124
Tel: 0297-581698

WWW.MEERBODE.NL

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

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

EXTRA KOOPJE

Afscheid van wijkhoofd en
collectanten Gré en Jan Drost
Uithoorn -De opvolgster en huidige collecteleidster Pauline van der
Does en Regiocoördinator Nancy van Oorde namen vorige week
afscheid van Gré en Jan Drost. Zij
hebben zich vele jaren met hart
en ziel ingezet voor het Diabetes
Fonds.
In 1989 was de opbrengst in Uithoorn ruim 2500 euro en Gré en Jan
hebben dit doen stijgen naar 7200
euro! Dit is dus nét niet verdrievoudigd... Met behulp van goede mede-

collectanten is dit een enorm knappe prestatie, waar ze terecht trots
op mogen zijn. Gré collecteerde 25
jaar en zij en haar man ontvingen
daarvoor een mooie sleutelhanger
van Zilverstad. Voor 20 jaar leiding
geven werden ze blij gemaakt met
een kolibrie op een zuiltje met een
boeket bloemen en dit alles hebben
ze verdient. De huidige collecteleidster Pauline van der Does begon jaren geleden ook als collectante en
Gré stelde voor om haar in 2009 te

vragen als opvolgster en de afgelopen drie jaar is dat al prima gelukt.
De organisatie voor de Diabetescollecte in Uithoorn heeft echter wel
meer collectanten en wijkhoofden
nodig ! Zeker doordat Gré en Jan na
2011 nu OOK definitief zijn gestopt
als wijkhoofd en collectant. Aanmeldingen zijn meer dan welkom
bij de Regio Coördinator op telnr. 06-53442022. Of per email naar
nanskees@caiway.nl.
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KiJK OP www.meeRbOde.Nl

Leren hardlopen?
Looptrainingen
voor beginnende en
gevorderde lopers

Start per
18 maart

Kijk op: www.amstelhofrunning.nl
DaalDer 19 • 3641 lK MijDrecht

Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

€ 239.500 K.K.

In de rustige wijk Hofland Zuid staat deze hoekwoning
met vier slaapkamers op maar liefst 171 m² eigen grond.
Daalder 19 heeft een doorzon woonkamer van bijna
8 meter lang en een achtertuin van 12 meter diep op
het westen. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer met ligbad en aansluitpunt
voor de wasmachine. Op de zolder is de vierde slaapkamer die lekker licht is door twee grote dakramen.
De woning staat aan een rustige straat met aan de
overzijde bungalows.

Voor InlIchtIngen kunt u terecht bIj:
hofland 182a | Mijdrecht | 0297-28 55 53
mijdrecht@kooplenstra.nl

AH Jos van den Berg
sponsor kanopoloteam MdR
Uithoorn - Het tweede kanopoloteam van URKV Michiel de Ruyter heeft een sponsor gevonden. Albert Heijn Jos van den Berg steunt
de ploeg voor een periode van drie
seizoenen.
MdR B is een sympathieke ploeg.
Het team bestaat voornamelijk uit
opkomende talenten (de jongste is
slechts 17 jaar), maar speelt wel op
het allerhoogste landelijke niveau:

de hoofdklasse. De ploeg promoveerde pas vorig jaar naar deze klasse en handhaafde zich probleemloos. Met fris en aanvallend spel
werd heel kanopoloënd Nederland
verrast. MdR B stond bij rust zelfs
met 3-1 voor tegen landskampioen
Deventer. De ploeg eindigde dit jaar
op een hele mooie vijfde plaats in
de competitie. Met de steun van AH
Jos van den Berg kan het team de

komende seizoenen weer een aantal stappen zetten. De jonge spelers
hebben meer wedstrijdervaring nodig om door te stoten naar de top.
Het sponsorcontract maakt het voor
de spelersgroep mogelijk om veel
toernooien in binnen- en buitenland te bezoeken. De vereniging is
nog op zoek naar sponsoren voor
seizoen 2012. Ga naar www.mdr.nu
voor alle sponsormogelijkheden.

Kinderen kinderopvang Solidoe
hadden vakantie van hun leven
Uithoorn - De ‘Muiters’, ‘Vikingen’
en de ‘Kapiteinen’ (de groepen van
6-9 jaar) van kinderopvang Solidoe
hebben in de voorjaarsvakantie een
hoop leuke dingen gedaan. Naast
het ‘chillen’ deze week (het is tenslotte vakantie) stonden er ook een

hoop leuke activiteiten gepland. Zo
stond maandag een heus poppenkast theater op het programma.
Maar liefst zestig kinderen genoten in de gang van het verhaal van
Jan Klaassen, Katrijn en de gemene
dief. Er werd ook een start gemaakt

met het zelf stempels maken. Onder
leiding van leidster Annelies Vlaanderen maakte vele kinderen de gehele week in het Atelier hun eigen
‘design stempels’, waarmee ze uiteraard ook konden stempelen. Op
dinsdag in de voorjaarsvakantie vertrokken ruim dertig kinderen naar
Lot66 (de nieuwe naam voor RacePlanet). En dat het leuk was, was te
merken! ‘Kunnen we niet nog wat
langer blijven?’, was een van de enthousiaste reacties. Op donderdag
1 maart kwamen de UCT- trainers
Barbara en Chris de kinderen leren
wat ‘Chinees- waaieren’ inhoud. ‘Je
kunt ermee wapperen, maar ook zogenaamd mee vechten als een soort
dans...’, vertelde ze na afloop en-

• Vriendelijke
medewerkers
• Top 3 goedkoopste
supermarkt
• Topkwaliteit vers
Legmeerplein 18,
Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3
thousiast aan hun ouders. Meer informatie over deze sport is te vinden
op: www.iucta.nl. De 6-9 jarige sloten hun vakantieweek op vrijdag af
met een heuse foto speurtocht door
de Brede school Legmeer, waarbij vele vragen beantwoord moesten worden.
Op vrijdag 9 maart zullen alle kinderen van de BSO Legmeer tijdens de ‘Wintermarkt’ in het Atrium van de Brede school Legmeer
hun werkjes verkopen aan ouders,
opa`s en oma`s en andere belangstellende. Zo hebben de ‘Kapiteinen’ kralenwerkjes gemaakt die
ze zelf gaan verkopen, de ‘Muiters’
mooie mutsen en de Vikingen ‘Afrika werkjes’. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel; ‘De clini
clowns’. U komt toch ook een kijkje nemen? U bent welkom tussen 17
en 19 uur. Tot dan.

ADVERTEREN?
IN DE

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

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

BEN JIJ
OP ZOEK
NAAR EEN
LEUKE BAAN?
BEZOEK ONZE WEBSITE:

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

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

-

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

scholieren op bezoek in
raadzaal
Op 13 en 20 maart bezoekt een aantal 5 VWO-klassen van het Alkwin
Kollege de gemeenteraad van Uithoorn.
In de raadzaal van het gemeentehuis zullen de leerlingen een raadsvergadering nabootsen, onder leiding van de voorzitter van de raad,
burgemeester Dagmar Oudshoorn. In het debat komen stellingen aan
de orde waarop de verschillende jongerenfracties en het jongerencollege zullen gaan reageren.
Aankomende week komen de raadsleden op bezoek bij de leerlingen van het Alkwin Kollege. De raadsleden zullen gastlessen geven bij maatschappijleer. In zijn algemeenheid zal gekeken
worden naar hoe de plaatselijke politiek werkt. Specifiek
gaat het om wat de raad doet en wie de raadsleden zijn.
Op deze wijze wil de gemeenteraad van Uithoorn de
interesse van de jongeren voor de lokale politiek
stimuleren.

s

ACtiViteiten KALenDeR

ALGemene inFORmAtie

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

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

w
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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?

De week van nederland schoon,
grote schoonmaak in uithoorn
Van 10 tot en met 16 maart is het weer zover: de elfde editie van de week
van nederland schoon. Gemeente uithoorn doet ook dit jaar mee en er
worden op verschillende plekken schoonmaakacties georganiseerd. u
kunt ook meehelpen. Hoe? Dat leest u hieronder.
De gemeente Uithoorn sluit aan bij
de landelijke Week van Nederland
Schoon en de Landelijke Opschoondag. Niet alleen in de week van Nederland Schoon zijn inwoners actief, ook daarna worden nog schoonmaakacties gehouden. Wilt u meewerken aan een schoonmaakactie in
Uithoorn, lees snel verder.

Zaterdag 17 maart
Leden van roei- en kanovereniging
Michiel de Ruyter gaan om 9.00 uur
met boten en vanaf de oever aan de
slag om het afval in en om het water
weg te halen. De Amsteloever, de oever van de Kromme Mijdrecht en drijfafval in het Zijdelmeer worden opgeruimd.

Landelijk Opschoondag
zaterdag 10 maart
Net als in voorgaande jaren gaat de
Week van Nederland Schoon van
start met de landelijke Opschoondag. Op deze dag worden op diverse plekken in Uithoorn schoonmaakacties gehouden door buurtbewoners die vinden dat Uithoorn wel een
opknapbeurtje kan gebruiken. Rond
de Kinderboerderij in het Libellebos
wordt onder leiding van Bart de Koning schoongemaakt. Bij het winkelcentrum Zijdelwaard gaat DUS! onder leiding van Henk Wevers aan de
slag tussen 10.00 en 12.00 uur om
zwerfafval te verwijderen. Daarnaast
zijn er ook veel individuele bewonersinitiatieven.

Zaterdag 24 maart
Weliswaar buiten de Week van Nederland Schoon, maar toch niet minder belangrijk is de door Jan van
Vliet gereorganiseerde schoonmaakactie Buitenhof. Deze actie begint
om 10.00 uur en op het programma
staan: aanvegen binnenplein, beplanting van de binnentuin in orde
maken en uit de vijver en sloten vissen van zwerfvuil.

Buurtbeheer Centrum, Uithoorn aan
de Amstel organiseert een actie om
het zwerfvuil op te ruimen. Om 10.30
uur staat voor de deelnemers koffie
klaar en van 11.00 uur tot 12.30 uur
wordt in verschillende groepjes vuil
geruimd op diverse plekken in het
centrum. Vanaf 12.30 uur staat in ‘De
Morgenster’ een lunch klaar. Vooral
vanwege die lunch wil de organisatie
graag weten hoeveel mensen er aan
de actie meedoen. Meld u dus tevoren aan via gdschiffart@cardanus.nl
of 06-30722247.
woensdag 14 maart
Natascha Halici van stichting Cardanus gaat met bewoners de Europarei aanpakken, langs de flats en in
het groengebied. Wilt u graag meehelpen? Neem dan contact op via
nhalici@cardanus.nl
Vrijdag 16 maart
Basisschool De Vuurvogel doet tussen 12.30 en 14.00 uur mee aan Nederland Schoon. De leerlingen gaan,
gewapend met grijpers en vuilniszakken, het zwerfvuil in de wijken Zijdelwaard en Europarei opruimen.

Bewonersinitiatieven
In de komende tijd zijn er diverse bewonersacties rondom het opruimen
van zwerfafval. Meer weten? Neem
dan contact op met Giel Payens,
nederlandschoon@uithoorn.nl.
De gemeente
In deze week zet ook de gemeente
zich extra in. De hele week rijden de
veegwagens rond op locaties die niet
in bovenstaande acties zijn opgenomen, maar wel bekend zijn als verzamelplekken van zwerfafval. Ook worden de bermen van de N201 schoongemaakt en zorgt de gemeente voor
grijpers, handschoenen, vuilniszakken en bakken waar het verzamelde
zwerfafval in kan. Aan het einde van
de actie zorgt de gemeente ervoor
dat alles ook echt weg is.
Zelf iets organiseren
U kunt ook zelf een actie organiseren met medestraatbewoners,
maar u kunt ook aansluiten bij één
van de andere acties. Wilt u daarbij ondersteuning? Dan kunt u deze aanvragen door te mailen naar
nederlandschoon@uithoorn.nl onder vermelding van ‘opschoondag’. Kijk voor ideeën ook eens op
www.nederlandschoon.nl.
Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt
krijgt een speciaal opvallend hesje.
Wij vragen u dat bij het schoonmaken te dragen en tijdens de acties de
hele week extra voorzichtig te zijn in
het verkeer.

-

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
6 mrt.

Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 u.
15 mrt.
Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 u. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of 0297523272
15 mrt.
NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een dialezing
door Annemarie Teunen over ‘Berlijn als een phoenix uit de as
verrezen’. Leden gratis toegang. Niet leden €1,50 p.p. 10.00
u. in De Schutse in Uithoorn.
16 mrt.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u. Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u.
17 mrt. +
Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorin14 apr.
schrijving 10.00-12.00 u of 14.00-16.00 u. Info: 06-50562903.
17 mrt.
Klimaat Straat Feest Informatie Middag 14 - 17 uur, voor bewoners Flevomeer, locatie, speelterrein Flevomeer.
17 mrt.
Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel, verkoop van een
breed assortiment handwerken in winkelcentrum Zijdelwaard
van 10.00 tot 16.00.
18 mrt.
2gether treedt op in Thamerkerk. Twee actrices spelen de eenakters “De koningin” en “De laatste keer”. Aanvang:14.30 u.
Toegangsprijs: € 12,-. Info: www.scau.nl
23 mrt.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
22 mrt.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 u. Kosten: €7,50.
25 mrt.
15.00-16.45 u. Lezing Ida van Zijl over Gerrit Rietveld en gebouw De Hoeksteen, de enige kerk die Rietveld ontworpen
heeft. Ida van Zijl is conservator in het Centraal Museum in
Utrecht. De lezing is in de bibliotheek in De Hoeksteen, prijs
€12,50. Pashouders €10,-. Korting tijdens voorverkoop €1,-.
29 mrt.
Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 u. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of 0297523272
30 mrt.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u.
Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u.
3 apr.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 u.
6 apr.
Bingo, Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528,
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.
7 t/m 9 apr. B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 9.00-01.00
u. en maandag van 9.00-14.00 u, Uithoornse Hockey Club Qui
Vive, Vuurlijn 30.
15 apr.
Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici spelen op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a. Haydn
en Dvorak. Aanvang: 14.30 u. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.
scau.nl
20 apr.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
25 apr.
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.1515.15 u.
Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een sport- en
spelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van verschillende activiteiten. Per kind kost het €2,- om mee te doen. De opbrengst van de dag gaat naar een goed doel: ‘Run4Schools’.
26 apr.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 u. Kosten: €7,50.
evenementen vanaf mei 2012 staan op www.uithoorn.nl

activiteit

Buurt

Datum

Plaats

tijd

Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg

Zijdelwaard
Centrum
Zijdelwaard
De Legmeer
Zijdelwaard
Thamerdal
Meerwijk

3 april
17 april
24 april
24 april
1 mei
22 mei
30 mei

Kate & Go op Zijdelwaardplein
Ponderosa
De Schutse (kleine zaal)
vooralsnog buurtsteunpunt
Kate & Go op Zijdelwaardplein
Ponderosa
Nog niet bekend

9.30-11.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
9.30-11.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
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O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

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

Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 120. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
ingang naar de woning Monnetﬂat 48. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,

-

Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Prinses Margrietlaan 134 en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats
nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 17. Ter inzage van 29 februari t/m 11
april 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Ontwerp omgevingsvergunning Flower Direct activiteit milieu. Ter inzage 1
maart t/m 11 april 2012. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111.
Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.
Toekomstvisie Libellebos. Ter inzage van 8 maart t/m 18 april 2012. Contactpersoon de heer R. van de Pol, 0297- 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 95, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame. Ontvangen 27 februari 2012.
Thamerdal
- Kuyperlaan 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
berging. Ontvangen 27 februari 2012.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, Horeca-exploitatievergunning verleend aan het bestuur
van Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn voor het exploiteren van het
horecagedeelte van de Thamerkerk t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 2 april
2012
De Kwakel
- Anjerlaan 1, Verklaring van geen bezwaar aan de ouderraad van basisschool
De Zon voor het organiseren van:
- een reünie op 30 maart 2012 van 20.30 t/m 01.00 uur
- een fancy fair op 31 maart 2012 van 14.00 t/m 19.00 uur
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de ouderraad van Basisschool
De Zon voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens:
- de reünie op 30 maart 2012 van 20.30 uur t/m 01.00 uur
- de fancy fair op 31 maart 2012 van 14.00 tot 19.00 uur
Bezwaar t/m 6 april 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Cartograﬁelaan 3 t/m 29, omgevingsvergunning voor het oprichten van 14 twee
onder één kapwoningen. Bezwaar: t/m 10 april 2012.

