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Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers
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‘Ik ben een man en
zie de rommel niet’

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Al vijftien jaar krijgt Bert van der Ven uit Aalsmeer elke
week huishoudelijke hulp van Amstelring-medewerkster
Marianne Timmer. Zij hebben in de loop van de tijd een
goede band met elkaar opgebouwd. ‘Ik vertel Marianne
soms hele persoonlijke dingen. Ik vertrouw er volkomen
op dat het tussen deze vier muren blijft.’

Kerkbestuur vraagt vergunning voor saneren asbest

Wat gaat er gebeuren met
prachtige begraafplaats?
Uithoorn – Ruim een jaar was het
stil rond het prachtige kerkhofje aan
het Zijdelveld in Uithoorn. Vanaf
2009 was het rumoerig. Het kerkbestuur had het in zijn hoofd gehaald
dat deze mooie begraafplaats maar
moest verdwijnen. Er werd toch niet
meer begraven, er werd door velen
niet meer betaald voor de graven,
dus weg met die grafstenen.

de heer Herman van Bemmelen uit
Uithoorn, bleef doof. Die grafstenen
moesten eraf.
Toen de eerste grafstenen er af waren geslagen, kwam er echter een
kink in de kabel voor het kerkbestuur. Er kwam asbest omhoog.
De heren waren vergeten dat vroeger de kisten werden afgedekt met
afdekplaten waar asbest in zat.

De hel brak los bij vele nabestaanden en bij nog meer bewoners uit
Uithoorn en wijde omgeving: Waarom de stenen wegslopen? Waarom
zo’n mooi oud kerkhofje ruïneren?
Er werden acties gevoerd, duizenden handtekeningen opgehaald om
het kerkhof te behouden, maar het
kerkbestuur, onder aanvoering van

Veel geld
De sloop werd stilgelegd. Asbest
saneren kost heel veel geld. De nabestaanden kregen weer hoop. “De
kerk zal nu misschien de zaak laten rusten. Saneren kost handen
vol geld en je mag toch niks op dat
kerkhof. De kisten blijven erin, dus
waarom dan niet gewoon de stenen

erop, dan blijft de asbest onaangeroerd. Een jaar was het stil. Er kwam
een mooi nieuw hek, het kerkhof
wordt mooi onderhouden, zouden
ze dan toch.... Maar helaas, niets
blijkt minder waar. Heel geniepig
heeft het kerkbestuur een vergunning aangevraagd bij de gemeente om asbest te mogen saneren. Bij
elke aanvraag staat dan welk adres
het is. Maar nee, zelfs de gemeente doet mee met dit spel blijkbaar,
want er staat aangevraagd omgeving vergunning Zijdelveld naast 26.
Waarom niet gewoon begraafplaats
Zijdelveld, Zijdelveld 25. Mogen wij,
die het kerkhof willen behouden,
het niet weten? Wij hebben het echter, dankzij een oplettende lezer, gezien en zullen zeker bezwaar aan-
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Al vijftien jaar krijgt Bert van der Ven
uit Aalsmeer elke week huishoudelijke
hulp van Amstelring-medewerkster
Marianne Timmer. Als Marianne weg is
snuif ik altijd even de geur op, het hele
huis ruikt dan heerlijk fris.

“Weet je nog dat je in het begin een
keer tegen mij zei dat je zwijgplicht
had, dat wat ik je vertelde nooit verder
zou komen?” Bert van der Ven grinnikt.
“Aalsmeer is toch een dorp waar veel
mensen elkaar kennen. Als er iets vervelends is gebeurd, blijft dat wel eens bij
me hangen en dan kan ik het altijd aan
Marianne kwijt.”
“Maar we praten vooral over leuke
dingen”, reageert Marianne. “Je vijftigste
verjaardag bijvoorbeeld, het feest dat
je toen gaf… wat was dat leuk, hè? En
die keer dat ik zelf vijftig werd en jij een
enorme Sarah in je huiskamer had gezet.
Ik schrok me suf toen ik binnenkwam!”
Bert pakt er onmiddellijk een paar foto’s

bij en lacht samen met Marianne om de
goede herinneringen. Ze verschillen niet
veel qua leeftijd, wat best bijzonder is in
de thuiszorg. Bert is vanaf zijn achtste
jaar gehandicapt. Hij liep een hersenbeschadiging op bij een verkeersongeval,
waardoor hij zijn rechterarm en -been
niet goed kan gebruiken. “Dat valt niet
altijd mee”, zegt hij. “Die arm en dat
been moet ik overal mee naartoe slepen
en dat kost veel energie. Ik ben blij dat
Marianne elke week komt om mijn
huis te doen, want dat zou ik zelf niet
kunnen. Bovendien, ik ben een man en
ik zie de rommel niet! Als Marianne weg
is snuif ik altijd even de geur op, het hele
huis ruikt dan heerlijk fris.”

Alle zorg
in één keer
geregeld

Eén keer ziek
De ouders van Bert van der Ven wonen
naast hem. Zijn moeder kookt voor hem
en doet de was. Marianne: “Maar ze zijn
ook een dagje ouder en het huis schoonmaken was te zwaar voor hen. Daarom
is Amstelring vijftien jaar geleden te
hulp geschoten. Sindsdien zorg ik ervoor
dat Bert’s huis lekker schoon blijft.
Stoffen, stofzuigen, dweilen, ramen
lappen, ik houd het allemaal netjes bij.
Als ik kom drink ik samen met Bert altijd
even kofﬁe bij zijn ouders. De samenwerking met hen verloopt prima. Juist
het contact met de mensen vind ik zo
leuk aan dit werk. Een praatje, even
horen hoe het met iemand gaat.
Met name voor oudere cliënten ben ik
vaak de eerst die ‘goedemorgen’ tegen
ze zegt.”
“Marianne hoort hier bij de inventaris”,
grapt Bert. “In de vijftien jaar dat ze
bij me komt is ze maar één keer ziek
geweest. Ze had koorts en dan kun je
natuurlijk niet werken. Verder is ze er
altijd. Behalve als ze op vakantie gaat
natuurlijk, maar dan regelt Amstelring
altijd goede vervanging voor haar.
In mijn zorgdossier staat precies wat
er gedaan moet worden. Daarnaast
legt Marianne een brief neer voor haar
vervangster en zet de schoonmaakmiddelen klaar. Ik heb er geen omkijken
naar. Ik hoef alleen maar te leven.”
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tekenen. Hoewel in de wet van de
lijkbezorging staat dat een kerkhof
dat gesloten is: ‘gedurende 20 jaar
onaangeroerd moet blijven liggen.
De grond mag, voor zover het een
graf betreft, alleen beroerd worden
voor beplanting of bezaaiing, maar
ook dan mag niet dieper dan 50 cm
worden gegraven’. Dus ook geen
asbest weggraven.” Aldus de weer
strijdvaardige groep mensen die het
kerkhof willen behouden.
Niet aanspreekbaar
Onze redactie probeerde nog contact te leggen met de heer Van
Bemmelen. Zijn vrouw liet ons in
eerste instantie weten dat haar man
er niet was, maar zo rond half vijf,
vijf uur er wel zou zijn. Helaas echter ook toen was hij ‘alweer weg’.
Jammer, we hadden graag van hem
vernomen wat nu de plannen zijn.
Wordt vervolgd.

Het liefdesspel van de
ooievaars bij de Boterdijk
Uit hoorn - De ooievaars trekken weer naar hun nest toe. Vorige
week donderdagmiddag was Petra

Hoogendoorn uit Uithoorn ‘even getuige van het ‘liefdesspel’. Prachtig
om te zien.

gezinnen gaan wonen. Dat wordt
mogelijk een kinderrijk gebied en
wat dat betreft zit je dan als basisschool op de juiste plaats. In het
Thamerdal wil de gemeente mettertijd een nieuwe brede school bouwen. Nu zijn de Regenboog, Suk en
de Hint in één gebouw ondergebracht. Als er nieuw gebouwd gaat
worden zul je die leerlingen ergens
onder moeten brengen.

Basisschool De Tra voor zelfontwikkelingsonderwijs wordt ondergebracht in de brede school in de Legmeer

Zelfontwikkelingsonderwijs
naar de brede school
Uithoorn - De stichting Zelfontwikkelingsonderwijs, met de door haar
gekozen naam ‘basisschool De Tra’,
zal definitief gehuisvest worden in
het gebouw van de brede School
aan de Randhoornweg in de wijk
Legmeer-West. Dat liet wethouder
Ria Zijlstra (wethouder voor milieu,
jeugd en onderwijs) afgelopen donderdag tijdens een persbijeenkomst
op het gemeentehuis weten. De gemeenteraad bleek niet zo’n voorstander van de nieuwe loot aan de
stam, omdat basisschool ’t Startnest
een soortgelijk onderwijsprogramma aanbiedt, hoewel op Katholieke grondslag, waar De Tra openbaar
is. Niettemin krijgt de nieuwe basisschool volop gelegenheid zich te
bewijzen in de komende jaren.
“Inhoudelijk niet slecht omdat ouders steeds meer keuzemogelijk-

heid hebben in onderwijs voor hun
kinderen”, geeft wethouder Zijlstra
aan. “De minister heeft toestemming verleend en bekostigt de exploitatie en het personeel voor de
nieuwe school. In aansluiting hierop
heeft de gemeente per 1 augustus
aanstaande de verplichting om voor
huisvesting te zorgen. Daarvoor
gaan we niet een nieuwe school
bouwen, maar kijken eerst naar de
leegstand in bestaande schoolgebouwen om die op te vullen. Er waren twee opties, de voormalige Dolfijn aan de Johan de Wittlaan en de
brede school in de Legmeer. In beginsel was het gebouw van de Dolfijn de aangewezen locatie, want de
brede school zou helemaal bezet
zijn. Dat was ook de voorkeur van
het bestuur van Zelfontwikkelingsonderwijs.

Kleinschalig
Kleinschalig, de sfeer en in de dichtbevolkte wijk Thamerdal waar straks
ook de Vinckebuurt bij aansluit. Vorig jaar bleek de brede school een
structurele leegstand te hebben,
omdat opeenvolgende bouwfasen
in de wijk Legmeer-West vertraging
hebben opgelopen. Vanwege die
leegstand is dat dan ook de reden
dat wij Basisschool De Traa in de
Brede School gaan huisvesten. Het
is een prachtig gebouw, comfortabel en duurzaam gebouwd. Er is een
fraaie buitenruimte met speelmogelijkheid, een evenemententerrein,
sportvelden vlakbij en volop parkeergelegenheid met een ‘kiss and
ride’ voorziening. Een prachtige locatie dus. Bovendien zullen op termijn veel nieuwe huizen in de Legmeer worden gebouwd waar jonge

Oplossing
En dat kan dan in het huidige
schoolgebouw aan de Johan de
Wittlaan. Dat is een betere oplossing dan dat je De Tra nu in die
school gaat huisvesten en de leerlingen van De Regenboog naar de
brede school in de Legmeer laat
verhuizen. Dat zijn de hoofdredenen waarvoor wij gekozen hebben
en dat is per brief aan het bestuur
van de stichting meegedeeld. De
gebruikers van de brede school weten dit inmiddels al. Daar zitten de
Dolfijn en Toermalijn ook. Met elkaar gaan we op korte termijn bekijken hoe de huisvesting zo goed
en zo prettig mogelijk voor alle
scholen daar kan worden gerealiseerd”, aldus de wethouder die deze
beslissing ook zal meedelen aan de
raad. Maar die hoeft er geen beslissing over te nemen. Men moet het
alleen weten. De stichting Zelfontwikkelingsonderwijs zal nu moeten
gaan zorgen voor werving en selectie van onderwijskrachten en leerlingen, kortom, de organisatie verder op poten gaan zetten. Nu de locatie bekend is zou het bestuur in
overleg met de gebruikers van de
brede school in overleg kunnen treden of zij mogelijkerwijs gebruik
zouden kunnen maken van de faciliteiten voor ontvangst van bijvoorbeeld belangstellende ouders.
Daarvoor is op bepaalde tijdstippen
de kantine misschien geschikt.
Reactie
In een eerste reactie op het besluit van de gemeente laat initiatiefnemer van het zelfontwikkelingsonderwijs, Addy Vork, het volgende weten. “De argumentatie is bezien vanuit het perspectief van de
gemeente (het exploitatietekort, de

De speelsters van MD 6 en de burgemeester op het buitenterras

Burgemeester bezoekt de
hockeyvereniging Qui Vive
Uit hoorn -Afgelopen zaterdag was
burgemeester Oudshoorn op uitnodiging van het hoofdbestuur te gast
bij hockeyvereniging Qui Vive aan
de Vuurlijn voor een nadere kennismaking en ook om wedstrijden
te bekijken. Allereerst was er met
een delegatie van het hoofdbestuur
een gesprek over de gang van zaken binnen de vereniging. Vervolgens kreeg zij een rondleiding door
het clubhuis en sprak met enkele
vrijwilligers die achter de bar en in
de keuken werken. Onder de indruk
van alle activiteiten welke op een
zaterdagochtend allemaal plaatsvinden ging zij onder begeleiding

van Technisch Coördinator Liesbeth
Quast naar de velden om wedstrijden te kijken en een uitleg te krijgen over de hockeysport en de begeleiding van de jeugd bij Qui Vive.
Aan het einde van het bezoek heeft
zij nog het laatste gedeelte van
de wedstrijd Qui Vive MD 6 tegen
Hermes MD 1 gezien en met deze
speelsters na afloop op het buitenterras gezellig zitten napraten over
de wedstrijd en waarom hockey zo
leuk is. Mét een glaasje limonade en
een stukje cake.
Het hoofdbestuur was na afloop
zeer tevreden met hoe het bezoek
was verlopen.

