmelden en doorgeven wie je
coaches zijn. Op je begeleiderspas
staan de coaches. Je kunt minimaal
1 en maximaal 5 coaches doorge-

ven. Je hebt toestemming van je
coach nodig om hem op te kunnen
geven als jouw begeleider. Wanneer
je geslaagd bent kan je je rijbewijs
aanvragen bij de gemeente. Je rijbewijs wordt alleen afgegeven als je
begeleiderspas is goedgekeurd. Samen met je rijbewijs, begeleiderspas
en coach mag je auto rijden tot je
18de verjaardag. Vanaf die dag mag
je zelfstandig autorijden, dus zonder coach!
Coach
Een coach:
- moet minimaal 10 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
- mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor
verkeersovertredingen hebben
gehad;
- mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
- mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of
rijgeschiktheid hebben gehad;
- mag niet onder invloed zijn van
alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
- moet een geldig rijbewijs kunnen
tonen.
Naar verwachting start 2toDrive in
november 2011. Meld je nu aan alvast bij het verkeerscollege aan,
en blijf op de hoogte van 2toDrive.
www.verkeerscollege.com of 0297250 638.

Lekkage teerdestillatie
Koppers op 31 mei 2011
Regio - Op dinsdagavond 31 mei jl.
is om 18.40 uur een lekkage geconstateerd aan de destillatiekolom van
Koppers in Uithoorn.
Bij deze lekkage kwam teerolie vrij.
Dit veroorzaakte stank in de omgeving. De regionale brandweer en
de bedrijfsbrandweer zijn uitgerukt,
maar hoefden naast het preventief
met schuim afdekken van de gelekte vloeistof, verder niet in actie te
komen. Er is geen brand ontstaan.
Niemand raakte gewond.

Uit voorzorg werden wegen in de
omgeving voor korte tijd afgezet.
Ook was de Amstel ter hoogte van
Koppers tijdelijk (ongeveer een half
uur) niet toegankelijk voor scheepsverkeer.
De hulpdiensten gaven om 22.40
uur het sein veilig.
De oorzaak van de lekkage wordt
momenteel onderzocht en zal aan
het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

Schrijver Peter besser
leest voor op de Vuurvogel
Uithoorn - Onlangs kwam de
schrijver Peter Bresser voor groep 4
en 6 van basisschool De Vuurvogel
voorlezen uit zijn eigen geschreven
boek ‘Pjotr’.
Basisschool De Vuurvogel had de
primeur, want de dag ervoor was
net het tweede deel uitgekomen van
‘Pjotr’. Het nieuwe boek ging onder
andere over pesten en gevoelens.
Toen Peter voorlas luisterden de kinderen ademloos, geen wonder want
Peter weet wat er leeft in kinderen
en wist dit uitstekend over te dragen
door zijn eigen boek voor te lezen
aan de leerlingen. Na het voorlezen stelde Peter veel vragen aan de
groep over het verhaal en de kinderen konden prima antwoorden omdat ze zich heel goed konden inleven in het gevoel van Pjotr. Het was
een topmiddag!
Wisten jullie trouwens dat er van het
boek “Pjotr” ook een musical is gemaakt en dat je die kunt gaan zien
in Amstelveen? Aanrader!

reis’ trekt Rome erg de aandacht
van Pjotr, hij wil de eeuwenoude stad heel graag bezoeken. Ook
komt Pjotr op voor Karin als Ben en
Harry haar pesten, met als gevolg
dat het kwaadaardige duo nu Pjotr
heftig gaan pesten. Gelukkig heeft
Buurman weer hele goed tips voor
Pjotr.
Eerste boek ‘Hallo, wie ben jij? Ik
ben Pjotr’. Het boek gaat over de
wereld van de vrolijke, slimme en
dappere Pjotr. Hij maakt in een korte
tijd veel ingewikkelde dingen mee.
Zoals de scheiding van zijn ouders
en verhuizen naar een andere stad.
Dan vertelt zijn moeder Pjotr dat hij
geadopteerd is. Voor auteur Peter
Bresser een herkenbaar verhaal. Hij
heeft zijn eigen jeugdervaringen in
het boek verwerkt. Bresser brengt
ingewikkelde situaties waar kinderen mee te maken hebben op een
luchtige manier in beeld. Hij hoopt
daarmee kinderen die in moeilijke
situaties terechtkomen een hart onder de riem te steken. Van elk verkocht boek gaat 0.75 euro naar SOS
Kinderdorpen. Het boek is te bestellen via www.pjotr.tv.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Tweede boek ‘Hallo wie ben jij? Ik
ben Pjotr op reis’.
In ‘Hallo, wie ben jij? Ik ben Pjotr op

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s..

balletvoorstelling groot succes

Er staat ‘Natuursteen’ op!
Uithoorn - Voor mij, een leek dus, zijn het zandzakken. Zandzakken, die
door een grote hijskraan èn grote mannen met gekleurde helmen op,
keurig ‘in de maat’ zijn gezet. Leuk spelletje? Nee! Serieus....
Het wordt een viaduct van de nieuwe N 201, over de Zijdelweg bij het
Shell-station. Grappig hè?
Jan Vriend, Uithoorn

Regio - Zaterdag vond drie keer
in een uitverkochte Zonnesteinzaal
van de Muziek- en Dansschool Amstelveen de balletvoorstelling plaats
van balletleerlingen van De Hint.
Leerlingen uit De Ronde Venen en
Aalsmeer dansten onder het thema
‘Lentekriebels’ de prachtigste choreografiën, gemaakt door de docenten Mascha Eikema en Elize Kruythof. Van lente-elfjes, vlinders, bloemetjes en bijtjes tot zwanenkuikentjes en zonnestralen en een Spaanse voorjaarswals, lieten de danseressen, variërend in de leeftijd van

4 jaar tot volwassenen, zien dat ze
hard geoefend hadden onder leiding van hun juffen. Dankzij de hulp
van veel ouders waren de kostuums
en grime piekfijn in orde en hebben
ouders en familie en vrienden kunnen genieten van een mooie voorstelling. De slotfinale met veel bloemen voor iedereen, confetti en een
dankwoord aan alle vrijwilligers was
een mooie afsluiting van de dag. Op
25 juni vindt de voorstelling van de
jazz/streetdance leerlingen plaats,
ook in de Zonnesteinzaal in Amstelveen.

ANbO-bingo wijksteunpunt
Uithoorn - Op dinsdag 14 juni a.s.
organiseert afdeling Uithoorn-De
Kwakel van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) de maandelijkse bingomiddag
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan
Bilderdijkhof 1. Aanvang 14.00 uur,
de zaal is open vanaf 13.30 uur. Uw
gastvrouw is Hanny Kampen.
Ook niet ANBO leden zijn van harte
welkom bij deze gezellige gebeurtenis! Er zijn bijzonder mooie prijzen

te winnen, bovendien zijn de consumpties prettig laag geprijsd. Kom
eens kijken, doe mee en geniet van
de gezellige sfeer die er op zo’n ANBO bingomiddag heerst.
Deze bingomiddag is de laatste
van dit seizoen. Vanaf september
organiseert de ANBO samen met
de KBO de bingo. Ook weer op de
tweede dinsdag van iedere maand.
Uitgezonderd juli, augustus en december.

Stijl 2000 zet btw
verlaging dit jaar door
Regio - Om de onzekerheid bij eigen huizenbezitters te doorbreken heeft STIJL 2000, ongeacht een
eventuele verlenging door de overheid, zelf het besluit genomen om
voor heel 2011 de BTW op arbeidsloon van 6% te handhaven. Meestal is het arbeidsloon de helft van de
kosten van verbouwing. Niet alleen
in kwaliteit maar ook in besluitvaardigheid is STIJL 2000 koploper. Kom
kijken in onze showroom en overtuig u zelf!
Met STIJL 2000
zorgeloos wonen
Nooit meer het terugkerende onderhoud van kozijnen. Betrouwbaar
hang- en sluitwerk dat voor ongewilde gasten geen optie meer is.
Een aanmerkelijke verlaging van uw
stookkosten.
Aan al deze wensen voldoen de
kunststof kozijnen, dakkapellen en
serres van STIJL 2000 ruimschoots.
Aan een goed product dat slecht of
ondeskundig wordt gemonteerd zal
niemand lang plezier beleven. Daarom geven eigen en ervaren montageteams zekerheid en vertrouwen.
Dit gekoppeld aan een schriftelijke
garantie, zelfs tot 20 jaar, maakt wonen echt zorgeloos.
Nieuwe ontwikkelingen
STIJL 2000 blijft werken aan nieuwe producten en er ontstaat daardoor een steeds grotere diversiteit
in producten, kwaliteiten en prijzen.
Het meersporenbeleid zorgt er voor
dat vanaf 1 augustus nieuwe verandadaken te koop zijn, tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Ook aan de
steeds groter wordende vraag van
prefab aanbouwen kan STIJL 2000

vanaf 1 november voldoen. Vanaf 1
september zijn onze showrooms ook
op maandag open.
Alles in één hand!
Voor iedere opdrachtgever is het
overzichtelijker om tijdens de bouw
te werken met één opdrachtgever.
Daarom heeft STIJL 2000 een eigen
aannemings- en een eigen installatiebedrijf.
Of het nu gaat om een schuifpui,
deur, dakkapel, balkonbeglazing,
zonwering, serre, aanbouw of totale
renovatie van de woning met kunststof kozijnen alles kan van A tot Z
worden uitgevoerd. Door deze bundeling van kennis en ervaring wordt
er een sterk bouwduo gevormd. De
lange lijst van referentieadressen
bewijst dat het niet alleen bij woorden blijft.
Nu beslissen is geld besparen!
Kom kijken in onze showroom, of
maak een telefonische afspraak en
laat een gratis advies uitbrengen.
Voor meer info zie onze vernieuwde
website: www.stijl2000.nl
Voor iedere bezoeker ligt een leuke
verrassing klaar.
*Nieuwkoop,
Energieweg
30
(300m2, *Hoofddorp, Cruquiuszoom
29 Woonboulevard Cruquius achterzijde Mediamarkt (900 m2), Leiden Mary Beystraat 5-9 bij Lammenschansplein (800 m2), *Rotterdam, Vareseweg 135 - A13 afslag
11 (800 m2) Bedrijvenpark NoordWest, Utrecht/Nieuwegein, Ravenswade 2a, A12, Ring Utrecht afrit 18
Houten direct rechts (800m2).
* In deze showrooms is ook Heemskerk Kasten gevestigd.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn, zalmkleurige kat van 19 jaar oud.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, Arlene is een blauw/grijze poes
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.
- Boterdijk De Kwakel. Tim is een rode kater van circa 7 jaar met
witte neus, voor witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef, ongecastreerd en gechipt
- De Kwakel, Drechtdijk, rood-cyperse kat. Onder ogen een klein
wit streepje. Rood bandje met belletje. Max is klein van stuk.
- Uithoorn, Geertruidahoeve, Klara is een lapjespoes van 1 jaar. Zij
heeft witte pootjes en een clownskopje, een kant zwart en andere kant bruin en zwart. Zij is gechipt.
- Uithoorn, Zijdelveld, gecastreerde lapjeskater van 19 jaar oud met
witte bef. Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproblemen.
Gevonden
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, konijntje wit/zwart heeft in zijn
nek iets langere haren . Erg lief en tam.
- Abcoude, Angsteloord, zwarte ongecastreerde kater met een
paar witte haartjes op zijn borst. Hij is erg lief.
- De Kwakel, Korte Eind. Tuinpark, grijs/blauwe kat.
- Wilnis, Wagenmaker, grote zwart/witte kat.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, rood/witte kater. Heeft witte tenen voor en achter. Heeft zwart bandje om.
- Thamerweg in Uithoorn, zwart/witte Felix kat van ong. 8 jaar.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met witte ringen
in de staart.
- Mijdrecht, Viergang, geheel zwarte poes.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

WINKELCENTRUM AMSTELPLEIN

VIERT 20-JARIG BESTAAN

Uithoorn - Het is alweer drie jaar geleden dat wethouder
Jeroen Verheijen na de laatste verbouwing van het winkelcentrum Amstelplein in maart 2008 het startschot
gaf voor de feestelijke heropening. De werkzaamheden
van de vijfde verbouwing sinds de opening van het winkelcentrum in 1991 waren toen achter de rug.
Dit keer geen aankondiging van een nieuwe renovatie,
maar de viering van het 20-jarig bestaan van het winkelcentrum dat zelf inmiddels 21 winkels telt. Een winkelbestand in de onmiddellijke nabijheid vult dit aanbod
nog eens extra aan. De viering gaat gepaard met leuke
en aantrekkelijke acties voor het winkelend publiek. De
verschillende verbouwingen geven weer dat het winkelcentrum zich voortdurend heeft aangepast aan de moderne eisen van deze tijd en de wensen van haar klanten.
Het heeft destijds toch nog wel wat voeten in de aarde
gehad alvorens werd besloten een winkelcentrum neer
te zetten op het Amstelplein. Directeur/eigenaar Gerard
Röling van Modehuis Blok is een van de initiatiefnemers
voor de realisatie van het winkelcentrum en tevens een
van eerste winkeliers die er zich vestigden. Hij blikt terug
en weet er nog wel wat over te vertellen.
Amerikaans voorbeeld
“Dit winkelcentrum is een van de eerste PPS-en geweest in
Nederland (Publiek Private Samenwerking). Na de brand
in 1984 die het (oude) winkelcentrum Zijdelwaardplein
grotendeels in de as legde en waarbij ook Modehuis Blok
ten onder ging dat er sinds 1972 was gevestigd, had Delta
Lloyd het plan opgevat daar een nieuw winkelcentrum
ontwikkelen. Dat verliep om diverse redenen erg stroef en
er kwam niet datgene uit wat men voor ogen had,” weet
Gerard zich goed te herinneren. “Omdat het ook in ons zakelijk belang was dat er een goedlopend nieuw, maar ook
toekomstbestendig winkelcentrum moest komen, ben
ik samen met mijn zusters een weekje naar Amerika gegaan om ons te oriënteren. Voor de beeldvorming hebben
wij daar in een aantal grote steden diverse winkelcentra
bezocht. Immers, in de VS is men toonaangevend op dit
gebied. Daaruit kon de conclusie getrokken worden dat
als er onvoldoende parkeergelegenheid is, er ook geen
handel wordt bedreven. Anders gezegd: ‘no parking, no
business’.
Parkeren
Kortom, nieuwe winkelcentra moeten kunnen beschikken over voldoende parkeerruimte want ook hier komen
de meeste mensen met hun auto winkelen. Zo niet, dan is
het niet levensvatbaar. Omdat een aantal winkeliers het
Zijdelwaardplein in ‘traditionele vorm’ niet zag zitten en
uit Uithoorn dreigden weg te gaan, werd het plan geopperd om op het Amstelplein een modern winkelcentrum
te realiseren. Samen met een aantal partijen wilde de
gemeente Uithoorn daar wel haar medewerking aan verlenen. Ook al omdat bewoners uit de steeds groter wordende agglomeratie ’De Meerwijk’ dan een eigen winkelcentrum kregen om hun boodschappen te doen. Zelf had
de gemeente op steenworp afstand van die locatie een

nieuw gemeentehuis laten bouwen aan wat nu de Laan
van Meerwijk is. Uiteindelijk is mede dank zij de opgedane
kennis van winkelcentra in Amerika er een winkelcentrum
op het Amstelplein ontwikkeld zoals het er nu sinds 1991
staat. Dus met voldoende parkeerplaatsen in de vorm van
schuine inritten. Dat maakt het inrijden van zo’n parkeervak namelijk veel gemakkelijker. Bovendien werd en is het
nog steeds gratis parkeren. Heel belangrijk, evenals de bereikbaarheid dat is. Als straks de N201 is omgelegd en er
een knip in de brug komt, moeten klanten vanuit De Ronde Venen een tijd lang via de Amsterdamse weg naar het
centrum van Uithoorn rijden. Want dan ontstaat er naast
het winkelcentrum een bouwput voor een ondergrondse
parkeergarage. Als die laatste er eenmaal is kunnen zij ook
vanaf de andere kant van de rivier via de Irenebrug (weer)
bij het winkelcentrum komen. Tussentijds is het te hopen
dat de klanten dan niet definitief afhaken. Maar zover is
het nog niet.” Aldus Gerard Röling.
N201 ontsluitingsweg
De oude N201 is voorbestemd om een ontsluitingsweg te
worden van de Legmeer richting Amstelplein en ook vanuit de hele Meerwijk kunnen mensen hier naartoe komen
om hun boodschappen te doen en te winkelen. Mits er tegen die tijd een doorgaande wegverbinding tussen beide
wijken tot stand is gekomen. Nu is er nog een scheiding
via de bussluis. Dat is een heikel punt. Aan de andere kant
zal het winkelcentrum een prominente plaats innemen als
het Masterplan Dorpscentrum doorgang vindt. Tevens is
het winkelcentrum een belangrijk onderdeel van de Economische visie en de Detailhandelsstructuur. Wat dat betreft ziet de toekomstverwachting er wel gezond uit. En
daar profiteren de inwoners van mee.
Toen de nieuwbouw van het winkelcentrum eenmaal aan
de gang was heeft de gemeente zich uit het project teruggetrokken. De winkeliers hadden inmiddels al financiers
bereid gevonden om de boel te financieren en uiteindelijk
is het winkelcentrum er gekomen. Een complex waarvan
ook kantoren en woonappartementen deel van uitmaken.
Vóór de laatste verbouwing van 2008 heeft het winkelcentrum nog vier verbouwingen ondergaan. En wie weet hoe
het winkelcentrum over een paar jaar wordt ‘ingebed’ in
het nieuwe Masterplan. Daarover is momenteel volop discussie gaande.
Omrijden
Toen het winkelcentrum werd ontwikkeld werd ervan
uitgegaan dat de complete Meerwijk tot het koopgebied
van het Amstelplein zouden behoren. Het winkelcentrum
was echter nog niet klaar of er werd zonder enig overleg
een bussluis tussen de wijken aangelegd… Dat was een
streep door de rekening van de ondernemers want nu
moesten hun klanten ‘omrijden’ en die gingen nu ergens
anders hun heil zoeken bij het boodschappen doen. De
ondernemers kwamen er later achter dat zij dat destijds
in een overeenkomst hadden moeten laten vastleggen
dat die bussluis op voorhand ongewenst was. Immers, er
was nooit sprake van geweest dat die er zou komen. ‘Is dat

onze betrouwbare en consistente overheid? Niet dus’, zo
was het gevoelen van de winkeliers op het Amstelplein.
De huidige teloorgang van de Dorpsstraat is hen bovendien een doorn in het oog. Daar moet snel wat aan gebeuren want de leegstand neemt toe. Wachten totdat het
Masterplan voor het Oude Dorp wordt uitgevoerd kan wel
eens te laat zijn. Hoe dan ook, de verwachting zoals die
door de gemeente wordt verwoord is, dat het winkelcentrum Amstelplein haar centrale functie verder zal versterken die het nu al inneemt binnen het (oude) centrum van
Uithoorn. De grote supermarkt als AH Jos van den Berg
staat te popelen om zijn winkel verder te kunnen uitbouwen. Maar hoelang moeten hij nog wachten?
Sterke punten
“Wij hebben als winkeliers op het Amstelplein sterke punten in te brengen voor het winkelend publiek. Dat is gratis, overdekt en ruim parkeren plus een divers aanbod aan
winkels en producten. Dat zijn de kernpunten van dit winkelcentrum. Het is weliswaar relatief klein en het blijft een
lokaal winkelcentrum, maar niettemin onderscheiden we
ons doordat wij veel voordelen te bieden hebben,“ promoot Gerard.
“De parkeerdruk neemt echter toe en als we niet zorgen dat het parkeren op een ruim niveau blijft, gaan de
mensen straks naar Amstelveen, Hoofddorp en zelfs naar
Mijdrecht, waar je overigens maar beperkt overdekt kunt
parkeren. Ook daar is het vaak vol. Op het Zijdelwaardplein is het in die zin ook een ramp op dagen dat iedereen boodschappen gaat doen. Als daar straks bewoners
uit de Legmeer bij komen is er helemaal geen plaats meer
en kiest de consument voor elders. Positief voor ons is dat
wij goed overleg hebben met de eigenaar van het winkelcentrum. Dat is Rabo Vastgoed. Daar kan je wat mee
op termijn als er weer nieuwe plannen opduiken of aanpassingen nodig zijn. Volgend jaar willen wij onze eigen
winkel gaan verbouwen. Dan is het tijd voor een refit.
Modehuis Blok krijgt dan weer een eigentijdse uitstraling.
Dat is nodig willen wij onze bestaande, maar ook nieuwe
klanten en niet te vergeten jongeren een impuls geven
toch vooral bij ons hun kleding te kopen. Doe je dat niet
krijg je al gauw het predicaat ‘oubollig’ opgeplakt. Winkelen moet een belevenis zijn en blijven. Dat moeten we hier
houden op het Amstelplein, want dat rechtvaardigt ons
bestaan.”
Door de ondernemers zelf, maar ook in gezamenlijk
verband, worden regelmatig leuke en feestelijke activiteiten voor kinderen en volwassenen georganiseerd. Al
met al zijn het dus de ondernemende winkeliers die het
winkelcentrum Amstelplein hebben gemaakt wat het nu
is: een knus winkel- en koopcentrum met een gevarieerd
winkelaanbod voor jong en oud. De meeste ondernemers kijken niet terug op allerlei verbouwingen, maar
eerder naar wat de toekomst brengen zal en dat het winkelcentrum goed bereikbaar zal blijven. Dat is immers
veel belangrijker!