Dorpscentrum
- Willem-Alexanderpoort 62-64, tijdelijke vergunning aan de exploitant van Trattoria Mangia E Bevi voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 mei 2012
- een drank- en horeca vergunning t/m 31 mei 2012;
Bezwaar t/m 13 april 2012
- Amstelplein passage winkelcentrum, omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een kiosk in de passage van Winkelcentrum Amstelplein. Bezwaar: t/m 11
april 2012.
- Schans 27, omgevingsvergunning voor het vervangen van twee gevelkozijnen
in de voorgevel. Bezwaar: t/m 11 april 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Cort van der Lindenplein, toestemming aan de gemeente Uithoorn voor diverse werkzaamheden op zondag 4 maart, 6, 20 en 27 mei 2012 tussen 08.00 en
10.00 uur en 12.00 en 15.00 uur.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-

de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over plaats, tijdstip, agenda en het aanvragen van spreektijd.
BEKENDMAKING PERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESCHIKKING

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben op 27 februari 2012 een persoongebonden gedoogbeschikking afgegeven voor het gebruik van een bedrijfswoning als
burgerwoning op de locatie Iepenlaan 24 te De Kwakel. De beschikking geldt tot
1 juli 2013. De mogelijkheid tot het maken van bezwaar staat open tot en met 10
april 2012.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN
“LANDELIJK GEBIED, BOTERDIJK 91”

Op 23 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91” als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.bplgboterdijk91-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. Paragraaf 5.8 van de toelichting (waterparagraaf);
b. Aan artikel 3 van de planvoorschriften is een lid toegevoegd.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, Boterdijk 91 liggen van 9 maart 2012
tot en met 19 april 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.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.

Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 7 maart 2012

VERLEEND MANDAAT VOOR AANGAAN HUUROVEREENKOMSTEN
LIGPLAATSEN ELZENLAAN

Burgemeester en wethouders hebben besloten hun bevoegdheid, om overeenkomsten aan te gaan tot verhuur van ligplaatsen aan de Elzenlaan, te mandateren aan het hoofd van de afdeling Leefomgeving. Dit besluit treedt donderdag 8
maart 2012 in werking en werkt terug tot 28 juni 2010.
TOEKOMSTVISIE LIBELLEBOS DOOR RAAD VASTGESTELD

Op 23 februari 2012 heeft de raad de toekomstvisie voor het Libellebos vastgesteld. Het betreft een visie en het uitvoeringsplan geeft niet aan wanneer het gewenste eindbeeld gerealiseerd zal zijn. Er wordt gezocht naar ﬁnancieel draagvlak
en in het tweede kwartaal van 2012 moet duidelijk worden welke onderdelen uitgevoerd kunnen worden.
U kunt de visie nalezen op www.uithoorn.nl\wonen en wijken\visie en beleid. Daarnaast ligt de visie tot en met 18 april 2012 ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

WWW.UITHOORN.NL

Mooie tijden in Zorg &
Zekerheidcircuit Leiden
Regio - Op zondag 4 maart werden
er tijden het Zorg & Zekerheidcircuit in Leiden mooie tijden gereali-

Kids van de Blokkendoos
bij Meesters
Regio - De naschoolse opvanggroep de Banjers van de Blokkendoos uit Uithoorn hebben hun thema ‘eten en drinken’ in de vakantie op een erg leuke manier kunnen afsluiten! Zij zijn naar restaurant Meesters in Mijdrecht gegaan
om daar hun eigen koekjes te bakken. De kinderen bakken wel vaker koekjes op de Blokkendoos zelf,
maar dit was natuurlijk wel heel

erg speciaal. De Chefkok liet hen
ook zien wat er allemaal achter de
schermen van een restaurant en in
een echter restaurantkeuken allemaal gebeurt voordat de gasten hun
bestelling geserveerd krijgen. Nadat
de koekjes gebakken waren mochten de kinderen hier zelf een bolletje
ijs en slagroom bij scheppen. Daarna was het natuurlijk smullen! Het
was een zeer geslaagde middag!

seerd door atleten van AKU en het
Steenbok RunningTeam. De weersomstandigheden waren prima! Er

was weinig wind en er was voldoende vocht in de lucht. Op de 5 kilometer verscheen AKU en SRT-atleet
Erwin Koopstra aan de start. Ondanks het bochtige circuit liep Erwin een uitstekende race. Hij heeft
veel kopwerk verricht en kwam desondanks weer met een Persoonlijk
Record over de meet. Hij werd 3e in
een sterk gelopen 5 km na 16.26,0.
AKU-atleet Sjoerd Heemskerk debuteerde op de 10 kilometer in een
zeer mooie tijd van 36.11,0. Hij was
rustig gestart om na 6 km flink te
versnellen. Met deze tijd werd hij
10e en hij realiseert zich dat hij nog
veel verder kan komen.
Op de 10 km kwam ook Marcel
Pool aan de start. Hij heeft vooral
veel omvang getraind en moet nog
scherpte in de snelheid krijgen. De
SRT atleet realiseerde een mooie
tijd van 34.26,0. Hij liep een vlak
tempo met een snellere laatste 2 ki-

lometers. Het vizier wordt gezet op
het trainen op meer snelheid, zodat
hij in de loop van het seizoen 2012
ook weer in de 33 minuten kan gaan
lopen.
Mandy Plasmeijer wist op de 10 kilometer weer een onder de 45 minuten te lopen en kwam na 44.50,0
over de finish.
AKU- en SRT-atlete Lotte Krause
liep zondag haar laatste cross van
het seizoen. Deze ging het beste
van allemaal.
Zij startte bij de Tata Steel Runnersworld cross in Heiloo en pakte op de
3,5 km opnieuw een 2e plaats op de
3,5 km met een tijd van 13.32,0. Zij
was daar bijzonder tevreden mee.
AKU atlete Evelien Hooijman was
gestart op de 5km van de Westeinderloop in Aalsmeer. Zij legde deze 5,2km af, gelopen met behoorlijke wind op de dijk, in een tijd van
21.24,0.

Altovi speelt: Vitalo!
Vinkeveen - Buurtsuperrumoer gevat in een klusical. Dát wordt de jubileumvoorstelling van Toneelvereniging Altovi in Vinkeveen. Ter gelegenheid van hun vijfenzestigjarig jubileum speelt de Vinkeveense
toneelvereniging een speciaal voor
dit doel geschreven musical-achtig
stuk met liedjes van Ja Zuster, Nee
Zuster. Met muzikale medewerking
van de live-band Litavo, de oorstrelende vocalen van zanggroep Braq
en natuurlijk de komische acteertalenten van de Altovi-groep, moeten dit avonden worden waarover
men nog lang napraat. En dat kan!

In Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32
te Vinkeveen. De voorstellingen zijn
op: zaterdag 17 maart en 24 maart,
aanvang twintig punt vijftien uur, en
zondag 18 maart om veertien punt
dertig uur. Kaarten a 10 euro zijn
verkrijgbaar bij de bekende voorverkoopadressen : Boekhandel Mondria in Mijdrecht, Slijterij Vreeland,
Dio de Bree en Deco Home van Asselen in Vinkeveen. Reserveren kan
via Altovi@zonnet.nl.
Laat deze bonus-aanbieding niet
aan u voorbij gaan; kom met volle
teugen genieten van: Vitalo!
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

DUS!-tas naar Speeltuinvereniging Thamerdal
Uithoorn - Esther Meijer en Claudia Koster van de Speeltuinvereniging Thamerdal kregen op 28 februari de DUS!-tas. Een tas met lokale
of fair-tradeproducten die DUS! dit
jaar elke maand wil overhandigen
aan mensen die zich inzetten voor
een duurzaam en solidair Uithoorn
en De Kwakel. DUS! is de lokale politieke partij waarin GroenLinks en
D66 samenwerken en staat voor
duurzaam en solidair. De tas ging dit
keer naar de dames van de Speeltuinvereniging Thamerdal omdat zij
activiteiten voor kinderen organiseren, daarbij samenwerken met andere organisaties én de ouders van
de kinderen en mensen uit de buurt
gelegenheid willen geven om elkaar te ontmoeten. Ontmoeting, samenwerken en verbindingen leggen
zijn onmisbare elementen voor een
duurzaam en solidair Uithoorn en
De Kwakel. Voldoende reden voor
DUS! om de dames van de Speeltuinvereniging Thamerdal eens in
het zonnetje te zetten.
“We zijn echte verenigingsmensen”, vertellen Meijer en Koster bij

de overhandiging van de tas door
Henk Wevers, bestuurslid van DUS!.
Het derde bestuurslid, Maroesja
Haringsma, is helaas verhinderd.
“Van een andere speeltuinvereniging weten we hoe leuk het kan zijn
dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het geeft saamhorigheid in de
buurt. We willen graag een speelplek voor kinderen én een ruimte
binnen zodat ouders even iets kunnen drinken, maar waar ook anderen uit de buurt langs kunnen komen. We hopen dat jongeren zo nu
en dan mee willen helpen bij activiteiten voor kinderen. Onze samenwerking met basisschool De Regenboog en Solidoe, de naschoolse kinderopvang, is goed en de gemeente
werkt mee maar het wachten is op
een nieuw gebouw voor De Regenboog. We moeten dus nog geduld
hebben voor we een echte speelplek kunnen realiseren. In de tussentijd organiseren we activiteiten
zoals de zeskamp in de zomer en
een haloweenmiddag in het najaar.
We vinden het een eer om als eerste
de DUS!-tas te krijgen.”

SOMS

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

Door Flavoring

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

Het leven hangt aan elkaar van soms.
Soms is het leven eerlijk, soms niet. Soms is het leven hard, soms niet.
Soms maak je vrienden voor het leven en soms kom je mensen tegen met wie je tijdelijk iets deelt. Je loopt dan een eindje met elkaar
op tot het moment komt dat de gedeelde factor weer wegvalt en een
ieder zijn eigen weg gaat. De gedeelde factor kan zijn school, werk,
geloof, sport of hobby. En op deze wijze kom je in aanraking met veel
verschillende mensen. Het kunnen mensen zijn van je eigen leeftijd,
of met dezelfde opleiding of juist dezelfde hobby. Het maakt niet uit,
elk mens laat zo zijn eigen indruk achter. Ieder mens verrijkt je wereldbeeld.

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

brAnDweer
& PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Computerles nu ook in Uithoorn

Uithoorn - Nu SeniorWeb DRV
mobiel geworden is overweegt de
stichting om naast Abcoude en
Mijdrecht ook in Uithoorn computerles te gaan geven.

Daartoe beginnen wij met een gratis les van twee uur “Kennismaken
met de computer” op een nog nader te bepalen lokatie. Alvorens dit

echter te realiseren willen we graag
weten hoe groot de belangstelling is
bij onze senioren in Uithoorn. Meld
u daarom aan op telefoonnummer
0297-272720 en dan liefst op een
dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10 en 12. Zo niet, dan 0297282938. We krijgen dan ook een
idee op welke dagen het u schikt en
houden daar rekening mee. Tot dan.

Mode en gewicht
Regio - Kleding is een fijne manier
om te laten zien wie je bent en waar
je voor staat. Maar wat als je voor je
gevoel maar weinig keus hebt? Dat
ene mooie shirt van vorig jaar zit inmiddels zo strak dat het echt niet
meer kan. Dat prachtige jurkje in de
etalage vergeet je maar gauw, want
dat hebben ze vast niet in de goede
maat... Herkenbaar? Wil je graag afvallen, maar gaat dat niet vanzelf?
Bij Deli Line krijg je ondersteuning
van een deskundige coach / diëtiste. Die maakt voor jou een persoonlijk plan dat op jouw lijf geschreven is en geeft je de motivatie die je nodig hebt. Voor klanten
bij wie het afvallen moeizaam gaat
maakt Deli Line gebruik van het bekende Prodimed-dieet. Een belangrijk voordeel van het programma is
dat in één keer alle oude patronen
aan de kant worden gezet. Het snel
zichtbare resultaat werkt zeer motiverend. En tegelijkertijd wordt er ge-

www.mEErBoDE.nl

werkt aan een gezondere levenswijze. Je voelt al snel dat je weer lekker
in je vel zit, met meer zelfvertrouwen, energie en een mooie huid.
Prodimed is een prima hulpmiddel
waarbij het succes mede afhankelijk is van deskundige begeleiding,
zowel tijdens als na het dieet. Vooral
een goede nabegeleiding is erg belangrijk. Het verbeteren van je leefstijl en je lichaam in balans krijgen
is waar het uiteindelijk om draait. En
zo voorkom je dat je terugvalt in je
oude patroon. De consulten worden
bij de meeste verzekeraars vergoed
in het aanvullende pakket.
Wilt u meer informatie kijk dan op
www.deli-line.nl of, voor specifieke
informatie over onze Prodimed-methode, op www.hoeraikvalaf.nl. Bellen voor vrijblijvende informatie of
een gratis kennismakingsgesprek
kan natuurlijk ook: 0297-522824 of
06-10095999.

Scouting Admiralengroep
doet mee aan NL DOET
Foto-expositie van de
Fotokring Uithoorn
Uithoorn – Scouting Admiralengroep doet op 17 maart mee aan
NL DOET. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds.
Tijdens NL DOET steken mensen in het hele land de handen uit
de mouwen. Zij zetten zich vrijwillig in voor diverse organisaties, die
tijdens NL DOET net dat beetje extra kunnen doen. Scouting Admiralengroep zoekt vrijwilligers om haar
wachtschip ‘Olympus’ te schuren en
te schilderen. ‘Scouting Admiralengroep ziet NL DOET als een goede gelegenheid om juist dat beetje extra te doen waar we normaal
niet aan toe komen. Daarnaast hopen we dat de mensen die zich bij
ons aanmelden zo positief zijn dat
ze volgend jaar weer meedoen. Of
vaker een dagje vrijwilligerswerk
doen’, aldus Harold Selman. Mensen die met vrienden, collega’s of
hun vereniging of sportclub in actie willen komen bij Admiralengroep
kunnen zich aanmelden op www.nldoet.nl of rechtstreeks bij de organisatie. Het succes van NL DOET blijkt
onder andere uit het groeiend aantal vrijwilligers dat zich tijdens deze
dagen inzet. Tijdens NL DOET 2010

waren al 150.000 vrijwilligers actief.
Afgelopen jaar deden 300.000 vrijwilligers mee aan NL DOET. In 2012
wil het Oranje Fonds nog veel meer
mensen op de been krijgen. Ook leden van het Koninklijke Familie en
diverse landelijke en lokale politici staken in de afgelopen jaren hun
handen uit de mouwen. “Met NL
DOET laat het Oranje Fonds zien
hoe belangrijk vrijwilligers voor de
samenleving zijn. Daarnaast draagt
het bij aan een goed imago van vrijwilligerswerk.”, aldus Ronald van der
Giessen, directeur Oranje Fonds.
Vrijwilligers vormen de basis van alle organisaties die door het Oranje Fonds worden gesteund. Met NL
DOET geeft het Fonds hier een collectieve impuls aan. De Prins van
Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.
Tevens is Prinses Máxima beschermvrouwe van Scouting Nederland.
De eerste vrijwilligers hebben zich
al via de website van NL DOET aangemeld voor onze klus. Onder wie
de 2e en 3e locoburgemeester van
Uithoorn. Wilt u ook uw handen uit
de mouwen steken? Meld u dan
snel aan.