leegstand en De Regenboog). Helaas niet bezien vanuit onze visie
op onderwijs in de gemeente Uithoorn aangaande onze toekomstige
voorbeeldfunctie voor passend basisonderwijs en de spreiding ervan
over de verschillende wijken in Uithoorn. Verder gaat de gemeente ervan uit dat de aangeboden ruimten
in de brede school dusdanig zijn dat
wij als school onze eigen onderwijskundige- en pedagogische identiteit kunnen uitdragen. Het is dus

duidelijk dat wij ons vanuit de brede school gaan inzetten voor de natuurlijke ontwikkeling van het kind.
Ook hier zullen we een passende
vrije omgeving creëren en zien we
toch al weer verschillende mogelijkheden.
We bereiden ons nu voor om op
korte termijn in het ons aangewezen gebouw een informatiebijeenkomst te organiseren. Wanneer dat
is laten wij u zo spoedig mogelijk
weten.”
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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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

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

nieuws uit de
gemeenteraad

Maandag 7 maart heeft Ria Zijlstra 8 inwoners van Uithoorn en De
Kwakel in het zonnetje gezet door ze te belonen met een ZAPspeldje (ZwerfAfvalPakker). Als verrassing zijn die middag nog
twee inwoners bedankt voor hun inzet tegen het zwerfafval.
Samen met leraar Paul van Roekel (techniekleraar op
Thamen) kregen ook Frank Boekhout en Kai van Riet
uit klas 1PB een Zap-speldje. De klassen van
Paul van Roekel gaan regelmatig zwerfafval opruimen. Op 7 maart heeft de klas
van Frank en Kai weer opgeruimd.

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .
E-mail: griffie@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

HOOFDLijnen OPenBARe VeRGADeRinG
GemeenteRAAD uitHOORn VAn 10 mAARt 2011
De raad heeft in Informatief Beraad, na een presentatie, uitgebreid aandacht
besteed aan:
- De vernieuwingen van de WMO en de veranderende werkwijze.

Het is even een puinbak aan de
wiegerbruinlaan
We staan met wethouder Ria Zijlstra
bij de werkzaamheden aan de Wiegerbruinlaan.

Wat is er aan de hand?
Ria: “De gemeente is aan de slag met
het aanleggen van een bergbezinkbassin. Bergbezinkbassins zijn grote betonnen bakken waarin ongeveer
400 kuub water kan worden opgevangen. Zo’n bak gaat helemaal de
grond in, dus er is heel wat graafwerk
nodig.
Waar hebben we zo’n enorme bak
voor nodig vraag ik me af? Zakt het
water niet gewoon de grond in?
Ria: Natuurlijk zakt het water de grond
in. Maar in dit deel van Uithoorn worden regenwater en afvalwater samen afgevoerd via één rioolbuis. Bij
een stevige wolkbreuk kan dit riool
al dat extra regenwater niet aan. Om
te voorkomen dat het vieze water terugstroomt in de woningen, wordt dit
water op een aantal punten in de gemeente gecontroleerd in het oppervlaktewater (bijvoorbeeld sloten) gestort. Al het water moet immers ergens naar toe. Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor de kwaliteit van dat water. Een oplossing is om bij zo’n overstortplek een bergbezinkbassin te
plaatsen, waarin het overtollige water
wordt opgevangen. Wanneer het riool
het weer aankan, wordt het opgevangen water daarin teruggepompt.
En wat gebeurt er als het bassin
ook overloopt?
Ria: dan wordt alsnog water in het
oppervlaktewater gestort. Maar omdat zware vuildeeltjes in het bassin
naar de bodem kunnen zakken (vandaar de naam), is het gestorte water
veel minder verontreinigd. Door bergbezinkbassins komt er dus sowieso
minder rioolwater in het oppervlaktewater terecht. En wat er toch nog in
komt, is minder schadelijk. Een goede oplossing dus!
Ondertussen is het wel een gedoe
met het verkeer. Zeker nu er ook

Geen acht Zappers, maar tien!

s

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

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

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

w

ALGemene inFORmAtie

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
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nog werkzaamheden zijn aan de
Zijdelweg. Kon dat niet anders?
Ria: Natuurlijk is het een gedoe en
natuurlijk kon het ook anders. Wij
hebben ervoor gekozen zoveel mogelijk werkzaamheden op elkaar af
te stemmen, zodat je een relatief korte periode last hebt van omleidingen
en afsluitingen. Maar door deze aanpak zijn we straks voor de zomervakantie helemaal klaar. En hebben we
in een klap twee vliegen geslagen:
een belangrijke voorziening gerealiseerd voor het ‘schoon’ afvoeren van
overtollig regenwater en daarmee de
kwaliteit van ons water verbeterd, en
tegelijkertijd hebben we de Zijdelweg
rijp gemaakt voor de nieuwe N201.
Dat maakt het in de file staan op zich
niet prettiger, maar je weet wel dat
het ergens toe leidt en dat het maar
tijdelijk is. Ik hoop natuurlijk dat onze inwoners zich dat realiseren en
straks heel blij zijn met én schoon
water in de sloot én een bereikbaar
Uithoorn zonder dat het verkeer door
ons dorpscentrum raast.
Hoeveel bergbezinkbassins
heeft de gemeente?
Nu nog drie: aan de Nicolaas Beetslaan, Rozenlaan en Admiraal de Ruyterlaan. Alle bassins zitten onder de
grond, dus je ziet ze niet. Bij de Nicolaas Beetslaan zie je alleen het deksel en bij de Admiraal de Ruyterlaan
is het bassin verwerkt onder een parkeerdek.
Kunnen inwoners ook zelf
meehelpen?
U kunt zelf ook iets doen om wateroverlast op straat te voorkomen. Bijvoorbeeld door uw tuin niet volledig
te bestraten, of uw vijver te gebruiken als waterberging voor uw regenwaterafvoer. Ook dan hoeft het riool
minder regenwater in zeer korte tijd
te verwerken. Helpt u mee om incidentele wateroverlast in Uithoorn beheersbaar te houden? Dan blijft ook
uw rioolheffing betaalbaar en zorgen
we samen voor een gecontroleerde
waterberging in Uithoorn.

Huisvesting basisschool de tra
B&W hebben op het verzoek om
huisvesting van basisschool de Tra
besloten deze nieuwe school onder
te brengen in leegstaande lokalen in
de Brede School Legmeer. Daar is
het comfort van een nieuw gebouw
met moderne inrichting en een aantrekkelijke buitenruimte: schoolplein
en speelbos. De Tra is een nieuwe
basisschool die ouders in Uithoorn
meer keuzemogelijkheden biedt,
want de Tra krijgt een ander onderwijsopzet dan de al bestaande scholen. Een andere huisvestingsoptie

was het oude gebouw waarin destijds De Dolfijn was gehuisvest. Daarvoor hebben B&W niet gekozen. Dat
gebouw is nu al gedeeltelijk nodig
voor het onderbrengen van een aantal groepen van basisschool De Regenboog, die niet meer passen in de
hoofdvestiging. De resterende ruimte is hard nodig als de brede school
Thamerdal gebouwd wordt.
B&W zullen met de besturen van de
scholen die al in de Brede School zijn
ondergebracht overleggen over de
toewijzing van ruimte aan de Tra.

In de raadsvergadering heeft de fractie van het CDA mondelinge vragen gesteld over Duurzaam inkopen en Amstelgroen. De fractie van Gemeentebelangen heeft mondelinge vragen gesteld over Sporthal De Scheg en de Bussluis Meerwijk.
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
- Bijdrage Stadsregio Amsterdam;
- Begrotingswijziging Werkvoorzieningschap Amstel en Meerlanden.
- Bij het onderwerp Stadsregio Amsterdam heeft de VVD een amendement
ingediend. Dit amendement is met algemene stemmen aanvaard.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen met algemene stemmen aanvaard:
- Bijdrage Stadsregio Amsterdam;
- Begrotingswijziging Werkvoorzieningschap Amstel en Meerlanden;
- Grenscorrectie tussen de gemeenten Uithoorn, Nieuwkoop en Kaag &
Braassem;
- Bekrachtiging geheimhouding Vinckebuurt.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
24 maart 2011. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffie
(e-mail: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAAnKOnDiGinG RAADsVeRGADeRinG
24 mAARt 2011
Op donderdag 24 maart 2011 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
informatief Beraad:
- Hoorzitting bestemmingsplan De Kwakel Zuid.
- Stedenbouwkundige uitgangspuntenwoningbouwplan “Het Erf” achter
Boterdijk 174.
Er zijn nog geen onderwerpen voor het Politiek Debat.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 18 maart 2011 op de
website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 23 maart 2011 staat de
agenda ook op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie van de
gemeenteraad van Uithoorn, tel. 0297- 513 963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de
griffie (per telefoon of e-mail).

Gasleidingen woningen tussen
Achterberglaan en Libellebos
De bewoners van deze buurt kregen
onlangs een brief van de gemeente met het dringende verzoek in hun
huis de oude stalen gasleidingen in
de kruipruimte te laten controleren;
bijvoorbeeld door het bedrijf dat ook
periodiek hun verwarmingsinstallatie
controleert.
De gemeente had in 2006 al een
soortgelijke brief naar deze buurt gestuurd, maar daarop zijn nauwelijks
reacties ontvangen. Sindsdien zijn er
in andere gemeenten ongelukken gebeurd met oude gasleidingen.
Toen deze woningen omstreeks 1970
gebouwd werden, zijn in de kruipruimten stalen gasleidingen aangelegd. Dat was toen helemaal volgens
de regelgeving. Maar inmiddels mogen stalen gasleidingen niet meer
worden gebruikt. Ze kunnen namelijk doorroesten. Dat levert gevaar op
voor de bewoners en de directe omgeving.
Als de stalen gasleiding al eerder
deskundig is vervangen door een koperen leiding, hoeft er niets meer te

gebeuren. Maar als de huidige bewoners dat niet precies weten, vraagt de
gemeente hen dringend om de leidingen te laten controleren. Indien dat
nog steeds de oorspronkelijke stalen gasleiding is, moet deze zo snel
mogelijk vervangen worden door een
nieuwe koperen leiding. Verder uitstel van vervanging is onverantwoordelijk.
Ook Woongroep Holland (thans Eigen Haard) heeft huizen in deze buurt
in eigendom. In al hun woningen zijn
de oude stalen gasleidingen inmiddels uit voorzorg vervangen.
De gemeente heeft geen juridische
bevoegdheden om woonhuizen zonder toestemming van de bewoners
binnen te gaan. Daarom is de bewoners nogmaals per brief gevraagd
vrijwillig mee te werken. Daarbij heeft
de gemeente duidelijk aangegeven
dat de bewoners volgens de wet
rechtsreeks aansprakelijk zijn als
er door hun nalatigheid een
onveilige situatie ontstaat.
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uitbreiding winkelcentrum
Zijdelwaard
B&W van Uithoorn hebben besloten medewerking te verlenen aan het
plan om het winkelcentrum Zijdelwaard uit te breiden met circa 2.000
m2. Deze uitbreiding wordt hoofdzakelijk benut voor het vergroten van
de bestaande in het centrum aanwezige winkels, waaronder beide supermarkten. Een parkeerdek op het
nieuw te bouwen gedeelte zal voorzien in de (extra) parkeerbehoefte.
Verder voorziet het plan in het behoud van het structureel groen en het
verbeteren van parkeren voor fietsen.
Ook wordt gezorgd voor veilige langzaam verkeersroutes en veilig laden
en lossen.
Al enkele jaren onderzoekt Delta
Lloyd, de eigenaar van winkelcentrum Zijdelwaard, samen met de gemeente Uithoorn de mogelijkheden voor uitbreiding en herinrichting
van dit winkelcentrum. Tot vorig jaar
heeft dit onderzoek niet geleid tot een
maatschappelijk en financieel haalbaar plan.
Enige tijd geleden heeft WPM Retail,
de beheerder van het winkelcentrum,
in opdracht van Delta Lloyd, samen
met de gemeente een plan voor uitbreiding en herinrichting van het winkelcentrum onderzocht. B&W van de
gemeente Uithoorn hebben beslo-

ten medewerking te verlenen aan dit
plan. Het college vindt dat het plan
past binnen de in de Economische
Visie 2020 geformuleerde ambities
voor de ontwikkeling van het Zijdelwaardplein. Het plan doet geen afbreuk aan de ontwikkelingskansen
van het Dorpscentrum als hoofdwinkelcentrum van Uithoorn, zoals is
vastgelegd in het Masterplan Dorpscentrum.
Het oppeppen en moderniseren van
het winkelcentrum Zijdelwaard, het
versterken van de supermarkten en
het verbeteren van de parkeersituatie vinden B&W van groot belang voor
een goed functionerend wijkwinkelcentrum in Uithoorn. Een modern en
efficiënt wijkwinkelcentrum op het Zijdelwaardplein biedt meer kwaliteit
voor de Uithoornse consument en
perspectief voor de aldaar gevestigde ondernemers. Het moderniseren
van winkelcentrum Zijdelwaard voorkomt, samen met de versterking van
het Dorpscentrum, dat koopkracht afvloeit naar omliggende gemeenten.
Over uitwerking, uitvoering, planning
en procedurele afhandeling van het
plan hebben gemeente, Delta Lloyd
en WPM Retail nader overleg. De
klankbordgroep van omwonenden en
de winkeliers worden betrokken bij de
nadere uitwerking van de plannen.

een gezonde inrichting van uw
woning
U wilt uw woning af en toe een anders inrichten, bijvoorbeeld door een
nieuw kleurtje op de muren of met
nieuwe meubels. Om uw nieuwe inrichting ook gezond te houden, volgt
hier een aantal tips.

vluchtige stoffen

In veel soorten verf, lak en lijm zijn
vluchtige stoffen verwerkt. Deze stoffen verdampen wanneer de producten worden gebruikt. Sommige vluchtige stoffen verdampen vrij snel, bij
andere stoffen duurt dat langer. Vooral in nieuwbouwwoningen of na grote
klussen, zoals schilderen of vloerenleggen, is de concentratie van vluchtige stoffen vaak hoog. De meeste
vluchtige stoffen hebben een sterke
geur.