WINKELCENTRUM AMSTELPLEIN HEEFT
EEN GEVARIEERD WINKELAANBOD!
VAAK AANTREKKELIJKE ACTIES EN GRATIS OVERDEKT PARKEREN!
Winkelcentrum Amstelplein viert deze maand haar 20-jarige
bestaan. Tijd om een feestje te bouwen. De winkeliers zullen
daar zeker op willen inhaken en hun klanten ongetwijfeld laten profiteren van dit feestelijke gebeuren. Het winkelaanbod
en het bijbehorende assortiment is zeer gevarieerd al gaan
er wel eens stemmen op dat een speciaalzaak in groenten en
fruit een graag gewilde aanvulling zou zijn. Ooit bood Gerard
Vork dat, maar die ging een andere uitdaging. Voor zover het
nodig is stellen wij u even alle winkeliers voor:
BAKKERIJ BART. Verkooppunt van allerhande broodsoorten
en broodjes, belegd en onbelegd. De broodjes zijn altijd vers
want ze worden ter plaatse afgebakken. Bakker Bart geniet ook
bekendheid om zijn grote assortiment vlaaien die elke dag vers
worden aangevoerd. De vlaaien zijn tevens online te bestellen.
In de winkel kan je een ‘Bakkie Bart’ (koffie) drinken, thee, of een
frisdrank. Zitten kun je zowel binnen als buiten op het terras..
Er zijn dag- en maandaanbiedingen in gebak. Ook lunchen is
mogelijk en wie dat wil meenemen kan de lunch ook bestellen
en afhalen.
BOEKHANDEL BRUNA AMSTELPLEIN. De boekhandel behoort tot het eerste garnituur die zich in 1991 in het winkelcentrum vestigde, toen nog als AKO. Naast allerhande boeken, tijdschriften, kantoorbenodigdheden, kranten, wenskaarten etc.
biedt Bruna ook een TNT-postservice. Alle posthandelingen in
de letterlijke zin van het woord kan men bij Bruna verwachten.
Dus pakjes, brieven, aangetekende stukken voor binnen- en buitenland, brengen en afhalen, postzegels kopen en dergelijke, is
mogelijk. Net als kentekens van auto’s overschrijven. Wie overdag werkt kan post die niet door de brievenbus past, bij Bruna
laten afleveren. ‘Pakje gemak’ heet dat. Dat moet dan wel bij de
afzender aangevraagd worden of men die service verleent.
BART SMIT is natuurlijk degene bij wie u speelgoed koopt
voor kinderen in nagenoeg alle leeftijdscategorieën. Er is binnenspeelgoed en buitenspeelgoed, vrijwel alle merken op het
gebied van computerspellen (Playstation, Xbox, Wii, Nintendo,
PSP etc.), download spelletjes, maar ook dvd’s (films), gadgets
en boeken (baby- en peuterboeken, kinderboeken, hobbyboeken enz.). Er is ook een fanshop met artikelen van bekende nationale en internationale voetbalclubs. Hier vind u bouwmodellen van Lego en Playmobil, Toy Story gerelateerde artikelen van
Disney, gezelschapsspellen, kinderfietsen en niet te vergeten
een koopjeshoek. Wat er niet is kan besteld worden.
GALL & GALL. Drankenwinkel voor een uitgebreid assortiment
alcoholische en non-alcoholische dranken. Eveneens winkel
van het eerste uur, dus al 20 jaar op het Amstelplein. Zit bij AH
Jos van den Berg net naast de ingang Schanszijde. Vaak veel
aanbiedingen op het gebied van wijn en whisky (‘Wilde dagen’)
waarbij fikse kortingen worden gegeven. Kaarthouders van Gall
& Gall genieten altijd 10 procent korting. De winkel is zojuist
verbouwd en daardoor heel overzichtelijk in het assortiment.
AH JOS VAN DEN BERG. Gekozen tot beste retail ondernemer
van de provincie Noord-Holland 2011! Vanwege zijn niet aflatende ijver om ‘zijn’ Albert Heijn supermarkt tot de beste, meest
gesorteerde en klantvriendelijkste te laten zijn met openingstijden waarbij de klant nagenoeg zeven dagen per week terecht
kan. Naast aandacht voor zijn supermarkt laat hij in detail ook
de lokale samenleving profiteren van het zakelijk succes door
sponsoring en mogelijkheden tot het winnen van mooie prijzen
door zijn klanten. Jos van den Berg is voorzitter van de winkeliersvereniging Amstelplein.

kelcentrum neergestreken. Actief op de ambachtelijke brooden banketmarkt met verkoop via meer dan 55 vestigingen. Een
uitgekiend assortiment van brood- en banketproducten op
ene hoog kwaliteitsniveau kenmerkt het assortiment, met een
hoge mate van service aan de consument. Door continu bezig
te zijn met de ontwikkeling van nieuwe producten weet men de
klanten te boeien en uit te dagen. Vers krijgt bij Van Maanen de
grootst mogelijke aandacht. Sinds 2007 mag Van Maanen zich
Hofleverancier noemen.
STIJN MELENHORST. Inloopwinkel ‘Kaas en Zo’ biedt een uitgebreid assortiment aan binnen- en buitenlandse kaassoorten.
Maar ook liefhebbers van versgebrande noten en een assortiment tapas kunnen bij hem terecht. Stijn Melenhorst heeft
duidelijk iets bijzonders toegevoegd aan zijn ‘Kaas en Zo’, dat
inmiddels het karakter heeft van een heuse specialiteitenzaak.
Ook diverse streekproducten maken er geregeld deel van uit;
daarnaast kan men zowel zakelijk als particulier bij hem terecht
voor het samenstellen van relatiegeschenken en (tzt) kerstpakketten. De moeite waard om eens (vrijblijvend) bij ‘Kaas en Zo’
in te lopen.
KEURSLAGER GERT STRONKHORST. Ook al een ondernemer
van het eerste uur. Heeft zijn inloopwinkel verscheidene keren
aangepast aan de gestelde eisen en de wensen van zijn omvangrijk klantenbestand. De keurslager biedt een veelvoud aan
kant-en-klare maaltijden en maaltijdcomponenten die in eigen
keuken worden bereid. Verder is er een zeer uitgebreid assortiment aan specialiteiten, vleeswaren en vleesproducten. Het
merendeel wordt in eigen beheer vervaardigd en bereid. Het
vlees en de vleeswaren zijn afkomstig van eigen koeien.. Voor
de lunch biedt Gert Stronkhorst heerlijke knapperig verse en
ruim belegde broodjes om je vingers bij af te likken.
HEMA. Deze aanwinst voor het winkelcentrum werd op
14 februari 2008 geopend. De HEMA wordt vaak gezien als
een trekpleister voor een winkelcentrum. Deze heeft bijna 500
vierkante meter vloeroppervlak en werd tijdens de laatste verbouwing gerealiseerd. De HEMA op het Amstelplein biedt een
uitgekozen selectie van het bekende assortiment zoals dat in de
grotere HEMA’s wordt gevoerd. Zo is er keus uit seizoensgebonden en houdbare (voorverpakte) levensmiddelen en verschillende soorten wijn. Maar ook op het gebied van kinderkleding,
persoonlijke verzorging, huishoudelijke artikelen, schrijfwaren
en toebehoren is men hier aan het juiste adres. Daarnaast biedt
HEMA haar bekende fotoservice.
THEEHUIS/VLAAIERIE/LUNCHROOM
GIJSBRECHT VAN AEMSTEL was een van de eerste die in 2008
haar nieuwe locatie in gebruik kon nemen. Daarvoor was het
ook al een bekende gelegenheid in het winkelcentrum. Vanaf
een kopje koffie of thee met een stuk vla, tot aan een uitgebreide warme of koude lunch dan wel een heerlijke pannenkoek
kan men hier terecht. Na het winkelen of boodschappen doen
is het Theehuis bij uitstek dé plek om even uit te rusten en gezellig wat te gebruiken. Er is een aparte toonbank voor verkoop
van overheerlijke echte Limburgse vlaaien in de hal van het winkelcentrum. Het Theehuis heeft binnen zestig zitplaatsen en bij
mooi weer kan men plaats nemen op het gezellige buitenterras.

APOTHEEK, DROGISTERIJ & PARFUMERIE BOOGAARD
beantwoordt graag alle vragen over geneesmiddelen en gezondheid. De winkel herbergt niet alleen een reguliere apotheek, maar is tevens drogisterij en parfumerie en biedt een
uitgebreid assortiment aan allerlei lichaams-, haar- en huidverzorgende producten. Van zepen tot crèmes, van deodorant tot
gel. Maar ook voor door de arts voorgeschreven medicijnen,
producten voor zelfmedicatie, pijnstillers, voorbehoedsmiddelen e.d. Bij deze apotheek kan men tevens terecht voor het laten
bezorgen van medicijnen. Als Apotheek Boogaard de dienstdoende apotheek is in Uithoorn, is zij ook buiten de reguliere
openingstijden geopend.
FLYING FISH, gevestigd in de ‘aanbouw’ van het winkelcentrum naast het Theehuis met uitzicht over het Amstelplein.
Sinds 2003 verkoopt men hier met trots verse Hollandse en
Japanse vis. Flying Fish is de enige visspecialiteitenzaak in Nederland van Japanse afkomst! Nakamura, de eigenaar, is een
ervaren chef-kok in de Japanse traditionele kookkunst. Hij heeft
bij verschillende beroemde restaurants in Japan en Nederland
gewerkt en heeft daar veel bijzondere ervaring opgebouwd.
Daarom weet hij alles van inkoop van vis, tot het professioneel
bereiden van de vis en andere speciale gerechten. Zijn doel is
om lekkernijen voor zijn klanten te maken. Het moet niet alleen
lekker, maar ook vooral van goede kwaliteit zijn. Hij geeft ook
workshops.
HAND(IG) WERK, is een winkel voor creatieve geesten, boordevol hobby- en handwerkartikelen. Hand(ig) Werk is bovendien
dé scrapbookspecialist van de regio. Men kan er terecht voor
bijvoorbeeld acrylverf, klei, mozaïek, sieraden, ponsen, lint, algemene hobbyartikelen zoals lijm en scharen en een breed
assortiment aan scrapbook materialen. Voorts Royal Talens
verfproducten, inclusief penselen, schilderslinnen, tekenpotloden, krijt, houtskool en ander toebehoren voor liefhebbers van
kunstschilderen. Daarnaast is er een ongelofelijk assortiment
aan vellen papier in alle mogelijke kleuren, opdrukken en uitvoeringen. Maar ook eetbare natuurlijke producten en kleurstoffen van het merk Wilton om kleur en opmaak te geven aan
taartjes en taarten.
RANDSTAD UITZENDBUREAU, gevestigd op de hoek van het
Amstelplein, is welhaast hét bekendste uitzendbureau in Nederland en daarbuiten dat op tijdelijk basis arbeidskrachten op
maat verhuurt aan het bedrijfsleven. De vestiging Uithoorn behoort met haar 34 jaar dat zij bestaat tot de oudste in de regio.
Randstad geniet daarnaast bekendheid door het jaarlijks uitgeven van het ‘Werkpocket’. Daar staan wetenswaardigheden in
op het gebied van wet- en regelgeving voor de arbeidsmarkt.
De Werkpocket wordt in tien landen uitgegeven.
Belangstellenden kunnen de Werkpocket opvragen bij Randstad Uitzendbureau of via de website www.randstad.nl/werkpocket.
MODEHUIS BLOK. Eveneens een van de eerste winkels die zich
in 1991 vestigden op het Amstelplein. Ingang schuin tegenover
het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk. Eerder ook op
het Zijdelwaardplein maar na de brand in 1984 daar werd gekozen voor een vestiging op het Amstelplein. De winkel heeft
een groot en wisselend aanbod in trendy en klassieke kleding
voor dames, heren en kinderen in verschillende prijsklassen.
Advies, vakmanschap en klantvriendelijkheid staan hoog in
het vaandel. Blok organiseert regelmatig modeshows waarvoor
met name vanuit de klantenkring grote belangstelling bestaat.
Er zijn plannen om de winkel binnenkort te gaan verbouwen en
te herinrichten.

BLOKKER. Ook al een bekende in het winkelcentrum. De winkel
behoort tot een keten van ongeveer 600 winkels in Nederland
en biedt een stevig basisassortiment van goede en betaalbare
huishoudelijke artikelen met daarnaast luxe producten, speelgoed en tuinmeubilair. Een en ander wordt veelvuldig gecommuniceerd naar de consument met behulp van (digitale) folders. Juist die samenstelling van het assortiment, met de nadruk
DISCUS VAN TOL, DIERENSPECIAALZAAK. Ook al een on- op het dagelijkse gebruik betekent dat Blokker er voor iedereen
dernemer die van begin af aan gevestigd is in winkelcentrum is. Iets dat zich maar al te vaak manifesteert in winkelcentrum VAN HOUTEN KAPPERS, nu Aveda Salon. Ook al een van het
Amstelplein. Alles wat de mensen voor hun huisdieren nodig Amstelplein.
eerste uur. Gevestigd aan de Laan van Meerwijk recht tegenover
hebben kan je bij Van Tol krijgen. De zaak maakt deel uit van
het Politiebureau, op de voormalige locatie van het uitzendbueen samenwerkingsverband van meer dan tweehonderd die- SPARNAAIJ JUWELIER EN HORLOGER is een familiebedrijf reau Dactylo, wat veel meer ruimte bood. In de salon wordt
renspeciaalzaken onder de naam DISCUS. Van Tol is een ‘brede’ dat sinds 1919 actief is in juwelen, sieraden en horloges. In de louter met biologisch gecertificeerde producten van Aveda op
dierenspeciaalzaak waar je ook levende have kan kopen zoals horlogerie kan men bij deze juwelier zijn hart ophalen. Modem- een relaxte manier een totale verzorging van het haar en de
verschillende soorten knaagdieren (konijnen, cavia’s, hamsters erken als Armani, Esprit, Fossil en Guess nemen een prominente hoofdhuid aangeboden. Het is dus meer dan knippen alleen.
etc.) maar ook goud- en siervissen. Daarnaast kunnen ook lief- plaats in. Maar ook stoere herenhorloges als U-Boat en Officina Verder kunnen de dames zich hier laten opmaken en heeft men
hebbers van de hengelsport bij hem terecht. Er is volop keus uit del tempo ontbreken niet evenals exclusievere horlogemerken op bepaalde tijden zelfs een schoonheidsspecialiste in huis. Die
een grote sortering hengels en allerhande toebehoren. Van Tol zoals Omega en Rado. De sieraden collecties zijn eigentijds, heeft de beschikking over een eigen ruimte. De producten van
kan zich met zijn assortiment meten met de grotere aanbieders vrouwelijk, stoer. Uitbundige ringen, colliers om lang en kort te Aveda zijn duurzaam vervaardigd uit planten- en bloemenexdraperen, stoere armbanden met speelse bedels eventueel ge- tracten. Het merk is wars van petro chemicaliën en bovendien
als bijvoorbeeld tuincentra.
combineerd met bijpassende oorknoppen vindt u hier. Liefheb- het eerste cosmeticabedrijf dat met 100 procent windenergie
THOMAS COOK TRAVEL. Kijk op de officiële website van de bers van Swarovski kristal vinden bij Sparnaaij ook hun draai. haar producten maakt. Uniek op het Amstelplein!
touroperator Thomas Cook Reizen, waar je allerlei vakanties en Vaak zijn er mooie aanbiedingen.
reizen kan boeken: Thomas Cook heeft een ruim aanbod vliegKLEURIGE BLOEMENMARKT EN LEUKE ACTIES
vakanties, autovakanties, stedentrips, familievakanties, vlieg- OTTO BLOEMSPECIALIST. De bloemenzaak van Otto van As- Eenmaal per jaar organiseert het winkelcentrum een bloeselen
is
al
enkele
keren
verhuisd
in
het
winkelcentrum,
maar
tickets, Disney vakanties etc. Erg populair zijn de Thomas Cook
menmarkt die zich voornamelijk manifesteert buiten op het
Last minutes reizen, mede door het grote aanbod en de lage heeft al weer geruime tijd zijn vast stek gevonden. Otto biedt plein. Verder worden er gedurende het jaar door de winkeliers
een
uitgebreid
en
kleurrijk
assortiment
aan
bloemen,
planten,
prijzen. Thomas Cook Nederland is onderdeel van de internaallerlei ludieke en interessante acties georganiseerd voor hun
tionale groep Thomas Cook Plc. Thomas Cook scoort heel goed potterie, etc. Bloemen bestellen, boeketten laten opmaken en klanten en hun kinderen. Onder andere rond de verschillende
verzenden
naar
adressen
in
heel
Nederland
kan
bij
Otto.
De
wat betreft de service die ze bieden, de betrouwbaarheid en de
feestdagen en tijdens Moederdag en Vaderdag. Tussentijds
klantvriendelijkheid. Dat treft u dan ook aan bij dit reisbureau in verschillende seizoenen kenmerken zich bij Otto door een bij- zijn er de bekende acties van AH Jos van den Berg die tot ver
zonder
aanbod
aan
bloemen,
planten,
prachtig
opgemaakte
het winkelcentrum.
bloemstukken die de stijl en kleuren van dat seizoen weerge- buiten de regio bekendheid genieten. Winkelcentrum AmstelMEESTERBAKKER VAN MAANEN. Sinds 2008 is er een vesti- ven. Bij Otto staat het ambachtelijk verwerken van bloemen plein is dus altijd de moeite waard om er naartoe te gaan, ook
voor inwoners van buiten Uithoorn.
ging van dit meer dan 100 jaar oude familiebedrijf in het win- hoog in het vaandel.
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Alle kleuters van De Regenboog zijn
geslaagd voor hun verkeersdiploma
Uithoorn - Na drie weken praten,
werken, zien en doen, kunnen de
kinderen van groep 1/2 van Basisschool de Regenboog heel veel vertellen over het verkeer en de politie.
Het begon met een bezoek van de

wijkagent aan de school. Hij kwam
in zijn echte uniform en liet zijn riem
zien met alle politiespullen eraan:
het pistool dat nog nooit gebruikt
is, de pepperspray voor wilde mensen die niet willen luisteren. Zo ook
de handboeien met het sleuteltje op

een geheime plaats en de gummiknuppel, een hele lange!
Alle kleutergroepen hadden van tevoren een vragenlijst gemaakt. Wat
wilden ze veel weten! Gelukkig wist
de wijkagent op elke vraag antwoord! Prachtig al deze verhalen.

Nu weet iedereen dat het politiewerk veel meer is dan alleen boeven vangen. Ze hebben geleerd
over verkeersregelaars, die ze ook in
Uithoorn overal in het echt zien. De
kinderen weten nu op welk teken
van de verkeersregelaar zij moeten stoppen of doorrijden. En dat ze
geen stoplicht, maar verkeerslicht
moeten zeggen. Stoplichten zitten
achter op een auto!
Huishoeken
In de klaslokalen waren de huishoeken omgetoverd in een politiebureau met een gevangenis, met materiaal van school of met spullen van
de kinderen zelf.
Zo werden veel verkeerssituaties
nagespeeld in de bouwhoek, poppenkast, op de computer, bij de
ontwikkelingsspelen, de lees- en
schrijfhoek, het letterkastje en ga zo
maar door.
Als afsluiting van dit leerzame project werd een parcours op het
schoolplein uitgezet met echte verkeersborden. Om beurten deden de
kleutergroepen drie onderdelen: de
voetgangers, de fietsers en de autobestuurders. Elk kind kreeg voor elk
onderdeel een krul en dat resulteerde aan het einde in een verkeersdiploma. En ja hoor, aan het einde
van de ochtend hadden alle kleu-

ters hun ‘diploma’ behaald! Dit betekende een feestje met voor iedereen verkeerslimonade (rood, oranje
en groen) en een lekker koekje.
De basis voor verkeersonderwijs is

gelegd en nu maar hopen dat deze
basis nog lang in de praktijk doorwerkt. Want het spreekwoord luidt
niet voor niets: “Jong geleerd is oud
gedaan”!

BMX Noord-Holland Cup

Bewonersoverleg Europarei

Regio - Voor het eerst sinds tijden
weer eens een BMx wedstrijd die
begon in de regen. Het publiek had
er duidelijk geen rekening mee gehouden, want bijna iedereen was in
zomerse kledij. De rijders hadden er
duidelijk zin in. Die lieten zich door
die regendruppels niet ontmoedigen en gingen er flink tegenaan.
In een aantal spannende manches
werd hard gestreden om die felbegeerde finaleplaats. Er deden 51 rijders van UWTC mee en een heleboel kwamen er ook in de finale terecht. In de categorie boys 5/girls
zes ging het er spectaculair aan toe.
Jur de Beij lag in gewonnen positie
maar in de laatste bocht gingen de
eerste drie onderuit, waardoor nummer vier met de eerste plaats naar
huis ging.

Uithoorn - Volgende week dinsdag
14 juni vindt het Bewonersoverleg
Europarei plaats in ‘t Buurtnest aan
de Arthur van Schendellaan 59.
De aanvang is 19.30 uur.
Op de agenda staat het speelgelegenheidsplan van de Vuurvogel,
extra bankje en prullenbak bij het
speelterreintje Monet/Romeflat en
de komende activiteiten in de Europarei, zoals de zomeractiviteiten.
Het bewonersoverleg Europarei

Finale
Bij de boys 6/girls 7 was het een
heel spannende finale tussen twee
UWTC-ers. Rens Grommel en
Joel Rijneker reden schouder aan
schouder op de finish af. Met een
half wieltje voorsprong werd Rens
de winnaar. In de klasse boys 7/girls
8 was het een volledig UWTC veld
want de enige rijder van een andere
vereniging kwam ten val, zodat deze
finale de eerste zeven plaatsen telde. Ferdi Cevahir werd de winnaar.
In totaal werden zes UWTC’ers eerste in de finales en een groot aantal tweede en derde plaatsen werd
ook behaald.
Tijdens de finales brak in Velsen ook
de zon door en ging iedereen van
UWTC met een prettig gevoel huiswaarts. Volgende week is er weer
een Noord-Holland Cup. Die wordt
gereden op de thuisbaan in Uithoorn.