Mijmeringen

Uithoorn - De Fotokring Uithoorn
organiseert in het kader van haar 40
jarig bestaan een tweede foto-expositie.
De expositie wordt gehouden in het
Gemeentehuis te Uithoorn (27 februari tot 17 maart) en aansluitend
in het dienstencentrum Bilderdijk-

hof (19 maart tot 3 mei). De expositie bestaat uit foto’s die de leden
naar eigen keuze hebben verstrekt
voor deze expositie en geven zo een
mooi beeld van de diverse stijlen
van fotograferen door de leden van
de Fotokring Uithoorn. De toegang
tot de expositie is gratis.

Deze week, in deze krant ga ik de naam van iemand tegenkomen. Het
zal me doen terugdenken aan vroeger. Het zal een herinnering zijn
aan een van die bijzondere mensen met wie ik een tijdlang heb opgelopen. Haar naam in een rouwadvertentie, te jong gestorven, soms is
het leven niet eerlijk. Maar mijn herinneringen aan haar zijn positief,
zij heeft laten zien wat een kracht er in ieder mens zit. Weinigen zullen echt weten hoe zwaar haar strijd was, maar velen zullen hebben
gezien dat ze heeft gevochten en gestreden. Dit beeld, dit visioen heb
ik voor ogen als ik aan haar denk. Een liefdevol, warm en sterk persoon, een voorbeeld voor allen.
Een verlies verwerken, rouwen is ook een zware taak. De nabestaanden moeten verder, maar hoe? Ik wens iedereen die hiervoor staat
heel veel sterkte en kracht toe. En soms kunnen alle sterkte betuigingen een klein lichtje in het donker zijn. Zo hoop ik dat de woorden
van onderstaand gedicht uit een eerdere rouwadvertentie ook een
klein lichtje mag zijn.
De uitstraling van je aanwezigheid mag nog zo sterk zijn.
Het gaat erom wat er van haar overblijft als zij niet meer aanwezig is.
Je hebt jouw naam in het levenszand geschreven,
maar de golven hebben die nu uitgeveegd.
Men heeft jouw naam in een boom gegrift,
maar de schors zal er ooit afvallen.
Nu wordt jouw naam in het marmer gebeiteld,
maar de steen kan altijd breken.
Maar velen hebben jouw naam in hun hart geborgen
en de tijd zal die eeuwig bewaren!

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:
- Amstelhoek, Mijdrechtse Zuwe: rood-beigeachtig middelgroot
tam konijn.
Gevonden:
- Vinkeveen, Wavervensepad: Zwart-witte kat met witte bef en
witte sokjes aan voor en achterpoten. Heeft witte vlek op buik.
- De Hoef, Westzijde: Rode kater.
- Mijdrecht, Rozenobel: Cyperse grijs-zwarte kater.
- Uithoorn, Koudenhovenflat: Kater: rood-oranje met witte bef.
Gestreepte staart en witte poten.
- Mijdrecht, Viergang: Tamme valkparkiet.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.

ANBO-KBO bingo
Uithoorn - Op dinsdag 13 maart
a.s. organiseren de afdelingen Uithoorn-De Kwakel van de ANBO
en de KBO hun maandelijkse Bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.
Aanvang 14.00 uur, de zaal is open
vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Hanny Kampen.

Ook niet ANBO-KBO leden zijn
van harte welkom op deze gezellige middag ! Er zijn bijzonder mooie
prijzen te winnen , bovendien zijn de
consumpties prettig laag geprijsd.
Kom eens kijken, doe mee en geniet
van de leuke sfeer die er op zo’n
bingomiddag heerst. De toegang is
gratis!
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Open dag op 11 maart met
mini markt bij Oude Rust

Zoektocht naar oud-majorettes
van KnA voor Reünie!
Regio - Op 7 april 2012 organiseert muziekvereniging KnA een
reunie voor alle dames die sinds
de oprichting in 1970 majo rette
zijn gew eest bij K nA.
Vele oud-majorettes hebben aangegeven het leuk te vinden om elkaar
weer eens te zien om zo oude verhalen en herinneringen op te halen.
Weten jullie het nog? Grote successen op concoursen in de jaren 80 en
90, Nederlands Kampioenstitel behaald, met het peloton en solistisch!

Dat waren nog eens tijden! Optredens in Duitsland, bloemencorso’s
en niet te vergeten de vele serenades. Te veel optredens om zo even
op te noemen, maar zeker heel leuk
om over bij te praten tijdens een reunie. Het zou ontzettend leuk zijn als
zoveel mogelijk meiden zich opgeven, aldus de organisatoren van de
reünie!
Reünie
Ben jij majorette geweest bij KnA en

Regio - Aanstaande zondag
11 maart wordt er bij De Oude Rustin Uithoorn een open dag georganiseerd. Deze open dag begint om
12.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Deze dag is in samenwerking met
De Oude Rust steigerhouten meubelen en Hans de Wit is gespecialiseerd in het maken van steigerhouten meubelen op maat. Vraag een
geheel vrijblijvend advies u kun een
kijkje nemen in hun showroom. Bi &
Bri workshops demonstreert op de
dag met boeketten en arrangementen maken. Ook laten zij deze dag
een voorproefje zien van de workshops voor Pasen en Moederdag.
Uiteraard kunt u zich gelijk inschrijven voor de gezellige avonden.

den en uiteraard kunt u gelijk kennis maken met de gezellige kapsalon uit De Kwakel.
Heeft u plannen met uw tuin? Dan
kunt u in gesprek gaan met Rens
Theijssen & Jelle de Jong van
Theijssen & de Jong hoveniers. Zij
inventariseren uw wensen, en vormen een inspiratiebron. Op deze
manier maakt u kennis van de vele
mogelijkheden die zij u kunnen bieden. U kunt als particulier of vanuit
uw bedrijf/organisatie voor zowel
aanleg- als onderhoudswerkzaamheden bij hun terecht. Op verzoek
maken zij een vrijblijvende en gespecificeerde offerte of stellen een
aantrekkelijk onderhoudscontract
voor u op.

Kapsalon
Petra kok van kapsalon Hot in Haar
uit De Kwakel is op deze dag aanwezig met een mooie collectie siera-

Paardenmelk
Riga Ranch Paardenmelkerij & Chocoland uit Nieuwveen voor de lekkerste workshops met chocolade.

Voor wie actie zoekt, de “Concours
Hippique” voor menselijke wezens
of het gezellige boeren klompengolf
tussen de paarden. Kortom heeft u
wat te organiseren kom dan eens
informeren wat de Riga Ranch voor
u kan betekenen. Van dagtocht en
bedrijfsuitje tot vriendinnendag of
kinderpartijtje.
Dierenhotel Pochondas: Voor de
poes, cavia, hond en andere soorten als u daar zelf even geen gelegenheid voor heeft! Hèt adres voor
een superleuke opvang of vakantie, een goede verzorging èn aandacht voor uw huisdier, U vind ze
in het landelijke dorpje Bilderdam.
Maar ook voor dagopvang, trimsalon, medische zorg, revalidatie, kinderpartijtjes.
Kom gezellig een kijkje nemen de
koffie/thee met wat lekkers staat
klaar. Voor meer info zie advertentie in dit blad.

ben je nu 18 jaar of ouder? Meld je
dan aan voor de reünie! Of ken je iemand die ook majorette is geweest,
geef dan even haar naam door aan
ons. Stuur een mail naar: kna.secretariaat@gmail.com onder vermelding van je voornaam + meisjesnaam en adres.
Aanmelden kan ook via Facebook (majo rette reünie) of via de
website van KnA en dat is:
www.kna-uithoorn.nl

Open Dagen bij VOKU
in teken van energie besparen
woning een gunstiger energielabel
geven en daarmee een hogere verkoopwaarde. Dubbel voordeel dus.
Tijdens de Open Dagen toont VOKU
dat Weru kunststof kozijnen aan de
hoogste eisen voldoen. Met als speciale voorjaarsactie drievoudige beglazing voor de prijs van dubbel glas
en de mogelijkheid van een uitgestelde betaling in 2013.

Mijdr echt - Bezuinigen is in, zeker
gezien de huidige stijgende energieprijzen. Ook VOKU, dealer van
kunststof kozijnen & serres, werkt
graag aan oplossingen die besparen. Tijdens de Open Dagen op 9 en
10 maart toont VOKU dat energie
besparen loont.

Voorjaarsactie
Slecht isolerende ramen en deuren vormen het grootste warmtelek in een huis. Ze laten veel warmte ontsnappen. Daarom kan een uitstekend geïsoleerd huis veel extra
stookkosten besparen. Ook kunnen
de isolerende maatregelen de

Optreden Wilfred Klaver
Uithoorn - Op 18 maart om 14.30
uur zal in de Thamerkerk optreden
Wilfred Klaver. Nadat de SCAU het
door ziekte niet doorgaande programma van Together moest af gelasten is het gelukt deze artiest aan
te trekken. Wilfred Klaver studeerde klassieke zang aan het conservatorium in Alkmaar. Vanaf 1984 is
hij gaan werken als acteur o.a. bij
de toneelgroep Amsterdam. Hij was
de tegenspeler van Willem Nijholt
in de productie Amadeus en speelde in televisieseries als Spijkerhoek,
Vrouwenvleugel, Vrienden voor het
leven en Baantjer. Naast acteren
zong hij klassieke programma’s en
oratoria. Zelf componeerde hij ook
muziek o.a. op een gedicht van
Bloem. Ook zong hij pop- en rocknummers. Veel belangstelling heeft
hij ook voor de jeugd. Hij speelde
rollen in het jeugdtheater en geeft
zangles aan kinderen en pubers.
Toen Wilfred tijdens zijn studie Verdi
vertaalde in het Nederlands vond hij
ABN te keurig en niet geschikt voor
de uitvoering. Verdi schreef voor het

volk en Wilfred voelde zich betrokken bij het volk, hij komt immers van
het platteland van West-Friesland.
Hij besloot toen Verdi te vertalen in
het West-Fries. Hierna heeft hij vele
liederen in het West-Fries vertaald.
Deze teksten gaat hij zingen op bestaande muziek van opera’s, klassieke liederen, musicals, cabaret,

Degelijkheid
Steeds meer particulieren kiezen
kunststof kozijnen voor hun woning.
Met reden, want kunststof werkt
sterk isolerend, heeft een hoog gebruiksgemak en is zeer duurzaam,
veilig en sterk. In de kunststof kozijnen van WERU komen Duitse degelijkheid, innovatie en perfectie samen. Voor elk denkbaar woningtype
is een passend kozijn. Van klassiek
voor een statig herenhuis en strak
voor een moderne nieuwbouwwijk
tot verdiepte kozijnen voor een verbouwde boerderij. Ook ronde kozijnen zijn mogelijk. Bovendien zijn
de kunststof kozijnen nu leverbaar
met een rechte houtlookverbinding
en in combinatie met een houtnerf
kleurfolie niet meer van houten kozijnen te onderscheiden. De hoogwaardige kunststof ramen en deuren van het Duitse topmerk WERU
garanderen een hoge warmte-isolerende werking en kennen een levensduur van tientallen jaren waarbij geen onderhoud nodig is. Uiteraard is schilderen overbodig. Overtuig u zelf en loop tijdens de open
dagen eens binnen.

Zingen in een swingend
gospelkoor?
Regio - The Amstel Gospel Choir
zingt al 16 jaar de meest swingende
gospels en moderne pop- en soulmuziek op bruiloften en feestelijke evenementen. Het koor o.l.v. interim-dirigent Rob de Best bestaat

uit 13 zangers en zangeressen en
heeft momenteel ruimte voor sopranen en mannen. Kun je goed zingen
en lijkt het je leuk om ons gospelkoor te komen versterken? Repetities zijn op dinsdagavond van 20.00

tot 22.00 uur in basisschool ’t Startnest, Arthur van Schendellaan 100e,
1422 LE in Uithoorn (ca. 15 minuten
met openbaar vervoer vanuit Amsterdam). Je kunt je aanmelden via
www.amstelgospel.nl.

Voku Amstelveen, Zetterij 1
(Bovenkerk) / Voku Mijd recht,
Communicatieweg 4, tel. 0297284970, www.voku.nl
tango’s, pop en rock. Daarbij houdt
hij ook een praatje, uiteraard in het
West-Fries. Een gevarieerd programma van zang en gesprek met
een enthousiast zanger/acteur die
u laat horen hoe bekende liederen
klinken in het West-Friese dialect.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- bij
de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein
en aan de zaal zolang er plaats is.

Concert met regiokoor
De Ronde Venen - In samenwerking met de Stichting tot instandhouding van het monument Johannes de Doper te Mijdrecht valt
er binnenkort weer te genieten van
een prachtig concert! Zondagmiddag 11 maart 15.00 uur brengt het
Regiokoor De Ronde Venen een bijzonder concert ten gehore. Op de
eerste plaats bijzonder omdat het
koor samen met de zangers van Jubilate Deo uit Alphen aan de Rijn
op het podium zal staan, maar ook
bijzonder omdat het programma zo
gevarieerd is. U zult kunnen genieten van werken van Schubert, Mozart en Haydn.