Formaldehyde

Formaldehyde is een vluchtige stof
die veel in lijm wordt gebruikt. Binnenshuis vinden we formaldehyde
daarom vaak terug in spaanplaat,
meubels, vloerbedekking en laminaat. Ook in gordijnen zit vaak formaldehyde om de kwaliteit te verbeteren. Formaldehyde verdampt gedurende enkele maanden uit nieuwe producten. In warme of vochtige
kamers verdampt het sneller en is de
concentratie dus hoger.

Gezondheidsklachten
door vluchtige stoffen

De sterke geur van vluchtige
stoffen kan duizeligheid, ver-

moeidheid of hoofdpijn veroorzaken.
Verder hebben verdampende vluchtige stoffen vooral een irriterende werking op ogen, neus en keel.

wat kunt u doen?

Tijdens het schilderen van uw woning
is het belangrijk om extra te ventileren en luchten. Blijf ook na het klussen enkele weken goed ventileren en
luchten, zodat de verdampende stoffen naar buiten kunnen en frisse lucht
uw woning inkomt. Er is ook verf op
waterbasis te koop. In dergelijke verf
zitten minder vluchtige stoffen, maar
meer conserveermiddelen. Die kunnen bij sommige mensen ook irritaties veroorzaken.
Ook in nieuwbouwwoningen of na de
aanschaf van nieuwe meubels, vloerbedekking, laminaat of gordijnen is
het belangrijk om de eerste maanden extra te ventileren en luchten.
Zet (liefst op dagen dat u buitenshuis bent) een paar keer de verwarming hoog om het verdampen te versnellen. Ook dan goed ventileren en
luchten.

GGd amsterdam

De afdeling Milieu en Gezondheid
van de GGD Amsterdam houdt zich
bezig met binnenmilieu. Informatie
vindt u op http://www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Voorlichtingsserie-gezond-wonen U kunt ook
contact met ons opnemen via e-mailadres lo@ggd.amsterdam.nl of telefoonnummer 020-555 5405.

werk in
uitvOerinG

aLFOns ariënsLaan
tijdeLijk aFGesLOten

De Alfons Ariënslaan is wegens werkzaamheden afgesloten van 21 maart
t/m 21 april 2011. Omleidingsroute
wordt aangegeven met borden.

tijdeLijke
weGaFsLuitinG n201
tussen LeGmeerdijk
en POeLweG

De provincie Noord-Holland is bezig met de aanleg van een vrije bus-

baan tussen busstation Uithoorn en
de kruising met de Legmeerdijk. Het
verkeer moet t/m 25 maart 2011 rekening houden met een omleidingsroute. Van 6 t/m 18 maart 2011 is de
provinciale weg N201 tussen Legmeerdijk en Poelweg van 20.00 uur
’s avonds tot 05.00 uur ’s morgens
afgesloten voor al het autoverkeer.
Buiten deze tijden is de N201 open
voor het verkeer. De omleidingsroute
loopt over de Zijdelweg en Legmeerdijk. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats.

verkeershinder
ZijdeLweG en
aFsLuitinGen
ZijweGen

Gebruikers van de Zijdelweg blijven
voorlopig nog hinder ondervinden
vanwege wegversmallingen. In de
meeste richtingen is maar 1 rijstrook
beschikbaar en kan er geen gebruik
worden gemaakt van de opstelstroken voor afslaand verkeer. Deze fase
duurt tot medio mei.

verhuur ruimte in de hoeksteen
Op een uitstekende locatie met voldoende gratis parkeermogelijkheid
in de buurt, komt per 1 juni 2011 (kantoor) ruimte vrij in gebouw De
Hoeksteen, op de hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan.
Het gaat om 95 m² op de begane grond en 19 m² op de eerste etage.
Bij het huren van deze ruimte kan - in overleg met de overige huurders – ook gebruik worden gemaakt van de op de 1e etage aanwezige gemeenschappelijke vergaderruimte (38 m²). Dit gebruik is inbegrepen in de huur.
Wanneer u geïnteresseerd bent in het huren van deze ruimten kunt u
contact opnemen met de heer J.H.E. Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 0297-513 111.

ride for the roses komt dit
jaar ook door uithoorn
Onlangs zijn de routes bekend geworden van de 14e editie van de Ride for the Roses, het fietsevenement voor jong en oud dat dit jaar
op 4 september start en finisht in
Aalsmeer. De cycletour van 100 kilometer langs de mooiste plekken van
de regio, komt dit jaar ook door Uithoorn. De Ride for the Roses is een
jaarlijks fietsevenement om de strijd
tegen kanker te ondersteunen. Iedereen kan deelnemen aan de Ride for
the Roses. Deelnemers kunnen kiezen uit toertochten van 28 en 50 kilometer of de tocht van 100 kilometer.
De cycletour van 100 kilometer wordt
gereden over brede en provinciale
wegen en gaat dit jaar ook door Uit-

hoorn. Deze lange rit wordt als 1 gesloten peloton van 6000 fietsers gereden en begeleid door 150 motorrijders. Aan de tourrit, die vooral geschikt is voor getrainde fietsers, doen
elk jaar vele bekende sporters mee.
Naast het fietsevenement zullen op
4 september veel meer activiteiten
plaatsvinden, zoals Zwemmen voor
de RFTR, Solex Racen voor de RFTR en een benefietveiling van planten.
Inschrijving voor alle routes is nog
mogelijk. Schrijf u zo snel mogelijk in,
want vol is vol. Voor meer informatie
over de routes, sponsormogelijkheden en inschrijving: www.ridefortheroses.nl

Oproep aan mantelzorgers
De Wmo-raad organiseert op donderdag 24 maart 2011 van 13.30-15.00
uur een bijeenkomst voor mantelzorgers in het wijkcentrum ‘t Buurtnest,
Arthur van Schendellaan 59 1422
LB Uithoorn. De ruimte is open vanaf 13.00 uur.

rapport mantelzorg

In het najaar van 2010 is er op het gemeentehuis een rondetafelgesprek
geweest met mantelzorgers. Dit was
een initiatief van de gemeente om
meer informatie te verzamelen rondom mantelzorg. Er was een grote belangstelling en aanmelding hiervoor,
maar niet iedereen kon toen worden
uitgenodigd. Inmiddels is het rapport
klaar. U kunt het vinden op de site
www.wmo.uithoorn.nl/mantelzorg.

Bespreking rapport

Een van de aanbevelingen was om

een tweede rondetafelgesprek te organiseren. Deze aanbeveling is niet
overgenomen door de gemeente.
Aanleiding voor de Wmo-raad om zelf
een bijeenkomst te organiseren. Doel
van de bijeenkomst op 24 maart is de
uitkomsten van het rapport bespreken
en meer informatie en meningen verzamelen bij de mantelzorgers in de
gemeente Uithoorn. Met deze informatie kan de Wmo-raad B&W adviseren over het Wmo-beleid en in het bijzonder het mantelzorgbeleid.

aanmelding voor
bijeenkomst 24 maart

U kunt zich opgeven bij voorkeur per e-mail: wmo-raad.uithoorn@telfort.nl of telefonisch:
0297-569844 na 19.00 uur bij
de secretaris van de Wmoraad, mevrouw Thecla Marjot.

uithoorn schoont weer op!

de week van nederland schoon: grote schoonmaak in uithoorn
Nog tot en met 18 maart duurt de tiende editie van de Week van Nederland
Schoon. De gemeente Uithoorn doet
ook dit jaar mee; op verschillende locaties zijn en worden schoonmaakacties georganiseerd. Niet alleen in
de week van Nederland Schoon zijn
inwoners actief, ook daarna worden
nog schoonmaakacties gehouden. U
kunt ook meehelpen! Hoe? Dat leest
u hieronder.

Landelijk Opschoondag
12 maart

Afgelopen zaterdag zijn op diverse
plekken in Uithoorn schoonmaakacties geweest. Rond de Kinderboerderij in het Libellebos is onder leiding
van Bart de Koning schoongemaakt.
Daarnaast zijn veel individuele bewonersinitiatieven geweest, zoals
bij Buitenhof onder leiding van initiatiefnemer en bewoner Jan van Vliet.
Hij is met zijn medebewoners aan de
slag gegaan om Buitenhof van binnen en buiten schoon te maken. Ook
zijn deze bewoners de bermen rondom Buitenhof vrij gaan maken van
zwerfvuil.

hele week en jaar!

Leerlingen van basisscholen De Kajuit en De Kwikstaart gaan niet alleen
in de Week van Nederland Schoon
maar het hele jaar aan de slag in
Meerwijk resp. Legmeer met knijpers,
zakken en hesjes.

andere scholen en
buurtbeheer in de week
van nederland schoon

de Kromme Mijdrecht en drijfafval in
het Zijdelmeer worden aangepakt. Dit
alles is onder leiding van Catja van
Raay.

1 en 2 april in de kwakel

Op vrijdag 1 april gaat basisschool De
Zon aan het werk rond de school. Op
zaterdag 2 april wordt in De Kwakel
vanaf 13.00 uur de jaarlijkse schoonmaakactie gehouden. Startpunt is bij
Dorpshuis De Quakel. Alle inwoners
van De Kwakel zijn van harte uitgenodigd om mee te helpen. Alle hulp is
welkom; kinderen onder 8 jaar moeten begeleid worden door een ouder.
Hopelijk wordt het weer net zo’n succes als in voorgaande jaren.

Bewonersinitiatieven

In de komende tijd zijn er diverse bewonersacties rond het opruimen van zwerfafval. Wil je meer weten over deze acties? Neem dan contact op met Giel Payens, nederlandschoon@uithoorn.nl.

de gemeente

Deze week zet ook de gemeente
zich extra in. De hele week rijden de
veegwagens extra rond op plaatsen
die niet in bovenstaande acties zijn
opgenomen, maar wel bekend zijn
als verzamelplekken van zwerfafval.
Daarnaast 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.

Op dinsdag 15 maart heeft basisschool ’t Startnest zwerfvuil opgeruimd en zij doen dit op donderdag
17 maart weer (tot 15:30 uur). Daarna
neemt buurtbeheer Europarei vanuit
‘t Buurtnest de opruimactie over onder leiding van Natascha Halici. Vrijdag gaan basisscholen De Vuurvogel en Toermalijn aan het werk met
schoonmaken.

Zelf iets organiseren

Zaterdag 19 maart

veiligheid

Leden van roei- en kanovereniging
Michiel de Ruyter gaan op zaterdagochtend om 10.00 uur met boten en
vanaf de oever aan de slag om het
afval in en om het water op te ruimen. De Amsteloever, de oever van

U kunt ook zelf een actie organiseren
met buren, maar u kunt ook aansluiten bij één van de andere acties. Wilt
u daarbij ondersteuning? Die kunt u
aanvragen door te mailen naar nederlandschoon@uithoorn.nl onder
vermelding van ‘opschoondag’. Kijk
voor ideeën ook eens op www.nederlandschoon.nl of www.ikprikmee.nl
Iedereen die aan de actie meewerkt,
van jong tot oud, 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.

inspraak herstraten Flottielje
In verband met het voorgenomen herstraten van Flottielje ligt het ontwerpplan daarvoor ter inzage. De gemeente is geïnteresseerd in uw
mening over het plan en nodigt u daarom uit om uw reacties per brief of
e-mail kenbaar te maken. De inspraakperiode loopt van 2 maart tot 23
maart 2011. Een reactie per e-mail kunt u sturen aan gemeente@uithoorn.nl t.a.v. E.J. Warmerdam.
De ontwerptekeningen liggen tot 23 maart 2011 ter inzage in de hal van
het gemeentehuis.