Uitslagen
A finale: boys5/girls6: 1. Bo Versteeg
2. Jade Wuurman 3. Jur de Beij.
A finale:boys6/girls7: 1. Rens Grommel 2. Joel Rijneker 3. Alec v.d. Mast
8. Bas v.d. Linden
A finale: boys7/girls8: 1. Ferdi Cevahir 2. Mauro Wuurman 3. Sten Fuite 4. Milan Ritsema 5. Sami Janssen
6. Brian Worm 7. Mitchel van Cronenburg
A finale: boys8/girls9: 1. Max de Beij 2. Jochem v.d. Wijngaard 7. Daan
de Bruin
B finale: boys8/girls9: 1. Tonko Klein
Gunnewiek 2. Sem Knook 4. Noel
Stet
A finale:boys9/girls10: 3. izar v. Vliet
6. Moreno Haans 7. Dylano Haans
B finale:boys9/girls10: 5. Kevin Verzaal 6. Thor Hartman 8. Boas Overwater
A finale:boys10/girls11: 1. Maarten
v.d. Mast 5. Jimmy v. Woerkom 7. Flip
van Walraven
B finale:boys10/girls11: 3. Yiri Plas 5.
Jesse v Hattem 8. Ritchie de Jong
A finale:boys11/girls12: 1. Bart v.
Bemmelen 2. Joey Nap 5. Jurre
Overwater 6. Mitchell Vink 7. Davy
v. Kessel
B finale:boys12/girls13: 5. Mike Treur
7. Max Bouwmeester
A finale:boys13/girls14: 3-Thomas vd
Wijngaard
B finale:boys13/girls14: 5. Mitch
Bruins 6. Bas van Kuijk
A finale:boys14/girls15: 3. Mats de
Bruin 5. Roberto Blom 7. Jiavy Lee
Vink 8. Guven Cevahir
B finale:boys14/girls15: 2. Bart de
Veer 5. Tim van t’ Hart 6. Lars Wiebes
A finale: boys15/girls16: 6. Tristan
v.d. Ham
A finale: boys 17/girls17; 4. Michiel
Jansen.

heeft als functie om u als bewoner van de Europarei de gelegenheid te geven andere bewoners te
treffen en met elkaar van gedachten te wisselen over de leefbaarheid
van de buurt en uw wensen kenbaar
te maken.
Het bewonersoverleg maakt deel
uit van het buurtbeheer Europarei,
waarin vier bewoners namens het
overleg aan meedoen. Geïnteresseerd?

Open tennisdagen bij qui vive

Opel Ampera 0% bijtelling!
Regio - Afgelopen woensdag 1 juni,
werd er bekend gemaakt dat er met
het voorstel van staatssecretaris
Weekers van Financiën rondom de
autosector is ingestemd. Het voorstel van Weekers betreft het Belastingsplan 2012 en bestaat onder andere uit een nieuwe bijtellingschaal
van 0%. Eerder werd de 14% schaal
ingevoerd om zuiniger rijden te stimuleren. Voor de nieuwe generaties
extra zuinige auto’s (met een CO2uitstoot van niet meer dan 50 gram
per kilometer) is er dus vanaf 1 januari 2012 een nieuwe schaal.
En dat is goed nieuws voor de Opel

Ampera! De nieuwe Opel Ampera
wordt eind dit jaar geïntroduceerd
op de Nederlandse markt. De Ampera is niet zomaar een auto, het
betreft dé introductie van de eerste
elektrische auto! Met een uitstoot
van minder dan 50 gram per kilometer valt de Ampera daardoor vanaf 2012 binnen de nieuwe bijtellingschaal van 0%! Ook heeft hij complete vrijstelling van MRB en BPM
tot minimaal 2015! De Opel Ampera
wordt eind dit jaar leverbaar bij een
aantal geselecteerde Opel dealers
in Nederland, waarvan Van Kouwen
er één is.

Getuigen gezocht
Mijdrecht - “Gezocht getuigen
aanrijding op Burgemeester Haitsmaplein, de parkeerplaats bij de Boni.
Rond 12.10 uur is een groene Maz-

da met kenteken SL-TR-01 tegen
mijn grijze VW Passat met kenteken
07-HL-JV gereden. Wie heeft dit gezien? Graag bellen met 0297-262479.”

De Kwakel - Zondag 5 juni nam
UTC Qui Vive in De Kwakel deel
aan de door de KNLTB georganiseerde Open Tennis Dagen. Deze
mooie vereniging is gelegen aan de
Vuurlijn en beschikt over 7 kunstgras tennisbanen en 2 mini tennisbanen. Het grote voordeel van deze baansoort is dat zij het hele jaar
bespeelbaar zijn en leden dus optimaal hun lidmaatschap kunnen benutten. Door de aanwezigheid van
zuster vereniging Qui Vive Hockey is
ook de accommodatie het hele jaar
beschikbaar. Ferry Dogger is werkzaam als hoofdtrainer bij UTC Qui
Vive en staat garant voor enthousiaste lessen. Daarnaast organiseert
hij in samenwerking met de vrijwilligers diverse activiteiten tijdens
het tennisseizoen. UTC Qui Vive is
een vereniging waar met veel plezier recreatief getennist wordt, maar
voor de wedstrijd tennissers is ruim
baan tijdens de diverse competitie
vormen. Zowel in het voorjaar, als
in het najaar, maar zeker ook in de
winter doen diverse teams mee aan
de door de KNLTB georganiseerde
district competitie. UTC Qui Vive is

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen
en hun ouders dicht bij elkaar.
Word nu donateur van het
Ronald McDonald Kinderfonds.
www.kinderfondsknuffels.nl

een vereniging van en door vrijwilligers en dat was zondag jl dan ook
goed te merken. Diverse leden stonden klaar om belangstellenden rond
te leiden en wegwijs te maken op en
rond de banen. Ferry Dogger verzorgde met twee assistenten ieder
uur een op leeftijd en niveau aangepaste clinic. Hoewel de opkomst
van belangstellende niet enorm
groot was, waren die mensen die
langs kwamen zeer geïnteresseerd
en besloten per direct lid te worden.
UTC Qui Vive heet de nieuwe jeugd
en seniorleden van harte welkom en
wenst hen veel tennisplezier.
De komende maanden zijn nog diverse activiteiten gepland waaronder: Zaterdag 11 juni het Familietoernooi ( inschrijving wegens
enorm succes helaas gesloten)
Club Kampioenschappen Senioren
en Junioren worden gehouden van
17 t/m 26 juni. OJT AH Jos van den
Berg (open jeugd toernooi) wordt
gespeeld van 29augustus t/m 3
september. 35+ Open Grastoernooi
vindt dit jaar plaats van 10 t/m 18
september Voor verdere informatie
zie www.quivivetennis.nl

ER ZIT MUZIEK

IN DE VUURVOGEL
Uithoorn - Woensdagavond 1 juni was het zover: de eerste
podiumavond, met als thema “Muziek”, van Basisschool
de Vuurvogel! Om 18.00 uur gingen de deuren van het
Alkwin Kollege open voor alle leerlingen en hun ouders
van de Vuurvogel en de zaal stroomde al snel vol. Voordat
de gordijnen open gingen stapte een vrolijk versierde
presentatrice het podium op en wat zagen we toen? Haar
hoed had een kroon en die kroon gaf licht, leuk!
Groep 7 startte de avond met een compilatie van liedjes
en toneel uit de film “Grease”. De leerlingen van groep 7
hadden zelf alle dansen bedacht en “Danny, Sandy, the
guys en girls” zongen en dansten de sterren van de hemel.
Sandra Dee liet zich van haar beste kant zien en wat we erg
knap vonden was dat deze leerlingen een groot gedeelte
van hun toneelstuk/musical in het Engels deden en live
zongen, petje af! Daarna kwamen de groepen 1 en 2 en
zij presenteerden een Muzikale Reis om de Wereld. Oh oh,
wat waren ze prachtig verkleed. We hoorden muziek en
zagen dansjes uit Spanje, Griekenland, Marokko, India en
China. We konden goed zien dat de kinderen veel geoefend

hadden met hun juffen en ook dat ze zo veel plezier hadden
in hun optreden. De Vuurvogel heeft topkleuters! Hierna
kwam groep 4 en we schrokken ons een hoedje: er waren
Monsters Te Koop!! Menigeen in de zaal zaten te bibberen
op hun stoel want deze monsters waren eigenlijk best eng,
maar..... ze maakten mooie muziek op hun boomwhackers.
Zo knap!

de beurt en je gelooft het niet, zij hebben een enorm mooi
verhaal van Papa Pia uit hun hoofd geleerd en het leek
wel of ze al in groep 4 zaten. De voorlezer van groep 3
las zo mooi en vlot dat het ons niet zal verbazen als hij in
groep 6, 7 of 8 de voorleeswedstrijd wint..... wie weet! Als
laatste, het weerbericht voor het Hemelvaartweekeinde
verraadde het al: gaf groep 5 een daverende voorstelling
met “Zin in zomer”. Ijsjes, een swingende barbecue (blues),
De groepen 8 straalden op het podium. Ze lichtten een tipje zwembadjes, opblaasbeesten: groep 5 zong over alles wat
van hun musicalsluier op en we kwamen terecht op een de zomer zo heerlijk maakt!
tropisch eiland. Dertig leerlingen die dit jaar onze school
zullen verlaten omdat ze naar het Voortgezet Onderwijs Nadat we ter afsluiting met zijn allen het Vuurvogellied
gaan, dansten en zongen over liefde en milkshakes. De gezongen hadden, gingen de ouders en kinderen naar
temperatuur in de zaal hielp mee met deze tropische huis. Maar toen bleek er nog een hele leuke verrassing te
voorstelling met dansende Hawaïaanse meisjes en zijn: Juf Danielle verzorgde een swingend optreden met
jongens. Na de pauze griezelden we nog verder want we haar dweilorkest Dorst (www.dweilorkest-dorst.nl) wat een
kwamen terecht in het spookhuis van groep 6. Bbbrrrr.... toepasselijke, muzikale afsluiting van een zeer geslaagde
de spoken zweefden over het podium, kropen in een avond!
schilderij en zongen een lied over het spookhuis waar ze
met zoveel plezier woonden maar vervangen zou worden Op onze website www.devuurvogel-uithoorn.nl kunt u
door een flat… Daarna waren de kanjers van groep 3 aan foto’s en filmpjes zien van onze Podiumavond.

2e katern

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn – Afgelopen week is in
de dojo van Judoschool Blaauw het
tweede en laatste judo-examen van
dit seizoen afgenomen. Deze week
hebben 95 leerlingen examen gedaan. Er werd begonnen met het
uitvoeren van diverse valtechnieken
zoals judorol, zijwaartse val, achterwaartse val, gestutte val en achterwaartse val over een bokje. Hierna
lieten de judoka’s uitgebreid zien
wat zij het afgelopen seizoen geleerd
hadden aan beenworpen, schouder,
armworpen, sutemi’s en overnames.
Ook op de grond moest het nodige
gedemonstreerd worden zoals armklemmen, verwurgingen, houdgrepen en bevrijdingen uit houdgrepen. De voorzitter van de examencommissie, bestaande uit David Siebeler, Martijn de Jong, Ronald Oussoren, Thomas van Emden en Edwin
Blaauw, heeft eenieder persoonlijk
toegesproken en de uitslagen bekendgemaakt. De volgende leden
van Judoschool Blaauw konden tevreden huiswaarts keren.
Gele slip, 6e Kyu
Claudia van der Pol, Dave Steinbruckner, Elysa Kikken, Indy Cornwall, Jibbe Dietz, Johan Vissers,
Mike Hijman, Niels van de Vall, Pascal Konijnenburg, Richard Zethof,
Rosendo Martin
Gele band, 5e Kyu
Arrezina Langedijk, Cas van de

Woestijne, Corrado Lankhoorn, Debora Vogelaar, Disney Harte, Dominique Theunisz, Dylan Koeleman,
Erik Meijles, Erik Oomen, Floris Bout,
Iris Koster, Kevin Westerman, Lisa de

Vries, Luca van Paassen, Monique
Mareels, Nadine van Westrenen, Rosa van den Assem, Ruben Mareels,
Scott Droppert, Shmuel Buys, Stan
Hazewindus, Tim Neij

Oranje slip, 5e Kyu
Aaliyah Ghazi, Dylan Commandeur,
Isa Verbree, Isabel Pires Pereira, Jip
Koster, Jordy Nagessersing, Jorn
Weber, Juan Martin, Kasper Bleijswijk, Lisa Zurcher, Lotte Rijnvis,
Luuk Haarman, Nick Droppert, Okke Peters, Pepijn Andelbeek, Quinty Kwak, Ronan Focke, Roy van Tol,
Seth Lulseqed, Sofyan Speets, Suraj Ploegman, Thomas de Jong, Zev
Weisscher
Oranje band, 4e Kyu
Bente de Jong, Carlo Jansen, Denise Roelofsma, Devin van der Veer,
Gabri Jansen, Jorn Hansen, Joy van
Oostveen, Karan Sankatsing, Verena
Ratterman, Yannick Wip
Groene slip, 4e Kyu
Erlend Keune, Hein Lek, Jordy
Twaalfhoven, Judith van Coevorden, Martijn ten Veldhuis, Mike Theijssen, Mila van Coevorden, Sjoerd Balvers, Thomas Bleijswijk, Thomas Copier
Groene band, 3e Kyu
Bram Roelofsen, Jasper Paul, Luuk
Meijles, Martijn Roelofsen, Rutger
Hofman, Stan van de Woestijne, Tom
Westra
Blauwe slip, 3e Kyu
Axel van den Hoff, Elmer Petersson,
Hosam Darwish, Iris Blaauw, Kendra Krimp
Blauwe band, 2e Kyu
Nico Broersen
Bruine band, 1e Kyu
Daan Blaauw, Jeroen Trommel, Neftali Cohen, Nick Kohne, Roel Westra,
Tim den Duijf

Foto Annemarieke Verheij

KDO 1 herstelt zich van
valse start in nacompetitie
De Kwakel - Zondag 29 mei speelde KDO 1 zijn tweede wedstrijd in
de nacompetitie voor lijfsbehoud in
de derde klasse.
Na de valse start tegen ‘s-Graveland, was er voor KDO deze middag
alles aan gelegen om tegen Zwaluwen Utrecht wel te winnen. Na een
klein kwartier spelen maakte verdediger Bart-Jan van der Jagt optimaal
gebruik van de wind in de rug en
schoot de bal op prachtige wijze in
de rechterbovenhoek, 1-0. KDO was
door het dolle heen en bleef in de
loop van de eerste helft de bovenliggende partij. Dit overwicht leidde
onder andere tot twee goede kansen voor Patrick Schijff, maar Schijff
kon helaas niet tot scoren komen.
Vlak voor rust wist Joeri Stange het
net wel te vinden. Na een keurig
uitgespeelde aanval schoot Stange de bal laag in de hoek, waar
de Utrechtse doelman geen antwoord op had, 2-0. Na rust kregen
de toeschouwers hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft te zien
en was het wachten totdat Zwaluwen Utrecht definitief over de knie

werd gelegd. In de 55e minuut wist
middenvelder Sjors Kas door middel van een steekpass Joeri Stange
te bereiken. Stange aarzelde geen
moment en schoot de 3-0 tegen de
touwen. Nadat erop verzoek van het
arbitrale trio het duel voor vijf minuten werd stilgelegd in verband met
het zand op het veld, gooide de net
ingevallen Rick Kruit de wedstrijd
in de 65e minuut op slot. Op aangeven van de prima spelende Sjors
Kas kwam Rick vrij voor de goal te
staan, Kruit kapte fraai de keeper
uit, waardoor hij eenvoudig de 4-0
kon binnenschieten. In de slotfase van de wedstrijd verzuimden de
Kwakelaars een monsterscore neer
te zetten, maar de felbegeerde drie
punten waren meer dan welkom te
noemen! Door de driepunter tegen
Zwaluwen doet KDO gelukkig weer
mee in de strijd om plaats 1 en 2 in
de poule van vijf teams. De andere
wedstrijd Velsenoord-s’-Graveland
eindigde in een 2-0 overwinning van
de thuisploeg.
Met drie punten uit twee wedstrijden staat het eerste nu

My Name Is bij Legmeervogels
Uithoorn - Vorig weekend is weer
het sport en spelweekend bij Legmeervogels geweest. Het weekend stond dit jaar in het teken van
‘My Name Is’ en zo waren ook de
groepsnamen gekozen zoals: The
New Kids, Gooische Vrouwen, De
Boswachters, De Maaskantjes, Bob
Marley, De Jeugd van Tegenwoordig
etc. In totaal waren 260 kinderen
verdeeld in 24 groepen en verdeeld
in drie leeftijdscategorieën. De jongste kinderen waren de C-groepen,
de middelste leeftijd waren de Bgroepen en de oudste kinderen waren de A-groepen (totaal van 6 t/m
13 jaar). Donderdagavond 26 mei is,
na twee maanden droogte in de regen, vanaf 19.00 uur begonnen met
het opbouwen van de tenten.
Vrijdagochtend gingen de vrijwilligers om 8.00 uur verder met de
voorbereidingen voor het kamp.
Kamp
Om 18.30 uur kwamen de kinderen
het kamp op. Om 19.00 uur was de
opening van het kamp. Alle groepen werden voorgesteld, en nadat
de voorzitter van Legmeervogels iedereen een prettig kamp toewens-

te mochten alle kinderen hun gekregen ballon oplaten. Nadat de ouders
uitgezwaaid waren, begon om 20.00
uur het openingsspel. Het openingsspel bestond uit allerlei balspelen zoals voet- en handbal, drijfbal,
hoetjesroof, latje schieten, tienbal,
trefbal etc. Om 22.15 uur zochten
de jongste groepen (de C-groepen)
hun bed op. De A en B–groepen
deden het avondspel. Het avondspel bestond uit twee spelen, nl. Het
James Bondspel waar het ene team
James Bond is en het andere team
de Boef. De boeven proberen het
speelveld over te steken, en James
Bond moet proberen ze af te gooien.
Keepers
Het tweede spel was het keepersspel. Dit is een soort trefbal met een
doel en een keeper erin. Om 0.30
uur gingen de B-groepen naar bed.
De oudste kinderen gingen nog het
nachtspel doen. Het nachtspel was
dit jaar Levend Stratego In dit spel
moet het team zijn eigen vlag proberen te beschermen en de vlag
van de tegenstander proberen te
bemachtigen. Elk kind kreeg een
kaartje met een rang erop. Door het

tikken van een tegenstander kan je
met het kaartje zien wie er af is. Als
je af was kon je een nieuw kaartje
halen. Om 1.30 uur zochten de Agroepen hun bed op. Waar de oudsten pas echt gingen slapen stonden de jongsten alweer op. Om 8.00
uur moest toch iedereen opstaan en
zich gaan wassen. De A- en de Bgroepen maakten vanaf 9.30 uur de
gehele dag een survivaltocht door
Uithoorn, waar ze de volgende spelen tegenkwamen: Vulcano, Stormbaan klein, Vlot Bouwen en ermee
varen, Slootje springen, Abseilen,
Stormbaan Groot Tobben dansen en
buikschuiven. Als de groepen zich
van spel naar spel gingen verplaatsen, moesten ze een vastgestelde
route volgen (totaal 22 km met 20
vragen) waarin allerlei vragen beantwoord moesten worden.
Ook hadden alle groepen een
vaantje of twee kampioensmedailles meegekregen die ze onderweg
moesten ruilen.
Spullen
Veel groepen kwamen met mooie
spullen terug, zoals dvd banden,
voetbalschoenen, patat,die ze maar
meteen opgegeten hadden, anders
werd het koud. Een groep was het
politiebureau ingegaan en had de
medaille geruild voor een echte bekeuring. De C–groepen gingen om
10.00 uur eerst oefenen voor hun
avondprogramma en vervolgens
kregen ze een klein spellencircuit
met Voetbal, Volleybal, Handbal, Zitvoetbal, Survival Draak en Levend
Tafelvoetbal. Na de pannenkoeken gingen de kleintjes ‘s middags
het spel Levend Ganzenbord spelen
waar je het speelveld met 150 vakken over moet. Bij sommige vakken
heb je de vraag of doespelletjes.
Vervolgens gingen alle kinderen
een uurtje zwemmen in de Otter.
Na de barbecue was er voor de Cgroepen discodansen en konden zij
hun ingestudeerde nummer uitvoeren. Nadat de A en B-groepen van
hun survivaltocht teruggekomen
waren, konden zij ook aan de barbecue. Na het eten vond er een pe-

naltybokaal plaats met de keeper
van Legmeervogels. Na de penalty´s
werden de kinderen door een bus
opgehaald om naar zwembad de
Waterlelie in Aalsmeer te gaan. Bij
terugkomst was er ook dit jaar nog
een avondprogramma dat voor de
B-groepen bestond uit het kijken
naar de tweede helft van Barcelona–Manchester en voor de A-groepen was er een quiz,
Naar bed
Uiteindelijk konden de jongens en
meisjes daarna naar bed. Op zondag was het om 8.30 uur opstaan
en wassen en om 10.00 uur was
de aanvang van de Meerkamp. Op
het 2e Veld van Legmeervogels waren de volgende spelen opgesteld:
Dronkenbal, Stormbaan Klein,Beker
verplaatsen,Vulcano, Slootje Springen, Stormbaan Groot, Tobbendansen, Legerspel, Burchtbalspel, Levend Tafelvoetbal, Survivalbaan
Draak en Buikschuiven. Tijdens de
lunch was het weer een indrukwekkend gezicht hoe 260 kinderen, dansend op te tafels en banken, met de
muiziek meezongen. Om 14.00 uur
mochten de ouders weer het kamp
op om nog een uurtje mee te genieten van dit spektakel. De organisatie had wat moeten schuiven met
de gehele planning omdat het eerste om half drie een promotiewedstrijd moest spelen op het Hoofdveld. Onder luid gejuich stapte het
eerste om 14.30 uur het hoofdveld
op. (het eerste won uiteindelijk op
strafschoppen en moet nu donderdag 2 juni om 14.30 uur thuis spelen). Om 15.15 uur was de sluiting
van het kamp, waarbij alle kinderen een oorkonde met hun teamfoto erop meekregen. Vervolgens zijn
de winnaars bekendgemaakt, want
er was ´natuurlijk´ ook om de punten gestreden. Bij de A–groepen is’
Gooische Vrouwen’ de winnaar geworden. Bij de B-groepen ‘Sponsbob’ en bij de C–groepen is ‘Haas’
de winnaar geworden.
Zo kan iedereen weer terugkijken
op een prachtig Legmeervogels
Sport en Spel–kamp 2011.