Van deze laatstgenoemde componist wordt een prachtig werk voor
koor, solisten en orkest uitgevoerd.
Het is de Mis in C nr. 9 ook wel de
“Paukenmesse” genoemd. Joseph
Haydn componeerde dit meesterwerk op latere leeftijd, in de tijd dat
Napoleon met zijn legers voor de
grenzen van Oostenrijk stond. En in
het laatste deel van deze Mis maakt
Haydn d.m.v. het paukengeroffel de oorlogsdreiging voelbaar. De
Mis wordt ook wel “Mass in time of
War” genoemd. Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest zorgt voor de
begeleiding. De solisten van dit concert zijn

Maja Roodvedt - sopraan
Mariëtte Witteveen - alt
Ruud Fiselier - tenor
Erks Jan Dekker - bas
Het geheel staat onder leiding van
Gert J. Hans Voor meer informatie omtrent lokatie en kaartverkoop
:bezoek onze website: www. Regiokoorderondevenen.nl .
De leden van het Regiokoor De Ronde Venen spreken graag hun dank
uit voor de onvolprezen en onmisbare ondersteuning die ze jaarlijks
ondervinden van de Stichting tot instandhouding van het Monument
Johannes De Doper, Mijdrecht.
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Financieel ruggensteuntje voor
kopers nieuwbouwwoning

De bestrating vordert gestaag op de Geometrielaan. Op de achtergrond het
appartementencomplex Stellinghof en rechts de hofwoningen
Uithoorn - Op allerlei wijze wordt
getracht de stagnerende huizenmarkt weer op gang te brengen. Zowel de overheid als private instanties als bijvoorbeeld projectontwikkelaars bedenken tal van manieren
om kopers van een nieuwbouwwoning tegemoet te komen. Met name als die hun bestaande huis nog
moeten verkopen en dat in deze tijd
maar moeilijk voor elkaar krijgen. Zo
heeft UBA Projectontwikkeling BV
uit Uithoorn in samenwerking met
woningcorporatie Eigen Haard de
regeling ‘Prijs Garant Eigen Woning’
in het leven geroepen. Het betreft
een regeling in de vorm van een financiële buffer bij de verkoop van
de bestaande woning wanneer men
voornemens is een nieuwbouwwoning te kopen.
Hoe werkt het? Projectmanager JanPaul Buis van UBA legt uit: “Een van
de met ons samenwerkende projectmakelaars neemt de bestaande woning in de verkoop en bepaalt
de minimale verkoopopbrengst. Dat
is de garantiewaarde. Als gedurende de afgesproken regeling de verkoopprijs van de woning lager uitvalt dan de garantiewaarde, wordt
het verschil door de projectontwikkelaar bijgepast waardoor men toch
de garantiewaarde voor de woning
ontvangt. Als de verkoopprijs hoger
uitvalt heeft men helemaal geluk,
want dan is deze ‘overwaarde’ voor
de eigenaar van de woning. Kortom,
de eigenaar van de bestaande woning heeft wél de lusten van de regeling, maar niet de lasten. De re-

geling gaat in op het moment dat
bij de makelaar aan de koopvoorwaarden van de nieuwe woning op
Park Krayenhoff is voldaan en eindigt een jaar na de oplevering van
de nieuwe woning. Er is overigens
wel een grens gesteld aan het bedrag. Dat bedraagt 3,5 procent van
de v.o.n. prijs van de nieuwbouw
woning. Voorbeeld: als de nieuwbouwwoning 350.000 euro kost is
de maximale vergoeding die men
kan ontvangen - als de bestaande
woning onder de prijs wordt verkocht - 3,5 procent van dat bedrag,
zijnde 12.250 euro. Als de garantiewaarde van de bestaande woning
250.000 euro is en de woning wordt
voor 237.500 verkocht, kan men het
maximale bedrag bijgepast krijgen. Wordt de woning echter voor
235.000 verkocht dan moet men zelf
nog 2.750 euro bijpassen.”
Voordeel van deze regeling is dat
de koper van de nieuwbouwwoning meer zekerheid heeft over de
opbrengst van zijn bestaande woning. Daardoor ontstaat een goede basis voor de financiering van de
nieuwe woning, terwijl er voldoende
tijd wordt gegenereerd om de vorige
woning (door de projectmakelaar)
te verkopen. Wie geïnteresseerde is
in deze regeling kan daarover contact opnemen met EKZ Makelaars
of Koop Lenstra Makelaars in Uithoorn. Die hebben voor de beeldvorming van wonen in Park Krayenhoff in een van de twee-onder-eenkap woningen (Parkwoningen) aan
de Geometrielaan een modelwoning
ingericht.

Het appartementencomplex Stellingzicht met uitzicht op o.a. de Vuurlinie en
het landschappelijk gebied richting Boterdijk

Bestrating van start
UBA Bouw kwam eind vorig jaar
minder positief in het nieuws omdat
de bestrating bij woningen die al
acht maanden in gebruik waren, te
lang op zich liet wachten. Op 10 januari dit jaar is in opdracht van UBA
Projectontwikkeling en woningbouwcorporatie Eigen Haard met
de bestrating begonnen. Het gaat
hier om het straatwerk rond woningen van bouwfase 1 aan de Geometrielaan. In de loop van deze maand
wordt verwacht dat dit zal zijn afgerond. “Wij hebben de berichtgeving
in de krant mede ter harte genomen. Helaas kon het straatwerk niet
eerder worden uitgevoerd want wij
zijn ook afhankelijk van de planning
van het werk dat de nutsbedrijven
moeten uitvoeren en die doorkruist
onze planvorming nogal eens. Nogmaals ons excuus aan de bewoners,
maar er wordt intussen hard aan de
uitvoering van de verdere bestrating

Stelling III
Inmiddels wordt druk gebouwd aan
de rand van de Vuurlijn onder de
projectnaam ‘Stelling III. Het gaat
om zeven twee onder een kap Liniewoningen waar van de veertien woningen inmiddels elf zijn verkocht.
Voornamelijk aan inwoners van Uithoorn en De Kwakel en uit de regio.
Toch een opvallend iets dat de verkoop van woningen hier zo goed
gaat. In tegenstelling tot elders aan
de andere kant van de rivier, zoals
in De Ronde Venen, waar het allemaal veel moeizamer gaat. Tussen
het contingent in aanbouw zijnde
Hofwoningen en de Stellingwoningen verrijst straks ook nog een appartementengebouw van zes verdiepingen.
Jan-Paul: “Er komen twaalf appartementen die allemaal een fantastisch uitzicht bieden. Er zijn er intussen vier verkocht. Met de Prijs Garant regeling hopen we de mensen

Thamen leerlingen oefenen
solliciteren bij ROC studenten
Uithoorn - Thamen en het Nova
Collega hebben samen succesvol
een sollicitatie project uitgevoerd.
Ging het dan om een echte baan?
Nee: de vmbo leerlingen handel en verkoop van Thamen moesten eerst schriftelijk solliciteren en
daarna ook een echt gesprek voeren bij leerlingen van het ROC. De
leerlingen van het ROC leerden zo
hoe ze later als zelfstandig ondernemer een sollicitatie procedure moeten opzetten en de leerlingen van
Thamen konden oefenen met solliciteren.
Er waren acht studenten van de detailhandelsopleiding van het Nova Collega die sollicitatie gesprekken afnamen bij de leerlingen. Som-

Zeven twee-onder-een-kap (Linie)woningen langs de Vuurlijn
gewerkt. Je kunt nu al zien dat het
meer bewoonbaar wordt. Ook worden plannen ontwikkeld voor inrichting van de groenstroken. De afwerking van de walkanten van de watergangen zijn inmiddels in volle
gang. De beplanting voor het groen
laat overigens nog even op zich
wachten,” laat Jan-Paul weten.
FSC gecertificeerd
Sinds eind vorig jaar is UBA Bouw
ook FSC-gecertificeerd. Het beleid van UBA is al jaren gericht op
een duurzame bedrijfsvoering. Het
bouwbedrijf wil met haar activiteiten het milieu zo min mogelijk belasten. Onder meer door afvalscheiding, vermindering van de totale hoeveelheid afval en door energiezuinig te bouwen, was de onderneming al een aardig eind op weg.
Door het behalen van het FSC-certificaat kan UBA nu ook voldoen aan
de groeiende vraag van opdrachtgevers naar FSC-gecertificeerde
producten. Met de toepassing hiervan op geselecteerde bouwprojecten zet UBA als maatschappelijk
verantwoorde bouwer wederom een
stap vooruit. FSC (Forest Stewardship Council) is een internationale
organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Het FSC keurmerk
geeft de zekerheid dat de grondstof
afkomstig is van houtkap uit verantwoord beheerde bossen.

die belangstelling voor de andere acht hebben, over de drempel te
helpen. De nog op het plan staande
Bastionwoningen die in een halve
cirkel de afsluiting van ‘De Stelling’
voorstellen, gelegen aan het einde
van het Park tegenover het Gezondheidscentrum, zijn op voorhand de
laatste die gebouwd zullen worden.
Daar zijn er intussen twee van verkocht. De strook tussen de geplande Cartografielaan en de bestaande
N201 tot aan de woningen van Fase
1, wordt voorlopig nog niet in ontwikkeling genomen.
Daar is nog wel ruimte voor zo’n
tachtig woningen. Voorlopig gaan
we ons eerst beraden welk soort
woningen er dan moeten komen,
maar op termijn zal er op die plaats
zeker worden gebouwd.”

mige zijn aangenomen, andere niet.
De ROC-studenten wisten precies
waarom: de ene leerling kon zichzelf goed verkopen en de andere
leerling kon goed motiveren waarom hij nou juist die baan graag wilde hebben. Dit was voor beide partijen natuurlijk best spannend, maar
voor heel leerzaam.
De leerlingen van het VMBO waren heel serieus en heel open in de
gesprekken, de studenten van het
MBO professioneel en zakelijk. Het
project draaide dit jaar voor de eerste keer. De docenten Tineke Fijen
van het Nova College en Monique
ten Hoedt van Thamen zijn zeer tevreden en zetten het sollicitatie project volgend jaar zeker voort.

Zwerfvuilactie in
De Legmeer
Uithoorn - Op woensdag 14 maart
organiseert het buurtbeheer van de
Legmeer samen met de Praktijkschool Uithoorn een zwerfvuilactie. Ze doen dat in het kader van de
nationale week ‘Nederland Schoon’.
Buurtbewoners en leerlingen gaan
die ochtend gezamenlijk, gewapend
met vuilprikkers en vuilniszakken
de buurt in om op te ruimen. Aan
de ene kant om de vuile plekken in
de Legmeer schoon te maken. Maar
aan de andere kant ook om daar

mee aan te geven dat het niet normaal is om alles wat je kwijt moet
zomaar overal te laten vallen. Het
zijn overigens beslist niet alleen kinderen en jongeren die zich hieraan
bezondigen!
Buurtbewoners die die ochtend mee
willen helpen zijn van harte welkom.
De actie wordt gehouden tussen
10.00 en 11.30 uur. Vanaf 9.45 uur
wordt er verzameld bij de praktijkschool (Legmeerplein 55).

IBM-toren
“De IBM-toren wordt naar verwachting medio april/mei opgeleverd.
Er zijn inmiddels twee woonlagen
verkocht, de bovenste en de middelste. Met de benedenste woonlaag willen we meer de openbaarheid in gaan. Het is een heel bijzonder bouwproject. Als je erin rondloopt kan je naar alle windstreken
kijken,” vertelt Jan-Paul enthousiast.
Wilt u meer weten over wonen in
Park Krayenhoff? Bezoek dan de
website www.wonenindestelling.nl.

Workshop Djembé bij
NSO Borus
Uithoorn - In de voorjaarsvakantie werd er op dinsdagmiddag
bij NSO BORUS de Petteflet een
workshop Djembé gegeven.
Er werd les gegeven door een leraar met de artiestennaam Kelsie van Djembikkels. Hij bracht 20
trommels mee waarop de kinderen
zelf mochten spelen, onder het motto “Samen lachen is gezond, Djembé spelen ontspant”, dat hebben de
kinderen en de leidsters ook op deze manier mogen ervaren en zelfs
de jongste kinderen waren enthousiast! De kinderen mochten onder
leiding van de leraar de Afrikaanse trommel bespelen. Ook werd er

een stukje geschiedenis uitgelegd:
de bepaalde manier van communiceren d.m.v. geluid op de trommels.
Daarnaast werd er aan de kinderen
de mogelijkheid geboden om een
stukje solo te spelen, wat door veel
kinderen graag werd gedaan, verder werden er ook korte teksten gezongen, al met al een erg leuke en
ontspannen middag en er werd veel
gelachen.
Mocht u meer willen weten over
de Naschoolse Opvang van Borus neem dan contact op met anja@borus.nl en wilt u zelf eens een
workshop voor een partijtje voor uw
kinderen regelen neem dan contact
op met www.djembikkels.nl

Jaarvergadering Zonnebloem
Uithoorn/Amstelhoek

Fotokring Uithoorn:

Foto van de maand januari 2012
Uithoorn - Iedere twee weken komen de leden van Fotokring Uithoorn bij elkaar om elkaars fotowerk te bespreken. Naast opdrachten die aan het begin van het seizoen vastgesteld worden, wordt ook
“vrij werk” besproken. Dit wordt gedaan door de verkiezing van de foto
van de maand; een soort fotokringcompetitie, waarbij ieder lid van de
fotokring zijn of haar beste foto kan
inbrengen. Naast bespreking van

de foto’s worden ook de nummers
3, 2 en 1 gekozen. In de maand januari was het thema “kleur”. Iedere maand in dit jubileumjaar laat de
Fotokring Uithoorn de winnende foto zien.
Hierbij de foto van de maand januari, een fraaie landschapsfoto
uit Toscane, gemaakt door Michel
de Nooij. Zie voor meer informatie
over de Fotokring en het jubileum
www.fotokringuithoorn.nl .

Uithoorn - Vorige week hield de
Zonnebloem haar jaarvergadering
voor de vrijwilligers. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Tevens wordt aangegeven welke activiteiten er zijn georganiseerd. Enkele feiten op een rij. Er zijn in 2011
veertienhonderd huisbezoeken gebracht aan ongeveer 60 van de 180
gasten. Bij de vereniging zijn 46 vrijwilligers geregistreerd en een groot
aantal chauffeurs die gasten vervoeren.
Er werden 11 activiteiten georganiseerd. Aan deze activiteiten hebben in totaal 776 gasten deelgenomen. In tweeduizend en elf hebben zich 23 nieuwe gasten aangemeld die allemaal bezoek hebben
gekregen. De missie van de Zonnebloem is een bijdrage te leveren
aan het voorkomen van sociaal isolement van kwetsbare (veelal oude-

re) mensen. Veel vrijwilligers doen
dit werk zeer lang en zo kregen het
afgelopen jaar 7 vrijwilligers een insigne voor trouwe dienst van variërend van tien tot zelfs veertig jaar.
Op deze vergadering werd afscheid
genomen van Ella Bosman, die maar
liefs zes en dertig jaar als vrijwilligster aan de Zonnebloem afdeling
Uithoorn/ Amstelhoek verbonden
was. Zij werd toegesproken door
de voorzitter van de eigen afdeling,
maar ook de voorzitter van de Regio was naar Uithoorn afgereisd om
haar te huldigen. Ella gaf zelf in een
terugblik over deze periode aan hoe
dankbaar dit werk is, zeker naar de
gasten toe. Zij dankte hierbij al de
bestuurders waar zij in de afgelopen
jaren mee heeft mogen samenwerken, maar meer nog alle vrijwilligers.
De Zonnebloem kleurt je wereld aldus Ella. Zij wenste alle vrijwilligers
nog veel plezier en geluk met hun
werk voor de Zonnebloem
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Boekpresentatie:

Vinkeveen van Demmerik
tot Waverveen

Jongeren Advies Groep doet beroep op raad

Zorg dat skatebanen in Mijdrecht
en Vinkeveen weer veilig zijn
De Ronde Venen - In een brief aan
het college van burgemeester en
wethouders laat de Jongeren Advies Commissie het college en de
raad weten dat zijn zich zorgen maken over de onveilige situatie in en
rond de skatebanen in Mijdrecht en
Vinkeveen. In hun brief schrijven zij:
“ De skatebaan in Vinkeveen – inmiddels twee jaar geleden aangelegd – wordt door verschillende
groepen jongeren intensief gebruikt
en dat heeft zijn sporen nagelaten.
De JAC meent dat de skatebaan
daardoor op dit moment onveilig is.
Ook de skatebaan in Mijdrecht is
aangetast door gebruik. Op verschillende plekken zitten scheuren
in de ondergrond; tevens zijn sommige toestellen verzakt. De JAC wil
het college adviseren om: 1. de ‘coping’ van de skatebaan in het Zwanenpark van Vinkeveen te vervangen. 2. de ondergrond bij te werken in het skatepark van Mijdrecht.
Argumenten: Het is gevaarlijk voor
gebruiker. Gebruikers, zowel skateboarders als bmx-ers en inliners
blijven haken achter de butsen en
vallen hierdoor. Het is ook gevaar-

lijk voor gebruikers naast de primaire groep.
Kleine kinderen
Kleine kinderen die de skatebaan
gebruiken als glijbaan pakken zich
vast aan deze beschadigde coping
en halen daarbij hun handen open.
De huidige coping zit vol butsen.
Door de butsen die door het gebruik
zijn ontstaan in de coping is het risico op ongevallen groter vanwege de onregelmatige ondergrond.
Door de butsen die ontstaan zijn in
de coping begint deze tekenen van
roest te vertonen; de RVS laag die
roest normaal gesproken voorkomt
is weggesleten. Overige oplossingen zoals het opschuren van de coping is geen duurzame oplossing,
een nieuwe coping wel.
De beschadigde ondergrond zorgt
voor valpartijen De ondergrond bevat scheuren en gebruikers van het
skatepark blijven haken in deze
scheuren wat zorgt voor vervelende
valpartijen.
Kanttekeningen:
De coping zal weer beschadigen. Er
zijn verschillende soorten coping-

buizen beschikbaar. Elders in Nederland heeft Kickramps (het onderdeel van Metaplus, producent
van speeltoestellen) ook meegewerkt aan skateparken die intensiever worden gebruikt dan de baan
in Vinkeveen; daar vertoont de coping geen butsen. Door te investeren in een stevigere coping wordt
een duurzame oplossing gecreëerd.
Aan het tweede advies zijn geen risico’s verbonden. Het advies betreft
slechts het opvullen van gaten of
scheuren zoals dit ook gebeurt op
de wegen binnen onze gemeente.
Communicatie:
Om het probleem niet alleen te signaleren, maar ook mee te denken
over een oplossing, heeft de JAC
inmiddels contact opgenomen met
Kickramps, het bedrijf dat de skatebaan heeft aangelegd. Er is hierbij gevraagd naar hoe dit probleem
verholpen zou kunnen worden en
welke kosten daaraan verbonden
zijn. Graag vraagt de JAC u om een
inhoudelijke reactie op het verzoek.
Uiteraard is zij bereid tot overleg of
verdere toelichting indien nodig.