Controle hondenbelasting
Heeft u een hond en deze nog niet
aangegeven bij de gemeentelijke belastingen? Doe dit dan snel, want er
komt binnenkort een controleur namens de gemeente Uithoorn bij u
langs om dit te controleren.
De gemeente Uithoorn heft al jaren
hondenbelasting. Vanwege het gelijkheidsbeginsel is het belangrijk, dat
iedere hondenbezitter ook echt hondenbelasting betaalt. Vandaar dat de
gemeente controleurs inzet die dit
huis-aan-huis nagaan. Wanneer u
een hond heeft, betaalt u voor 2011
het tarief van € 70,20. Voor elke volgende hond is het tarief € 154,80. U
bent verplicht om aangifte te doen.

Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen.

aangifte digitaal of via
telefoon

Dus heeft u een hond, meldt deze direct aan via het e-aangifteformulier.
Dit formulier is te vinden via het digitale loket op de website van de Gemeente Uithoorn, www.uithoorn.nl
Liever per post? Dan kunt u het aangifteformulier aanvragen bij het team
WOZ/belastingen van de gemeente,
telefoon 0297-387530. Het zou
jammer zijn als de controleur u voor is.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

5 apr.

Meer weten?

10 apr.

-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
17 mrt.
18 mrt.
20 mrt.
20 maart.

22 mrt.
23 mrt.
25 mrt.
25 mrt.
1 apr.
2 apr.
3 apr.

Buurtbeheer Europarei organiseert schoonmaakmiddag in de
Europarei. Verzamelen bij ’t Buurtnest om 16.00 u.
The Mix: Afscheid Dagmar Baartman, jongerenwerkster The
Mix. Diverse optredens. Aanvang: 20.30 uur. Entree gratis.
SCAU presenteert in Thamerkerk Klaas Hofstra en Regina Albrink “Liszt” voordracht en muziek. Aanvang 14.30 uur. Entree:
12 euro.
Van 14.00-17.00 u. organiseert Crea Uithoorn een workshop
kalligraﬁe in Fort a/d Drecht. Docente Josje Castenmiller-van
Breemen. Kosten inclusief materiaal en kofﬁe/ thee: 20 euro.
Opgeven bij Crea, tel. 0297-561291
Bewonersoverleg Thamerdal; Ponderosa, aanvang: 20.00 u.
Bingo in ’t Buurtnest, start 13.45 uur.
Modeshow in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 15.00 u. Inschrijving
‘s ochtends aan de bar.
Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 u.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 u.
Postzegelveiling in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00
u. 1,50 euro voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn.
Ierse Muziek van Kilshannig in de Thamerkerk. Aanvang 14.30
u. Entree 12,50 euro. Kaarten via de webshop www.kilshannig.

8 apr.

12 apr.
12 apr.
12 apr.
15 apr.
16, 22 apr.
12 apr.
19 apr.
23 apr.
23 apr.
29 apr.
30 apr.
5 mei
10 mei
10 mei.
12 mei
14 mei
16-19 mei
27 mei
27-29 mei

nl of op de dag zelf aan de zaal.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, De Merodelaan,
aanvang: 19.30 uur.
Open dag bij Roei & kanovereniging Michiel de Ruyter, Amstelijk-Zuid.
SCAU presenteert in Thamerkerk: Nadia Davids en Klara
Wurtz, cello en piano; 14.30 u.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.3016.00 u. Toegang gratis.
Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19:30 uur
Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans,
19.30 u.
Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 u.
Genesius speelt ‘Vrouwen op bestelling’ in Dorpshuis De Quakel
Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans,
19.00 u.
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein,
19:30 u.
20.15 uur, zaal open 19.30 u.; entree 7,50 euro.
ANBO presentatie i.s.m. Bureau Onderwijs Projecten op het
overdekte gedeelte van het Amstelplein van 11.00-16.00 u.
Koninginnemarkt, loterij, wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Klaverjassen Dorpshuis De Quakel start 13.30 u. Inschrijving
vanaf 12.30 u. 3,50 euro.
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (2,50 euro) 13.30 u.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.3016.00 uur. Toegang gratis
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 uur
Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61, 12.00-17.00 u.
Avondvierdaagse
Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 14.30 u.;
kaartverkoop aan de bar.
Sport & Spelweekend Legmeervogels.

28 mei
2 juni
5 juni
14 juni
14 juni
21 juni
12 juli
19-22 juli
23 aug.
30 aug.
6 sept.
11 okt.
18 okt.
18 okt.
25 okt.
25 okt.
15 nov.
22 nov.
29 nov.
13 dec.

Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersprt De Kwakel;
10.00-16.00 u.
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, inschrijving 10.00- 12.00 u.
Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start tussen 11.00-12.00 u. bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is gratis.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.3016.00 u. Toegang gratis
Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, De Merodelaan;
aanvang: 19.30 u.
Rolstoel 4-daagse Rode Kruis afd. Uithoorn. Start 10.00 u. en
ﬁnish 15.30 u. telkens bij Het Hoge Heem. Info: jpjwestera@
caiway.nl
Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19.30 u.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein,
19.30 u.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse. Aanvang: 19.30 u.
Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19:30 u.
Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans,
19.30 u.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein,
19.30 u.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 u.
Bewonersoverleg Europarei 13 december ‘t Buurtnest 19.30 u.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E 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, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem
richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift
worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbeperkt.
Tijdelijk:
- Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 liggen van 1 maart 2011 t/m 12
april 2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Nadere info: mevrouw R.
Visser, 0297-513111.
- Het Besluit ﬁnanciële tegemoetkomingen Wmo 2011 ligt van 1 maart 2011 t/m
12 april 2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Nadere info: mevrouw
R. Visser, 0297-513111.
- Besluit tot aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 123 te Uithoorn. Ter inzage van 16 maart t/m
27 april 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals 0297 513111
- Ontwerpplan herstraten Flottielje. Ter inzage t/m 22 maart 2011. Contactpersoon: de heer E.J. Warmerdam, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Fresialaan 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen: 3 maart 2011.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Nabij Noorddammerweg en Burgemeester Kootpark, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van abri’s en ﬁetsenstallingen Zuidtangent Oosttak cluster 4. Ontvangen: 9 maart 2011.
Thamerdal
- Prins Bernhardlaan 58, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een kap op de bestaande berging en het plaatsen van een hekwerk langs de
perceelgrens aan de voorzijde. Ontvangen: 3 maart 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 100, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
gevelreclame op de hoekgevels van het pand. Ontvangen: 4 maart 2011
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- tussen Mgr. Noordmanlaan 14 en Ringdijk, omgevingsvergunning voor plaatsen van een langzaamverkeersbrug over de Ringvaart. Bezwaar: t/m 20 april
2011.

Thamerdal
- Zijdelveld naast nr. 26, omgevingsvergunning voor het saneren van asbest. Bezwaar: t/m 18 april 2011.
- Colijnlaan 182, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vergroten van de
woning op de eerste verdieping en het dichtzetten van de luifel. Beroep: t/m 27
april 2011.
Zijdelwaard (Zijdelwaard en Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 108, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning, het veranderen van de draagconstructie en het storten van een betonnen vloer in de woning. Bezwaar: t/m
21 april 2011.
- Zijdelwaardplein 100, vergunning aan de exploitant van Perlo Plaza B.V. voor
het exploiteren van een horecabedrijf t/m 6 maart 2014. Bezwaar: t/m 18 april
2011
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 20, onthefﬁng later sluitingsuur voor Dansschool Colijn van:
- 12 maart op 13 maart 2011 tot 03.00 uur;
- 2 april op 3 april 2011 tot 03.00 uur;
- 23 april op 24 april 2011 tot 03.00 uur.
Bezwaar t/m 21 april 2011
- Wiegerbruinlaan 77, onthefﬁng van de winkeltijdenwet aan Multimate Bouwmarkt voor het openstellen van de winkel op 4 september 2011. Bezwaar: t/m
20 april 2011
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18, Drank en Horeca vergunning voor de exploitant van
The Pool-shack B.V. vanaf 7 maart 2011. Bezwaar: t/m 18 april 2011
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan de heer Woerden voor het organiseren van
de Avondvierdaagse van 16 t/m 19 mei 2011.
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben besloten nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 123 te Uithoorn een parkeerplaats aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen van bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben besloten de als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aangewezen parkeerplaats nabij de woning Coudenhoveﬂat 21
op te heffen, door het verwijderen van bord E6 van bijlage I van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990.
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 meldingen hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
- Scooterking, Noorddammerweg 1C te De Kwakel voor de verandering van het
bedrijf voor onderhoud en reparatie van scooters.
- Kampeerperfect, Wiegerbruinlaan 73 te Uithoorn voor een verandering van de
inrichting: verkoop caravans, vouwwagens en accessoires en opslag van gasﬂessen.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.

WWW.UITHOORN.NL
20 woningbranden per dag… - 1.153 slachtoffers per jaar

100% meer overlevingskans met een rookmelder
Bestel nu uw rookmelder!
Ga naar de website
of bel 0800 - 1936

www.brandwonden.nl/winkel

24,95
Gegara
ndee
10 jaar rd
levens
duur

ik wacht op
je telefoontje!
Nee, je hoeft chimpansee Patrick
niet te bellen. Maar je kunt hem
wel helpen! Hoe? Door je oude
mobiele telefoontje in te leveren
voor Stichting AAP.

meer weten?
Kijk op www.aap.nl
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Renovatie Winkelcentrum
Zijdelwaard stap dichterbij
Uithoorn - Na elf jaar praten, onderhandelen en plannen maken lijkt het
er nu toch eindelijk van te komen.
Winkelcentrum Zijdelwaard gaat
binnen afzienbare tijd op de schop.
Tenminste, als de plannen zoals die
donderdag 10 maart werden gepresenteerd, in daad worden omgezet.
De eigenaar van het winkelcentrum
Zijdelwaard, Delta Lloyd, beheerder
WPM Retail uit ’s Hertogenbosch,
de gemeente Uithoorn en niet in de
laatste plaats de Winkeliersvereniging en de Klankbordgroep van Omwonenden, hebben elkaar uiteindelijk gevonden in het voorstel het
winkelcentrum uitgebreid te gaan
renoveren. Een definitief plan, noch
een impressie van hoe het eruit zal
gaan zien, was voorhanden tijdens
de informatiebijeenkomst die de gemeente boven de Trekpleister in het
winkelcentrum voor belangstellende winkeliers, de locale pers en vertegenwoordigers van de Klankbordgroep organiseerde. Wél werden de
plannen ontvouwd wat men voor
ogen heeft. Na een korte introductie van wethouder Jeroen Verheijen
en Edwin de Roos van Delta Lloyd,
kreeg directeur Pieter Affourtit van

de WPM Retail Groep het woord. Hij
was blij te kunnen meedelen dat het
college van B&W Uithoorn besloten
had medewerking te gaan verlenen
aan een uitbreiding en herinrichting
van het winkelcentrum Zijdelwaard.
“Het college is van mening dat het
plan past binnen de in de Economische Visie 2020 geformuleerde ambities voor de ontwikkeling van het
Zijdelwaardplein”, zo zei hij. “Het
nog niet in detail uitgewerkte plan
voorziet in een renovatie van het bestaande winkelcentrum met tevens
een uitbreiding van 2.000 vierkante
meter. Die uitbreiding wordt gevonden door het parkeerterrein tussen
het winkelcentrum en de Zijdelrij op
te offeren ten faveure van meer winkelruimte. Dat wordt geheel overdekt uitgevoerd met een parkeerdek
op het dak”, laat Pieter Affourtit weten. “De bedoeling is de sector van
de dagelijkse behoefte aan boodschappen meer ruimte te bieden, de
supers kunnen daardoor groter worden. Anderzijds zal er wellicht ‘geschoven’ gaan worden met winkelruimte om zo efficiënt mogelijk invulling te geven aan de te verdelen
ruimte. Met de intentie dat eigenlijk

Nu nog de hoofdingang van het winkelcentrum, na de renovatie op een andere plaats?

elke winkelier er op vooruit gaat en
niet te vergeten de consument, want
die heeft straks meer keus. Het vernieuwde winkelcentrum krijgt, zoals
de ideeën er nu zijn, drie entrees.”
Geen nieuwbouw
Het doel is niet om een geheel nieuw
winkelcentrum neer te zetten met in
die tussentijd noodwinkels. Ook zal
er geen betaald parkeren worden ingevoerd, hoogstens een blauwe zone. Verder wordt niet voorzien in een
ondergrondse parkeergarage. Het is
louter uitbreiden en renoveren van
het bestaande winkelcentrum waarbij het uitgangspunt wel is dat er
samenhang komt tussen de nu afzonderlijke gedeelten, dus winkelcentrum en Zijdelrij. “Op de plaats
waar nu het parkeerterrein is tussen de winkels, willen we een centraal (overdekt) winkelplein realiseren”, vervolgt Affourtit. “Het grote
parkeerterrein voor het winkelcentrum blijft zo, evenals de bestaande
groenvoorzieningen rond het winkelcentrum. Samen met het parkeerdek wordt het aantal parkeerplaatsen per saldo wel wat meer. Bevoorrading van de winkels zal voornamelijk via de Heijermanslaan gebeuren.
Hoe we dat aan de steel zullen steken voor de centraal gelegen winkels wordt nog verder uitgewerkt.
Behalve voor auto’s komen er ook
voorzieningen om op een fatsoenlijke manier je fiets kwijt te kunnen
voor degenen die op de fiets boodschappen gaan doen.” Affourtit wijst
er ten slotte op dat het financieel allemaal maar net haalbaar is. Het
idee om winkels te combineren met
een woninglaag erboven om het geheel te financieren is volgens hem
een achterhaald systeem en vindt in
Nederland nog maar nauwelijks gehoor. Ook al omdat daardoor de parkeerdruk ontoelaatbaar toeneemt en
je maar moet afwachten of de woningen verkocht worden. Verder is
een ondergrondse parkeergarage
niet alleen onbetaalbaar, maar waar
wil je tijdens de bouw in de dicht-