Mannen Burning Ash rijden
de Ronde van Nederland
De Kwakel - Zondag 29 mei was
voor de mannen van wielerclub Burning Ash uit De Kwakel de start voor
hun Ronde van Nederland. Zij hebben de daaropvolgende dagen ruim
1200 km. gefietst en daarbij alle provincies van Nederland aangedaan.
De eerste etappe was van De Kwakel naar Bergen op Zoom. Via de
stormvloedkeringen in Zeeland zijn
zij op de genoemde zondag aangekomen in Bergen op Zoom voor
de eerste overnachting. Elke dag is
er 170 tot 230 km. gefietst om uiteindelijk via overnachtingen in Ar-

cen, Haaksbergen en Scheemda op
Hemelvaartsdag in Balk (Friesland)
aan te komen. In Balk verbleven het
Hemelvaartsweekend de gezinnen
voor het jaarlijkse uitgaansweekend
van wielerclub Burning Ash. Afgelopen weekend is de zondag afgesloten met de laatste etappe: via de
Afsluitdijk weer terug naar De Kwakel. Op onderstaande foto poseren
de mannen op het pontje van Maassluis naar Rozenburg om de Maas
over te steken. Wil je meer weten
over deze gezellige wielerclub; ga
dan naar www.burningash.nl
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Nieuwe Meerbode - 8 juni 2011
Om de vijf à zes kilometer was er
een start- of controlepost, waar
men als bewijs van deelname een
stempel met een letter ontving. Alle tien de letters op een rij vormden
het codewoord van de dag “EMMATONEEL” (55 km) of “TONEEL” (35
km). Een volle stempelkaart gaf na
afloop bij inlevering recht op het
bekende erelint. Dit jaar statig bordeauxkleurig met witte opdruk. Op
meerdere plaatsen konden de deelnemers eten of drinken kopen of
gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Maar veel fietsers hebben de schoonheid van het gebied
benut en hebben langs de kant van
de weg genoten van de uitzichten.
Dat gaf voor de fotografen mooie
plaatjes.

Start Dorpentocht regenachtig
na wekenlange droogte!

Regio - De 1100 deelnemers aan
de 34e versie van de Dorpentocht
hebben een regenachtig begin gekend. Het is 15 weken droog en uitgerekend de dag van de Dorpentocht regent het van 9.30 tot 12.00
uur. Een slechter begin kon het bestuur zich niet bedenken. De deelnemers die wel startten hebben een
leuke dag gekregen, want na 12.00
uur werd het droog en was het lekker fietsweer. De startposten van
de Dorpentocht waren dit jaar: Amstelveen, Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis, Kamerik, De Hoef en Nes aan
de Amstel. Ondanks het slechte begin kozen veel deelnemers voor de
traditionele afstand van 55 kilometer. Uiteindelijk kon men tijdens de
route, na de post Mijdrecht, nog besluiten om alsnog voor de 35-kilometer afstand te kiezen.
Uitnodiging
Veel Dorpentochtfietsers hadden
gehoor gegeven aan de persoonlijke uitnodiging die in mei bij hen op
de deurmat was gevallen. De organisatie had hiervoor ruim 4000 folders met aankondiging van deze inmiddels overbekende fietstocht ver-

spreid. Iedereen die namelijk na de
tocht zijn naam en adres bij de organisatie achterlaat mag het volgende jaar op zo’n persoonlijke uitnodiging rekenen. Maar veel deelnemers hebben zich enthousiast laten maken door de persberichten in
de regionale kranten in de weken
ervoor of door het interview met de
voorzitter van de Stichting Dorpentocht voor RTV Noord-Holland. Voor
het geld hoefde men het in ieder
geval niet te laten. Voor een bedrag
van slechts 4,00 euro of voor 3,00
euro in de voorverkoop bij de boekhandelaren Bruna in Hoofddorp en
Aalsmeer, Mondria In Mijdrecht,
Van Hilten in Uithoorn en De Twister
in Amstelveen kon men deelnemen
aan ‘dé recreatieve fietstocht van
het jaar’ voor Amstelveen en omstreken; de fietstocht voor het gehele gezin, maar ook voor de sportieve fietser.
Hoofdpost
Als men op de hoofdpost te Amstelveen startte, dan gingen de beide afstanden dit jaar eerst via de
nieuwbouwwijk Westwijk Zuid Oost
naar de startplaats Uithoorn. Van-

daar ging het via een verrassende omweg naar Mijdrecht. Na de
stempelpost in Mijdrecht konden
de deelnemers bij de splitsing kiezen voor de 35- of de 55 km. De korte afstand ging door het buitengebied van De Ronde Venen naar de
Kromme Mijdrecht. Bij het pannenkoekenrestaurant moest men de
volgende stempel halen. De lange afstand ging door naar Wilnis. En vandaar langs het water en
door de weilanden. Men kwam uit
bij het nogal onbekende Spengen.
Voorbij Spengen ging de route door
naar Kamerik. Dit was tevens het
verste punt van deze route. Vervolgens kwam men via een smal paadje langs het riviertje De Grecht uit
bij de controleplaats naast de sluis
van Woerdense Verlaat. Vanaf hier
ging de tocht ook langs De Kromme Mijdrecht tot aan hetzelfde pannenkoekenrestaurant. Hier kwam
de 55 km en de 35 km afstand weer
bij elkaar. Vervolgens ging de route naar Uithoorn en langs het water naar Nes aan de Amstel. Na deze stempelpost fietsten de deelnemers via een nieuw fietspad langs
een golfterrein in aanleg terug naar
de hoofdpost in Amstelveen.

Goed doel
Dan waar het allemaal om te doen
was. Het Goede Doel van dit jaar
was de stichting Gilat. Deze stichting stelt zich ten doel om een kindertheater in het Emma Kinderziekenhuis AMC te realiseren. Dit kindertheater moet voor de patiëntjes een droomwereld creëren waar
ze alle pijn en narigheid even kunnen vergeten. Het moet een centrale plaats in het ziekenhuis krijgen
waar kinderen gewoon kind kunnen zijn. De faciliteiten moeten zo
gecreëerd worden dat alle kinderen SAMEN iets beleven. Of ze nou
op een theaterstoel zitten of in een
rolstoel. Of zelfs misschien in een
bed moeten liggen. Alle patiëntjes,
hun vriendjes en vriendinnetjes of
broers en zussen moeten mee kunnen gaan naar een voorstelling. Gewoon, zoals ‘in het echt’. Dit is het

Fietsen
De beide afstanden moesten met
een routebeschrijving worden gefietst, maar waren gelijktijdig geheel
‘uitgepijld’ met de bordjes met het
bekende Dorpentochtlogo. De organisatie had zelfs op grote kruisingen waarschuwingsborden voor het
autoverkeer geplaatst ‘Pas op, fietstocht’. Mede hierdoor zijn er geen
ongelukken gebeurd. Een paar
deelnemers hadden pech en kregen een lekke band. Een enkeling
had geluk bij dit ongeluk en werd
geholpen door de vrijwilligers van
één van de maar liefst vier ‘bezemwagens’ die door de Stichting Dorpentocht waren geregeld.

magische van wat theater met zieke
kinderen doet. Theater is een medicijn dat niet door een arts kan worden voorgeschreven.
Op zondagavond, direct na de fietstocht, kon de voorzitter van de Dorpentocht, de heer Marco de Knegt,
in aanwezigheid en onder luid applaus van alle vrijwilligers -symbolisch- een bedrag van 3.000,00 euro
overhandigen aan vertegenwoordiger van de Stichting Gilat, die deze
gift met gepaste dankbaarheid aan-

vaardden.
Onvermeld
In dit verslag mag niet onvermeld
blijven, dat deze fietstocht niet mogelijk was geweest zonder de bijna
50 vrijwilligers.
De organisatie van de Dorpentocht
bedankt alle vrijwilligers die op de
één of andere manier hebben geholpen om deze recreatieve fietstocht te doen slagen.
Maar de grootste dank gaat uit naar
de vele fietsers die deze tocht ge-

fietst hebben. Want alleen dankzij hen was het mogelijk om zo’n
groot bedrag aan het goede doel te
schenken.
Kortom, het was opnieuw een fietstocht waar zeer vele mensen met
veel plezier op zullen terugkijken.
De volgende, 35e, dorpentocht is op
zondag 3 juni 2012.
En dat wordt weer een jubileumtocht met extra spektakel. Zet deze datum dus alvast in uw agenda?
Het bestuur van stichting Dorpentocht ziet u graag terug.
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die
zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Mijn (Ballenjongen)Held
Mijn zoon Daniël (14 jaar) loot in voor de selectiedag ballenjongen/meiden voor het Nederlands
Voetbalteam op 27 mei 2011. Hij is dolenthousiast. Op zich niet zo bijzonder, maar wel voor Daniël. Hij heeft namelijk klassiek autisme en een
licht verstandelijke beperking. Hij heeft een matige conditie en hij is motorisch niet zo vaardig. Als
moeder heb ik hem gesteund toen hij vroeg of hij
zich hiervoor op mocht geven en zijn we samen
‘brutaal’ geweest en hebben we zijn inschrijving
via de website van ING geregeld.
Voorzichtig verifieer ik bij Daniël of hij begrijpt
wat hij van die dag/avond kan verwachten: veel
mensen, drukte en lawaai, je moet hard je best
doen en het wordt fanatiek sporten. Maar Daniël
is overtuigd en treedt het evenement zonder enige schroom tegemoet. Dus ruim op tijd melden
we ons aan in de sportkantine van AFC in Amsterdam. Om kwart voor vijf nemen we samen met
een kleine 200 junioren voetballers, hun ouders,
begeleiders, familie en vrienden plaats op de tribune. We worden toegesproken door een woord-

voerder van ING, de grote sponsor van het festijn. Daarna spreken Ronald de Boer en Ronald
Witsche de voetballers toe. Ze vertellen waar op
gelet gaat worden. Dat het behalve om balvaardigheden ook draait om goed kunnen samenwerken en dat je plezier uitstraalt. Ook wordt gezegd
dat uit de 200 kandidaten slechts 14 gelukkigen
zullen worden geselecteerd. Uiteraard wensen de
grote voetbalhelden de aspirant ballenjongens en
–meiden veel plezier en succes toe. De kinderen
worden gevraagd om vanaf de tribune het veld op
te komen en over het hek met de reclameborden
te klimmen en hun groep op te zoeken. Een eerste obstakel moet Daniël nemen. Hij vraagt of ik
hem kan helpen. “Nee Daniël, dat zal je zelf moe-

ten doen.” Eerder heb ik al de veters van zijn voetbalschoenen gestrikt, want dat is te moeilijk voor
hem. Ik zie de paniek in zijn ogen. Bijna heb ik
spijt, maar Daniël vermant zich en klimt op zijn
manier over deze hindernis. Ik vind hem een kanjer! Onder begeleiding van de grote voetbalhelden wordt de warming-up gedaan. Voor Daniël is
dat al een work-out, hij loopt weliswaar achteraan, maar hij doet zijn best en heel goed mee. Na
de warming-up verdelen de 14 ploegen zich over
twee sportvelden waar op elk veld 8 spellen zijn
uitgezet. Daniël zijn ploeg start met een estafette-spel. Zonder bal, met bal en dribbelend leggen drie groepjes een zigzaggend parcourtje af.
Ik heb Daniël nog nooit zo hard zien werken, wat
een inzet! Hij legt het af tegen zijn ploeggenoten,
maar het lijkt hem niet te boeien. Hij straalt fanatisme, opgewondenheid en bovenal plezier uit. Na
één spel is Daniël al doodop, maar hij laat zich
niet kennen en gaat door met een gedrevenheid
die mij verbaast. Hij moedigt zijn ploeggenoten
aan en doet zelf heel hard zijn best om een goede
prestatie neer te zetten. Na ruim een uur
is het pauze en krijgen de sporters broodjes en limonade in de sportkantine. Ruim
een half uur later komen de kinderen het
veld weer op. Ik vrees even dat ik zijn
voetbalschoenen moet veteren, maar dat
heeft Daniël zo blijkt zelf geregeld. Goed
zo jongen! Stoer betreedt hij het veld en
rent als eerste achter zijn begeleider/trainer het veld op. Ze starten met een potje
voetbal samen met Ronald de Boer. Dat is
natuurlijk supergaaf! Naarmate de avond
vordert slaat de vermoeidheid toe. Hij
schiet nog wel op doel, maar zelf keepen
wordt hem teveel. Hij geeft er een andere
invulling aan en werpt zich op als ballenjongen. En daar draait het toch eigenlijk
om. Hij haalt de ballen die zijn ploeggenoten verder weg schieten. Op zijn laatste benen neemt hij in drie keer de laatste hindernis: de opblaasstootband waarbinnen een voetbalveldje is gesitueerd en
het laatste potje voetbal wordt gespeeld. Met opgeheven hoofd en blij verlaat hij na 2 keer een uur
fanatiek sporten het veld en in een drafje volgt
hij zijn begeleider weer naar het hoofdveld. Na de
bekendmaking van de geselecteerden ontvangen
alle deelnemers een diploma en een voetbal. Daniël behoort niet tot de happy few van geselecteerde ballenjongen/-meid, maar wat is hij blij! Ik
ben beretrots op Daniël: voor inzet en plezier verdient hij van mij absoluut een eerste prijs. En waar
ik het meeste trots op ben is zijn doorzettingsvermogen. Je hebt het hem toch maar geflikt Daniël,
super! KDO G1 is trots op zo’n keeper.

Bewoners Ebro bedanken
slager Gert Stronkhorst
Uithoorn – Vorig jaar organiseerde
slager Gert Stronkhorst uit Uithoorn
een wedstrijd waarbij je als buurt,
of als familie een geheel verzorgde
bbq kon winnen. Je moest in je eigen woorden aangeven waarom jij
vond dat jouw buurt of jouw vereniging zo’n bbq verdiende. Een van de
winnaars was de Ebro buurt in Uithoorn en vorige week zaterdag was
het dan zover. Na weken van voorbereiding is het buurtfeest van de
Ebro zeer geslaagd geweest. De opbouw van de tenten begon al om
11.00 uur en om 15.00 uur kwamen
de eerste nieuwsgierigen al kijken.
Het enorme springkussen stond er
al en er waren o.a. grote skelters
voor de kinderen. Het weer speelde
niet helemaal mee, maar dat mocht
de pret niet drukken. Om 17.00 uur
werd er een skelterrace gehouden
met echte bekers als prijzen. Rond
18.30 uur begon de BBQ. Om 23.00
uur was het weer voorbij. “Al met al
zijn er zo’n 60 volwassenen geweest
en 30 kinderen. Iedereen was zeer
enthousiast en de meesten willen
volgend jaar weer een buurtfeest!
Veel dank is de Ebro buurt verschuldigd aan de op- en afbouwers, de
buren die water en elektriciteit beschikbaar hebben gesteld en de
stichting waar zij de attributen konden huren tegen een redelijke prijs
zoals de tenten en het springkussen. Speciale dank gaat ook uit naar
Keurslager Gert Stronkhorst. Dankzij zijn uitgeschreven wedstrijd konden we met een heerlijke BBQ voor
50 personen een mooie basis voor
dit feest leggen”, aldus de buurtbewoners.

Opa en Omadag op de Fontein
Uithoorn - Juf Linda, de stagiaire
in groep 4a van de Fontein, bedacht
samen met de kinderen een leuk
onderwerp voor haar leerarrangement. Het schoolleven in de tijd van
Ot en Sien. De kinderen van groep
4a hebben een hele week les gehad over het schoolleven van vroeger. Als je aan vroeger denkt, denk
je aan opa’s en oma’s. Woensdag
1 juni was er dan ook een Opa en

Omadag. De kinderen hadden in de
week ervoor al uitnodigingen gemaakt om hun grootouders voor deze dag op school uit te nodigen. Na
de ontvangst met een lekker kopje koffie was er eerst een spelletje
bingo. Natuurlijk deden de kinderen met hun opa en oma mee. Daarna waren er allerlei spelletjes zoals
sjoelen en spijkerpoepen. Ook hebben de kinderen aan hun opa en

oma laten zien wat zij leren op de
computers. De opa’s en oma’s vonden het allemaal prachtig om te zien
en waren erg onder de indruk. Als
afsluiting hadden de kinderen nog
wat vragen over vroeger. Over welke
straf opa en oma vroeger op school
kregen en welke spelletjes zij het
leukste vonden.
Al met al was het een zeer geslaagde ochtend!

Annemieke Leegwater, Uithoorn

Ons Uithoorn:

‘Gemeenteraad accordeerde vage
bezuinigingsvoorstellen’
Uithoorn – Het College van Uithoorn, bestaande uit VVD, DUS! en PvdA, heeft haar beleidsplan voor de periode 2012-2015 ontvouwd. Het
plan schetst een somber beeld van de financiële positie van de gemeente en bevat 56 voorstellen voor bezuinigingen. Dit plan is op 26 mei door
een meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd. Ons Uithoorn stemde tegen, vanwege de
vaagheid van een belangrijk deel van de 56 bezuinigingsvoorstellen. Bij diverse voorstellen kun
je je namelijk afvragen: Is het in de praktijk wel
uitvoerbaar? Zo ja, wordt het gewenste bezuinigingsbedrag wel behaald? En wat zijn de exacte
gevolgen voor de samenleving? Zolang dit soort
aspecten onduidelijk zijn, kun je dan wel instemmen? Wij vinden van niet! Wat ons ook stoorde
is het volgende. Vooraf was afgesproken dat het
college een groslijst zou opstellen voor bezuinigingen met een omvang van 3,2 miljoen, waaruit
de raad voor een bedrag van 2,4 miljoen zou kunnen selecteren. Het college hield zich niet aan die

Wie weet wie
deze vrouw is?
Wie weet wie deze mevrouw op bijgaande foto is.
Deze foto is afkomstig uit mijn ouderlijk huis. Mijn
moeder Aleides van Rijn–van Doorn, wist wie ze
was,maar ik ben het toen vergeten op te schrijven.
Dom, want nu jaren later zie je de waarden er pas
van in. Ik denk dat deze vrouw ergens in een gezin meewerkte omgeving Mijdrecht of Wilnis. De
foto is gemaakt rond 1910. Mijn ouders en ook ik
hebben gewoond in Vrouwenakker, direct naast
de Vrouwenakkerse brug. De familie woont er nu
nog. Misschien dat ik iemand blij kan maken met
deze foto. Ikzelf woon in Het Hoge Heem in Uithoorn. U kunt u melden als u iets meer over deze
foto weet bij de redactie van deze krant,
Mevrouw A.M. Hoes van Rijn , Uithoorn

afspraak en bood de raad uiteindelijk geen keuze.
Wordt de rol van de raad dan gemarginaliseerd
of niet? Op zich kan Ons Uithoorn zich vinden in
ombuigingen. Want met het college willen wij een
solide financieel beleid. Dit betekent bijvoorbeeld
dat inkomsten en uitgaven op lange termijn in balans zijn, en dat de reserves niet gebruikt worden
om de structurele tekorten te dekken. Ons voorstel was dat het College alsnog haar voorstellen
concreet maakt in termen van uitvoerbaarheid, financieel effect en gevolgen voor de maatschappij
en bovendien keuzemogelijkheden biedt.
Een motie met deze strekking werd verworpen, want de coalitiepartijen VVD, DUS! en PvdA
stemden tegen. Dat voorspelt niet veel goeds voor
november aanstaande, als het college haar begroting 2012 zal indienen.
Benno van Dam
Fractievoorzitter Ons Uithoorn

Podiumochtend bij de Kajuit
Uithoorn - Gedurende het hele
schooljaar treden de kinderen van
de Kajuit elk kwartaal op voor elkaar en voor de leerkrachten. Ze leven zich dan uit in zang, dans, musical, toneel etc. Niet alleen de leerlingen genieten hier heel erg van, ook
de leerkrachten beleven veel plezier
aan de voorbereidingen en de uitvoering hiervan. Maar wat is er leuker dan op te treden voor een groot
publiek en alle papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s ook te laten meegenieten? En daarom werd ook dit jaar,
net al voorgaande jaren, een podiumochtend georganiseerd voor de
familieleden van de kinderen.
Afgelopen woensdag was het zo-

ver! Terwijl de kinderen zich omkleden en daar waar nodig geschminkt
worden, komt het eerste publiek de
grote hal al binnen.
In verschillende etappes zijn er diverse voorstellingen te zien. Zo zijn
er kleuters die met elkaar een heel
verhaal zelf voordragen en moeilijke acrobatische trucs uitvoeren. De
kinderen van groep drie schitteren
in een minimusical over de boerderij. In groep vier wordt er vooral veel
gedanst; de meiden hebben zich laten inspireren door Shakira en de
jongens zijn ware imitaties van Justin Bieber. En ook het knappe pantomime-spel levert een groot ap-

plaus op! De kinderen van groep 6
geven een spectaculaire muziekvoorstelling, maar dan zonder instrumenten; alle geluiden maken zij
met hun stem!
En natuurlijk hebben ook de kinderen van groep 5 en 7 hun talenten
laten zien aan de trotse papa’s en
mama’s.
De podiumochtend was een groot
succes en de leerkrachten vermoeden dat het welbekende televisieprogramma ‘Holland has got Talent’
zich de komende jaren voorlopig
geen zorgen hoeft te maken over
het aantal inschrijvingen!
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Schoolvoetbal 2011