De Ronde Venen - Het geschiedenisboek over Vinkeveen onder redactie van drs. P.J.J.M. van Wees,
wordt op 10 april a.s. gepresenteerd. Het boek is een uitgave van
de Stichting Proosdijer Publicaties
en is getiteld “Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen”. Het boek vertelt in woord en beeld over de vorming van het landschap, de veranderingen daarin door ‘moeder natuur’ en door het ploeteren van ontginners bijna duizend jaar geleden. Ook beschrijft het de bewoners in hun werken, bidden en overig dagelijks leven in vroeger eeuwen. Het dorp moderniseerde in de
vorige eeuw, al ging dit langzaam.
Uit de twintigste eeuw worden crisis
en tweede wereldoorlog beschreven. Van na 1945 dateren de nieuwe
woonwijken, sportvelden, scholen
en kerken. Er is heel veel gebeurd.
Het past amper in een boek van enkele honderden bladzijden.
Het boek ziet er schitterend uit. Een
juweel voor uw boekenkast, maar
vooral ook een genot om inhoudelijk kennis van te nemen. Ruim 350
pagina’s historisch materiaal over
het veendorp met de zo herkenba-

Vinkeveen - Onderweg naar Pasen,
wordt in de 40-dagentijd op donderdag 22 maart door PKN De Morgenster te Vinkeveen de film Son of
Man vertoond. Het is een eigentijdse film waarin het lijdensverhaal van
Christus doorklinkt. In het Zuid-Afrikaans filmdrama (16+) is het bijbelverhaal overgebracht naar de 21e
eeuw en gesitueerd in de townships. Nooit eerder werd Jezus gespeeld door een zwarte acteur. Son
of Man maakt van de vier evangelieën uit het Nieuwe Testament één
realistisch verhaal over verderf en

verlossing in het hedendaags Zuid
Afrika. Nergens komt de actualisering ongeloofwaardig over en toch
heb je het idee dat de film in bijbelse tijden is gedraaid. Alle bekende iconen van het lijden van Christus zijn vertaald naar beelden die zo
uit het dagelijkse tv- of radionieuws
zouden kunnen zijn geplukt. Als de
burgeroorlog een nieuwe fase ingaat, wordt uit een eenvoudig ouderpaar een goddelijk kind geboren. Als het kind opgroeit en getuige is van de onmenselijkheden in de
wereld waarin hij leeft, bieden zijn

Snelheidscontrole

troleerd. In totaal werd bij 1106
voertuigen de snelheid gemeten.
Hiervan waren er 122 in overtreding.

Mijdrecht – In de avond van
woensdag 29 februari heeft de politie een snelheidscontrole gehouden. Van circa 19.45 tot 22.00 uur
werd op de Provincialeweg gecon-

De maximaal toegestane snelheid
op deze weg is 80 km/u, de hoogst
gemeten snelheid was 116 km/u.
Alle overtreders kunnen binnenkort
hun bekeuring thuis verwachten.

beschermengelen hem aan te ontsnappen naar de hemel. Hij weigert.
Dit is zijn wereld en hij moet deze wereld redden van het werk van
duistere machten.
Als volwassen man reist hij naar
de grote stad voor geweldloos protest. Aan de ernst van het verhaal
voegt de regisseur fijnzinnige humor, zang, dans en poëtische beelden toe. Een prachtige film die je
raakt en bij je binnenkomt. Adres:
Herenweg 253 (in het Ontmoetingscentrum achter de kerk), zaal open
19:45, film 20:00, entree gratis. Van
harte welkom!

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 16 maart is
het weer zover, bingo met originele prijzen. Naast de bekende rondes met vele prijzen zijn er dit keer
ook verassende elementen waarbij iedereen kans maakt op een leuke prijs. Het thema in de maand
maart is lente!. De hoofdprijs is dan
ook een prachtige fiets. We beginnen om 20.00 uur en de zaal gaat
om 19.15 uur open. Het eerste kopje koffie is gratis.

Presentatie
De presentatie is in het gebouw van
Rabobank Rijn en Veenstromen in

Mijdrecht; de bank is nauw betrokken bij de historische vereniging De
Proosdijlanden en bij de realisatie
van dit prachtige nieuwe boek over
ons plassendorp. Op 10 april stelt
de Rabobank haar ruimtes voor de
hiervoor speciaal genodigde gasten
belangeloos ter beschikking.
Om 20.00 uur dia avond reikt verenigingsvoorzitter Jaap Meulstee
de eerste exemplaren uit aan burgemeester Divendal en Rabodirecteur Ruud v.d. Vliet. Voorintekenaars, die het boek al betaald hebben kunnen hun bestelling afhalen
in de Oudheidkamer van de historische vereniging in Dorpshuis De
Boei in Vinkeveen, op maandag 16
en dinsdag 17 april (tussen 20.00 en
22.00 uur), daarna is de bestelling af
te halen in juwelierswinkel Swaab in
Mijdrecht. Het boek is natuurlijk ook
te koop in de diverse boekhandels
in onze gemeente. De verkoopprijs
is na 1 april 32,50, nog altijd een
zeer schappelijke prijs voor de kwaliteit die u geboden krijgt. Deze uitgave van de Stichting Proosdijer Publicaties mag in uw boekenkast natuurlijk niet ontbreken. U kunt het
boek ook bestellen via de website:
www.proosdijlanden.nl

Groot moerasgebied wordt
nu drie kleine moerasjes
Dec Ronde Venen - Voor de polder Groot Mijdrecht Noord is in de
jaren 90 in het kader van plan De
Venen (1998) een visie ontwikkeld
waarbij het oostelijk deel natuur zou
worden en westelijk deel landbouw
zou blijven. Dit is overgenomen in
de gemeentelijke Ontwikkelingsvisie van 1998. Na 2000 kwam de
water(kwaliteits)problematiek beter
in beeld, is uitvoerig onderzoek verricht en zijn er verschillende oplossingsstrategieën ontwikkeld. Geen
enkele daarvan voldeed echter aan
alle vooraf gestelde randvoorwaarden. Op grond hiervan hebben Provinciale Staten in juli 2009 besloten
om door te gaan met de uitvoering
van de natuuropgave zoals geformuleerd in Plan van Aanpak De Venen 1998 en Herijkt Plan de Venen
2007. Dit besluit betekende het realiseren van ca. 395 ha hoogwaardige moerasnatuur in het oostelijk
deel (GMN-oost).

Film ‘Son of Man’:
modern Paasverhaal

re lintbebouwing. Een prachtige uitgave (formaat 30x22 cm), rijk geïllustreerd (in kleur en zwart-wit), met
een stevige linnen band en fraaie
stofomslag. Het boek kent een voorintekenprijs van 25 euro (dit aanbod
geldt tot 1 maart a.s.). Enkele honderden voorintekenaars maakten al
gebruik van dit aanbod.

Veenribben
Op 28 juni 2010 hebben Provinciale Staten gekozen voor de ‘Veenribbenvariant’ als basis voor het opstellen van een inrichtingsplan voor
GMN-oost. Dit plan hield in het
aanbrengen een lage kade (veenrib), beginnend net boven de kern
Waverveen, eerst in noordoostelijke richting gaand, om vanaf de
Proostdijerdwarsweg in een rechte
lijn naar Botshol te lopen. Ten westen van de veenrib zou het volledig
moeras moeten worden, ten oosten
bloemrijk grasland.
In de loop van 2010 is er een nieuw
regeerakkoord gekomen met voorstellen tot bezuinigingen op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS),
waarvan GMN-oost onderdeel uitmaakt. Deze bezuinigingen noopten tot een herijking van de EHS
in alle provincies. Vanuit deze landelijke context is in 2011 een nieuwe begroting nodig gebleken en in
februari 2011 door Provinciale Staten vastgesteld. De staten hebben
hierbij uitdrukkelijk gesteld dat het
beschikbaar komen van passende
rijksmiddelen een randvoorwaarde
is voor het doorzetten van de realisering van de Veenribbenvariant.
Anders dient de Veenribbenvariant
te worden heroverwogen (versobering). De rijksbezuinigingen op de
EHS waren zodanig ingrijpend dat
in de 2e helft van 2011 een start is
gemaakt met het uitwerken van een
‘Versoberde Veenribbenvariant’.

Versoberde variant
De provincie heeft samen met gemeente, hoogheemraadschap, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en een bewonersdelegatie een versoberde variant ontwikkeld. Hiertoe zijn er in december
2011 en januari 2012 diverse werksessies geweest. De versoberde variant geeft duidelijkheid over de toekomstige inrichting van het oostelijk
deel, waarbij de natuurdoelen zo
dicht mogelijk in de buurt komen
van hetgeen met de Veenribbenvariant werd beoogd.
Het moeras wordt in drie afzonderlijke blokken aangelegd (39 ha, 12,9
ha en 4 ha) op de plaats waar eerst
een groot aaneengesloten moerasgebied was gedacht. Het blok van
39 ha wordt in de eerste fase gerealiseerd en kan als het een succes is worden uitgebreid met 17,5
ha. Tussen de blokken, in een ruime
zone rondom de woningen en in de
rest van het oostelijk poldergedeelte wordt bloemrijk grasland gerealiseerd. Waverhoek is het bestaande moerasgebied in de polder. De
waterkwaliteit laat op dit moment te
wensen over en er komt vrijwel geen
vis voor. Om dit te verbeteren wordt
de doorspoeling aangepast, zodat
de kwel die in het oostelijk deel bo-

venkomt door het gebied kan stromen.
Vergadering
De drie kort op elkaar liggende
werksessies, met de stuurgroepvergadering van 1 februari jl., waren te
zien als één procesgang, waarbinnen geen consultatie van staten en
raad nodig was. Er is binnen de (bijgestelde) randvoorwaarden gebleven van draagvlak, water en bodemaspecten, natuurdoelen en beschikbaar budget. De stuurgroep
(inclusief 4 bewoners) van 1 februari jl. heeft geconcludeerd dat er met
de voorkeursvariant verder gegaan
kan worden en het voorstel voor
Provinciale Staten geschreven kan
worden.
Verdere procedure is als volgt:
9-13 maart: Stuurgroep
27 maart: GS
27 maart-9/16 april: gedeputeerde
bespreekt plan met bewoners
9 of 16 april: extra commissievergadering provinciale RGW
23 april: vaststelling door Provinciale Staten De raad zal zo tussen 9
maart en 23 april worden geinformeerd, nadat de provincie met de
bewoners heeft gesproken, en het
voorstel voor de staten definitief is.
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Ploegenvoorstelling
Regio - Vrijdag 16 maart zullen de
wielrenners/sters van de Uithoornse
Wieler Trainings Club zich, aan het
begin van het nieuwe wegseizoen,
aan alle geïnteresseerden presenteren. Na een winter waarin Dennis Looy (Wilnis) 5 maal op het podium stond (2 x goud, 2 x zilver, 1
x brons) bij de Nederlandse kampioenschappen
baanwielrennen
voor junioren, staan de weg fietsen te blinken, klaar om bestegen
te worden. Die fietsen blinkend krij-

gen was nog een forse klus, na alle veldritten die de leden overal in
het land gereden hebben. De presentatie vindt plaats bij Profile Tyrecentrum Hogendoorn, Amsterdamseweg 8, Uithoorn. Profile Hogendoorn is één van de kledingsponsoren van UWTC. Vanaf 20.00 uur zullen de ploegen zich, onder het genot van een hapje en een drankje,
voorstellen aan alle belangstellenden. Iedereen is van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen.

Hardlopen is FUN

Het Assuline turfstekerstoernooi 2012
Vinkeveen - De Vinkeveense volleybalclub Atalante organiseert, traditiegetrouw, ook dit jaar weer het
Assuline turfstekerstoernooi. Dit
buitentoernooi wordt zondag 3 juni voor het 24e jaar georganiseerd.
Het toernooi zal weer plaatsvinden op de grasvelden van ‘de Vinken’, op sportpark De Molmhoek in

Vinkeveen. Inschrijving staat open
voor bedrijventeams, stratenteams,
vriendenteams, volleybalteams, enz,
zolang je maar met minimaal zes
bent. Bij voorkeur staan steeds twee
dames in het veld. Er zijn twee verschillende competities: Het recreatie toernooi is bedoeld voor teams
die het leuk vinden om een keertje

te gaan volleyballen om gezellig een
dagje sportief bezig te zijn. Het Super recreanten toernooi is bedoeld
voor teams met volleybalervaring
die niet bang zijn om een stevig potje te volleyballen. In beide competities wordt gestreden om een wisseltrofee. De punten van de hele dag
bepalen wie in de finales komen.

In de middag heb je, waar mogelijk, andere tegenstanders, dus iedereen maakt kans om punten te
pakken. Kinderen zijn welkom, er is
een hoop speelruimte. Wil je meedoen aan één van deze toernooien,
neem dan tel. contact op met Han
Feddema (0297-287952), of download een inschrijfformulier v.a. www.
vv-atalante.nl. Kosten zijn 30,- per
team. Aanmelding dient te geschieden voor 5 mei. Graag tot ziens op
zondag 3 juni!