Het parkeerterrein tussen de winkels verdwijnt. Dit wordt winkelruimte. Hierboven komt een parkeerdek waardoor het
winkelcentrum helemaal overdekt wordt uitgevoerd.
bevolkte wijk al die auto’s kwijt van
winkelende mensen?
Hoewel het winkelcentrum primair
een wijkfunctie wordt toebedeeld,
moet het vernieuwde winkelcentrum
ook aantrekkingskracht uitoefenen
op inwoners uit de andere wijken en
(nabije)omtrek.
Met een schuin oog wordt naar de
voortgang van de provinciale weg
N201 gekeken die – eenmaal gereed – twee aansluitingen biedt naar
het winkelcentrum; een via de Zijdelweg, de andere langs de Amsterdamseweg/Wiegerbruinlaan. Samen
met het winkelcentrum Amstelplein
en te zijner tijd de versterking van
het Dorpscentrum, wil men voorkomen dat de koopkracht afvloeit
naar omliggende gemeenten. Uithoorn moet ‘the place to be’ worden
waar iedereen graag naartoe gaat
om boodschappen te doen en om te
gaan winkelen. Dat is een belangrijk uitgangspunt om winkelcentrum Zijdelwaardplein te gaan renoveren en uitbreiden. Over verdere uitwerking, uitvoering, planning
en procedurele afhandeling van het
plan treden Delta Lloyd, WPM Retail en gemeente nog nader met elkaar in overleg. De winkeliers en de

klankbordgroep worden hierbij betrokken. Verder zullen er gesprekken komen met directies van bestaande winkels en banken aan de
Zijdelrij, zoals de Mediq Apotheek,
de Trekpleister, de Rabobank en
de ABN-AMRO, om er maar enkele te noemen. Die panden zullen immers in de plannen worden geïntegreerd, vooropgesteld als hierover
overeenstemming wordt bereikt. Dat
moet allemaal nog! Nog voor de zomer willen partijen met een sluitend
verhaal en een uitgewerkt plan naar
buiten treden. Als het allemaal aansluit met de tijdslimiet zoals men
zich die voor ogen heeft, moet er in
2014 een geheel vernieuwd winkelcentrum staan dat klaar is voor de
toekomst.
Blije voorzitter
De voorzitter van de winkeliersvereniging van het winkelcentrum,
Hans Reurings van supermarkt
C1000, oogt als een blij mens en
met hem meer ondernemers. Eindelijk zien zij hun wensen in vervulling
gaan. “Nu hebben we een C1000 die
duizend vierkante meter groot is en
ik zou graag het dubbele zien als dat
mogelijk is“, merkt Hans op die zijn
eigen toko even centraal stelt. “Dan

kunnen we het assortiment groots
uitbreiden, bijvoorbeeld met streekproducten of andere exclusiviteiten.
Dat kan je alleen doen als je ruimte hebt en zelfstandig ondernemer
bent. Als de collega’s dat ook doen
omdat die nu ook meer ruimte krijgen, kun je samen iets bijzonders
aanbieden in het winkelcentrum en
is het geen eenheidsworst. Op die
manier onderscheiden we ons van
anderen.
Dat is prettig voor de ondernemer, maar sowieso voor onze klanten. Uiteindelijk moeten die profiteren van deze hele gang van zaken.
En het is de laatste kans om wat van
het winkelcentrum te maken. Als we
nu niet doorpakken gebeurt het helemaal niet meer en dat zou zonde
zijn.” Aldus Hans Reurings die en
passant opmerkt dat hij met het gemotiveerde team van medewerkers
zijn super C1000 straks als een echte ‘super’markt kan presenteren aan
zijn klanten. Hij kan de dag niet afwachten dat het zover is. En velen
met hem!
Vanzelfsprekend houden wij u op de
hoogte van de komende ontwikkelingen rond winkelcentrum Zijdelwaardplein.

Geslaagde Motörheadavond
in Jongerencentrum The Mix!

De Vuurvogel brengt een
bezoek aan de fietsenmaker
Uithoorn - De kleuters van basisschool De Vuurvogel hebben afgelopen week een bezoek gebracht
aan de fietsenmaker vlakbij de
school.
De kinderen werkten in de klas aan
het thema “JONGleren in het verkeer” en een bezoek aan de fietsenmaker was een mooie excursie binnen dit thema! ’s Morgens vertrokken de jonge kinderen met een uitstekend humeur richting de fietsenmaker en na een kort stukje lopen
werden ze hartelijk verwelkomd.
Wat een fijn ontvangst! De kinderen kregen een rondleiding langs
alle fietsen, groot en klein en voor
dames, heren of kinderen. De fietsmaterialen waren erg interessant
en ook mochten ze een kijkje in de
werkplaats nemen. Dat was een
groot succes. Verwonderende kinderen die graag meer wilden weten en een fietsenmaker met veel
geduld maakten het bezoek tot een
feest. De kinderen keken hun ogen
uit en waren heel enthousiast over
het bezoek. Door een goed bezochte ouderavond over dit project waren veel ouders goed ingelicht over
hun rol in de ‘verkeersopvoeding’
van hun kinderen. De ouders van
de Vuurvogel én van de pasgeopen-

de Peuterspeelzaal ‘de Vuurvliegjes’
konden genieten van de vele foto’s
die in de klas zijn gemaakt van de

activiteiten van de kinderen rondom
thema ‘Verkeer’. Zo gezegd: jong geleerd, oud gedaan!

Uithoorn - De langverwachte
Motörheadavond in The Mix bleek
ook een geslaagde! De avond stond
geheel in het teken van de Engelse
band Motörhead.
Als eerste live-act verscheen de tribute-band Snaggletooth op het podium en het publiek ging meteen
los! Achteraf zei zanger JFK dat hij
dit nog nooit eerder had meegemaakt! Qua ‘looks’ en spelen benaderde de band de echte, en dat
tot groot genoegen van de fanatieke aanhangers! Ook de verkoop van
gadgets ging uitstekend en de dj
zweepte het publiek nog meer op!
Als tweede band kwam Gunslinger de bühne op met in hun midden icoon Alan Davey. Deze vijftiger
speelde in de 70-er jaren in de band
Hawkwind, de band die Lemmy verliet voor zijn Motörhead!!
Een uitermate goede show volgde.
Zeker opvallend was de vrouwelijke
drummer CAT die hoge ogen gooide bij de aanwezigen in de volgestroomde The Mix. Na de derde toegift vond de band het welletjes en
konden de aanwezigen verder genieten van de muziek van DJ Tim,
hoe kan het anders, ”Motorhead”
Wolvetang!

Halve prijzen dagen bij
Opel-dealer Van Kouwen
Regio - De aanschaf van een nieuwe Opel is nu aantrekkelijker dan
ooit. Wie overweegt een nieuwe auto te kopen, profiteert tijdens de Halve prijzen dagen bij Opel-dealer Van
Kouwen namelijk van ‘halve prijzen’.
In aanvulling op de 50/50-deal krijgt
de klant tijdens de actieperiode, van
woensdag 9 tot en met zaterdag 19
maart, ook 50 procent korting op alle opties van showroommodellen.
Tijdens de Opel Halve prijzen dagen
kan het voordeel oplopen tot duizenden euro’s. Wie nu kiest voor een
nieuwe Opel betaalt slechts de helft
van het aankoopbedrag. De klant
betaalt de andere 50 procent pas
over twee jaar, geheel rentevrij. Daar
bovenop doet Opel-dealer Van Kouwen kopers een royaal inruilvoorstel
voor de huidige auto. De waarde van
de in te ruilen auto brengt Opel-dealer Van Kouwen vervolgens direct in
mindering op de eerste helft van
de totaalprijs van de nieuwe Opel,

waardoor het bij te betalen bedrag
in veel gevallen minimaal is.
Aantrekkelijk
Het wordt nóg aantrekkelijker om in
een luxe, nieuwe Opel te stappen,
want klanten betalen tijdens de Opel
Halve prijzen dagen van woensdag 9
tot en met zaterdag 19 maart slechts

de helft van de nieuwprijs voor de
opties van showroommodellen.
Dat betekent dus 50 procent korting op bijvoorbeeld metallic lak,
een geïntegreerd navigatiesysteem
en lichtmetalen velgen. Het actuele
aanbod van alle showroommodellen
die tijdens de Opel Halve prijzen dagen in de schijnwerpers staan, is te
vinden op de website van Van Kouwen www.vankouwen.nl . Daar worden de Opel-modellen gedetailleerd
aan de bezoeker voorgesteld.
Voor meer info zie advertentie elders
in deze krant.
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Driemaal prijs van Dance
Centre Jolanda van Beek
Regio - Tijdens de danswedstrijd Show Meets Street die zondag jl. werd gehouden in Schouwburg de Meerse in Hoofddorp is Dance Centre Jolanda van Beek met 3 groepen in de prijzen gevallen. 1x de 3e plaats en 2x de 1e plaats! Een
prachtig resultaat, helemaal gezien het feit dat er 3 categorieën waren en ze dus in elke categorie een prijs hebben!

Bryan en Jasper hebben geld
ingezameld voor zwerfkatten
Uithoorn – Bryan Holleerder en
Jasper Paul uit Uithoorn lazen een
paar weken geleden, dat er veel
schade was ontstaan bij de opvang
voor zwerfkatten in Uithoorn.
Om dit opvanghuis en hun vrijwil-

ligers te helpen kwamen zij op het
idee om geld in te gaan zamelen.
En dat is gelukt, mede dankzij een
geweldige sponsoring van C1000
Zijdelwaard:
“Via de Nieuwe Meerbode willen

wij C1000 hiervoor bedanken”, zo
lieten Bryan en Jasper ons weten:
“We hebben vanillekoekjes gebakken en verkocht. Deze actie heeft
130,10 euro opgeleverd. En dit wordt
allemaal aan het asiel gedoneerd.”

Sponsorcontracten en
podiumplaatsen uwtC

Regio - Vrijdag 4 maart was
een heugelijke dag voor de Uithoornse Wieler Trainings Club.
In de Uithoornse vestiging van
de Rabobank werden de nieuwe
sponsorcontracten voor de jaren
2011 t/m 2013 getekend.
In een korte toespraak van de voorzitter werd uiteraard nog even gememoreerd naar UWTC-lid Dennis
Looy (Wilnis), die in de achterliggende december maand tot tweemaal toe kampioen van Nederland
wist te worden op de baan. Dennis behaalde zijn titels op de sprint
en keirin. Bij dit laatste onderdeel
maakte Thijs Leijgraaf (De Hoef) het
succes van UWTC compleet door
het zilver voor zich op te eisen. Na
de toespraak werd overgegaan op
het tekenen van de nieuwe driejarige sponsorcontracten. Als eerste
werd het contract met de hoofdsponsor, de Rabobank, getekend
door de heer Ron Leegwater (manager communicatie voor de regio
Schiphol) en de heer Ronald Meijer (vestigingsdirecteur van Rabobank kantoor te Mijdrecht). De heer
Meijer gaf in zijn toespraak aan dat
hij het, namens Rabobank, een eer
vindt deze 75-jarige wielerclub, met
veel renners en rensters uit Uithoorn en De Ronde Venen, financieel te ondersteunen. Daarna volgde de ondertekeningen door de kledingsponsoren. Alexander Looy (namens Sloopbedrijf Kroon te Wilnis),
de heer Bèr Braams (namens Hoogendoorn Profile Tyre Centre te Uithoorn) en mevrouw Henriette van
Brussel namens Abdominissport
(evenementen en sportbegeleiding
te Zevenhoven). De heer Van Eijk
van fietsspecialist van Eijk uit Ter
Aar, die jammer genoeg niet aanwezig kon zijn, had in de week voorafgaande aan de ploegenvoorstelling reeds het contract getekend.
De heer Treur van autobedrijf Rovémij in Mijdrecht zal op korte termijn
zijn handtekening onder het nieuwe
contract zetten.
Met de verlening van deze sponsorcontracten is de UWTC voor de
komende 3 jaar verzekerd van een
solide, financiële basis, zodat door
de vereniging verder gebouwd kan