Kwikstaart meisjes toppie
Uithoorn - Op woensdag 9 maart
werd de eerste wedstrijd gespeeld
bij sportpark de Randhoorn in Uithoorn en de Kwikstaartmeisjes eindigden met 7 punten op de eerste
plaats. Dat betekende dat ze doorgingen naar de finale op vrijdag 8
april ook in Uithoorn. Deze wedstrijden werden met zoveel inzet gespeeld door de meiden dat ze weer
als eerste eindigden. De kurken van
de champagneflessen schoten eraf
want, wat ook het mooiste was, was
dat ze door mochten naar de Regiofinale Amstelland bij FC Abcoude. Op 18 mei was het dan zover! De
Kwikstaartmeisjes vertrokken met
veel enthousiaste ouders naar Abcoude. Ook meester Henry en conciërge Winnie waren net als de andere wedstrijden weer van de partij.
Ook het jongensteam van de Kwikstaart was doorgedrongen tot de
regiofinale. Dus het kleurde in Abcoude oranje. De meisjes hadden
met elkaar het gevoel dat het allemaal wel eens moeilijker kon gaan

worden. Maar zij lieten zich echt
niet uit het veld slaan door de Piusschool, de Bekemaschool, de Vinkebaan en de Karel Eymanschool. Van
de 4 wedstrijden werden er door de
meiden 3 gewonnen en 1 gelijkgespeeld. De prijsuitreiking was om
17.00 uur en heel het clubhuis kon
meegenieten van het gejuich, want
dit meisjesteam mocht door naar
de werkeenheidsfinale west 1 in Almere. Zij hoorden al meteen dat er
nog nooit een meisjesteam van de
Kwikstaart zo ver is gekomen met
schoolvoetbal. De meisjesj hadden
zo iets van ‘al halen wij het eind niet,
dit is al een hele prestatie van de
meiden in de Kwikstaart geschiedenis’. Meester Henry die altijd alles zo
goed regelt met schoolvoetbaltoernooien, verdient ook zeker een dikke pluim. Als we voor de zoveelste
keer weer eens een mail stuurden
met een vraag kwam er altijd meteen een antwoord terug. En laten
we conciërge Winnie niet vergeten
die er elke keer weer voor zorgt dat

de meiden een schoon en fris tenue
hadden.
Goede moed
Om 13.45 uur kwamen de Kwikstaarters aan in Almere, ze moesten
tegen de St. Henricus uit Amsterdam, Beekvliet uit Velserbroek en
de Olijfboom uit Almere. Na een bespreking gingen ze vol goede moed
het veld op. Hun eerste tegenstander was St. Henricus. Ze merkten eigenlijk al dat het zwaar werd; niet
alleen door het warme weer maar
ook door veel geoefende speelsters.
Ze stonden in de eerste helft 1-0
achter maar de meiden bleven er
voor vechten ondanks de 2-0 achterstand. Vijf minuten voor tijd
maakte Mona nog een mooi doelpunt, maar helaas was het niet voldoende, eindstand was 2-1. Na een
kwartier rust moesten ze tegen de
Beekvlietschool, ze hoorden al dat
ze de vorige wedstrijd hadden gewonnen. Ook weer een hele zware
wedstrijd, er zaten meiden bij van

de tegenpartij waar niet van te winnen viel. Een meisje werd zelfs door
de KNVB opgemerkt. Deze wedstrijd werd zonder doelpunten van
Kwikstaartzijde verloren met 3-0. Ze
konden geen eerste of tweede meer
worden, maar waren het met elkaar
eens dat de laatste wedstrijd met lof
gewonnen zou worden. Deze middag zat er geen winst voor de Kwikstaart meiden in, hoe ze ook speelden, met zoveel inzet werd de laatste wedstrijd jammer genoeg ook
verloren. Het schoolvoetbaltoernooi
zat er op maar de meiden hebben
tot de laatste wedstrijd laten zien
dat dit team een superteam is. Ze
begonnen 3 jaar geleden met het
schoolvoetbaltoernooi als kleine en
onervaren speelsters, en ze zijn geeindigd als erg groot en zeer ervaren speelsters. De coach aan het
woord: ‘Als coach heb ik dit team
ook 3 jaar lang tijdens het schoolvoetbaltoernooi mee mogen maken, en er ook geen seconde spijt
van gehad. Al zal ik een traan laten,
want dit team uit groep 8 zal nooit
meer meedoen met het schoolvoetbaltoernooi van de Kwikstaart. Dit
zijn de meiden die in de geschiedenisboeken van de Kwikstaart zullen staan MONA: harde werker,
SOPHIE: top keepster, ELISA: ster-

ke achterhoede, ILEEN: sterke middenvelder, MIRTE: vechtster, IRIS:
niet te houden, JUUL: kan op elke

plek staan, EVELIEN: daar kom je
niet zomaar langs, XAMIRA: sprintster van het veld.

Thamen Rookies winnen weer!

Nationale Buitenspeeldag brede school:

De Kwakel - Met heel veel thuispubliek langs de lijn kwam zaterdag 4
juni jl. Quick Amsterdam op bezoek
bij de Thamen rookies. Door het
Hemelvaartsweekend waren beide
teams niet helemaal volledig, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Thamen had hulp van Zev die normaal in het Major team van Thamen
uitkomt en Quick had 3 spelers bij
zich. Met hulp van telkens één andere Thamen speler bij Quick konden de jongens leuk 4 tegen 4 spelen.
Daardoor was er veel te doen in het
veld en hadden de jongens veel balcontact. Ook aan slag ging het uitstekend. Zev sloeg wel vier homeruns (waarvan er ook 1 bij Quick
meetelde) en ook Kai wist de toss

bal vier keer in het buitenveld te
slaan. Natuurlijk waren er ook weer
mooie klappen, homeruns en nullen
van Aleks, Luuk en Lendrick. Tijdens
de wedstrijd was er ook nog even
tijd voor de limonade, want het was
wel erg warm.
En het goede nieuws... de Thamen
Rookies hadden weer gewonnen,
nu met 11-10.
Komend weekend zijn de Rookies
vrij in verband met Pinksteren en op
zaterdag 18 juni spelen zij een toernooi bij TIW/Survivors te Diemen.
Lijkt het je ook leuk om te honkballen, dan ben je van harte welkom op
de training. De sport is prima toegankelijk voor meisjes en jongens!
Meer informatie is te verkrijgen bij:
info@thamen.info

Een schot in de roos
Uithoorn - Op woensdag 1 juni was
het beeld op kinderzender Nickelodeon letterlijk ‘op zwart’! Daarmee
werden kinderen en jongeren gestimuleerd om naar buiten te gaan.
Want lekker buiten spelen en sporten is goed voor de ontwikkeling van
kinderen en is vooral heel erg leuk.
Zoals in veel gemeenten werd er
ook in Uithoorn een Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. Het
parkeerterrein van de brede school
Legmeer was woensdag 1 juni door
de drie combinatiefunctionarissen
van de Gemeente Uithoorn omgetoverd tot een megabuitenspeelplaats. Vanaf 12.15 uur speelden
ca. 200 buurtkinderen in de leeftijd

Sprintsters van AKU laten
hun goede vorm zien

van 4 t/m 12 jaar lekker buiten met
vriendjes of klasgenootjes. Tijdens
deze geslaagde zonnige dag, waarbij ook de ouders zeer actief meededen, konden kinderen steltlopen,
vier op een rij spelen, de parkeerplaats ‘pimpen’ en nog veel meer!
Maar vooral de 21m. lange stormbaan van Jafrem verhuur was een
schot in de roos.
Dankzij de hulp van drie stagiaires
van de brede school Legmeer, de
financiële steun van Buurtbeheer
Legmeer en de EHBO-post was
de Uithoornse Buitenspeeldag een
groot succes. Voor herhaling vatbaar!

Uithoorn - De sprintsters van AKU
zijn het atletiekseizoen voortvarend
gestart. In verschillende nationale
en internationale wedstrijden hebben de meiden al veel goede prestaties laten zien.

Thamen honkbal 1 wint
wedstrijd overtuigend
De Kwakel - Na een aantal moeizame overwinningen de laatste weken wisten de honkballers afgelopen donderdag (Hemelvaartsdag)
eenvoudig de overwinning binnen
te halen.
Deze keer was het Gijs Rikken die
als pitcher de opdracht had gekregen om de slagploeg van Zuidvogels uit Huizen in bedwang te houden. Dat hij in vorm was liet hij goed
zien. In de 27 slagbeurten die Zuidvogels gekregen heeft wisten er
maar zes spelers het honk te bereiken. Door het goede veldspel van
Thamen en de pitching van Gijs zes
keer 3 slag wist Zuidvogels maar 1
punt te scoren.
Thamen had van de coach Marlon

Frolijk de opdracht gekregen om
door middel van het agressief slaan
van de bal veel punten te scoren.
De eerste twee inningen lukte dat
goed en wist Thamen gelijk 6 punten te scoren. De volgende 3 inningen was de scherpte aanslag er een
beetje af.
In de zesde inning begon Thamen
weer te draaien door een goed opening van Ernstjan Koole. Het hoogte punt was de homerun van Gijs
Rikken die duidelijk de beslissing
maakte in deze wedstrijd. Uiteindelijk is de score 14-1 in het voordeel
van Thamen geworden.
Aankomende zondag 12 juni speelt
Thamen om 14.00 uur thuis tegen
Quick uit Amsterdam.

Bridgedrives van deze
zomer gaan vlot van start
Uithoorn - Gelijk een A en een B
lijn gaven de grote belangstelling
aan voor de bridgedrives van deze
zomer. Dat de kansen op een ereplaats volledig open liggen moge
blijken uit de uitslag, die soms toch
wel wat verrassend was.
Joop van Delft & Toon Overwater
zetten drie gerenommeerde clubgenoten in de A-lijn op zo’n grote afstand dat die met percentages onder de 45 % niet meer in het stuk
voorkwamen. Ze haalden zo de flessen wijn binnen met hun eerste
plaats van 59,90%.
Marja & Kees Mooij werden keurig
tweede met 58,33% en ook Wouda
Roos steeg met Gijs de Ruiter boven
zichzelf uit als derde met 54,69%.
Mieke & Kees de Koning volgden
als vierde met 53,65% en Ada van
Maarseveen plaatste zich met Cobie Bruine de Bruin ook bij de top

vijf met 51,04%. In de B-lijn verraste
Mieneke Jongsma, gesteund door
To van der Meer, met een overwinning met zelfs 64,58%. Ook voor Ans
Voogel was het met partner Atie de
Jong een topavond als tweede met
59,38%. Wan & Atie Overwater werden derde met 53,65% en Lous Bakker liet met Debora van Zantwijk
de fysieke perikelen achter zich als
vierde met 53,13%. Tenslotte scheen
de zon ook uitbundig voor Mieke
Peeters & Map Kleingeld die zich
keurig bij de beste vijf schaarden
met 52,60%. Woensdagavond 8 juni
volgt de volgende avond in de barzaal van sporthal de Scheg. Aanvang 19.45 uur en inschrijven aan
de zaal tussen 19.15 en 19.30 uur.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats,
schrijf dan in per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon 06
17240344, kosten 5 euro per paar.

Eva Lubbers startte zaterdag 4 juni
tijdens een internationale meeting
in het Belgische Oordegem. De Uithoornse liet vorig weekend tijdens
de Fanny Blankers Koen Games
al zien in goede vorm te zijn, maar
door de harde wind kwam een snelle tijd nog niet op de klokken.
Als voorbereiding op de 200 meter
liep Eva in het begin van de dag een
goede 100 meter in 12.11 sec. Ze
komt met deze tijd dicht in de buurt
van haar persoonlijk record van
11.99 sec. Op de 200 meter heeft
Eva als doel om zich te kwalificeren
voor het EK junioren, dat gehouden zal worden in Estland. De limiet
vanuit de Atletiekunie is gesteld op
24.31 sec. In Oordegem had Eva
goede internationale tegenstand en
kwam, met tegenwind, erg dicht in
de buurt van de limiet. De AKU atlete liep een tijd van 24.43 sec. Dit
geeft erg veel vertrouwen voor de
komende wedstrijden. Zaterdag 11
juni zal Eva van start gaan tijdens de
Gouden Spike in Leiden.
Knieblessure
Linda van Rossum, die na een lange knieblessure weer helemaal terug is stond zondag 5 juni aan de
start in Amstelveen. Linda die net
haar eindexamen HAVO heeft afgerond stond in Amstelveen in de stromende regen bij het verspringen. In
haar eerste poging kwam Linda tot
een afstand van 5.11 meter.

len liep een zeer goede race en kon
het laatste en zwaarste deel van de
race goed doorkomen. Ondanks de
verzuring bleef ze de hordes goed
aanvallen en kon ze haar snelheid
behouden. Helen finishte in Utrecht
in een nieuw persoonlijk record van
64.88 sec.
Met deze tijd staat Helen in de top
10 op de nationale ranglijst.
Jip Mukanay is tijdens het hinkstapspringen nog op zoek naar haar
goede aanloop, waardoor ze nog
niet tevreden is over haar prestaties. Zondag 12 juni zal Jip tijdens
de Battle of the B’s weer in actie komen. In
Aandacht
Utrecht kwam Jip sinds lange tijd
weer in actie bij het verspringen. De
AKU atlete liet zien dat ze de afgelopen maanden veel aandacht heeft
gelegd op snelheidstrainingen en
kwam tot een mooie afstand van
4,90 meter. Met deze afstand komt
Jip weer in de buurt van haar persoonlijk record.
Lotte Lubbers liet in april al zien
dat ze een goede voorbereiding
heeft gedraaid door in haar eerste wedstrijd een persoonlijk record te springen. Begin mei is Lotte samen met Jip en Helen op trainingskamp geweest in Portugal.
Hier heeft zij veel specifieke trainingen gedraaid, waarin haar progressie duidelijk naar voren kwam. Vrijdag 20 mei kwam Lotte in Hoorn tot
een nieuw persoonlijk record van
4,69 meter. Dit is ruim een halve meter verder dan haar persoonlijk record uit 2010.

Deze afstand gaf haar een tevreden gevoel, aangezien ze niet perfect op de afzetbalk uitkwam. Op
de 200 meter was Linda gebrand op
een snelle tijd rond de 26 seconden.
Linda kon zich helaas niet optrekken aan haar concurrenten en liep
na 20 meter solo naar de finish. Linda eindigde in nieuw persoonlijk record van 26.06 sec. Vrijdag 27 mei
liet de AKU atlete in Utrecht al zien
dat ze goed in vorm was, door op de
100 meter haar persoonlijk record
aan te scherpen tot 12.80 sec.

Simone de Jong kwam afgelopen
maand tijdens de competitiewedstrijden in Alkmaar en Amstelveen
in actie. In Alkmaar kwam Simone
bij het verspringen tot een nieuw
persoonlijk record van 4.96 meter. Een erg goede prestatie, zeker
gezien omdat de ALO studente de
laatste maanden minder heeft kunnen trainen door een druk studieprogramma. De atlete uit Mijdrecht
die vorige jaar de bronzen medaille
tijdens het NK veroverde sprong in
Amstelveen een afstand van 10.26
meter bij het hinkstapspringen.

Helen van Rossum liep in Hoorn tijdens het nationale baancircuit al
een mooi persoonlijk record van
66.06 sec op de 400 meter horden.
De atlete uit Mijdrecht kwam tijdens
de trackmeeting in Utrecht weer in
actie op de 400 meter horden. He-

De komende maand zullen de atletes, die ondersteund worden door
Intersport DUO, schoenenspecialist
Schiedon en fysiotherapiepraktijk
Plexus, zich richten op het NK junioren, wat begin juli in Alphen aan de
Rijn zal plaatsvinden.

UITHOORNAARS DOEN HET GOED IN FRANKRIJK

Bains-les-Bains/Uithoorn -De 58 jarige Leo van
Beek, geboren in Kudelstaart, en zijn 57 jarige Uithoornse echtgenote Mery Bruines zijn 3 jaar geleden naar Frankrijk verhuisd om daar een nieuw
leven te beginnen. ,,Veel gasten vragen ons of we
niet in een televisie programma als ‘het roer om’
willen vertellen over onze belevenissen”, vertelt
Mery. ,,Maar dat zal niet gebeuren, omdat wij alles
goed voorbereid hadden en niet een bouwval hebben gekocht. Natuurlijk moest er wel het een en
ander aan het voormalig hotel gebeuren, maar dat
was te overzien. We gingen voor een ander leven
en niet voor kommer en kwel.”
Leo: ,,Zo’n 5 jaar geleden kreeg ik van mijn toenmalige werkgever te horen dat het bedrijf, een multinational in o.a. ziekenhuisapparatuur, ging centraliseren. Ik was daar financieel manager en de gehele
Europese boekhouding zou voortaan in Ierland gevoerd gaan worden. Dit hield in dat mijn werk zou
ophouden. Als je 55 bent, liggen de banen niet meer
voor het opscheppen, maar het positieve hiervan
was dat de wegen eigenlijk open lagen om wat anders te gaan doen. Wij waren al op zoek naar een
vakantiewoning in Frankrijk, maar nu kon dat een
heel ander uitgangspunt worden. Niet alleen in de
vakantie naar Frankrijk, maar permanent in Frankrijk
gaan wonen. In 1999 waren we ook al bezig geweest
om een klein kasteeltje te kopen, maar om diverse
redenen hebben we toen afgehaakt. Toch bleef het
bij ons kriebelen en nu bleek dan dat de tijd rijp was
om iets anders te gaan ondernemen.”

Zoektocht
Leo: ,,We wilden op een niet te grote afstand van
Uithoorn een pand kopen dat geschikt zou zijn om
een chambres d’hôtes in te gaan beginnen. Niet langer dan een dag rijden, want we wilden de ‘feeling’
met onze familie en vrienden houden. Ook wilden
we niet naar het zuiden omdat het daar erg warm is.
Als je vakantie hebt is dat natuurlijk heerlijk, maar als je je

normale leven leidt, dan is het toch iets anders. We
voelden ons nog te jong om achter de geraniums
te gaan zitten en het was altijd de droom van Mery
om een hotelletje te beginnen. Na een maandenlange zoektocht zijn wij uiteindelijk in de Vogezen terechtgekomen, in het kuuroord plaatsje
Bains-les-Bains. Dit ligt op 630 kilometer vanaf
Uithoorn, dus prima in een dag te doen. Het pand
wat we uiteindelijk gekocht hebben, was een
voormalig hotel met 21 gastenkamers. Het hotel
was tot de jaren 80 volop in gebruik. De gasten
die hier kwamen waren voornamelijk mensen
die een kuur in Bains-les-Bains volgden. Bainsles-Bains is bekend om zijn genezende bronnen met name geschikt voor reuma- en hartpatiënten. Zo’n kuur duurt 3 weken en wordt
zelfs door de Franse ziektekostenverzekering V
ielavie
vergoed. Doordat er steeds meer appartementen en studio’s kwamen, verloor het hotel zijn
glans en sloot het uiteindelijk zijn deuren. Wij
wachten
hebben het pand van een Nederlander gekocht die wat er op tafel komt. Wij heber al veel aan verbouwd had. Maar er bleef nog ge- ben altijd een 3 gangen diner waarbij wij zo veel
noeg over om je daar dagelijks mee bezig te kunnen mogelijk rekening houden met de wensen van onze
houden. Gelukkig heb ik behalve een financiële ook gasten. Bij een reservering vraag ik dan ook altijd of
nog een bouwkundige achtergrond.”
er nog bepaalde gerechten zijn die men liever niet
eet. Verder laten we onze gasten de keuze of zij aan
onze zogenaamde aanschuiftafel, waar je met z’n
tienen aan kunnen zitten, willen eten of dat zij apart
Mery vervolgt: ,,Ja, het was altijd mijn droom om een aan een tafeltje willen zitten. Meestal eten wij niet
camping of een chambres d’hôtes te beginnen. Niet mee met de gasten omdat ik mijn aandacht aan het
een groot hotel omdat ik het juist leuk vind om aan- koken wil geven. Alleen kom je er niet altijd onderuit
dacht aan de gasten te geven en voor hen te koken. om niet mee te eten, zeker niet als het gasten zijn die
En dat kan door de kleinschaligheid van een cham- hier al verschillende keren zijn geweest en waar je
bres d’hôtes waar je 5 gastenkamers en 2 apparte- een band mee opgebouwd hebt. Inmiddels zijn dat
menten mag hebben.
er al aardig wat en we hebben hier dan ook menig
Dus een chambres et table d’hôtes was de juiste for- gezellig VieLaVie avondje gehad. Er zijn zelfs gasten
mule voor ons. Het voormalige hotel heette les Om- die speciaal om bij ons te kunnen overnachten hun
brées (schaduw), maar die naam vonden wij niet bij vakantie bestemming daar op afstemmen. Ook zijn
ons passen en hebben het omgedoopt in VieLaVie. er veel gasten die ons later nog een mailtje stuurden
Het pand heeft een aanbouw op de begane grond of zelfs belden om te vertellen hoe fijn ze het bij ons
waar zich toen vijf gastenkamers bevonden. Deze hadden gehad. Menigeen zien we dan ook jaarlijks
kamers zagen er nog redelijk uit. Van 5 kamers heb- terug. Onze gasten zijn voornamelijk Nederlanders
ben wij er 4 gemaakt, 2 standaard 2 persoonskamers en Belgen die op doorreis zijn naar het zuiden of het
en 2 kamers met een apart zitgedeelte. Ook hebben oosten. Maar ook komen er veel mensen die hier wat
we er het nodige restyl werk aan verricht. We vinden langer willen blijven omdat de Vogezen zo’n prachhet belangrijk dat
je lekker kunt slapen tig gebied is. Je kunt er van alles doen, wandelen,
bij ons, daarom heb- motorrijden, mountainbiken, toerfietsen, vissen,
ben ervoor gekozen etc. Ook zijn er nog leuke steden om te bezichtigen.
om boxspings met Kortom, er is hier genoeg te doen. En dat op slechts
normale Nederlandse 600 kilometer vanaf midden Nederland.”
afmetingen te plaatsen. Dus hier vindt je
geen kleine Franse
bedden. We horen
dan ook altijd van Leo ,,Het bevalt me uitstekend in Frankrijk. Natuuronze gasten dat ze lijk hebben wij ook onze ‘ hobbels’ gehad. Zelf spreek
heerlijk
geslapen ik niet veel Frans, maar gelukkig doet Mery dat wel
hebben. Iedere ka- aardig. Met een beetje goede wil en geduld komt
mer heeft zijn eigen uiteindelijk alles toch weer goed.
sanitair. Op de 1ste Ik heb gemerkt dat de Fransen toch een andere
verdieping
heb- mentaliteit hebben dan Nederlanders. Ik denk dat
ben wij afgelopen Nederlanders veel ondernemender zijn. Als je hier
winter onze 5de bijvoorbeeld naar een bouwmarkt gaat, komt het
gastenkamer ge- regelmatig voor dat er schappen leeg zijn. Het wordt
gewoon niet bijgevuld en dat schijnt heel gewoon te
realiseerd.
zijn, want niemand maakt zich daar druk over.
Een table d’hôtes Toen wij hier pas woonden hebben wij een stuk grond,
wil zeggen dat je eigenlijk meer een bos, tegenover ons van 2500 mesamen met even- ter gekocht. Dit was van de eerste Nederlandse eigetuele
andere naar van het pand, toevallig ook een Kudelstaarter.
gasten aan één Het heeft al heel wat zweet gekost om dit stuk grond
tafel dineert. Er te ontginnen. Nu heb ik daar een moestuin gemaakt
y
r
e
M
is geen keuze en sinds kort lopen er ook 3 kippen en een haan op.
n
Leo e
menu, dus je We hebben ze meegenomen uit Nederland, maar
moet maar af- veel verstand hebben we er nog niet van. Eén van de

Eten en slapen

dingen die we niet wisten, is
wanneer een kip eieren gaat leggen. En dan vertelt
een oude buurvrouw van 81 jaar dat je dat kunt zien
aan de kleur van de kam, die moet rood zijn. Onze
kippen zijn nog jong en hebben nog een wat roze
kam. Maar volgens buurvrouw Solange gaat het binnenkort gebeuren. We zijn benieuwd!“
“Iedere keer staan we er weer van te kijken
hoeveel Nederlanders hier wonen, zowel permanent als recreatief,” vervolgt Mery. Een
bekende ochtendkrant van Nederland heeft
zelfs een paar maanden geleden een hele
pagina gewijd aan Nederlanders die in deze
streek wonen. Allemaal zijn zij het erover
eens; de rust en ruimte hier is niet te vergelijken met het jachtige leven in Nederland.”