Legmeervogels Zaterdag komt tegen
Diemen in tweede helft pas op winst
Uithoorn - De op de voorlaatste
plaats staande Diemen maakte het
Legmeervogels in de eerste helft absoluut niet gemakkelijk. Het vermogen om te scoren gaat Legmeervogels in de tweede helft van de competitie niet soepel af. Zo stonden ze
in de eerste helft van de competitie wel eens binnen enkele minuten
op een 1-0 voorsprong of meer. Die
weelde is er voorlopig (nog) niet. Nu
duurde het tot in de tweede helft van
de wedstrijd tegen Diemen voordat
er gescoord werd. Trainers Rick van
Beemdelust en Marc Schaap konden, evenals vorige week, beschikken over 18 fitte selectiespelers.
Legmeervogels en Diemen waren in
de eerste 20 minuten aan elkaar gewaagt. Langzamerhand kreeg Legmeervogels meer grip op het spel
en creëerden enkele mogelijkheden. Door de geboden ruimte gaf dit

Diemen de mogelijkheid om af en
toe met een counter gevaarlijk uit
te komen. De eerste echte mogelijkheid was van Jelle Righarts, die met
een hard schot de doelman van Diemen testte. Deze kon de ingeschoten bal met moeite corner tikken. In
de 32ste minuut een uitbraak van
Diemen. Een overtreding was nodig
om de aanval te stoppen. De toegekende vrij trap, een meter of tien
buiten het strafschop gebied, wordt
hoog boven het strafschopgebied
ingebracht. Een Diemen aanvaller,
tussen twee Legmeervogels verdedigers, torent boven hen uit en kopt
de bal keurig in de kruising van het
doel van Piet Persoon 0-1.
Gelijkmaker
Met nog 13 minuten te spelen lukt
het Legmeervogels niet om nog voor
rust de gelijkmaker te produceren.

Door de onmacht van Legmeervogels om te scoren blijft de stand ongewijzigd en gaat men naar de thee.
De tweede helft begon Legmeervogels, in tegenstelling tot vorige
week, geconcentreerd en scherp.
Er werd veel druk gezet, voor elke bal werd gestreden en gemaakte fouten van medespelers werden gecorrigeerd. Dit collectief resulteerde in de 52ste minuut, in de
gelijkmaker van Nick Driehuis 1-1.
Legmeervogels voelde dat er meer
in zat en verhoogde de druk. In de
63ste minuut is het weer raak door
een beauty van een doelpunt van invaller Melvin Gits op aangeven van
Tim Mollers 2-1. Dit is min of meer
de bevrijdende treffer en Legmeervogels gaat meer ontspannen voetballen. Jelle Righarts probeert met
zijn fantastische trap een assist op
zijn naam te krijgen. Maar zijn hoek-

Legmeervogels zondag
pakken fraaie overwinning
Uithoorn - Even als vorige week in
het verloren duel tegen OSM’75 is
het Legmeervogels dat het initiatief neemt in de wedstrijd in dit duel tegen een buitenstaander voor
het kampioenschap Nieuw Utrecht.
Nieuw Utrecht dat in de eerste ontmoeting tegen Legmeervogels al
binnen 20 minuten een 3-0 voorsprong wist te nemen, bakte er deze
keer niet veel van. Als excuus voerde men na het duel aan dat er een
aantal spelers om disciplinaire reden naar het 2e elftal zijn terug gezet.

Vanaf het eerst fluitsignaal van
scheidsrechter Jack Ligtvoet uit
Amsterdam is het Legmeervogels
dringt Legmeervogels de gasten in
de verdediging en ontstaan er diverse mogelijkheden voor de Vogels om de score te openen. Maar
evenals een week eerder heeft Legmeervogels moeite met score. Of
heeft Legmeervogels al langer dit
probleem; de score? Door het massaal aanvallen van Legmeervogels
ontstaat er een overvol strafschopgebied. Dit komt mede door het
feit dat de beide vleugel aanvallers

veelvuldig naar binnen trekken. Om
dan een gaatje te vinden in de verdediging wordt op deze manier erg
moeilijk. Misschien moet je het dan
eens proberen met afstandschoten. Iets wat ook ontbeert bij Legmeervogels; het afstandschot. In de
eerste helft is wel een afstandschot
te noteren en wel een van Jordi de
Groot in de 42ste minuut. Dit schot
gaat rakelings naast. Het zou mooi
zijn geweest als dit schot doel had
getroffen. Legmeervogels zijn tegen
de verhouding in de 31ste minuut
op achterstand gekomen. Legmeer-

LOUNA IS DAKLOOS

Regio - Wil je leren hardlopen of
je looptechniek verbeteren? Amstelhof Running heeft dé oplossing!
Amstelhof Running gaat vanaf 18
maart, gedurende 8 weken looptrainingen organiseren voor beginnende en gevorderde lopers. Het doel
van de cursus zal voor beginnende lopers zijn dat men (na 10 weken) 3 of 5 kilometer achter elkaar
kan hardlopen. Voor gevorderde lopers zal dit doel 10 kilometer zijn.
De trainingen worden verzorgd door
gecertificeerde trainers van de atletiek unie die voor een verantwoorde afwisselende opbouw en begeleiding zorgen, Looptrainingen bij
Amstelhof zijn uniek door het uitgebreide pakket en de extra faciliteiten
voor de deelnemers. Zo ontvangt iedere deelnemer een health check,
voedingsadvies, schoen- en kledingadvies en een functioneel run-

ningshirt. Ook de extra faciliteiten
maken de looptrainingen bij Amstelhof Running speciaal. Ouders
met kinderen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot kinderopvang bij Amstelhof Sport & Health Club. Verder is er op trainingsdagen een fysiotherapeut aanwezig
voor eventuele vragen en/of klachten en de deelnemers op trainingsdagen gebruik maken van de omkleedruimtes en douches. Bij extreme weeromstandigheden zal er een
indoor programma plaatsvinden bij
Amstelhof Sport & Health Club. De
trainingen voor beginners & gevorderden zullen plaatsvinden op zondagochtend van 09.15 tot 11.00 uur.
Reageer snel, want de plaatsen beperkt!
Kijk voor meer informatie, kosten
en/of inschrijven op: www.amstelhofrunning.nl

Nieuwe leden welkom bij
tennisvereniging Qui Vive

schoppen en vrije trappen missen
een goed vervolg. Nanne Wijbrandi kopt net over, naast of de doelman krijgt er nog een hand tegen
aan. In de 81ste minuut weet Cyrill Gill na aanval wel het net te vinden door de bal geplaatst in de verre hoek te schieten 3-1. Een aanval
uit het boekje werd opgezet door
Peter Lakerveld. Met zijn (Robben)
snelheid gaat hij langs de lijn en
laat al zijn tegenstanders zijn zolen
zien. Haalt de achterlijn, geeft strak
en hard voor en de meegelopen
Tim Mollers zet alleen zijn voet tegen de bal en knalt de bal hard het
doel in 4-1 in de 89ste minuut. Voor
de vorm wordt nog afgetrapt maar
de scheidrechter vind het welletjes
en fluit af. Een verdiende overwinning, en wat de tweede helft betreft
bied dit perspectief voor de komende wedstrijden.

De Kwakel - Op 18 maart 2012
staan de deuren van Qui Vive Tennis wagenwijd open voor iedereen die eens een kijkje wil nemen
of Qui Vive een tennisclub is die
bij hem of haar past. Qui Vive Tennis is een op gezelligheid en prestatie gerichte vereniging, waar leden
van jong tot oud tennislessen kunnen volgen, waar voor de jeugdige
competitiespelers speciale competitietrainingen georganiseerd worden
en waar senioren lekker hun balletje kunnen slaan op de verschillende tossochtenden en -avonden. De
club beschikt over 7 kunstgrasbanen, daarmee is de mogelijkheid om
buiten te tennissen gegarandeerd in
zowel zomer als winter. Bij zon, maar

ook bij regen. Daarnaast is Qui Vive verreweg de goedkoopste tennisvereniging van de hele regio! Kijk op
www.quivivetennis.nl voor meer informatie. Geïnteresseerden worden
op 18 maart om 13.00 uur verwacht
bij Het Chalet, het centrale punt op
het park. De trainers zijn aanwezig,
dus probeer de sport gerust eens
uit onder professionele begeleiding.
Naast het bestuur zullen ook de ledenadministratie en vertegenwoordigers van de verschillende commissies aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden.
Nog nooit getennist, maar het lijkt
je wel wat!? Kom op 18 maart naar
Qui Vive Tennis aan de Vuurlijn 30 in
De Kwakel.

vogels waas weer massaal te aanval
getrokken en vergat even de verdediging. Deze fout is door de gasten
bij de eerste de beste uitval afgestraft. Aanvallen is goed maak kijk
uit wat je achter laat. Bij het rustsignaal staat dan nog steeds de 0-1
op het score bord. Wel tegen de verhouding in maar daar doe je weinig
aan.
De 2e helft is nog geen 2 minuten bezig of een hele grote verdedigingsfout van de gasten wordt
door Rowan Hogenboom afgestraft
en schiet Legmeervogels op gelijke
hoogte. Niet geheel onverdiend gelet op het vertoonde spel van Legmeervogels. Dan lijkt het wel of
Nieuw Utrecht dit wel genoeg vindt
en nog nauwelijks initiatieven toont
om maar in de buurt te komen van
het strafschopgebied van Legmeervogels. Het gevolg is dat de druk
op het doel van doelman Vuljako-

vic van Nieuw Utrecht groter en
groter wordt. Legmeervogels weten weer als vanouds kans op kans
te creëren maar met het afmaken
heeft Legmeervogels minder succes. Jordi de Groot ziet zijn kopballen, over of net naast het doel verdwijnen. Die kopballen die wel gericht zijn worden dan weer gepakt
door de doelman. Misschien is het
toch wel eens het proberen waard
om van afstand op het doel te schieten. Net als in de eerste 45 minuten blijft de teller staan op een afstandsschot. De ploeg van Hennie
Snel werkt hardt combineert er ook
rustig op los. Wat dat betreft zien de
talrijke toeschouwers fraai acties,
alleen de beloning blijft voor als nog
uit. Van de gasten is weinig meer te
verwachten. Zij vinden een gelijkspel eigenlijk wel goed. Dan komt
de 84ste minuut. Een voorzet van
Laurens van der Greft bereikt Jordi

de Groot en deze kopt de bal tegen
het nylon achter de Nieuw Utrecht
doelman en de Vogels staan zeer
verdiend op een 2-1 voorsprong.
Heel even is er dan een opleving
bij Nieuw Utrecht maar dit leidt niet
meer tot een treffer. Na 90 minuten
stapt Legmeervogels als overwinnaar van het veld. Een dik verdiende overwinning waarvoor de gehele
ploeg zich heeft ingezet.
Zondag aanstaande gaat Legmeervogels op bezoek bij Wasmeer in Hilversum. Thuis op sportpark Randhoorn werd het 2-2. Een
vrij stevig duel met in totaal 8 gele
kaarten. Enige jaren geleden heeft
Legmeervogels nog tegen Wasmeer
gespeeld voor de nacompetitie. Het
werd geen daverend succes daar in
Hilversum. Legmeervogels hebben
dus nog iets recht te zetten. Wasmeer – Legmeervogels begint om
14.00 uur.

DONEER UW AIR MILES
EN BOUW MEE AAN ONS
NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS 0800-1118
OF GA NAAR AAP.NL
®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.
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De troeven op tafel bij
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - De eindstand van de
tweede ronde paren competitie
bevestigde voor Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister dat zij echt de
beste spelers van de club zijn op dit
moment.
Fier aan kop in de A- lijn met een
gemiddelde van 58,04% en daarmee
bijna 5% voorsprong op de nummers twee, Jan Schavemaker & Lijnie Timmer. De waarde van de eerste plek wordt natuurlijk bepaald
door de aanwezige tegenstand en
die was ook nog eens van hoog niveau. Deze keer lieten Ben ten Brink
& Joop van Delft met 62,92% en Wim
Slijkoord & Francis Terra met 60,42%
als eerste en tweede zien dat op de
lauweren rusten er niet in zit.
Onderin was het verschil tussen wel
en niet degraderen soms slechts
0,1% hetgeen goed uitpakte voor
Renske & Kees Visser en minder
goed voor Tom de Jonge & Herman
Vermunicht.
In de B- lijn lieten An & Jan van
Schaick er geen misverstand over
bestaan wie hier aan het langste
eind zou trekken. Ook deze avond
eerste met 57,81% hetgeen resulteerde in een eindstand van 57,26%
gemiddeld over 6 wedstrijden. Tini
& Johan Lotgerink stelden zich zelf
veilig door deze avond met 56,25%
als tweede af te sluiten en zo net
boven de demarcatie lijn te blijven!
Ook Lidy Krug & Ada van Maarseveen hielden stand in de B als derde met 52,60%, terwijl Nel & Adriaan Koeleman zich tot hun schrik,
met hun behaalde 50,52% als vierde, naar de A- lijn manoeuvreerden en daar niet echt blij mee leken! Wel heel tevreden waren Anton
Berkelaar & Wil van der Meer met

hun vijfde plaats en 50%, dat hun
met 0,37% nipt vrijwaarde van degradatie.
C lijn
De C- lijn was getuige van een dubbele eindsprint van Elisabeth van
den Berg & Maarten Breggeman.
Drie avonden geleden nog vrij
troosteloos achterop geraakt waren
twee scores in successie van bijna
60% gemiddeld genoeg om als derde te promoveren naar de B- lijn. De
eerste twee bevorderde paren, Hans
& Sonja Selman en Heleen & Mees
van der Roest waren al zo zeker van
zichzelf dat ze deze zitting verstek
lieten gaan en dat gold ook voor de
nummers vier Wies Gloudemans &
Rie Sudmeijer.
Klaas Verrips & Hetty Houtman grepen deze avond de eerste plek met
61,98% en Wim Roling & Ans de Koning werden derde met 55,21%. Een
nieuw talent diende zich ook aan.
Henny Heijnen , net bridgen geleerd bij Cor Hendrix, scoorde ondanks een niet startende auto en
twee platte fietsbanden en daardoor
op het nippertje op tijd, met geweldige steun van Maria Baas een vierde plaats met 53,65%. Daar gaan we
meer van horen! Anneke Houtkamp
& Marianne Jonkers tekenden voor
de vijfde plaats met 52,60%.
Tot aan het einde van het seizoen
volgt nog één ronde van zes zittingen paren en het voorbeeld is gegeven, beginners hebben ook kans.
Voor inlichtingen het secretariaat:
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458. Bv de Legmeer speelt in de barzaal van sporthal De Scheg elke woensdagavond
vanaf 19.45 uur.

Vierde ronde parencompetitie bij BVU
De Kwakel - Op maandag 27 februari speelde Bridgevereniging
Uithoorn (BVU) de 4e ronde in de
4e parencompetitie. Kwam het door
het weer of door de vakanties? Er
werd extreem hoog gescoord, in alle lijnen.