worden aan een succesvolle en
sportieve toekomst voor al haar leden. De UWTC is haar sponsoren
hiervoor bijzonder dankbaar. Daarna werden de UWTC-ploegen, van
de jeugdleden van 8 t/m 14 jaar tot
de 60+ masters, met in hun midden het oudste wielrennende lid
Theo Oudshoorn, 75 jaar, op professionele wijze aan de vele aanwezigen voorgesteld. Na dit officiële gedeelte volgde nog een ongedwongen samen zijn, wat mede door de
uitstekende catering van de Rabobank, tot vele wielerverhalen leidde.
Jeugd
Op zondag 6 maart stond het Kampioenschap van Haarlemmermeer
op het programma bij de Bataaf in
Zwanenburg. De Bataaf heeft voor
het publiek een lekker overzichtelijk parcours, omdat ongeveer driekwart van het parcours kan worden
overzien vanaf de start/finish locatie. Het parcours was rondom start/
finish ongeveer 2 meter breder gemaakt, zodat de renners meer ruimte hadden bij de start. Het was wel
fris weer, maar het zonnetje kwam
er regelmatig door, dus het was een
stuk aangenamer dan de week ervoor bij het eigen kampioenschap in
Uithoorn.
Bij categorie 1-2 stonden twee
UWTC rijders aan start in de groep
van 8 deelnemers. Voor Brit Buijs
was het een heus debuut. Tristan
Geleijn reed goed mee voorin. Brit
moest de snellere renners laten
gaan, maar reed onverstoorbaar
in haar eigen tempo de rondes uit.
Tristan wist in een mooie sprint om
de derde plaats deze plaats voor
zich op te eisen en kon dus even later het podium op. Met een mooie
medaille en een bos tulpen kon hij
naar huis. In categorie 3-4 stond
Owen Geleijn aan start in een groep
van 17 renners. Owen kon goed in
de kopgroep blijven. Bob Markus
(Bataaf) ging er halverwege vandoor en won met overmacht. De
sprint ging iets te snel voor Owen
maar met een mooie 6e plaats kon
hij erg tevreden zijn.
Categorie 5-6 en 7 hadden de voor-

gaande wedstrijden samen gereden, maar door de vele deelnemers werden deze groepen nu gesplitst. Ruim 30 deelnemers stonden
aan start bij categorie 5-6. Douwe
van Seijst, Daniel Wiegmans, Jeroen
van Goor, Leon Buijs en Wesley van
Dijk stonden namens de UWTC aan
start. Er werd fel gereden in de kopgroep en demarrage na demarrage werd geplaatst, zonder dat er iemand echt weg kon komen. Met een
15e plaats kwam Douwe als eerste
UWTC-er over de finish. In categorie 7 stonden 13 rijders aan start.
Bart de Veer namens de UWTC. Bart
was erg gebrand om te proberen
aansluiting te houden met het peloton. Na een kopstart lukte het inderdaad om in zijn derde wegwedstrijd de hele wedstrijd in de kopgroep van 11 man te blijven. Dat hij
als 11de over de finish kwam kon de
pret niet drukken, hij was zeer tevreden. Op weg naar de auto zagen
we bij de nieuwelingenwedstrijd
net Etienne Lenting met nog 2 andere renners wegrijden uit het peloton. Er werd gelijk een behoorlijk
gat geslagen, dus dat zag er goed
uit. Dat blijkt ook wel uit de uitslag,
een tweede plaats voor Etienne. Onderweg naar huis kwamen we nog
een groep UWTC renners tegen, op
weg naar de wedstrijd. Deze kwamen vast goed warm gereden aan.
Amateurs
Op zaterdag 12 en zondag 13 maart
heeft UWTC-er John Oudshoorn tijdens het regiokampioenschap van
Amsterdam een zeer sterke prestatie geleverd. Het is John gelukt
om tijdens drie verschillende wedstrijden het podium te behalen. Dit
kampioenschap is verdeeld over 2
dagen. Op zaterdag stonden de 40+
aan de start, hierbij haalde John een
2e plek. Na de 40+ was het de buurt
aan de sportklasse, John besloot
hier ook aan mee te doen en haalde
hier een 3e plek.
Op zondag reden de elite/belofte/
amateurrenners. Voor UWTC stonden Bas de Bruin, Gerben van der
Knaap, Edwin de Graaff, Henk de
Jong, Nicky Vis, Robin Leijgraaff
en John Oudshoorn aan de start.
Er werd hard gereden en er waren
meerdere ontsnapping waarbij altijd een UWTC-er bij zat. Vijf ronden
voor tijd reed een groep van zeven
man weg, hierbij zaten De Graaff,
Van der Knaap en De Jong.
Dit leek de beslissende slag te zijn,
maar een ronde voor tijd werd deze groep toch bijgehaald. Men kon
zich opmaken voor een eindsprint.
Dit bleek te voorbarig, want er wist
zich iemand toch nog los te maken van het peloton en behaalde de
overwinning.
John Oudshoorn sprintte naar zijn
derde podium van het weekend en
werd 2e. Bas de Bruin, miste net het
podium en werd 4e.
UWTC kan weer terugkijken op
een zeer geslaagd en succesvol
weekend.

technisch Handelsbureau Pappot
sponsort zwemploeg De Amstel
Uithoorn - Afgelopen dinsdagavond werd de voltallige wedstrijdzwemploeg van zwem- en polovereniging De Amstel uitgenodigd om
na de training in het Veenweidebad
in Mijdrecht even te blijven wachten
op “dat wat er komen ging”. Even later verschenen de trainers en coaches in het bad met een aantal wel
heel grote dozen. De ploeg werd bijgestaan door de ouders van Anouk
-één van de wedstrijdzwemmers-:
Carlo en Anne-Marie Pappot van

het gelijknamige technisch handelsbureau in Mijdrecht. Zij wilden wat
extra’s voor de zwemploeg doen en
vonden dat de uitrusting wel aangevuld kon worden met een sporttas in
de geel/blauwe huisstijl. Zo gezegd,
zo gedaan.
De uitreiking van de tassen aan de
allerkleinsten verliep wat hilarisch
omdat de tas dusdanig ruimte bood,
dat zij er zelf in plaats konden nemen. Via de Meerbode wil De Amstelde Firma Pappot heel hartelijk

bedanken voor deze zeer sportieve geste. Mocht u, tijdens het lezen
van dit artikel, geïnteresseerd raken
in sponsoring van één van de wedstrijdteams van zwemmen of waterpolo, dan kunt u contact opnemen
met
gerard.visser@zpv-de-amstel.nl
Wilt u zien wat de Amstel u te bieden heeft, kijk dan op hun website:
www.zpv-de-amstel.nl.
Benieuwd wat Technisch Handelsbureau Pappot doet: www.t-h-p.nl.

Op de foto Carlo Pappot met de voltallige wedstrijdzwemploeg.

Kevin Amsterdams kampioen
Mijdrecht - Kevin Regelink van IJsclub Nooit Gedacht uit Wilnis is afgelopen woensdag eerste geworden in de laatste wedstrijd van het
marathonseizoen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
Er werd met alle categorieën tegelijk
gestart, zo’ n zeventig rijders, en dat
noemen ze het Amsterdams Kampioenschap. De wedstrijd gaat over
75 ronden, met veel tussensprints
voor mooie prijzen. Na een tiental ronden was er een kopgroep
van zo’n twintig rijders. Halverwege reden er twee rijders weg uit de
kopgroep en een paar ronden later
ging Kevin er alleen achteraan. Zo’n

twee/drietal ronden later sloot Kevin
bij deze twee aan. Een paar ronden
verder viel één van de twee weg uit
de kop en gingen de andere twee
verder om een ronde voorsprong te
pakken op het peloton. Dat duurde
toch nog een behoorlijk aantal ronden lang. Uiteindelijk pakte ze, met
veel inspanning van Kevin, een ronde voorsprong op de rest.
Twee ronden voor het einde sprintte het peloton af en moesten de
twee vluchters in twee ronden tijd
uitmaken wie de winnaar zou worden. Voor de laatste bocht ging Kevin vol op snelheid de sprint aan en
won met overmacht. Een mooie af-

sluiting van zijn eerste marathonseizoen. Later op de avond was in
het restaurant de Scheve Schaats
de prijsuitreiking en tevens ook voor
het clubklassement van alle marathons dit seizoen. Wat al verwacht
werd ging IJsclub Nooit Gedacht
met de eerste prijs er vandoor. Bestuurslid en rijder van de Masters 3,
Cor Oudshoorn, nam de 1e prijs in
ontvangst. Het bestuur gaat bedenken waar de 500,00 euro aan besteed gaat worden.
De vereniging hoopt dat er volgend
seizoen weer volop gereden gaat
worden aan de marathonwedstrijden, vooral door de jeugd!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt
inneemt.

Oproep!

Bestuurder gezocht die onze
kat Berend heeft aangereden
Op dinsdagavond 8 maart is
rond 18.45 uur onze kat Berend aangereden. Misschien
heeft de bestuurder het niet
gemerkt en daarom deze oproep. Graag komen wij in contact met de bestuurder om de
dierenartskosten via de verzekering van de bestuurder te
kunnen afhandelen.
Het gaat om degene die vanaf de N201 de Admiraal van
Ghentlaan is ingeslagen, richting de Prinses Christinalaan.
In deze brief willen we ook
nogmaals de mensen bedanken die al het leed behoorlijk
hebben verzacht: de automobilisten die hebben gezorgd
dat hij niet nog een keer werd
aangereden, en die hun best

hebben gedaan voor hereniging met baas en hebben gebeld voor hulpverlening. De
vrouw van de dierenambulance die onze kat naar huis heeft
gereden. De dierenarts van de
Marijnenlaan, die snel in zijn
auto is gesprongen voor een
spoedconsult. De dierenarts in
Utrecht die aan zijn volle agenda meteen een spoedoperatie
van drie uur heeft toegevoegd.
En de buurvrouwen niet te vergeten, die mij hebben gealarmeerd en op mijn kinderen
hebben gepast.
Door de inspanning van deze mensen werd dit kattendrama voor ons als eigenaar zeer
draaglijk.
Mathilde Koopmans,
06 – 27 400 982

Gemeentebelangen doet
mee aan Uithoorn Schoon
Uithoorn - In het kader van de actieweek “Nederland Schoon” heeft
ook de gemeenteraadsfractie van
Gemeentebelangen besloten om
zich aan te sluiten bij de grote schare vrijwilligers. Bij de start van de
actieweek op zaterdag 12 maart zijn
er op veel plaatsen in Uithoorn en
De Kwakel vrijwilligers bezig geweest met het opruimen van zwerfvuil. De fractieleden van Gemeentebelangen besloten om ook hier
een voorbeeld te stellen en het natuurgebied de zogenaamde “Ecozone” Meerwijk onder handen te nemen. Deze zone verbindt het Zijdelmeer ecologisch met de Amstel en
is gelegen tussen de wijken Meerwijk West en Meerwijk Oost.
Gestart werd bij het bekende Ooievaarsnest nabij de Watsonweg en
via het wandelpad naar de Boterdijk. Hier werd overgestoken richting Meerwijk en via het rietlanden
gebied, de mooie speelvijvers en de
speelplaats met skatebaan werd de
omgeving van haar vuil ontdaan.
Na de oversteek van de bussluis

werd ook het prachtige wandelen speelgebied aan de zuidelijke
kant van het gebied meegenomen.
De laatste strook overgaand in een
brug naar Gooimeer was het einde
van de schoonmaak.
Een kleine bloemlezing wat er zoal, naast het gebruikelijke papier,
gevonden werd: Lege sigarettendoosjes, nogal wat vuurpijlen van de
laatste oud&nieuwviering, tennisballen, blikjes, flesjes, stukken van
een brommer benzinetank, stenen
vogeltje, lidmaatschapspasje van
een lokale sportschool, etcetera.
Hier en daar werden kleine stapels
folders en reclamemateriaal gevonden, die kennelijk nog wachtten op
hun brievenbusbestemming.
Na afloop werd geconstateerd dat
in totaal ruim 53 kilo zwerfvuil uit
het gebied verwijderd is.
Gemeentebelangen hoopt met het
opknappen van een van de vele
mooie gebieden, die onze gemeente
rijk is, een bijdrage te hebben geleverd aan een mooie en leefbare gemeente.

J. Muller

Uitreiking prij s van de
voorj aarsschoonmaakactie
Uithoorn – Maandagmiddag is de
prijs uitgereikt aan de winnaar van
de ‘Voorjaarsschoonmaak’actie van
AH Jos van den Berg. Bij aankoop
van vier artikelen van Glorix, Andy en Cif kon men meedingen naar

de prijs: een Bosch Free-E stofzuiger t.w.v. 199,- euro! De looptijd van
de actie was 28 februari t/m 6 maart.
De gelukkige winnares is Mirjam
Hyne uit Uithoorn.

Zaterdag ruilen of kopen
op Verzamelaarsbeurs
Regio - Komende zaterdag 19
maart is in Mijdrecht de Verzamelaarsmarkt van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen. De toegang
is helemaal gratis. Er zijn handelaren aanwezig met postzegels, munten, ansichtkaarten en telefoonkaarten. Duur hoeft u het niet te
maken, want er zijn ook ruiltafels

met zogenoemde ‘stuiverboeken’,
waaruit je postzegels kunt kopen
van 5 cent per stuk. Ook is er de mogelijkheid om winkelwagenmuntjes
en markclips te ruilen.U bent zaterdag van 09.30 tot 13.00 uur welkom
op de verzamelaarsbeurs in De Meijert aan de Dr. J. van der Haarlaan
in Mijdrecht. De toegang is gratis.