Het leven in Bains-les-Bains

Wilt u meer informatie over VieLaVie kijk dan op www.vielavie.eu
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Legmeervogels verwezen
naar de herkansing
Uithoorn - Legmeervogels is er in
een tweeluik tegen Magreb’90 uit
Utrecht niet in geslaagd om rechtstreeks te promoveren naar de 2e
klasse. In Uithoorn werd het 0-0
en in Utrecht werd met 2-1 verloren door een strafschop in blessure gegeven aan de thuisclub. Door
dit verlies is Legmeervogels nu verwezen naar de herkansing. De 1ste
wedstrijd van de herkansing is aanstaande donderdag om 20.00 uur in
Hoofddorp, op het terrein van voetbalvereniging Hoofdddorp. Tegenstander is daar Concordia uit Hillegom. Een tegenstander die Legmeervogels ook al heeft bevochten in de competitie van dit seizoen.
Het duel Legmeervogels – Concordia begint om 20.00 uur. De verliezer van dit duel is dan uitgeschakeld. De winnaar speelt op 2e Pinksterdag, eveneens op een neutraal
terrein, tegen de winnaar van Foresters, (2e klasser uit Heiloo) en Assendelft (3e klasser uit Assendelft)
Legmeervogels – Magreb’90
Met de wetenschap dat Magreb’90
over een aantal hele goede en technisch beschikt heeft trainer Snel
zijn ploeg met een wat meer verdedigende opdracht het veld in gestuurd. Ondanks deze verdedigende instelling lukte het de gasten om
regelmatig ver te penetreren in de
verdedigende stelling van de Vogels. Maar de gasten speelde het
spelletje gelukkig voor Legmeervogels niet erg slim waardoor er bijna nooit een speler van Magreb’90
voor doelman Patrick Brouwer kon
opduiken. Mocht dit eens gebeuren dan was er Patrick Brouwer die
een treffer weet te voorkomen daarbij zo nu en dan geholpen door paal
of lat. Vlak voor het rustsignaal was
er een unieke kans voor Legmeervogels om op een 1-0 voorsprong te
komen. Een diagonale voorzet van
Dennis Rijnbeek pas bereikte Immanuelson Duku die een net even
eerder bij de bal was dan de doelman van Magreb’90, Hoogewoning,
maar tot teleurstelling van heel Legmeervogels verdween de bal enkele centimeters naast het doel. Ook
in de 2e helft heeft Legmeervogels
de kansen gehad maar uitstekend
keeperswerk en met behulp van
de paal, inzet van Stefan van Pierre, schot van Bart v.d.Tol ternauwernood gekeerd door een speler
van Magreb’90 weet Margreb’90 de
stand op 0-0 te houden.

Dubbelslag Ginkel en Berg

Magreb’90 – Legmeervogels
In dit duel heeft Legmeervogels, opgeteld, meer scoringskansen gehad
als in het thuisduel tegen Margeb’90. Maar verder als een treffer
gescoord in de 46ste minuut door
Immanuelson Duku weet Legmeervogels niet te komen. Deze treffer
van Duku zo snel na de rust betekende de gelijkmaker. Eerder in dit
duel was Legmeervogels op achterstand gezet door ZouZou die ongehinderd ver kon oprukken in de verdediging van de Vogels om eigenlijk
ongehinderd van af de rand van het
16-metergebied kon uithalen. 1-0.
Toch kreeg Legmeervogels ook voor
de rust als een paar droomkansen
om naast de gastheren te komen.
Zo waren er kansen voor Robin
Oussoren en Stefan van Pierre.
Na de treffer van Duku kreeg Legmeervogels weer een fraaie kans,
maar nu om op voorsprong te komen. Een combinatie tussen Jordy de Groot en Stefan van Pierre
zorgde er voor dat Duku alleen oog
in oog voor de doelman van Magreb’90 komt te staan. Helaas voor
Legmeervogels kon de doelman de
bal tot een corner verwerken. Dan
breekt de blessure tijd aan met een
stand van 1-1. Na 2 minuten te hebben gespeeld krijgt een verdediger
van Legmeervogels de bal tegen
zijn hand gespeeld en de scheidsr3chter besluit een strafschop toe
te kennen. Dit cadeautje wordt zonder tegenstribbelen aanvaard door
Margreb’90. Bij deze strafschop is
Patrick Brouwer kansloos en staat
het 2-1.
Nog een slecht enkele seconden te
gaan krijgt Legmeervogels een vrije
trap toegewezen op de rand van het
16-meter gebied. Deze vrije trap
wordt in de muur geschoten en via
de hand van een verdediger weggetrapt. Alles wat Legmeervogels is
roept dan om een strafschop maar
welke scheidsrechter durft in deze hektiek, en zo ver in blessure tijd
nog een strafschop toe te kennen?
Deze scheidsrechter durfde het echt
niet aan en koos er voor om te fluiten voor het eindsignaal. Een echte
scheidsrechter zou het wel hebben
aangedurfd.
Zo komt er dan een eind aan deze tweeluik en wordt Legmeervogels verwezen naar de herkansing
en mag Magreb’90 het volgend seizoen proberen in de 2e klasse

Qui Vive Jongens E2 winnen
Ollie Overbos toernooi!
Uithoorn - Op zaterdag 4 juni jl.
hebben de jongens van Qui Vive
6E2 meegedaan aan het Ollie Overbos toernooi in Beverwijk. Zij namen
deel aan het 6-tallen toernooi en totaal deden er acht jongensteams
mee. Er werd gespeeld in twee poules en na de eerste drie wedstrijden werd er een finale- en verliezerspoule gemaakt.

De Kwakel - Na de jammerlijke 3-1
nederlaag op Hemelvaartsdag in en
tegen Purmerend, is KDO gelukkig nog niet uitgespeeld in de strijd
om lijfsbehoud in de derde klasse.
Door gunstige resultaten in de andere nacompetitiewedstrijden, behoudt KDO nog steeds zicht op
plaats twee op de eindranglijst. Met
drie punten uit drie wedstrijden is
het toch mogelijk om het verblijf in
de derde klasse met minimaal één
seizoen te verlengen.
De stand is op dit moment als volgt:

Nummer één en twee blijven in/promoveren naar de derde klasse.

Uithoorn - Woensdag 1 juni werd
de jaarlijkse sportdag van de obs
Toermalijn niet alleen gehouden op
het terrein van de AKU, maar voor
de kleuters ook in het speelbos.
De leerkrachten waren al vroeg in
touw om alle sportactiviteiten klaar
te zetten. Om half negen vertrokken
de kinderen van de groepen 3, 4 en
5 lopend naar het AKU terrein. De
bovenbouw ging op eigen gelegenheid. Zo had iedereen al een aardige warming-up gehad en was in top
vorm. Aangekomen werden de kinderen in groepjes verdeeld en onder begeleiding van ouders en leerkrachten ging het sportfestijn van
start. De kleutergroepen, verdeelt
in 9 groepjes, maakte een rondgang langs allerlei sportieve spelletjes zoals: pittenzakken gooien, fles-

sen schieten, kruiwagenrace, skippybalrace enz. Bij de middenbouw
werd er o.a. gehockeyd, slagbal gespeeld en aan penalty schieten gedaan. Enkele onderdelen van de bovenbouw waren: kogelstoten, hordelopen, verspringen, hink-stapsprong en sprinten. Rond 10 uur
was er tijd voor een sportdrankje en
een energiekoek, zodat iedereen er
na een kwartier weer voor honderd
procent tegenaan kon gaan. Tegen
kwart over 11 waren alle activiteiten
gedaan en werd onder het genot
van een ijsje gekeken naar de estafette van de bovenbouw. De dag
werd afgesloten met penalty schieten door de leerkrachten. Dankzij de
inzet van ouders, leerkrachten en
het prachtige weer was het een fantastische dag.

zetten, dus het zou pittig worden. De
gemiddelde afstand van deze vlucht
was 374 km. Om 13.53.09 uur klokte Ginkel & Berg de eerste duif, en
deze maakte 1043 meter per minuut,
en dat is 62,6 km per uur. Twee minuten later klokten ze ook de tweede, Henk Snoek uit De Kwakel klokte de 3e duif. Leo v.d. Sluis werd 1e
in de B-Groep. In Rayon werd Ginkel
& Berg 13e, Henk 40e, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 44e, Bosse &
Zn uit Uithoorn 57e, Leo 66e en Ton
Duivenvoorde uit De Hoef werd 71e.

Uitslagen, Bergerac
58 duiven en 7 deelnemers
Ginkel & Berg
Verweij-Castricum
P. Baas
H. Hendriks
R. v.d. Wal
Th. Kuijlenburg
H. Half.
Nanteuil le Haudouin
377 duiven en 18 deelnemers
Ginkel & Berg
H.P. Snoek
C. pothuizen
Bosse & Zn
L. v.d. Sluis
M. Bosse
A.M. Duivenvoorde

De jongens van Qui Vive wisten alle drie de wedstrijden uit de eerste
poule te winnen en kwamen toen in
de finalepoule terecht. Daar moesten ze strijden tegen wel drie teams
van Overbos (de thuisploeg) en ook
die wedstrijden wisten ze te winnen! Zo werden ze dus –ongeslagen- kampioen van het Ollie Overbos toernooi!

Tweede pinksterdag
D-Day bij KDO

1. Purmerend 3-9 (doelsaldo 9-2, +7)
2. Velsenoord 3-6 (doelsaldo 5-2, +3)
3. ‘s-Graveland
3-6
(doelsaldo 5-2, +3)
4. KDO
3-3 (doelsaldo 5-5, +0)
5. Zwaluwen Utrecht
4-0
(doelsaldo 2-15, -13)

Sportdag obs Toermalijn

Regio - Vrijdag en zaterdag stonden
twee vluchten op het programma,
en het werden pittige vluchten met
de noordostenwind die de duiven
te verwerken kregen. Vrijdagmiddag om 12.45 uur werden de duiven van de Nationale Sector vlucht
(Noord– en Zuid-Holland) in Bergerac een wijngebied in zuid Frankrijk gelost, en deze moesten een afstand van 881 km overbruggen met
een overnachting. Om 11.38. 52 uur
klokte Ginkel & Berg in De Kwakel
de eerste duif, en deze maakte een
snelheid van 897,137 meter per minuut is 53,8 km per uur. Met dit resultaat werden ze 10e in Noord-Holland, 33e Nationaal in de Sector en
3e in Rayon F. Verweij-Castricum uit
Mijdrecht werd 2e, en Paul Baas uit
Uithoorn 3e. Verweij-Castricum werd
in de Afdeling 18e, en 5e in Rayon F,
Paul werd 89e in de Afdeling en 22
in Rayon F. Harry Hendriks uit Vinkeveen werd 30e in Rayon F en Rob
v.d. Wal uit Mijdrecht 31e. Zaterdagmorgen om 07.55 uur werden de duiven voor de Parijs-vlucht in het Franse Nanteuil le Haudouin, een plaats
iets ten noordoosten van Parijs gelost. Het weer in Frankrijk begon al te
veranderen, want de storingen vanuit het zuiden kwamen toen al op-

Programma 13-06-2011:
Purmerend - ‘s-Graveland
KDO - Velsenoord
Van groot belang is het feit dat KDO
zelf met minimaal twee doelpunten
verschil thuis moet winnen van Velsenoord om zodoende de ploeg uit
Velsen op de ranglijst te passeren.
Immers Velsenoord heeft een doelsaldo van +3 en KDO +0. Bij bij-

voorbeeld een 2-0 overwinning van
de Kwakelaars hebben beide ploegen zes punten, maar krijgt KDO
een doelsaldo van +2 en Velsenoord
+1. Daarnaast is het erg belangrijk
dat Purmerend (nog niet 100% zeker van plaats één of twee) wint van
‘s-Graveland. Zodra Purmerend met
bijvoorbeeld 1-0 wint van ‘s-Graveland, blijft ‘s-Graveland op zes punten staan en wordt het doelsaldo
(net als geschetst in scenario KDO Velsenoord 2-0) +2. Mochten KDO
en ‘s-Graveland inderdaad allebei
op een doelsaldo van +2 uitkomen,
zal KDO alsnog boven ‘s-Graveland
eindigen. Dit is omdat KDO de penaltyserie tegen ‘s-Graveland wist te
winnen en daardoor bij een gelijke
stand voordeel heeft. De ploeg die
op het einde van de rit op de derde
plaats eindigt, speelt zondag 19 juni
2011 een halve competitie in Haarlem om een extra plaats in de derde klasse. Kortom, op Tweede Pinksterdag (maandag 13 juni 2011) om
14:00 uur staat er nog van alles op
het spel en kan KDO haar lijf nog
redden in de nacompetitie! De selectie van KDO doet dan ook een
groot beroep op al haar supporters
om de 13e de Kwakelse ploeg massaal te ondersteunen tegen Velsenoord.

De ontknoping bij BVu
Uithoorn - Op maandag 30 mei
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de laatste ronde in de laatste parencompetitie van dit seizoen. Wie de winnaars zouden worden was al een paar weken duidelijk, maar wat er daar achter gebeurde, daar ging het in deze competitie
om. De uitslagen:
A-lijn:
1. Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer
59,58%
2. Anke Reems
& Tineke van der Sluijs
57,50%
3. Gertrude Doodkorte
& Trudy van den Assem en
Marijke & Ger van Praag
55,00%
In de eindstand hebben Hans & Nico hun voorsprong verder vergroot
ten opzichte van de nummers 2, met
een gemiddelde van 61,30%. Ten
koste van Tiny & Bram van Klaveren, en nog een paar anderen, zijn
Marijke & Ger van Praag gestegen
van 5 naar 2, 52,78%, nipt voor Tiny
& Bram die 3e werden met 52,56%.
B-lijn:
1. Thea Stahl & Thea Kruyk 60,42%
2. Monique Verberkmoes &
Jan van Beurden en
To van der Meer &
Andrew de Graaf
54,17%
In de B-lijn was het erg spannend
wie zou er “beste van de rest” worden? Uiteindelijk ging die eer naar
Monique & Jan. Met 53,72% eindigden zij achter Bep & John (3e en

goed voor 57,54%) en Wim & Marcel (2e met 58,58%). Winnaar in de
B-lijn zijn Martin & Marineke met
60,10%.
In de Startersgroep van Cor Hendrix
waren 8 paren aanwezig. Tonny Godefroy (meer een herintreedster dan
een starter) speelde met Wim Roling en zij werden 1e met een monsterscore van 62,96%. Marja & Sandra behaalden wederom een mooie
score, samen met Ria Verkerk en
Rie Bezuyen werden zij 2e met
59,26%. In een iets andere volgorde
zijn dit ook meteen de 3 hoogsten in
hun lijn. Marja & Sandra, Ria & Gerbrand werden resp. 1 en 2 met een
gemiddelde van 58,65% en 57,13%.
Gevolgd door Ans de Koning & Wim
Roling met 55,33%.
De BVU gaat een paar maanden
met zomervakantie. Op maandag 5
september wordt gestart met een
nieuwe competitie. Er wordt gespeeld van 19.45 tot 23.00 uur in
de grote zaal bij de bar in sporthal
de Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd. U kunt vrijblijvend
een paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met 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.

Tweemaal winst uwTc’er
Guus zantingh
Regio - Op zondag 5 juni stond
UWTC-renner Guus Zantingh aan
de start van de 60 + veteranen wedstrijd in Rotterdam. De weersomstandigheden waren helemaal omgeslagen. Zaterdag was het in Rijswijk nog mooi weer, zondag was het
regen en wind. Er waren enkele uitlooppogingen maar ondanks de
zware omstandigheden was er niemand in staat om een ontsnapping
te forceren, dus moest een groepsprint de wedstrijd beslissen. Op het
laatste recht stuk naar de finish nam
Guus Zantingh resoluut de koppositie en stond deze niet meer af en hij
behaalde hiermee zijn 2e overwinning van dit seizoen.
Een dag eerder, op zaterdag 4 juni waren de UWTC-veteranen Leen
Blom, Theo Oudshoorn en Guus
Zantingh naar Rijswijk gegaan om
daar te starten bij een veteranen
60+ wedstrijd. Al vroeg in de wedstrijd ontstond er een kopgroep van
4 renners, maar deze werden weer
ingerekend na felle reacties uit het
peloton. Met nog 8 ronden te gaan
ontstond er een kopgroep van 9
renners met daarbij Leen Blom. Deze 9 renners namen een ruime voorsprong op het peloton en werden
niet meer achterhaald. De wedstrijd
werd gewonnen door Hans van Bavel, Leen Blom behaalde een mooie
9e plaats.
GOUDA - Op zondag 29 mei stonden de UWTC renners Leen Blom,
Nico Fokker en Guus Zantingh namen deel aan een veteranen 60+
wedstrijd in Gouda. Vanaf het startschot werd er erg hard gereden en
na 11 ronden sprongen er twee renners uit het peloton. Vanuit er peloton werd er erg fel gereageerd en 8
ronden later werden zij weer ingerekend. Doordat er veel wind stond op
het parcours en er hard werd gereden om de beide renners weer in te
rekenen, brak het peloton in tweeen. In het eerste peloton konden