2. Riki Spook & Hans Geels 60,00%
3. Hennie
& Sierk Goedemoed
58,21%
4. Andrew de Graaf & Ton ter Linden
en Map Kleingeld
& Anne Tolsma
57,14%
6. Cees Harte & Jan Visser 56,25%

De uitslagen:
A-lijn:
1. Tineke van der Sluijs
& Anke Reems
2. Marineke Lang
& Martin Kok
3. Hans Wagenvoort
& Nel Bakker
4. An & Bert Pronk en
Ans Breggeman & Lia Guijt

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

63,33%
60,42%
60,00%
54,58%

B-lijn:
1. Thea Stahl & Thea Kruyk 66,96%

Zondag 18 maart open
dag bij Qui Vive
De Kwakel - Hockeyvereniging Qui
Vive nodigt iedereen uit om op deze dag, op hun accommodatie aan
de Vuurlijn, kennis te maken met de
hockeysport.
Deze “open dag” vindt plaats van
10.45 tot 14.00 uur. Jongens en
meisjes vanaf 4 jaar leren spelenderwijs de eerste beginselen van de
hockeysport. Onder leiding van ervaren trainers en begeleiders worden er ook spelletjes gespeeld. Voor
dit evenement kunnen de kinderen
een hockeystick van de club lenen.
Het programma begint 10.45u. met
een ontvangst van de kinderen en

KDO JG1 maakt kans op
clinic bij AJAX
De Kwakel - G-voetbalelftal KDO
JG1 maakt kans op een Clinic van
de jeugdtrainers van Ajax op het
trainingcomplex de Toekomst. Mogelijk gemaakt door AEGON en
Fonds Gehandicaptensport. Help
KDO JG1 en stem op ons! Op 1 april
aanstaande organiseren AEGON en
Fonds Gehandicaptensport voor 4
G-voetbalelftallen een unieke voetbalclinic. De voetbalclinic staat onder leiding van jeugdtrainers van
Ajax en vind plaats op het trainingcomplex de Toekomst van Ajax. De
winnaar mag bovendien ook de
shoot-out doen op 1 april in de Arena bij de wedstrijd AJAX-Heracles.
AEGON en Fonds Gehandicaptensport zouden graag alle G-voetballers in Nederland uitnodigen, maar
helaas is de capactiteit van de Toekomst niet toereikend. Uit meer dan
60 inschrijvers is KDO JG1 gese-

lecteerd bij de laatste 10 kanshebbers. Van de 10 G-voetbalelftallen
kunnen er 4 G-voetbalelftallen door.
Het G-voetbalteam KDO JG1 uit De
Kwakel maakt kans op één van de 4
plekken. Let op: tot en met 19 maart
12:00 uur kun je stemmen! De teams
presenteren zich in een filmpje. Ga
naar www.ajax.aegon.nl, zoek KDO
JG1 op en stem op ons. Hoe meer
stemmen, hoe meer kans. Dus vertel zo veel mogelijk mensen dat ze
kunnen stemmen! Dus Twitter, mail
of zet het op je Facebook of Hyves.
KDO JG1 verdient deze clinic!
G-voetbal is bedoeld voor mensen
die door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd
zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Meer informatie is verkrijgbaar
bij KDO via website www.kdo.nl of
relekx@gmail.com, Contactpersoon
René Lek 06-21631953

Tweede helft
Bij de start van de tweede helft wer-

den Erik Verbruggen en Paul Hogerwerf ingezet om het elftal weer
compleet te maken. KDO ging in
de tweede helft duidelijk op zoek
naar de gelijkmaker, maar onnauwkeurigheid en een vorm van gemakzucht slopen in het spel van de
Kwakelse formatie. FC Amsterdam
maakte nog het meeste aanspraak
om een doelpunt, maar zowel de
paal als de lat stonden dit in de weg.
KDO hanteerde veelvuldig de lange
bal en vergat de combinatie te zoeken. Na ruim negentig minuten spelen floot de scheidsrechter af en waren er zeer teleurgestelde gezichten
bij KDO te bewonderen.
Doordat alle concurrenten bovenin
wél wisten te winnen, zijn de Kwakelaars gezakt naar de vijfde plaats
op de ranglijst. Volgende week heeft
KDO de mogelijkheid om de off-day
te doen vergeten als ‘angstgegner’
Swift op bezoek komt aan de Vuurlijn. Eerder dit seizoen wonnen de
Amsterdammers in de competitie en
voor de beker van KDO. Er valt dus
genoeg recht te zetten tegen Swift,
de wedstrijd begint om 14:00 uur.
KDO 2
KDO 2 heeft afgelopen zondag eenvoudig met 5-0 gewonnen van DCG
3. In de uitwedstrijd eerder dit seizoen wonnen de Amsterdammers
nog met 4-3, maar in de thuiswedstrijd was het tweede heer en meester. De doelpunten aan Kwakelse zijde werden gemaakt door Elton Shehu (3x), Marco Rijbroek
en Patrick van de Nesse. Doordat
ook concurrenten AGB 2 en NFC/
Brommer 2 wisten te winnen, blijft
het verschil met koploper AGB één
punt en staan de Amstelveners twee
punten achter KDO. Aanstaande
zondag speelt het tweede om 11:00
uur uit in Amsterdam tegen nummer
zes Nieuw West.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – De strijd om de bovenste trede van de laddercompetitie is
gestreden; op dinsdag 28 februari
werd de zesde en laatste zitting gespeeld door de “Hartenvrouwen”. De
winaars zijn ( nu volgt er tromgeroffel): Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck met een gemiddelde van maar
liefst 61,24!! 2: Elly van Nieuwkoop
& Jessie Piekaar met 59,71; 3: Geke Ludwig & Margo Zuidema met
56,62; 4: Ank Reems & José Möller met 54,56; 5: Nel Bakker & An
van der Poel met 53,90; 6: Renske
Visser & Francis Terra met 53,40; 7:
Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit met 53,04; 8: Ted Brand &
Alice Oostendorp met 52,99; 9: An
van Schaick & Lea Wit met 52,69;
10: Reina Slijkoord & Rita Vromen
met 52,59: 11: Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit met 51,88; 12: Frouk-

je Kraaij & Anneke van der Zeeuw
met 51,88; 13: Thecla Maarschalk
& Rees van der Post met 51,56; 14:
Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot met 51,54; 15: Kitty van Beem &
Agnes de Kuijer met 51,36; 16: Eugenie Rasquin & Riet Willemse met
50,70; 17: Ina Melkman & Jetty Weening met 50,38; 18: Vera van Wessem & Elly van Brakel met 50,21. Bij
de overige 17 paren lag hun gemiddelde lager dan 50, daarom niet getreurd de volgende week kunt u zelf
de kaarten weer schudden voor een
nieuwe parencompetitie.
Trouwens de nieuwe stoelen in de
Scheg zitten prima, en er werd na afloop nog gezellig “nagezeten”. Voor
inlichtingen het bekende adres:
Mieneke Jongsma tel: 0297-565756
of wjongsma1@hotmail.com.

Eerste ronde derde cyclus
bridge bij Bridgeclub ABC

Tegenvallend KDO verliest
tegen FC Amsterdam
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor het eerste van KDO de
uitwedstrijd tegen FC Amsterdam
op het programma. Naast de Amsterdam Arena speelden de Kwakelaars tegen de ploeg waartegen
het eerder dit seizoen in een knotsgek duel 4-4 werd. Gesteund door
de prima 4-0 overwinning van vorige week tegen Geinburgia, ging
KDO vol goede moed richting Amsterdam.
Hoofdtrainer Raymond de Jong
startte met dezelfde als vorige
week. Na een aftastende start van
de wedstrijd kreeg KDO in de vijfde
minuut een uitstekende mogelijkheid om op voorsprong te komen.
Helaas verzuimde Mathijs van Rijn
de openingstreffer te maken. Naarmate de eerste helft vorderde kwam
FC Amsterdam beter in de wedstrijd
en werd KDO steeds slordiger in de
passing. Nadat keeper Peter Onderwater enkele malen redding wist te
brengen, kregen de Amsterdammers na een half uur spelen een penalty. Een handsbal in het eigen zestienmetergebied van Ferdi Rademakers, zorgde ervoor dat de bal op de
stip ging.
De strafschop resulteerde in een
1-0 voorsprong voor de Amsterdammers. KDO leek na deze achterstand het besef te krijgen dat ze
de punten deze middag niet cadeau
zouden krijgen, maar gescoord
werd er niet. Vlak voor rust kwamen
KDO-ers Sven Vlasman en Jochem
Kok keihard met hun hoofden met
elkaar in aanraking. Het gevolg was
een gescheurde wenkbrauw voor
Sven en een lichte hersenschudding
voor Jochem. Beide spelers werden
vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis.

de ouders. Van 11.00-12.15 uur is
de clinic voor de kinderen en krijgen de ouders een presentatie van
de Voorzitter en informatie van leden van het bestuur van de jongste jeugd. Hierna gaan de kinderen een broodje eten en limonade drinken en kunnen nieuwe leden
zich inschrijven. Na afloop van dit
programma kan naar een wedstrijd
van dames 1 en later van heren 1
worden gekeken of gespeeld worden op o.a. het springkussen. Voor
meer informatie kunnen belangstellenden een e-mail sturen naar
jongstejeugdhockey@quivive.nl

Britt Koolmoes Judokampioen
van Noord-Holland
Regio - Britt Koolmoes is afgelopen zondag kampioen van NoordHolland geworden in de leeftijd tot
15 jaar.
De Noord-Hollandse kampioenschappen gelden als kwalificatie
voor de Nederlandse kampioenschappen die zaterdag worden gehouden in Eindhoven. Britt moest in
haar 1e partij tegen Famke van Laar.
Britt had nooit eerder tegen haar
gejudood maar wist haar binnen 15
seconden vol op haar rug te werpen
met een heupworp.
In haar 2e wedstrijd moest zij tegen Naomi de Graaff uit Den Hel-

der. Naomi maakte er een tactische
wedstrijd van en Britt moest tot het
uiterste gaan om te winnen maar
won uiteindelijk op scheidsrechtersbeslissing met 3-0.
De laatste wedstrijd was tegen Sabine Hoogland uit Velserbroek. Britt
scoorde in haar 1e aanval met een
lage schouderworp een wazari en
vervolgde op de grond met een
beenverwurging die ervoor zorgde
dat haar tegenstandster moest afkloppen. Het kampioenschap was
binnen en dit zorgt voor veel vertrouwen voor het NK van aanstaande zaterdag.

Bedrijven voetbaltoernooi
Uithoorn - Vrijdag 30 maart wordt
er voor de 2e keer een 5-tegen-5
voetbaltoernooi georganiseerd voor
bedrijven. Dit toernooi vindt plaats
bij Amstelhof Sport & Health Club
en biedt de gelegenheid om met
medeondernemers de strijd aan te
gaan! Het 5-tegen-5 toernooi wordt
gespeeld op een sportarena (met
boarding). Vooraf zal er uitleg worden gegeven omtrent de regels en
verloop van de avond. Het toernooi
start om 18.30 uur biedt plaats voor
maximaal 10 bedrijven. Wil jij samen
met je collega’s deze uitdaging aan-

nemen en te strijden tegen andere
bedrijven in de regio? Geef je dan
snel op voor het bedrijven voetbaltoernooi.
Datum: vrijdag 30 maart. Tijd: vanaf 18.30 uur. Kosten: 50,00 per team
(minimaal 5 spelers). De prijs is inclusief 8 consumptiebonnen per
team en hapjes na de prijsuitreiking.
Meer informatie en/of inschrijven?
Stuur een email naar: evenementen@amstelhof.com
Locatie: Noorddammerweg 30 (bij
Amstelhof Sport & Health Club)
1424 NX Uithoorn, 0297-531855

Regio - Donderdag 1 maart was er
de tweede ronde van de derde en
laatste cyclus van dit seizoen. De
wedstrijdleiding opende deze middag met de verheugende mededeling dat gelukkig Joop aan de betere hand is en dat het met Henk zelfs
zo goed gaat dat hij vandaag weer
kon meespelen. Weliswaar nog met
een stok, maar die stond zeer gedistingeerd, vooral de manier waarop
hij door de zaal flaneerde. Iedereen
was ook wat meer gewend aan de
nieuwe lijn waarin gespeeld moest
worden. Al met al een zeer rustige
ochtend om te bridgen. Er moest
nog wat verandert worden aan de
loopbriefjes omdat iemand afgezegd had, wat niet doorgekomen
was. Een vriendelijk verzoek, om alleen nog maar telefonisch af te zeggen, dan weet je zelf dat de boodschap is overgekomen en kunnen
er geen misverstanden ontstaan. Er
werd aan 14 tafels gebridged. Acht
in de A-lijn en zes in de B-lijn, met
helaas een stilzittersronde in de Alijn.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Greet de Jong en Roel
Knaap met 58,75%. Het is voor mij
onbegrijpelijk, dat als iemand zich
vergooid, een heer onder een aas
terwijl je nog een lage kaart hebt
in die kleur, dat je dan toch nog
zo hoog kunt eindigen. Het zal de

vriendelijke inborst van dit paar wel
zijn, dat zij ook een ander iets gunnen. Tweede werd het echtpaar Tilly
en Arnold van Dijk met 57,08 %, dit
paar is wel constant, bijna dezelfde
score als vorige week. Derde werd
het paar Frits Uleman en Gerard
Prager 55.90%, hier viel op, dat Gerard zich volledig op het spelen concentreerde en Frits steeds liet lopen
om de biedboxes om te ruilen. Ook
deze week viel het op dat de scores
heel dicht bij elkaar bleven, het beloofd een spannende competitie te
worden.
B-lijn.
In de B-lijn was er een gedeelde
eerste plaats voor het paar CorryH
Snel en Netty Walpot en Corry Snel
en Lenie Veninga met 57,50%. Ik heb
mijn journalistieke kwaliteiten, zoals
beloofd, in de strijd geworpen om te
achterhalen waar de H in de naam
van Corry vandaan kwam. Bovenstaande verklaart het eigenlijk al,
twee dames met eenzelfde voor- als
achternaam zou verwarrend kunnen
werken. Om onderscheidt te maken is gekozen voor de H, die staat
de straatnaam. In de B-lijn liggen
de scores in tegenstelling tot vorige week nu wel heel dicht bij elkaar.
Volgende week spelen we de derde ronde van de derde cyclus, dus
weer competitie Bridge, dan valt er
iets meer te zeggen over de competitiestand.

Klaverjassen bij KnA
Uithoorn - Heeft u zin in een gezellige avond? Kom dan op vrijdag
9 maart koppel-klaverjassen in het
KnA-gebouw aan Legmeerplein 49.
Het koppel-klaverjassen begint om
20.00 uur en de inschrijving bedraagt 3,00 euro, daarna kan u na-

tuurlijk gezellig aan de bar verder
praten. U kunt zich eventueel van
te voren opgeven bij Hans Kas (0645729086).
Wij hopen u te zien bij muziekvereniging KnA om er een gezellige
avond van te maken!
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De Vinken B1 speelt prima
zaalseizoen
Vinkeveen - Het door ‘De Bron’ gesponsorde De Vinken B1 heeft een
goed zaalseizoen achter de rug. In
dertien wedstrijden werden er zeven
wedstrijden gewonnen. Vijf van die
zeven overwinningen werden in het
eigen Vinkeveen behaald. De Vinken B1 staat inmiddels op een keurige vierde plaats met nog één wedstrijd voor de boeg.

Twee zilveren en een gouden
randje voor turnselectie GVM ’79
Mijdrecht - Op zaterdag 3 maart
vond de tweede voorronde plaats
voor de divisies 4, 5 en 6 van Rayon Vechtstreek in Hooglanderveen.
In verband met de voorjaarsvakantie namen slechts 17 GVM turnsters
onder leiding van Simone de Jong
deel aan deze tweede voorronde.
In de vroege uurtjes stonden meteen de meeste GVM turnsters in de
Van Bekkumhal in Hooglanderveen.
Op baan 1 kwamen Eva Vergeer en
Babette Veenbrink uit in de 4e divisie, respectievelijk op niveau 9 en 8.
Bij Eva ging vooral de brug en balk
heel goed en bij Babette vooral de
sprong. Ze zijn allebei in de middenmoot beland. Beide meiden hebben
zich in deze twee voorrondes weten
te plaatsen voor de finale ronde!
Gestreden
Op baan 2, werd er gestreden in de
5e divisie, niveau 8, de groep met
het grootste deelnemersveld. Hier
deden namens GVM mee, Elise Kop,
Maaike van Schaick, Tess Geerts en
Lucia Roos. Laisa Hartong was ivm
de vakantie afwezig. Maaike heeft
net als in de eerste ronde op alle
onderdelen heel sterk en krachtig
geturnd. Dit keer was het net geen
gouden plek, maar met een zilveren
medaille een hele mooie score. Elise, met een sterke sprong en Tess,
met een mooie brugoefening zijn
12e en 13e geworden, wat voor Tess
een hele grote sprong voorwaarts is!