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
- P.C. Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op
zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Drechtdijk De Kwakel, rode gecastreerde kater met wit vlekje onder
het kinnetje. Sam is 6 jaar oud.
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd.
Haar naam is Kikky.
- Zorggras in Wilnis, grote grijze kater. Hij heet Chico en is 14 jaar oud.
Gevonden
- A.C. Verhoefweg in Mijdrecht, rode kater met witte bef en witte strepen
in zijn staart.
- Grauwe Gans in Uithoorn, zwarte kater met wit befje en wit aan
pootjes.
- Molenland in Mijdrecht, rood/wit/zwart cyperse poes. Zwart/wit bij
rechteroog uitlopend naar neus. Witte buik. Grijs/wit/zwart gestreepte
staart.

Uithoorn - Wilt u graag uw EHBO
diploma halen, maar u heeft er nog
geen tijd voor gehad? EHBO vereniging St. Camillus in Uithoorn start 21
maart met de Basisopleiding EHBO
volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis incl. AED. Ook wordt er aandacht besteed aan verbandleer en
kleine ongevallen. U heeft na het behalen van uw diploma een prima basiskennis van de EHBO geleerd. De
lestijden zijn op de maandagavond
van 20.00 tot 22.00 uur in ’t Buurtnest
aan de Arthur van Schendellaan 59 in

op te ruimen. Wij als hondenbezitter krijgen steeds meer
regeltjes over het wel en wee
van de hondenstront, hier betalen wij belasting voor om de
gemeente te ontlasten.
Ik ga na deze mail een poging
wagen om de hondenbezitters
in Uithoorn protest te laten
aantekenen tegen deze regels.
Meer ruimte voor de honden
om los te mogen en niet langs
de weg waar veel auto’s rijden.
Supergevaarlijk voor het weggebruik van auto, brommer en
fietsers. Supergevaarlijk voor
de hondenbezitter die doodsangsten uitstaat, bang dat
haar of zijn hond de weg overloopt, vooral jonge honden!!
Als gemeente zullen jullie een
strontscooter moeten aanschaffen waar wij belasting
voor betalen.

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

EHBO diploma nog voor
de zomer in uw bezit?

Hondenpoep
in Uithoorn
Ik las weer eens een berichtje in de Meerbode in Uithoorn
over de hondenpaaltjes.
Waar ik mij steeds weer oververbaas is dat er steeds meer
ruimte wordt ingenomen waar
de honden los mogen zijn.
Ikzelf ben een trotse bezitter
van twee viervoeters waar ik
behoorlijk belasting voor betaal, mijn honden mogen alleen los waar veel auto’s rijden, te zot voor woorden.
Achter mijn huis bij de Albert
Verweylaan aan de slootkant,
waar honden los KUNNEN lopen en geen gevaar voor het
verkeer ondervinden, moeten
zij nu vast. Ik protesteer hier
dan ook tegen: achter mijn
huis aan de slootkant is het
een mooi gebied om honden
los te kunnen laten.
Hondenbelasting is een tiental jaren geleden in het leven
geroepen om de hondenstront
met de speciale scootmobiel

Is uw huisdier zoek?

Uithoorn. St Camillus biedt de opleiding aan voor 150,- euro, alles inclusief. Kijkt u ook even bij de voorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar.
Bent u aanvullend verzekerd, dan
kunt u een gedeelte van het cursusgeld terugkrijgen! Wilt u graag deelnemen aan de EHBO opleiding, dan
kunt u zich hiervoor opgegeven via email: secretariaat@ehbo-camillus.nl .
Op de website
www.ehbo-camillus.nl bij opleidingscursus kunt u alles nog een keer op
uw gemak nalezen.

Nieuw!

DonderdagmiddagFilm

Zomers dancefeest in
Jongerencentrum The Mix
Regio - Aanstaande zaterdag 19
maart is er in jongerencentrum The
Mix “Whatever”, een dancefeest met
een zomers tintje. Het jongerenwerk
van Stichting Cardanus geeft zaterdag in samenwerking met “Wat
is je passie” en Sife een beachparty. DJ’s Macha en Wessa zullen hun
set laten horen welke ondersteund

Regio - Vanaf deze week organiseert AnnexCinema te Woerden elke week op donderdag De DonderdagmiddagFilm. Elke week worden
er vier films vertoond uit het lopende programma. De films beginnen
rond 14.00 uur.(zie voor juiste tijden
het actuele programma).
Kosten zijn slechts 7,50 euro, incl.
een kopje koffie of thee voor aanvang van de film. Heeft u ’s avonds

geen zin of geen tijd, kom nu naar
de DonderdagmiddagFilm en geniet gelijk van het voordeel. Deze
week: Sonny Boy en Black Swan om
14.00 uur, Gooische vrouwen en The
King’s Speech beginnen om 14.15
uur.
Reserveren kan via de volgende site
www.annexcinema.nl of telefonisch
via 0348-436510. Zie ook de wekelijkse advertentie in deze krant.

zal worden door een live-percussionist. De avond begint om 21.00 uur.
Na afloop zal er in het centrum van
Uithoorn nog een afterparty zijn. De
entree is gratis.
De toegang is vanaf 16 jaar en u
vindt de Mix aan de Van Seumerenlaan 1 in Uithoorn.

Afscheid van Dagmar
Baartman bij JC The Mix
Uithoorn - Op vrijdag 18 maart
neemt Dagmar Baartman afscheid
in jongerencentrum The Mix aan
de J.A. van Seumerenlaan 1 in Uithoorn.
Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd voor een borrel en
een hapje. Om 20.30 uur zijn er diverse optredens van de jongeren en
natuurlijk zal ze zelf ook een aantal
liedjes ten gehore brengen met muzikale ondersteuning van haar man
Fabian.
Naast haar werk als jongerenwerker, is ze al een aantal jaren OR-lid
en het laatste half jaar was ze voor-

zitter van de ondernemingsraad.
Het zijn roerige tijden en ze hoopt
dat haar inzet ervoor zal zorgen dat
het welzijnswerk goed uitgevoerd
kan blijven worden in Amstelland.
Dagmar is voor vele jongeren een
bekend gezicht in The Mix!
Tot haar laatste uurtjes in Uithoorn
zal ze hen met raad en daad bijstaan!
En die laatste uurtjes zijn vrijdag 18
maart vanaf 19.00 uur.
Ze zal zich echter actief blijven inzetten voor het jongerenwerk en
gaat kijken of ze ergens een nieuwe
uitdaging kan vinden.

Gezellige carnavalsweek op
Kinderdagverblij f Baloe!
Uithoorn - Van 7 maart tot 11 maart
was het carnaval op kinderdagverblijf Baloe.
De kinderen en de juffen mochten de hele week verkleed komen.
Zo zag je prinsessen, ridders, piraten, lieveheersbeestjes, bijen en
nog veel meer. Deze week deden
de kids allerlei leuke activiteiten zo-

als dansen, blikken gooien, maskers
knutselen, chipskettingen rijgen en
noem maar op. ’s Middags werden
de kinderen getrakteerd op poffertjes die de meesten heerlijk vonden. Ook werden de kinderen geschminkt, zelfs de baby’s kregen
een rode neus. Kortom: het was een
gezellige feestweek, de kinderen en
de leidsters hebben ervan genoten!
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de rozen was een kaart bevestigd,
geadresseerd aan de vrouwen, die
opgestuurd kan worden als steun
in de rug en op de flyers die tegelijk met de rozen uitgedeeld werden
was hun verhaal te lezen.
In 2002 was de Mexicaanse Valentina Rosendo Cantú zeventien. Ze
was kleren aan het wassen in de
rivier toen soldaten haar aanspraken en vervolgens verkrachtten. Inés Fernández Ortega was met haar
kinderen aan het koken. Drie soldaten drongen haar huis binnen. Ze
ondervroegen haar over een stuk
vlees; dat had ze volgens de soldaten gestolen.
Eén soldaat duwde Inés tegen de
grond en verkrachtte haar. De twee
anderen keken toe.
Inés en Valentina behoren tot de inheemse
Me’phaa-gemeenschap.
Veel inheemse vrouwen zijn slachtoffer van seksueel geweld door
Mexicaanse militairen. Maar ze
doen zelden aangifte, vanwege culturele, economische en sociale obstakels en bedreigingen. Hierdoor
worden de daders zelden berecht.

Vrouwen deden aangifte van verkrachting en worden
sindsdien geïntimideerd

Amnesty International
vraagt aandacht met rozen
Uithoorn - Op dinsdag 8 maart jl.
heeft de werkgroep van Amnesty International in Uithoorn t.g.v. In-

ternationale Vrouwendag 400 rozen uitgedeeld aan vrouwen. Dit om
hen attent te maken op Internatio-

nale Vrouwendag maar ook om aandacht te vragen voor twee vrouwen
in Mexico: Inés en Valentina. Aan

Aanklacht
Inés en Valentina hadden wél de
moed om een aanklacht in te dienen. Maar de onderzoekers van de
militaire rechtbank weerspraken de
beschuldigingen en legden de bewijslast bij Inés en Valentina. De
twee vrouwen worden sindsdien
bedreigd, net als hun families. In
augustus 2010 werd de dochter van
Inés nog aangesproken door twee
mannen. Ze dreigden haar en haar
familie te vermoorden als ze het gebied niet zouden verlaten.
Toch blijven Inés en Valentina strijden voor gerechtigheid. U kunt hen
ook steunen door de petitie te tekenen op www.amnesty.nl/8maart

De Regenboog in teken van dieren

Uithoorn - Jaarlijks doet de Regenboog een project voor een goed
doel. Een leerling uit groep 7 had
het verzoek ingediend een keer iets
voor dieren te doen. Het doel is dan
ook geworden ‘Kids voor Animals’,
de kinderafdeling van de dierenbescherming.

deren veel over het werk van de dierenarts. De mensen van de dierenambulance kwamen met hun auto
de speelplaats op gereden en vertelden in de groepen 4 over hun

werk. Medewerkers van een dierenasiel kwamen op bezoek bij de
groepen 5 en er kwam ook een echte hond met zijn baasje van de hondenschool op bezoek.

Blind
Voor de groepen 7 en 8 was een
blinde mevrouw met haar blindengeleidehond gevraagd de kinderen
over het KNGF en haar eigen ervaringen te vertellen.
In de groepen 6 werd een presentatie gehouden door iemand van de
marechaussee met haar speurhond.
Deze hond gaf op de speelplaats
voor alle kinderen een demonstratie in het zoeken van kogelhulzen.
Enorm knap hoe hij de kleine hulzen terugvond.
Zoals elk jaar komt er ook dit jaar
een spetterende afsluiting van het
goede doelenproject. De leerkrachten hebben zich verdiept in het leven van de dieren en hebben leuke
liedjes, sketches, dansjes, een quiz,
een verhaal en nog meer grappige stukjes bedacht en opgenomen.
Ook van alle bovengenoemde presentaties, uitstapjes en lessen zijn
stukjes opgenomen.
Dit alles is gemonteerd tot een
unieke film: de Regenboog voor
Animals.
Woensdag 16 maart om 14.00 uur,
16.00 uur en 19.00 uur en donderdag 17 maart om 17.00 en 19.00 uur
wordt deze film vertoond voor alle kinderen en hun ouders. De opbrengst gaat naar Kids for Animals. Belangstellenden kunnen bij
de deur nog een kaartje kopen. Er
zijn nog een paar plaatsen vrij. In de
hal, gang en aula is tevens een tentoonstelling te zien van de gemaakte werkjes van de kinderen.

De afgelopen twee weken stond de
Regenboog dan ook geheel in het
teken van dieren. Over dieren valt
veel te vertellen, te bespreken en te
knutselen en dat is dan ook in alle
groepen gedaan.
Niet alleen in de lessen is hier aandacht aan besteed, ook zijn er verschillende interessante, boeiende
en leerzame presentaties gegeven.
De dierenbescherming heeft in alle
groepen uitleg gegeven over de vele activiteiten van deze organisatie.
De kleuters wandelden naar de kinderboerderij. In de groepen 3 kwam
een dierenarts met haar assistente
en een hondje. Zij vertelde de kin-

Uithoorn - Afgelopen dinsdag 8
maart heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling
Uithoorn haar algemene ledenvergadering gehouden.
Tijdens deze vergadering zijn aan de
geslaagden van de EHBO cursus de
diploma’s uitgereikt. Na deze uitreiking werden de jaarspeldjes uitgereikt. Deze speldjes worden uitgereikt aan leden die vanaf 5 jaar lid
zijn en worden vervolgens elke volgende 5 jaar lidmaatschap uitgereikt.
De volgende leden hebben een
jaarspeldje gekregen:
5 jaar: Martin Vermeij, 10 jaar: Willy Duifhuis, Sharon Nock en Cora de
Vries.15 jaar: Carolien Klijn, Michael
en Irma Paul. 20 jaar: Guido van
Kruiselbergen. Ook waren er nog
2 jubilarissen voor 25 jaar lidmaatschap, namelijk Ria van Geem en
Berend Smit en een voor 30 jaar lidmaatschap: Ans van Weerdenburg.
Van deze laatste 3 was alleen Ria