Leen Blom en Guus Zantingh zich
handhaven.
Met nog 11 ronden ontstond er een
kopgroep van 8 renners met daarbij
Guus Zantingh. De wedstrijd werd
gewonnen door Gerard Albrink met
Guus Zantingh op een mooie 2e
plaats.
Leen Blom eindigde in het peloton.
VEENENDAAL - Een dag eerder, op
zaterdag 28 mei stonden Nico Fokker en Guus Zantingh aan de start
van de veteranen 60+ wedstrijd van
Veenendaal. Na het startschot duurde het 8 ronden voordat de eerste
renners uit het peloton wegsprongen. In eerste instantie kregen de
renner de ruimte maar na 18 ronden
werd er hard achter de leiders aangereden en met nog 12 ronden te
gaan werden zij weer ingerekend. 4
ronden voor het einde ontsnapte er
drie renners uit het peloton en deze
werden niet meer achterhaald. De
wedstrijd werd gewonnen door Arie
de Groot, Guus Zantingh behaalde
een mooie 5e plaats. Nico Fokker
eindigde de wedstrijd in het peloton.
EIBERGEN - Op zaterdag 21 mei
waren Nico Fokker en Guus Zantingh naar de Twente gereisd om
daar deel te nemen aan een internationale veteranen wedstrijd in Eibergen, meetellend voor het KNWU
Master klassement. Op een mooie
omloop van 7 km moesten de renners 63 km afleggen. Doordat er een
sterk rennersveld was gestart werd
er vanaf het begin aanvallend gekoerst. Er waren vele uitlooppogingen, maar door het mooie weer en
weinig wind slaagde geen van de
uitlooppogingen. Van ver werd de
sprint ingezet en op ca. 200 m. van
de finish nam Guus Zantingh resoluut de kop en won overtuigend de
wedstrijd, met op de 2e plaats de
Duitser Klaus Neuhaus. 3e werd
schrijver/wielrenner Tim Krabbe. Nico Fokker eindigde namens UWTC
verdienstelijk als 20e.
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KDO G2 kampioen in
Friends Leaque voor Pupillen
De Kwakel - Het eindtoernooi van
de Friends League is afgelopen zondag een daverend succes geworden voor de G-voetbalteams van
KDO. Zowel de pupillen als de junioren kwamen in de ochtend in actie op het voetbalterrein van HOSV
in Opmeer.
Na een fantastisch seizoen waarin de G2 heel veel nieuwe spelers
kon verwelkomen was dit alweer
het laatste toernooi. Iedereen had al
zijn energie bewaard voor dit laatste
toernooi, zodat ze konden knallen.
Ze moesten om half tien aanwezig
zijn bij HOSV waarna ze om kwart
voor tien gezamenlijk een warming
up deden. Om tien uur was de eerste wedstrijd. Deze wedstrijd was
tegen HOSV. Ze zaten direct goed
in de wedstrijd en HOSV had weinig
kans tegen het bruisende G2. Deze wedstrijd resulteerde in een 4-1
overwinning na een paar prachtige doelpunten van Timo en Luis. De
verdediging door o.a. Jack Zemm en
Niels hielpen de KDO keepster Kelly goed die zich ook van haar beste kant liet zien en samen met de
verdediging heel wat ballen wist
tegen te houden. De tweede wedstrijd was tegen ONLY FRIENDS,
ook in deze wedstrijd waren ze de
betere en wonnen ze met 5-3 door
doelpunten van Luis, Bart en Timo. De derde wedstrijd was tegen
NVC. Deze wedstrijd was wat moei-

lijker maar gelukkig haalde Luis nog
een bal van de lijn anders had KDO
zijn eerste wedstrijd verloren, maar
nu speelde het gelijk. In de laatste
wedstrijd tegen FC VVC werden de
doelpunten door Sarah Lee en Luis
gemaakt en wonnen ze deze wedstrijd met 2–1. Onno, Kaj, Tom hielpen zowel in de verdediging als in
de aanval waardoor mede door hun
onvermoeibare inzet ze kampioen
van dit toernooi werden.
KDO G1 tweede
KDO G1 kon als voorbereiding op
zijn eerste wedstrijd eerst kijken hoe
KDO G2 uit de startblokken kwam.
KDO G2 deed het fantastisch, het
zou dus heel moeilijk worden om
die prestatie te evenaren. Wedstrijd
1 en 2 werden gemakkelijk omgezet in winst. Pascal scoorde zijn 1e
doelpunt in een officiële wedstrijd
door vanaf de middellijn in één keer
door te stomen naar het doel en feilloos af te ronden.
Bij wedstrijd 3 kwam er een dipje in
het spel van KDO. Deze werd dan
ook verloren van de latere toernooi
winnaar. In wedstrijd 4 was de motivatie nog steeds niet optimaal maar
er werd wel geknokt voor elke centimeter. Met kunst en vliegwerk werd
het doel schoon gehouden en bleef
het uiteindelijk 0-0. Mark was in deze wedstrijd de man die overal tussen zat en de tegenstander keer op
keer afstopte.

De laatste twee wedstrijden werden
weer keurig in winst omgezet. Uiteindelijk een prima score, goed voor
de 2e plaats in de poule van de junioren.
De leiding: “Dit toernooi was een
mooie afsluiting van een geweldig
seizoen. Terugkijkend op dit seizoen
kunnen we constateren dat de afdeling G voetbal van KDO zich explosief ontwikkeld heeft. Er is veel ontwikkeling bij de spelers te zien maar
wat vooral belangrijk is dat de spelers het erg leuk vinden. Mede namens de spelers willen we dan ook
iedereen bedanken die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet tijdens dit seizoen. Zonder jullie hulp
en inzet was het niet gelukt.
René Lek, Mirjam van Doorn, Wendy van Diemen, Per Stokman en Richard Lek.”
G-voetbal is bedoeld voor mensen
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet
of moeizaam hun plek vinden in het
‘reguliere’ voetbal. Jongens en meisjes in de leeftijd van 6-17 jaar met
een beperking, kunnen meedoen
in het G-team. Heb je interesse om
eens mee te komen spelen of wil je
meer informatie hebben, dan kun je
vanaf 10 september op de zaterdagen terecht bij KDO in De Kwakel.
De trainingen starten om 10.00 uur.
Voor meer info zie www.kdo.nl

Veteranen winnaar AH Jos van
den Berg Hemelvaartstoernooi
De Kwakel - Donderdag 2 juni
werd voor de 22ste maal het AH Jos
van den Berg Hemelvaartstoernooi
gespeeld bij KDO. Ondanks de vele
jeugdige voetbalsters waren het de
oud-leden van KDO, die onder de
naam Veteranen, de eerste plaats
veroverden.
Onder een stralende zon speelden
de teams van CSW, UNO, Veteranen en KDO elk drie wedstrijden
van een half uur. Het team van Uno
uit Hoofddorp wist helaas alleen van
KDO een punt af te snoepen, maar
mede dankzij het enthousiasme van
de coaches hadden de dames het
prima naar de zin.
Het jonge CSW uit Wilnis leek af

te stevenen op de vierde plek zonder een winstpartij, maar in de laatste wedstrijd tegen UNO konden er
toch nog drie punten worden gepakt en werd de derde plek ingenomen.
Spannend
De strijd om de eerste plek bleef
tot het einde aan toe spannend en
ging tussen de Veteranen en hun
nog veldvoetballende collega’s van
KDO. Voordat de wedstrijd van het
jaar begon stond Veteranen op zes
punten en KDO op vier punten, wat
de druk bij KDO lag daar alleen een
overwinning de eerste plek betekende. In deze wedstrijd bleek er-

varing van doorslaggevend belang,
want Veteranen wist vrij makkelijk
overeind te blijven en de stand op
0-0 te houden. Een meer dan verdiende eerste plaats voor de oudgedienden van KDO. Tijdens de prijsuitreiking kreeg iedereen een overheerlijke taart, die de speelsters zich
goed lieten smaken.
Voor de (oud)-0speelsters en hun
coaches was er nog een door AH
Jos van den Berg verzorgde barbecue, die bij iedereen goed in de
smaak viel. De organisatie wil iedereen bedanken voor zijn of haar medewerking en hoopt volgend jaar
weer op een mooi Hemelvaartstoernooi.

Ludnardo Schoop van
Legmeervogels naar Ajax
Uithoorn - Legmeervogels wist het
natuurlijk al lang: Ludnardo Schoop
is een speler van topklasse! Dat ontdekte Ajax enige tijd geleden ook en
plaatste Ludnardo op de volglijst, samen met nog drie andere spelers van
de F1, hoogst uitzonderlijk! Scouts
van Ajax kwamen regelmatig kijken
naar vorderingen en groei. Uiteindelijk heeft dat voor Ludnardo geresulteerd in een uitnodiging om een aantal keren mee te komen trainen met
een grote groep talenten. Training
na training werd de groep kleiner en
kleiner en bleef Ludnardo uitnodigin-

gen krijgen om mee te doen aan de
volgende ronde. Vorige maand kwam
het verlossende woord: Ludnardo
Schoop mag bij Ajax in de E3 mee
gaan spelen! Voetbalclub Legmeervogels is natuurlijk geweldig trots en
wenst Ludnardo heel veel succes in
z’n verdere carrière. Van harte gefeliciteerd, kleine grote man!
Ook Jaden Montnor heeft lang in de
race gezeten. Helaas is Jaden op het
allerlaatste moment nog afgevallen.
Niet omdat hij niet goed genoeg was,
maar gewoon omdat alle plekken bezet waren. Maar ook Jaden gaan we

zeker nog zien doorbreken, dat weten we zeker. Houd de moed er in,
Jaden!

Homerun bij de Thamen
honkbal aspiranten 2
De Kwakel - De wedstrijd tussen
Thamen aspiranten 2 en BSC Urbanus uit Hoorn afgelopen zondag
5 juni, kende een ware primeur. De
14-jarige Ruben Clerc sloeg de eerste ‘aspiranten-homerun’ van dit
seizoen, door de bal met een ferme

tik over het hek te slaan. Volgens
traditie werd hij door zijn teamgenoten opgewacht bij de thuisplaat...
Naast deze prachtige tik, werden
er nog veel mooie honkslagen geslagen door de Thamen-jongens.
De tegenpartij had het moeilijk, het

veldwerk van Thamen was nagenoeg foutloos. Met mooie vangballen, fieldballen en een dubbelspel
hield Thamen de verdediging sterk.
Na 4,5 inning was de eindstand 13–
3 voor Thamen. Gefeliciteerd jongens!

Van links naar rechts. Boven: Koen (ass. coach), Ruben, Niels, Bart, Robin, Hans (coach). Onder: Maud, Jonathan, Menno, Dani, Jesse

Legmeervogelsboys E1 bij
international toernooi
Uithoorn/Heerhogowaard - Afgelopen zaterdag was er voor Legmeervogels E1 het klapstuk van het
seizoen, deelname aan het Internationale Super-E toernooi bij Reiger
Boys in Heerhugowaard. In totaal 40
teams uit Nederland, België, Duitsland, Israël en Schotland waren present. Het was een mix van teams van
betaald voetbalclubs en amateurs.
De E1 trad aan met Vincent, Mervin,
Michael, Sergio, Lucas, Tommy, Tim,
Thyme, Coen, Tim en Dino. In totaal
zou de E1 maar liefst 10 wedstrijden
spelen, dus er moest wel gewisseld
kunnen worden.
Volle bak
Met prachtig weer kon de E1 gelijk vol aan de bak tegen het sterke
Zeeburgia. Na een 2-1 voorsprong
werd helaas toch met 4-2 verloren.

De 2 partij tegen Eintracht Frankfurt
uit Duitsland werd spannend. De E1
bood lang partij, tot vlak voor tijd
was het 1-1 maar helaas ging ook
deze partij in de slotfase verloren. Er
stond een harde wind en het team
met de wind in de rug had duidelijk voordeel. Met een poule van 8
moesten er 7 wedstrijden gespeeld
worden maar het zat de jongens niet
echt mee.
Er werd niet gewonnen van De
Bilt, De Zouaven, DEM, Eendracht
Aalst en Fortuna Sittard. Bij vlagen
liet de E1 zien dat ze echt wel kunnen voetballen, maar op beslissende momenten was de vorm er niet
en was het team ongelukkig in de
afronding. Toch konden de talrijke
familieleden genieten van een paar
mooie aanvallen en goals.

Finales
In de kruisfinales (verliezersronde)
ging het echter ineens een stuk beter. Tegen FC Weesp werd na penalties gewonnen en toen proefden de
E1 helden het zoet van de overwinning. Ook van Reiger Boys en BVO
Fortuna Sittard werd gewonnen.
Hierdoor werd het geweldig georganiseerde toernooi toch nog met
een goed gevoel afgesloten.
Na 10 wedstrijden van 15 minuten was het genoeg geweest. De
meesten van de E1 bleven nog kijken naar de geweldige finale tussen Zeeburgia en Celtic en rond zes
uur toog de E1 karavaan huiswaarts.
Het seizoen voor Legmeervogels E1
zit er op, een seizoen om met een
goed gevoel op terug te kijken! Nu
is het tijd voor vakantie en voor een
groot veld bij de D-tjes.

ZAKENWIJZER

VMB security & services
VMB Beveiliging met oog voor detail! VMT
security & services

security systems

waarom men daar niet in staat is de rijen te sluiten om er ook collectief door ons te laten beveiligen. Wij zijn nooit gevraagd om daar
eens over te komen meepraten. Een totaalpakket biedt veel meer
voordelen voor alle deelnemende partijen. Men is daar al jaren bezig het voor elkaar te krijgen maar kennelijk lukt het tot op de dag
van vandaag nog steeds niet. Jammer!”

Sinds 27 mei heeft zich in Uithoorn gevestigd VMB security & services. Een professionele organisatie die zich al bijna tien jaar in
de markt manifesteert met het leveren van een omvangrijk pakket diensten op het gebied van objectbeveiliging, mobiele surveillance, speciale dienstverlening en technische ondersteuning.
Daarnaast voelt men zich maatschappelijk sterk betrokken bij
de samenleving. Burgemeester Dagmar Oudshoorn opende die
datum in aanwezigheid van tientallen genodigden het nieuwe
kantoor aan de Ondernemingsweg 27. De burgemeester memoreerde in haar toespraak, dat de gemeente erg blij is met de inzet
van VMB beveiligers in de dorpskern van Uithoorn. De jarenlange overlast tijdens het weekend door bepaalde groeperingen is
daardoor vrijwel verdwenen.
Ter gelegenheid van de opening overhandigde de directie van
VMB een cheque van 1.500 euro aan de heer Herman Aaij, de secretaris van het hospice ThamerThuis in Uithoorn. Het geld was
door genodigden bijeen gebracht waarna VMB dit had aangevuld
tot een rond bedrag. Eerder was VMB gehuisvest in Mijdrecht. Echter door een explosieve groei in opdrachten en uitbreiding van de
dienstverlening met een technisch pakket aan beveiligingsapparatuur onder de naam VMT security systems, werd die ruimte al snel
te klein. Aldus werd gezocht naar een grotere locatie en die werd
gevonden in Uithoorn. Dit omdat VMB ook in Uithoorn objecten
beveiligt. Het was makelaar Chris van Zantwijk van EKZ Makelaars
die het beveiligingsbedrijf een mooi aanbod deed voor het pand
waar men nu is ingetrokken. De voormalige vestigingruimte aan
Vermogenweg in Mijdrecht is daardoor leeg gekomen en wacht op
een nieuwe bewoner.

MAATWERK IN BEVEILIGEN
“VMB is actief in de driehoek Amsterdam-Utrecht-Rotterdam, maar
wij worden ook buiten dat gebied steeds vaker gevraagd voor onze
dienstverlening. Sinds 1 januari hebben wij er verscheidene nieuwe opdrachtgevers bij gekregen, waaronder ook het toonaangevende bedrijventerrein Papendorp in Utrecht. Het bedrijventerrein
De Wetering achter de fraai opgetrokken geluidswal gelegen naast
de A2 bij Utrecht, beveiligen we sinds enige jaren al zeer succesvol,”
vertelt Robert Hasperhoven. Samen met zijn collega Oscar Tieman
heeft hij destijds VMB opgericht en met z’n tweeën geven zij nu
leiding aan een succesvol beveiligingsbedrijf met in totaal ongeveer 90 medewerkers. Oscar: “Werkplezier staat bij ons hoog in het
vaandel, we zijn flexibel en werken met korte lijnen. Wij geloven
niet in massawerk, maar eerder in activiteiten die volledig zijn afgestemd op de wensen, eisen en omstandigheden van de opdrachtgever. Anders gezegd, het gaat hier om exclusief maatwerk en dan
is men bij ons aan het goede adres. Onze opdrachtgevers kunnen
niet alleen rekenen op persoonlijke aandacht en betrokkenheid,
maar ook op een heldere aanpak waarin duidelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening tot uiting komt.
Nieuwe en eventueel lopende projecten worden in nauwe samenspraak met elkaar grondig doorgenomen en verwerkt in een
gedetailleerd projectplan. Dat is onze manier van werken. Hier in
Uithoorn werken wij samen met de stichting Beveiliging Bedrijven
Uithoorn, de SBBU. Het bedrijventerrein wordt collectief beveiligd.
In Mijdrecht beveiligen we nog steeds objecten en ik begrijp niet

UITGEBREIDE DIENSTVERLENING
VMB security & services heeft in de loop van de jaren binnen de beveiligingsmarkt een uitstekende reputatie opgebouwd. Dat blijkt
uit een referentielijst met daarop tal van gerenommeerde bedrijven, hotels, organisaties, instellingen, overheidsinstanties, musea
en zelfs particulieren die van de VMB-expertise volop gebruik maken. Het werkterrein omvat onder meer beveiliging van objecten,
bouwprojecten, transporten – van voornamelijk kunstobjecten in
binnen- en buitenland - en gespecialiseerde persoonsbeveiliging.
Zelfs beveiliging van bouwterreinen en bouwwerken waarbij honden worden ingezet, is mogelijk. Daarnaast recherchediensten, het
zorgen voor optimale veiligheid en beveiliging van personeel, gasten en gebouwen in de hotelbranche. Maar ook mobiele surveillanceactiviteiten in bijvoorbeeld winkels en winkelcentra alsook
specifieke bewaking, behoren tot de activiteiten. Niet in de laatste
plaats kan worden genoemd de speciale dienstverlening waartoe
onder meer behoren het leveren van personeel voor receptiediensten, brandwachten, brugwachters, stadswachten (o.a. in het oude

dorp van Uithoorn tijdens de weekeinden om orde en rust te handhaven), huismeesters, parkeerwachten en het verlenen van ad hoc
diensten op deze gebieden. Verder is er nog VMT security systems.
Deze afdeling biedt een compleet pakket aan technische voorzieningen en diensten in beveiliging en bewaking. Daarin worden
elektronische maatregelen, bouwkundige preventiemaatregelen,
camera observatie, meldkamer diensten en bewakingssurveillance
gecombineerd. Kortom: aan VMT security systems kan men alle
(technische) beveiligingszaken toevertrouwen!
HULP EN BIJSTAND
De beveiliging van particuliere eigendommen speelt een toenemende rol in de maatschappij. De samenleving verruwt en verhardt, het onderscheid tussen mijn en dijn wordt steeds geringer,
vandalisme is aan de orde van de dag. Door wetgeving die niet
meer recht doet aan de actualiteit, faalt het gezag, waardoor de politie soms machteloos staat. Zij kan bovendien niet overal tegelijk
aanwezig zijn. Donkere woonwijken, wegen en straten, industrieterreinen en verlaten winkelstraten zijn met de regelmaat van een
klok hét werkterrein van criminelen, inbrekers en vandalen. Dat
vraagt om een gedegen en continue beveiliging van alleenstaande
woningen, winkels en bedrijven op bedrijfsterreinen. Bescherming
van have en goed is een eerste vereiste.
VMB security & services is hiervoor de aangewezen organisatie
om dit te doen! Die kan hulp en bijstand verlenen waar de politie
het noodgedwongen moet laten afweten. Het management en de

medewerkers hebben een uitgebreide ervaring opgedaan binnen
overheidsinstanties en particuliere onderzoekbureaus. Hierdoor
kan doelgericht een bijdrage worden geleverd aan het bewerkstelligen van optimale veiligheid en beveiliging.

PRO-ACTIEF HANDELEN
“Een perfecte uitvoering van een beveiligingsplan valt of staat met
de juiste man of vrouw op de juiste plaats,” geeft Robert aan. “We
besteden dan ook veel aandacht aan selectie, sturing en begeleiding van onze medewerkers bij opdrachten. Daarbij is komen vast
te staan, dat door een pro-actieve instelling en gestructureerd overleg tussen alle partijen eventuele problemen niet alleen adequaat
worden opgelost, maar in de meeste gevallen zelfs kunnen worden
voorkomen. Kernbegrippen als openheid, eerlijkheid en duidelijkheid vormen naar onze mening de basis voor een perfecte samenwerking in de driehoek opdrachtgever, werkgever en werknemer.
En als wij menen dat wij een opdracht niet kunnen uitvoeren, dan
zeggen wij dat ook. Je moet ook in de beveiliging je beperkingen
kennen. En als er een keer een fout wordt gemaakt in het proces
moet je daarin transparant kunnen zijn naar de klant. Het boetekleed aantrekken is ons niet vreemd, want wij zijn met onze medewerkers ook maar mensen. Een voorbeeld van pro-actief handelen
is het verrichten van mobiele surveillancediensten op bedrijventerreinen. In de avond en het weekeinde kan VMB security & services
door regelmatig toezicht te houden, mogelijk onraad bij bedrijven
in een vroeg stadium signaleren en direct actie ondernemen.
De mobiele surveillance beschikt over meerdere herkenbare voertuigen die gedurende een bepaalde tijd binnen een bedrijventerrein of op locatie blijven surveilleren en bij voorbaat al voor een
preventieve werking zorgen. Alarmopvolging wordt uitgevoerd
vanuit een speciale ruimte in het nieuwe pand.
SPECIALE DIENSTVERLENING
Bedrijven stellen hoge eisen aan veiligheid en beveiliging, met als
belangrijkste reden om de continuïteit van de bedrijfsvoering te
garanderen. Medewerkers van VMB security & services bewaken en
beveiligen het betreffende object op professionele wijze. Daarbij
kan gebruik worden gemaakt van onder meer toegangscontrole,
goederen- en persoonsregistratie en bedrijfshulpverlening (BHV).
Verder verrichten zij controle-, brand- en sluitrondes in het gebouw en op het terrein, ontvangen bezoekers en verzorgen de telefoonafhandeling.
Voor het uitvoeren van recherchewerk heeft VMB ook een vestiging in Almere waar deze diensten zijn ondergebracht. De recherchediensten kennen als sleutelwoord ‘observatie’ en richten zich
onder andere op in- en extern fraudeonderzoek. In overleg met de
opdrachtgever wordt daarbij eerst een plan van aanpak opgesteld
met daarin opgenomen de haalbaarheid, de specialistische inzet
en de wijze van rapportage. Nuttig te weten is ook dat VMB security
& services eveneens veel ervaring heeft in de hotelbranche. Deze
specifieke ervaring komt van pas in de dienstverlening als het gaat
om het creëren van een optimale veiligheid en beveiliging voor zowel gebouw, gasten als personeel. Verschillende grote en vooraanstaande hotelketens, hebben reeds van deze expertise gebruik gemaakt. Bij VMB kunnen belangstellenden zich hierover uitgebreid
laten informeren.
CERTIFICERINGEN
VMB is met VMT een door het ministerie van Justitie erkende beveiligingsorganisatie die beschikt over de nodige (overheids)vergunningen en certificaten om de haar opgedragen beveiligings- en
onderzoekswerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Een
bedrijf dat zich bovendien onderscheidt in verantwoord maatschappelijk ondernemen en waarvan de dienstwagens allemaal
‘groene auto’s’ zijn, uitgerust met AED-apparatuur. Medewerkers
zijn opgeleid om die apparatuur ook te kunnen gebruiken. VMB is
bovendien lid van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) en de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB).
Daarnaast is VMB ABDO gecertificeerd (Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten) en een erkend ECABO leerbedrijf (voor
VMB – Veiligheid Met Beambten) en Kenteq leerbedrijf (voor VMT
- Veiligheid Met Techniek). Door de ABDO-certificering kan en mag
VMB haar diensten aanbieden aan defensie gelieerde bedrijven die
op hun beurt daar ook daadwerkelijk gebruik van maken.