Lucia heeft een erg goede vloeroefening laten zien alleen had nog wat
meer moeite met de balk en is 22e
geworden. Maaike en Elise gaan
door naar de finales. Laisa staat als
eerste reserve voor de finale dag.
Scores
Om half 11 was het op baan 1 de
beurt aan Joyce Brands (div 5 niv
8) en op baan 2 aan Owefa en Safae Asafiati (div 5 niv 6). Joyce heeft
een stuk beter gepresteerd dan in
de eerste turnronde, met name op
de balk en is 16e geworden. Op niveau 6 begonnen de zusjes Safae en
Owefa erg sterk, ondanks de blaren
behaalde Safae op de brug zelfs de
hoogste score. Ook op de volgende
onderdelen werden hoge scores behaald. Helaas moest Safae i.v.m. een
enkel blessure op de vloer zich afmelden voor het laatste onderdeel
(sprong), terwijl ze ruimschoots op
weg was naar een gouden plek.
Owefa liet een mooie sprong met
halve draai zien waarmee ze in de
eindscore de zilveren medaille wist
te bemachtigen. De zusjes Asafiati
gaan beide door naar de finales.
Derde ronde
In de derde ronde traden Maxime
Kok, Lisanne Helmer (div 5 niv 8) en
Saki Kato (div 4 niv 7) aan. Lisanne
heeft wederom een hele mooie brug
oefening laten zien, en is uiteindelijk 9e geworden. Maxime scoorde

ook sterk op de brug en is 16e geworden. Bij Saki was dit keer niet de
vloer haar sterkste optreden, maar
dit keer vooral de sprong en de balk
en is ook twee plaatsen hoge geëindigd dan de vorige keer, een mooie
8e plek. Dan was er de 4e ronde
even pauze voor de begeleiders van
GVM ‘79, waarna Suzanne van der
Velden en Nadia van Senten (sen
div 6 niv 7), Caressa van der Galien
en Joline Twaalfhoven (sen div 6 niv
8) acte de présence gaven.
Suzanne heeft met vooral een hele
mooie score op de balk de 11e plek
behaald, Nadia heeft net als de vorige ronde heel goed gescoorde op
de balk. Ook op de vloer een mooie
arabier flikflak laten zien, zij is uiteindelijk 20e geworden. Op de baan
ernaast heeft Caressa op alle onderdelen robuust geturnd, maar het
sterkste op de brug en is daarmee
wederom 11e geworden. Joline had
bijna de beste score op vloer, waar
ze de vorige keer nog de punten liet
liggen. Zij is 15e geworden, 7 plaatsen beter dan de vorige turndag!
Suzanne en Caressa gaan door naar
de finale ronde.
Wederom was het Romy de Kuijer
(jun div 5 niv 7), die namens GVM
de dag afsloot. Net als de vorige
keer een sterke vloeroefening, maar
dit keer ook bijna een eerste plek op
de brug. Zij is uiteindelijk 8e is geworden. Ook Romy gaat door naar
de finale.

Kees de Bruijn biljarter
van de week

De Ronde Venen - De afgelopen
speelweek viel er op diverse biljarts
in de Ronde Venen weer te genieten
van prachtige biljartsport. In het bijzonder in De Hoef bij De Springbok
was het “bingo”. Kees de Bruijn won
in een spannende partij in 14 beurten van Richard Schreurs. Kees zette de kortste partij van de week neer
en scoorde een moyenne van 12,857.
En passant lag hij ook de hoogste
serie van de week op de biljarttafel met 79 caramboles = 43,89% van
zijn te maken 180 punten.
In poule A deed DIO waar het goed
in is. Met ruim verschil winnen.
In poule B werd Bob’s Bar verrast
door De Springbok 1. Alle partijen
in deze wedstrijd waren heel spannend. De Kromme Mijdrecht 2 pakte verrassend de 1e plaats in deze
poule.
Poule a:
DIO won met 7-2 van De Kromme
Mijdrecht 1. Paul Schuurman had
maar 22 beurten nodig tegen John
Oldersma. Gerrit Schuurman zorgde voor de punten van De Kromme

Mijdrecht 2 door Herman Turkenburg kansloos te laten.
De Merel/Heerenlux 2 verloor nipt
met 4-5 van APK Mijdrecht 1. Dorus van der Meer had in 22 beurten Cor Ultee over zijn knie leggen.
Frank Witzand won in een spannende pot van Gerrie Hölzken. Rene
Hoogeboom en Jan Peters namen
de punten mee naar Nieuwer ter Aa.
APK Mijdrecht 4 had met 7-2 geen
kind aan De Merel/Heerenlux 1. Vader Willem van der Graaf, dochter
Laura van der Graaf en Jan Lindhout waren te sterk voor de Vinkeveners. Bart Hoffmans redde de eer
voor zijn team.
CenS 2 won verrassend met 5-4 van
De Kuiper/van Wijk. Leen Cornelissen was de grote man van CenS 2
door in 16 beurten Jos Lugtigheid
van de tafel te vegen. Jos Bader
had in 24 beurten geen kind aan Nico Koster. Kees de Zwart en Martien Heijman wonnen moeizaam van
hun tegenstanders. De Springbok 2
was met 2-7 kansloos tegen De Vrijheid/Biljartmakers. Nico van Soeren
was in 18 beurten oppermachtig te-

gen Nico de Boer. Bert Loogman en
Bart Dirks wonnen hun partij. Hans
Brozius redde de eer voor de Hoefenaren.
Poule b:
De Kromme Mijdrecht 2 won nipt
met 5-4 van De Schans. John Beets
en Alex Driehuis haalde de punten
voor De Schans. Jamal Banmousa en Egon van der Heijden haalde
het extra punt en de winst voor De
Kromme Mijdrecht 2.
Stieva Aalsmeer had met 2-7 geen
verweer tegen Cens 1. Joop Luthhart
was in 25 beurten de baas over Ton
Bocxe. Evert Driehuis pakte de winst
in 24 beurten tegen Bernard Enthoven. Joris van Putten won met 1 carambole verschil van Lucia Burger.
Aria Dolmans haalde de enige punten voor Stieva Aalsmeer met winst
op Donny Beets.
De Springbok 1 won geflatteerd met
7-2 van Bob’s Bar. Kees de Bruijn
bevestigde zijn “bloedvorm” tegen
Richard Schreurs. In een bloedstollende partij won Kees met minimaal
verschil van een geweldig spelende Richard. Richard kwam slechts
3 caramboles tekort. Hans van Eijk
zette Richard van Kolck weer op zijn
“plaats”. Richard was nog teveel in
“hoerastemming” na zijn prachtige
partij van vorige week.
De Merel/Heerenlux 4 verloor nipt
met 4-5 van APK Mijdrecht 3. Roy
van Lith won in 17 beurten van een
sterk spelende Wim van der Linden. Ramon Alblas haalde de andere punten van APK Mijdrecht 3. Gijs
van der Vliet en Hans Levy wonnen
op het nippertje hun partijen voor
De Merel/Heerenlux 4.
De Merel/Heerenlux 3 won overtuigend met 7-2 van APK Mijdrecht 2.
Hans van Rijn, Caty Jansen en Wim
Berkelaar hielden de punten in eigen huis. Nico Zaal redde de eer
voor zijn team.

Poule-indeling:
In poule 2E zijn de ereplaatsen als
volgt verdeeld. Bovenaan staat Atlantis B1. Dat is onbetwist kampioen geworden. De nummers 2, 3
en 4 wisselen bijna elke week wel
van plek. SDO Kamerik B1 staat nu
op plek 2, Victum/IGCN B2 staat
op plek 3, daarna komt De Vinken B1. Op plek 5 en 6 staan Viking B1 en OVVO/De Kroon B2. Onderaan de competitie bungelen EKVA B2 en Synergo B1. De Vinken B1
heeft 99 keer gescoord in dertien
wedstrijden. Dat is een gemiddelde van maar 7,6 doelpunt per wedstrijd. Voor de zaalcompetitie is dat
wat aan de krappe kant. De Vinken
B1 kreeg ook 92 doelpunten tegen.
Alleen SDO wist minder doelpunten
tegen te krijgen. Dit alles staat in
schril contrast met koploper Atlantis
met maar liefst 156 doelpunten voor.
Het team:
Aanvoerder van dit ‘De Bron’-team
is Dorien Verbruggen. De vijftienjarige tweedejaars B-junior staat
haar mannetje en is vaak de rots
in de branding op het moment dat
het even niet soepel verloopt. Naast
haar speelt Mila Kroon, deze uit
de C-jeugd overgekomen speelster leert veel en bewaart de rust.
Nele Pijnenburg staat samen met
Robin van der Vliet aan de andere
zijde. Dit duo heeft een zeer gevarieerd aanvalspatroon. Menig tegenstander moet alert zijn op de schotkracht en snelheid van deze twee
dames. Martijn Burggraaf had vorig
jaar een goed seizoen achter de rug

bij de C-jeugd. In de B-jeugd maakt
hij het opnieuw waar, de topscorer
van dit team is vooral gevaarlijk met
zijn afstandsschoten. Maar ook ondersteunend doet hij zijn taak goed.
Kevin van Vliet is een echte alleskunner, hij kan overal uit de voeten. Verdedigen is zijn ding, maar
ook wordt hij geroemd voor zijn oog
voor medespelers. Gideon Leeflang
is helaas al een tijdje uit de roulatie.
Door wat vocht bij zijn hartspier is
hij veroordeeld tot het niet actief zijn
met de korfbalsport. Desalniettemin
is Gideon vaak te zien bij wedstrijden. Op de weg terug is gelukkig
Jorn Claassen. Ondanks een paar
pijnlijke enkels heeft hij veel zin en
inzet om weer snel een paar doelpunten te scoren. Jorn is een echte
rebounder in wording, hij benut zijn
lengte goed.
De Vinken B1 staat onder leiding
van de twee korfbalbreinen Jasper
van Peursem en Kelvin Hoogeboom.
Deze twee selectieleden weten het
team op te krikken tot een geduchte
tegenstander met veel pit en inzet.
Doordat alle spelers kunnen scoren

en de tips/trucs goed worden opgepakt, leren de spelers elke week
een stukje meer voor de rest van de
korfbalcarrière.
De laatste wedstrijd
Aanstaande zaterdag 10 maart
speelt De Vinken nog een maal in
deze samenstelling in het zaalseizoen. De Mijdrechtenaren van Atlantis B1 komen op bezoek. In de
drie voorgaande edities won De Vinken B1 fortuinlijk. De laatste wedstrijd werd echter gewonnen door
Atlantis B1. Het belooft een zeer
spannende wedstrijd te worden. De
wedstrijd word gespeeld om 13.30
uur in De Boei te Vinkeveen.
Het veldseizoen start op 31 maart.
Voorafgaand aan de tweede helft
van de veldcompetitie speelt De
Vinken B1 tegen Koog Zaandijk B2
en Badhoevedorp B1. In de poule is
het team ingedeeld bij Albatros B1
uit Zwijndrecht, KIOS B1 uit NieuwVennep en Korbis B1 uit Waddinxveen. Dit beloven ook weer zeer leuke wedstrijden te worden met relatief onbekende tegenstanders.

HVM oefent tegen Saxenburg

Mijdrecht - Als voorbereiding op
de tweede helft van de veldcompetitie speelde HVM zondag een oefenwedstrijd tegen derdeklasser
Saxenburg. Dat is een klasse hoger
dan de Mijdrechters zelf spelen.
In de wedstrijd werd dit verschil niet
echt zichtbaar, het bleef spannend
tot vijf minuten voor het einde. Toen
besliste Saxenburg de match door
een 4-2 voorsprong te nemen. Dit
was ook de eindstand.
Nog niet alle HVM-spelers waren
terug van vakantie, waardoor de
Mijdrechters met een paar gastspelers het veld betraden. Enerzijds was

dat voor coach Capel een gelegenheid om weer eens een paar jongere spelers aan het werk te zien, maar
anderzijds was het af en toe natuurlijk wel zichtbaar dat combinaties
niet zo verliepen als bij een ingespeeld team. Speciale opdracht aan
alle spelers was om de bal het werk
te laten doen, veel passes te geven, weinig duels met de bal aan te
gaan, en zo min mogelijk lopen met
de bal aan de stick. In de eerste helft
haperde dat nog wel eens, na rust
werd het beter. Het eerste kwartier was voor HVM, Tom Günther
zette de Mijdrechters na een kor-

te solo met een diagonaal schot
op voorsprong. Heel lang bleef die
voorsprong in stand. De Haarlemmers kwamen echter steeds meer
in de wedstrijd en maakten vlak
voor rust gelijk uit een strafcorner.
Het begin van de tweede helft was
voor Saxenburg, binnen tien minuten werd het uit hun tweede strafcorner 2-1, en kort daarna 3-1 via
een veldgoal. Lang bleef die stand
niet op het bord, in de twaalfde minuut bracht Tom Günther HVM terug in de wedstrijd, na een knappe actie van B-junior Alexander Govers. Lang hing vervolgens de gelijkmaker in de lucht, met kansen voor Tom Günther, Arjan Blommaert en Jurrian Hartwigsen, maar
het was Saxenburg dat vijf minuten
voor tijd de overwinning zeker stelde. Bij de Mijdrechters en bij het publiek bleef wel een gevoel hangen
dat er meer had ingezeten. Maar
deze vriendschappelijke wedstrijd
gaf de coach en de spelers aanknopingspunten voor verbetering. Pluspunt was bovendien dat HVM goed
partij kon geven aan een sterker
team. Volgende week speelt HVM
voor de competitie uit tegen koploper Hoorn.

H.M. van Scheppingen BV
participeert bij TVM
Mijdrecht - Tennis Vereniging
Mijdrecht is volop in beweging. Momenteel worden de plannen gerealiseerd om het clubhuis om te toveren van een jaren ’70-look tot
een meer in de 21e eeuw passende uitstraling. Vele vrijwilligers hebben inmiddels de mouwen opgestroopt en velen zullen hun voorbeeld nog volgen. De vernieuwingen van het clubhuis kunnen niet
succesvol worden afgerond zonder de hulp van de nodige professionals, die zich geheel belangeloos
voor TVM Mijdrecht inzetten. Eén
van deze professionals is Aannemingsmij H.M. van Scheppingen BV
uit Mijdrecht. Het bouwbedrijf van
Rob en Antoine van Scheppingen,
gevestigd aan de Constructieweg
72 in Mijdrecht, voert naast verbouwingen en uitbouwen van woningen
ook het grotere werk uit. Voorbeelden hiervan zijn het pas opgeleverde gebouw Proostenborgh (Swaab)
in de Dorpsstraat in Mijdrecht, maar
ook het in aanbouw zijnde gebouw

“Dock15” aan de Industrieweg te
Mijdrecht. Ook worden betonwerken uitgevoerd voor funderingsherstel en bij wegenbouwwerken zoals bruggen e.d. TVM is er dan ook
trots op deze sponsor aan haar vereniging verbonden te zien. H.M. van
Scheppingen BV gaat ervoor zorgen
dat de eveneens gesponsorde nieuwe tegelvloer (Intermat) op deskun-

dige wijze gelegd gaat worden. Als
tegenprestatie gaat TVM Mijdrecht
een 3-jarige sponsorovereenkomst
aan met H.M. van Scheppingen BV,
waarin veelzijdige afspraken zijn opgenomen. Op deze manier is er opnieuw een win-win-situatie ontstaan met alweer een sponsor die
Tennis Vereniging Mijdrecht een
warm hart toedraagt.