Wilt u (nog) meer weten? Belt u dan met de
VMB security & services in Uithoorn en vraag naar
Oscar Tieman of Robert Hasperhoven.

VMB security & services BV | Ondernemingsweg 27 | 1422 DZ Uithoorn | Tel 0297-581 583 | Fax 0297-362 807 | E-mail: info@vmb-security.eu | Internet www.vmb-security.eu
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Korfballers van Atlantis 2
sluiten seizoen met zege af

Korfbalteam Atlantis A1
onderuit in slotminuten

Mijdrecht - Zaterdag 4 juni moest
het door Rabobank gesponsorde
Atlantis 2 het opnemen tegen De
Vinken 3.
Jammer genoeg is Atlantis 2 al gedegradeerd en stond er niks meer
op het spel. Toch wilde Atlantis het
seizoen met een winstpartij afsluiten
tegen De Vinken. Iets wat ook gelukt is. 16-6 was de eindstand. Atlantis 2 begon zwaar gehavend aan
de wedstrijd: de aanvoerder Auke van der Zijde was namelijk ziek.
Omdat dit zijn laatste wedstrijd was,
begon hij aan de wedstrijd en zag
wel hoe ver hij kwam. Joyce Gortenmulder werd aan de kant gehouden door een nare rugblessure en
de oude rot Peter van der Wel had
last van een spiertje in zijn kuit en
daarom speelden beiden niet. Hierdoor moest de coach Petra Taal beginnen op de plek van Joyce Gortenmulder. Atlantis begon in de eerste aanval met Jacco van Koeverden
Brouwer, Kristian Geerdinck, Chantal Poolman en Petra Taal. In de verdediging begonnen aanvoerder Auke van der Zijden, Alex van Senten,
Lisanne van Doornik en Melissa van
der Stap.

Mijdrecht - Op de laatste zaterdag
van de reguliere veldcompetitieis
het Atlantis A1 korfbalteam er niet
in geslaagd de winst in eigen huis te
houden. Na een 3-2 voorsprong in
de rust werd de wedstrijd uiteindelijk verloren met 8-10. Atlantis/Van
Dam was er op gebrand om voor eigen publiek te laten zien dat het ondanks de positie op de ranglijst een
groeispurt heeft meegemaakt.
Tempo won het eerste duel nog
met 15-6, maar nu waren de rollen omgedraaid. Het was Atlantis dat de bovenliggende partij was,
maar de gecreëerde kansen stierven in schoonheid en wat dan vaker gebeurt: het doelpunt viel bij de
tegenpartij: 0-1. Doelpunten waren
schaars in het eerste kwartier. De
beide sterk verdedigende ploegen
gunden elkaar weinig kansen. Jeroen Korver bracht van afstand beide ploegen weer op gelijke hoogte.
Dat gaf de thuisploeg vleugels. Via
een strafworp van Goof van Straaten
en een afstandschot van Ciska Taal
nam Atlantis de leiding: 3-1. Vlak
voor rust maakte Tempo de 3-2.
Complimenten voor het team van de
coaches Marijke Pauw en Arie Zaal.
In niets was te zien dat er eerder in
deze competitie met 15-6 werd verloren van deze ploeg (die in de zaalcompetitie zelfs uitkomt in de overgangsklasse).

Actie
Atlantis 2 begon goed aan de wedstrijd. Door een goede actie van Kristian kon Jacco de eerste strafworp
erin leggen en opende de wedstrijd
met 1-0 voor Atlantis. Daarna was
het De Vinken dat er met twee doelpunten achter elkaar 1-2 van maakte. Daar liet Atlantis het natuurlijk
niet bij zitten en maakte met een
korte kans van Alex en een afstandschot van Jacco er 3-2 van. Jammer genoeg voor Atlantis was het
De Vinken dat de aansluiting wist te
houden en ze scoorden een schot.
Hierdoor werd de stand 3-3. Toen
was het een beetje op bij De Vinken en was het Atlantis dat een harde klap uitdeelde. Alex, Auke, Jacco
en zelfs de coach Petra zelf maakten er 7-3 van. De Vinken had hier
een antwoordje op met twee doelpunten en dacht de spanning weer
een beetje terug te brengen met
7-5. Maar Atlantis had net voor rust
de joker die dit seizoen geplaagd
werd door blessures Kristian in handen. Die wist net voor rust met twee
mooie schoten er 9-5 van te maken.
Beide ploegen waren blij dat het

rust was en even de schaduw opgezocht kon worden en wat gedronken kon worden. Na de rust moesten beide ploegen er weer even inkomen. Er werd een tijdje niet gescoord. Toen was het Alex die er met
een afstandschot 10-5 van maakte.
Doelpuntje
Ook Lisanne van Doornik vond het
tijd voor een doelpuntje en maakte
met een hele mooie korte kans 11-5
van. Er kwam weer even een pauze
in het scoren, maar Jacco wist die te
doorbreken door uit een vrije bal 125 op het scorebord te zetten. De Vinken wist nog een keer in de tweede
helft te scoren wat tevens ook hun
laatste doelpunt van de wedstrijd
was. Daarna waren het Alex en Lisanne die allebei nog een schot wisten te scoren: 13-6. Petra, die een
topwedstrijd had gespeeld, vond
het wel tijd om zichzelf te wisselen voor A1-speelster Sharon Moen
die later nog een mooi schot wist te
scoren. Ondertussen stond de zieke Auke van der Zijde nog steeds in
het veld. De aanvoerder had in de
rust al aangegeven: als jullie mij niet
wisselen, ga ik er ook niet uit!¹ Dat
is nou dé aanvoerder van Atlantis
2, een echte doorzetter tot het bittere eind. De selectie vindt het heel
jammer dat hij stopt, maar als Auke
ooit terug wil komen is hij van harte welkom! Uiteindelijk kreeg Auke een publiekswissel en A1-speler Jeroen Korver kwam in het veld.
De wedstrijd was nog niet ten einde. De scheidsrechter had de laatste minuut aangegeven en Atlantis
zag nog kans om één aanval te pakken. Dit werd ook gedaan. Van verre
afstand wist Chantal Poolman met
een schot en een luide schreeuw er
achteraan de eindstand op 16-6 te
zetten. Dit was de laatste wedstrijd
van het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 van dit seizoen. Jammer genoeg moet er afscheid genomen worden van een aantal mensen. Dit zijn aanvoerder Auke van
der Zijden, coach Petra Taal en
hoofdtrainer Mark van de Brink. Atlantis 2 wil nogmaals al deze mensen bedanken voor hun tijd inzet en
de gezelligheid. ³1 Team, 1 Taak².
Ook bedankt Atlantis de sponsor
Rabobank voor de tassen, shirts en
bidons en e invallers, reserves en
publiek van alle wedstrijden.

LR & PC De Ronde Venen en
Lucky Stable werken samen
Regio -De landelijke rijvereniging
en ponyclub De Ronde Venen organiseert in samenwerking met manege Lucky Stable een groot evenement in het weekend van 18 en
19 juni. Zaterdag 18 juni is bedoeld
voor iedereen die eens een wedstrijd wil rijden of voor degene die
eens een hogere klasse wil proberen. Hier is dus geen startkaart voor
nodig. De deelnemers kunnen meedoen aan de dressuur en/of aan
de springwedstrijd. Zondag 19 juni staat in het teken van een groots
opgezette officiële dressuurwedstrijd voor de klassen B t/m Z2. Voor
de zondag zijn er nog enkele plekken vrij, dus geef je nog snel op bij
het wedstrijdsecretariaat! Het voorlopige programma voor de zaterdag
ziet er als volgt uit: Dressuur start

om 09.30 uur en duurt tot ongeveer
16.00 uur.
De springrubriek zal vervolgens
starten om 13.00 uur en eindigt om
ongeveer 17.30 uur. De zondag zal
naar verwachting om 9.00 uur beginnen en tot ongeveer 17.00 uur
duren. Uiteraard is er genoeg plaats
voor belangstellenden! Opgeven is
voor beide dagen niet nodig, dus
kom gezellig langs bij manege Lucky Stable aan de Hoofdweg 89 in
Mijdrecht.
Voor meer informatie over deze
twee dagen of over de vereniging,
bezoek dan de vernieuwde website
van LR & PC De Ronde Venen: www.
lrpcderondevenen.nl. Voor manage
Lucky Stable, kijk op: www.luckystable.nl. Wij hopen jullie op 18 en 19
juni te mogen ontvangen!

Nieuw Bootcamp bij PK Sport
Vinkeveen - Bootcamp Training
is begin deze eeuw ontstaan in de
Verenigde Staten, een sportmethodiek gebaseerd op de trainingsroutine van het Amerikaanse leger.
Deze cardiovasculaire en spierversterkende full body workout is voor
mannen en vrouwen en alle fitness
niveaus. Hardlopen, intervaltraining
en fitnessoefeningen in de natuur.
Conditie, kracht, souplesse en explosiviteit. Lekker in de buitenlucht,
back to basics. Dus fitness je graag,

maar heb je een hekel aan binnen
sporten? Heb je zin om je conditie
te verbeteren, maar zie je jezelf niet
een uur lang op een loopband joggen? Dan is Bootcamp Training helemaal wat voor jou!
Kennismakingscursus 10 weken op
donderdag van 19.15-20.15 uur.
Start donderdag 16 juni.
Voor meer informatie en aanmelden
bel 0297-264666. Voor meer info zie
advertentie van PK Sport elders in
dit blad.

Voetballers Argon D3 winnen
ook toernooi in Montfoort
Mijdrecht - Na eerder het kampioenschap en de toernooioverwinningen in Hoofddorp en bij Argon,
heeft de D3 wederom een toernooi
op zijn naam weten te schrijven.
Ditmaal werd er een eerste plaats bij
het toernooi in Montfoort behaald.
Met de gastspelers Justin en Teun
was de D3 ditmaal weer te sterk
voor zijn tegenstanders.

Met drie overwinningen en één gelijk spel werd de bokaal veiliggesteld. De succesformatie van vertrekkend trainer Nick van Asselen
heeft de competitie op deze manier
passend afgesloten.
Met deze indrukwekkende prijzenlijst van dit seizoen gaat Nick
vol vertrouwen volgend seizoen bij
Hertha C1 aan de slag.

Prima slotakkoord De Vinken
Vinkeveen - Het eerste achttal van
De Vinken heeft afgelopen zaterdag op verdienstelijke wijze de veldcompetitie afgesloten. In een rechtstreeks duel werd Vriendenschaar
veroordeeld tot een beslissingswedstrijd, terwijl De Vinken zelf door de
nipte winst voor de tweede klasse
behouden blijft.
De laatste wedstrijd van de veldcompetitie bracht voor de Vinkeveense korfballers een ongemeend
spannend slotstuk met zich mee. In
een poule, waarin alleen de kampioen (Fiks uit Oegstgeest) en de degradant (Achilles uit Den Haag) bekend waren, kon vorige week elke
middenmoter nog aanspraak maken op de tweede plaats of zelfs de
tweede degradatieplaats. De Vinken, met elf punten, moest zaterdag
winnen om veilig te geraken. Het
bezoekende Vriendenschaar, met
twaalf punten, had echter de winst
even hard nodig. Elders speelde het
Linschotense Luno, met tien punten,
tegen het inmiddels veilig staande
Revival.
Voor de beginopstelling kon trainercoach Fred Straatman opnieuw een
beroep doen op Melanie Kroon, die
voor de geblesseerde Helene Kroon
naast Mariska Meulstee, Peter
Koeleman en Peter Kooijman in de
Vinkenaanval startte. De Vinkeveense defensie bestond als gewoonlijk
uit Charita Hazeleger, Joyce Kroon,
Kelvin Hoogeboom en Rudy Oussoren. Beide dames namen afscheid
van het eerste. Joyce kan vanwege haar dienstrooster niet meer in
de selectie meedoen, Charita kiest
vooralsnog voor de bergsport.
De thuisploeg had een uitstekende start. Al in de eerste aanval trof
aanvoerder Kooijman doel. Zijn vakmaatje Koeleman deed dit in een
volgend offensief nog eens dunnetjes over: 2-0.
Vriendenschaar kwam echter net
zo snel weer langszij, zodat na vijf
speelminuten een 2-2 stand op het
scorebord stond. Vervolgens verviel de strijd in een nerveus gevecht, waarbij beide teams ernstig
veel moeite leken te hebben met de
straffe wind. Met name de bezoekers uit Bodegraven hadden moeite om het gele plastic te doorboren.
Aan Vinkeveense zijde was men
ietsje trefzekerder. Doelpunten van
Melanie Kroon, Peter Koeleman en
Rudy Oussoren gaven vijf minuten
voor rust een comfortabele tussen-

stand: 5-2. In de laatste vijf minuten
herpakten de bezoekers zich. Via
twee strafworpen kroop Vriendenschaar ietsje dichterbij. Een tussenscore van Mariska Meulstee tilde de
ruststand naar 6-4.
In de tweede helft ging het allemaal
nog moeizamer. Het door zenuwen
verkrampte Vinken was onmachtig
om te scoren. En verdedigend ging
het allemaal maar net goed. Het zat
Vriendenschaar dan ook zeker niet
mee. Tot tweemaal toe faalden de
bezoekers vanaf de stip en vele andere doelpogingen gingen maar net
mis. Pas halverwege de tweede helft
kwam Vriendenschaar dan toch op
gelijke hoogte: 6-6.
Maar ook daarna bleef de score uiterst mager. Ondanks de enorme inzet en het harde werken konden beide aanvalsvakken geen echte vuist maken. Door sterk afvangwerk duurden de diverse aanvallen
vele minuten. Veelal echter zonder
doeltreffend resultaat.
Pas vijf minuten voor tijd werd de
ban doorbroken. De beide Peters
konden hun opponenten slim aftroeven. De toegekende strafworp
werd door Kooijman keurig benut.
In de laatste minuut schoot Vinkens
topscoorster Mariska Meulstee haar
team definitief in veilige haven:
eindstand 8-6.
De Vinken verzekerde zich door deze winst direct van een plaatsje in
de tweede klasse van de veldcompetitie 2011-2012. Doordat ook Luno won, kwamen de Linschotenaren
net als Vriendenschaar op twaalf
punten. Zij spelen een beslissingswedstrijd om behoud van het tweedeklasserschap.

Een vrije bal van Jeroen Korver rolde over het randje van de korf, maar
trof helaas geen doel. Een eenvoudig verkregen vrije worp van Tempo
trof wel doel waarna direct het eindsignaal klonk met een stand van
8-10. Atlantis A1 heeft scorend vermogen bij alle spelers, ook vandaag
waren zes van de acht trefzeker, en
dat maakt de ploeg compleet.
Het kan als debutant in de eerste
klasse terugkijken op een voortreffelijk seizoen. Met de wetenschap
dat er in het nieuwe seizoen slechts
één mutatie plaatsvindt in het team
zijn de verwachtingen hoog.
Nu is het hopen dat de KNKV Atlantis A1 alsnog een jaar in de eerste klasse laat spelen.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 10
juni is er prijsklaverjassen om fraaie
prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43, tel. 0297263562. U dient aanwezig te zijn om
20.00 uur en uiterlijk om 20.15 uur
zal gestart worden met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek.
Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld worden, de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar
of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond op vrijdag is:
1. Antoon Berkelaar 7389 punten
2. Gerrit de Busser
7000 punten
3. Greet Koot
6783 punten

4. Evert Berkelaar
5. Henk van Breda

6745 punten
6713 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Kees van Leeuwenburg met 4665
punten. Kees was deze avond totaal
niet in vorm of het moet onkunde
geweest zijn, in dat geval is er nog
hoop voor Kees: blijven oefenen!
De volgende data is er ook prijsklaverjassen tot aan de vakanties; dus
10 en 24 juni en 8 juli dit zijn alle
vrijdagen. Tijdens de Vinkeveense
feestweek is er niet op donderdagmiddag maar op woensdagmiddag
13 juli prijsklaverjassen voor iedereen, aanvang 13.30 uur; inschrijven
vanaf 13.00 uur in de feesttent aan
de Demmerik.

Rabobanktoernooi HSV’69

Clubkampioenschappen bij
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Vanaf 6 juni tot en met 19
juni aanstaande staat Tennisvereniging Wilnis in het teken van de clubkampioenschappen jeugd én senioren. Bij de jeugd zal er gestreden
worden in zowel de dubbel als de
single. Bij de senioren vinden er alleen dubbel en mix plaats. De single
clubkampioenschappen bij de senioren zullen in augustus worden gehouden. De deelnemers zullen met
Pinksteren een weekend vrij hebben
om weer op te laden. Na dat weekend zullen de wedstrijden echter
weer hervat worden. Diverse koppels zullen in verschillende categorieën strijden om de titel van Clubkampioen 2011. Bij de junioren zijn

Voortvarend
Tempo begon de tweede helft voortvarend. Met twee afstandschoten

op rij werd het 3-4. Timo Jongerling stond op scherp en zette beide
ploegen weer naast elkaar. Zo ging
het scoreverloop om en om 4-5, 5-5,
6-5 (Sophia van der Horst en Ciska
Taal), 6-6, 7-6 (Cynthia Sassen), 7-7,
7-8, 8-8 (Timo). Met nog zo¹n vijf
minuten te gaan kon deze wedstrijd
alle kanten op en een winnaar was
niet te voorspellen. Wat wel voorspelbaar was, was dat Cynthia Sassen haar laatste wedstrijd speelde in
de A-jeugd en dan ook terecht een
publiekswissel, met de daarbijbehorende bos bloemen kreeg. Eva Haspels mocht de laatste vijf minuten
vol maken. Tempo profiteerde van
een verdedigingsfout en scoorde de
8-9. Het bleef spannend.

de deelnemers in leeftijdscategorieen ingedeeld, zij spelen aan het eind
van de middag tot een uur of zeven.
Daarna is het de beurt aan de senioren, bij hen is er sprake van categorieën A tot en met D, welke verschillende speelsterktes vertegenwoordigen.
Vorig jaar bleek het wederom een
ontzettend geslaagd toernooi te zijn.
Toeschouwers zijn natuurlijk altijd
welkom. Vlak na de clubkampioenschappen zal ook het Wilnis Open
plaatsvinden, van 25 juni tot en met
3 juli 2011. Inschrijven hiervoor kan
via www.tvwilnis.nl of via de toernooiklapper.

De Hoef - Elk jaar word er bij HSV’69
uit De Hoef gestreden om de Rabobankbokaal. Dit is een voetbaltoernooi voor alle seniorenteams van
HSV’69. Eerdere winnaars van de cup
waren 2x zaterdag 1,1 x zondag 1 en
2 x zaterdag 2. Wie zal er dit jaar de
beker winnen?
Op een goed bespeelbaar hoofdveld
begon om 12.00 uur de eerste wedstrijd tussen zaterdag 2-zondag 1. Dit
werd een spannende wedstrijd met
als uitslag 2-1. De strijd erna tussen
zondag 2 en zondag 4 bleef 1-1, wat
nog een verrassing was, want zondag
4 had nog bijna de winst te pakken.
Zondag 2 tegen zondag 1 was tot de
laatste minuut spannend, want zondag 1 scoorden toen pas de 2-3. Zaterdag 2 had daarna veel moeite om
zondag 4 te verslaan. Het werd een
matige 1-0 voor de zaterdag. Zondag
4 was na twee pittige wedstrijden
moegespeeld en kon tegen zondag
1 niets meer doen, het werd dan ook
0-5 voor zondag 1. De finalewedstrijd
was zaterdag 2 tegen zondag 2. Het
zaterdagteam had aan 1 punt genoeg
om het toernooi te winnen. Maar in

deze wedstrijd lukte niets bij de zaterdag en zondag 2 speelde zijn beste wedstrijd. Een 1-3 uitslag was dan
ook terecht. De uitslag van het toernooi werd door voorzitter Kees Bakker bekendgemaakt in een vol clubhuis. Vierde was zondag 4, het had
een heel goed toernooi gespeeld en
was de verrassing van dit jaar. Derde
was zondag 2 dat het elke tegenstander moeilijk maakte. Tweede werd zaterdag 2 dat het toernooi leek te winnen, maar de laatste wedstrijd maar
niet kon winnen. En de winnaar was
met een beter doelsaldo dan zaterdag 2 en een gelijk aantal punten
de zondag 1. Organisator Dries van
Bemmelen bedankte de scheidsrechters Gerard en Erik en het barpersoneel voor hun grote inzet tijdens het
toernooi. Hierna nam Jack Valentijn
de microfoon over om muzikaal de
dag af te sluiten. Zondag 1 wint de
beker dit jaar. Wie zal dit volgend jaar
lukken? Het was weer een geslaagd
evenement. Wilt u ook bij HSV komen
voetballen bij zowel de jeugd als de
senioren is nog plaats. Meer info via
de website www.hsv.nl.