Harmonica Shaw en Little
Boogie Boy

maakt veel goed. Deze bluesman,
geboren op 31 maart in 1946, komt
oorspronkelijk uit Oakland in Californië en bracht zijn jeugd door in
Texas, waar zijn grootvader het land
bewerkte met zijn muilezel Stonewall genaamd. Hij zong er ook de
blues bij, die bij kleinzoon in het geheugen bleef hangen.
Thans is de naam ‘Harmonica Shah’
synoniem voor een ervaren blues-

man die compromisloze zang met
bluesharp tot de essentie van zijn
Rhythm & Blues maakt. Hij zingt
steeds met passie en af en toe
scherpe uithalen op zijn bluesharmonica, zoals op ‘Cryin’ Won’t Help
Me Now’. Zijn blues geeft blijk van
een donkere ‘streetwise’ gevoelsstroom. Wat hij voelt wil hij hoe dan
ook overbrengen naar het publiek,
zijn manier van communiceren.
Off Officieel speelt de Little Boogie Boy Bluesband drie bluesgenres: Chicago Blues (waarin de band
is gespecialiseerd), blues die tegen
soul aanhangt en Missisippi Blues.
Deze mix van bluesstijlen laat zich
in het geval van de Little Boogie Boy
Bluesband echter ook in één woord

omschrijven: ‘Happy Blues’. Het
grootste compliment dat je de Little
Boogie Boy Bluesband kunt maken,
is dat ze de blues zo eenvoudig, zo
puur weet te spelen. Dat wordt ook
wel eens bewonderend verwoord
als: ‘Jullie klinken als echte negers!’
Dat is precies waar de bandleden
naar streven: de oorspronkelijke
nummers weliswaar een persoonlijke twist geven, maar de authenticiteit hiervan altijd voorop laten staan.
Eerlijke muziek maken op een vriendelijke manier, waardoor het gevoel
van de Chicago Blues wordt overgebracht, veel meer dan de technische perfectie waarmee dat gebeurt. Want dát danst nu precies zo
lekker!

van Geem aanwezig. Buiten het
speldje voor 25 jaar lidmaatschap
heeft Ria van de K.N.V. EHBO de
zilveren CB Tilanus legpenning gekregen voor haar jarenlange inzet als bestuurslid en meer dan 20
jaar secretaris van de EHBO vereniging. Ook kreeg ze een nostalgische
EHBO koffer. De legpenning en koffer werden uitgereikt door een vertegenwoordiger van het districtsbureau van de KNV EHBO afdeling
Noord-Holland.
Heeft u interesse in het volgen van
een EHBO opleiding of een cursus
reanimatie/AED of een opleiding
EHBO kind die voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan gastouders, dan kunt u een e-mail sturen
naar ehbouithoorn@kabelfoon.net
of kijk even voor meer informatie op
www.ehbo-uithoorn.nl. De cursus
reanimatie +AED wordt gegeven op
dinsdag 19 en 26 april aanstaande
en de cursus EHBO kind op 17, 24
en 31 mei aanstaande.

Workshop kalligrafie
Uithoorn - Aanstaande zondag 20
maart is het dan zover en wordt
waarschijnlijk voor de laatste keer
de unieke workshop Kalligrafie gegeven. De workshop wordt gegeven door een ‘oude rot in het vak’
mevrouw Josje Castenmiller-Breemen. Zij wil haar 30 jarenlange ervaring nog eenmaal delen met stichting CREA. De workshop duurt van
14.00 tot 17.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.
In deze workshop leer je verschillende stijlen van letters en technieken en werk je toe naar een eindproduct.

Wie schrijft er niet een mooie kaart
of een tekstje onder een zelf ontworpen werkje. Mensen uit omliggende gemeentes zoals De Ronde
Venen en Aalsmeer zijn uiteraard
ook van harte welkom.
De kosten voor deze workshop bedragen 20 euro inclusief materiaal (mag mee naar huis ) en koffie/
thee. CREA en mevrouw Castenmiller zien u graag komen in de unieke
locatie in het fort aan de Drecht aan
Grevelingen 56 in Uithoorn. Geef u
op bij CREA: tel. 0297-561291. Het
is wel zo, vol is vol en wie het eerst
komt... misschien tot zondag.

Fotopresentatie Paul Raps
Onderwaterfotografie
Regio - Met veel succes heeft De
Groene Venen het jaar 2010 afgesloten. Naast interessante en goedbezochte excursies is er veel tijd gestoken in overleg met de gemeente over uiteenlopende onderwerpen. De plassen zijn tijdens een
schouw onder leiding van het bestuur van De Groene Venen bekeken door medewerkers van het Recreatieschap, politie, wethouders,
staatsbosbeheer, jachthaven- en
horeca exploitanten. Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van
de verloedering op de Vinkeveense
Plassen, de vele illegale bouwwerken en het onderhoud van leg akkers. Bouwontwikkelingen, de doorvaart bij De Heul, het weidevogelbeheer in de Demmerikse Polder, Marickenland en het bomenkapbeleid
heeft het bestuur van De Groene
Venen het afgelopen jaar ook danig
bezig gehouden.
Start
Allemaal

20 Maart a.s. in Cafe Drinken & Zo Uithoorn

Uithoorn - Zondagavond a.s. wordt
het weer feest bij Drinken en Zo.
Voor vijf euro entrée kunt u vanaf 21.00 uur gaan genieten van live
optredens van Harmonicav Shaw
en Little Boogie Boy. De Harmonica
Shaw komt uit de industriestad Detroit heeft een niet al te goede naam
qua luchtvervuiling, onveiligheid en
dies meer, maar Seward ‘Harmonica’ Shah leeft en speelt daar en dat

Diploma-uitreiking en
jubilarissen bij EHBO

onderwerpen

waarmee

2011 een vliegende start heeft gekregen. Zo zal op donderdag 24
maart a.s. de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom in
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan
32 in Vinkeveen. Paul Raps, Nederlands Kampioen Onderwaterfotografie zal de avond een sprankelende start geven door een lezing
en fotopresentatie over zijn grootste passie: natuurfotografie onder
water.
Alle activiteiten rondom de genoemde onderwerpen worden toegelicht in het jaarverslag dat inmiddels beschikbaar is. Het jaarverslag
zal binnenkort ook op de website
staan: www.degroenevenen.eu. Geinteresseerden kunnen het jaarverslag opvragen of zich aanmelding
voor de Algemene Ledenvergadering en lezing van Paul Raps via email: degroenevenen@hetnet.nl of
met een telefoontje naar het secretariaat: 0297 261576.
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Nieuw hotel aan
de Groenlandsekade

Gezicht op de havenkom met terrassen

Waar tot voor kort hotel Golden Tulip Amsterdam Vinkeveen stond
rest nu alleen nog maar puin.

Impressie van het nieuwe hotel met entree aan de A2-kant

De galerijen met balkons suggereren de uitstraling van een
cruiseschip

Receptie met lounchruimte

Maandagavond 7 maart presenteerden
de architecten John Bosch (OeverZaaijer architectuur en stedebouw) en Willem Heyligers (Heyligers design + projects) op het gemeentehuis in grote lijnen het ontwerp van het nieuwe hotel
dat ongeveer 150 kamers zal gaan omvatten. Het ontwerp voorziet in een Lvormig gebouw, met de hoogste zijde
gericht naar de vernieuwde rijksweg A2
– het zakelijke deel - waar uitsluitend
kamers zijn gesitueerd aan de havenzijde (de havenkom) die uitkijken uit over
de Vinkeveense Plassen. De gevel is hier
circa 24 meter hoog. De zijflank, parallel lopend aan de N201, is lager en heeft
aan beide kanten uitzicht over het Groene Hart respectievelijk de plassen en de
havenkom. Alle kamers hebben een eigen balkon grenzend aan een trapsgewijs verspringende, doorlopende galerij waardoor aan de buitenkant de uitstraling van een cruiseschip wordt gesuggereerd. Niet zo gek met zoveel water in de buurt! De glazen gevels aan de
A2 en N201 zijde zijn voorzien van zogeheten ‘frittings’ (pixels). Een soort vlakken met witte punten (pixels) opgenomen in het glas . Overdag komt licht van
buiten naar binnen in het gebouw en ’s
avonds straalt het licht naar buiten. Het
voorkomt spiegeling van de wand als de
zon erop schijnt. Het gebouw zelf past
in dit ontwerpconcept wondermooi in
het landschap. Het heeft aan een kant
een geluidwerende wand (dijklichaam)
als bescherming tegen het verkeerslawaai. Anderzijds liggen de kamers
op de laagste verdieping toch zo hoog
(ruim vijf meter boven het maaiveld) dat
er zicht is over de dijk en de N201 heen
naar het groen. Het hotel krijgt deels
een zakelijke, deels toeristische functie. Er komen naast vergaderruimten
ook gemeenschappelijke ruimten op de
begane grond aan de A2. Aan die zijde
wordt op de bovenverdieping ook een
Skybar en fitnessruimte gerealiseerd. In
het hotel worden twee restaurants ondergebracht, een met het karakter van
een echt hotelrestaurant, het andere

als een à la carte versie. Laatstgenoemde is ook van buitenaf door niet-hotelgasten bereikbaar. Het interieur bestaat uit overwegend ronde vormen (receptiebalie, liftschachten, meubels). De
begane grondlaag heeft een extra hoge plafondhoogte met grote glazen geveldelen waardoor de transparantie van
het gebouw wordt gewaarborgd. Aan
de achterkant wordt het pand met een
enigszins gebogen bouwlaag uitgebreid
rond een uitstulping van de plas (de
kom), waarin een haven met aanlegmogelijkheden voor passanten is voorzien.
Aan een uiteinde komt o.a. een trouwkapel (!) met bruidssuite, aan de andere
zijde ligt het à la carte restaurant terwijl
de haven zelf wordt omringd door gezellige terrassen, waarbij het geheel een
‘Mediterraan’ aanzien krijgt (zoals men
vaak ziet bij klassieke Griekse en Turkse
kustplaatsjes). Het gebouw wordt voorzien van een ondergrondse parkeergarage. Wie de verschillende artist impressions eens bekijkt zal tot de conclusie
komen dat beide architecten een fantastisch mooi ontwerp naar buiten hebben gebracht. Overigens kunnen aan de
artist impressions van de architecten
geen rechten worden ontleend.
Wethouder Lambregts noemde na afloop van de presentatie het project een
schitterende aanwinst voor de gemeente, goed voor de economische ontwikkeling, goed voor de werkgelegenheid,
de vrijetijdsector en niet in de laatste
plaats een forse impuls in de zakelijke
uitstraling. “De Provincie en Waternet
zijn in het project gekend en de bouwvergunning gaat het traject in,” zo liet zij
tot slot weten.
Het duurt nog even
“Alvorens het project van start kan gaan
zijn er nog wel de nodige vooronderzoeken nodig,” laat een woordvoerder van
de afdeling Ruimtelijke Ordening weten. Daarmee meteen het voorzichtige enthousiasme de kop indrukkend al
zou er al snel een hotel uit de puinhopen herrijzen. “Nee, eerst moet er een

uitgebreid bodemonderzoek plaatsvinden om te zien of de grond niet vervuild
is. Verder zal er een (verplicht) archeologisch onderzoek volgen. Maar dat laatste hoeft niet zo lang te duren als er
geen belangrijke vondsten worden gedaan. Omdat de locatie aan de Vinkeveense plassen grenst aan het Groene
Hart wordt er tevens een flora- en fauna onderzoek op losgelaten. En wat te
denken van externe veiligheid wat eveneens aanleiding is om te zien hoe veilig de ligging van het hotel is langs de
A2 en het belangrijke kruispunt met de
N201. Kortom, er is een heel pakket aan
onderbouwing nodig alvorens de eerste paal kan worden geslagen. Daarnaast wijkt het nieuwe pand af van het
vigerende bestemmingsplan omdat het
ontwerp hoger uitvalt, namelijk circa 24
meter hoogte aan de A2 zijde. Dat betekent dat het bestemmingsplan wellicht
moet worden aangepast. Verder komt er
een grote parkeerkelder onder het nieuwe hotel en ook dat brengt consequenties met zich mee.”
De directie van M. Caransa B.V. heeft
haar plannen al eerder ontvouwd en
toegelicht aan de voormalige gemeenteraad. Afgelopen maandag kwamen
vertegenwoordigers van de nieuwe raad
aan de beurt om te worden bijgepraat.
Ook heeft men een tijd geleden voor direct omwonenden een informatieavond
georganiseerd waar de plannen zijn gepresenteerd. Daar werd in elk geval enthousiast gereageerd. Hoewel goed onderbouwd en duidelijk gepresenteerd,
zal het nog wel even de nodige tijd vergen voordat de plannen in daad kunnen
worden omgezet. Niettemin voorzag
gemeentelijk projectleider Anne Haga
dat nog dit jaar de schop de grond in
kan gaan en dat het project vervolgens
ruim anderhalf jaar later kan zijn afgerond. Gelijk met dat van de omgelegde
N201. In dat licht gezien zijn alle te nemen inspanningen de moeite waard om
de nieuwe aanwinst (snel) te gaan realiseren en de ondernemer die hiervoor
zijn nek uitsteekt te omarmen!

Ronde vormen en een extra hoge plafondhoogte bevorderen het
transparante doorzicht van het interieur

Musical ‘THE WIZ’
mooi, spannend en groots

Regio - Speels, kleurrijk, gezellig, mooi,
spannend, groots. Musical “The Wiz” heeft
de deelnemers tot grote daden gebracht. Het
publiek reageerde verrukt op de voorstelling en
de spelers en tientallen medewerkers kregen na
afloop terecht een staande ovatie.

ontmoet ze een vogelverschrikker (Femke
Kamminga) zonder verstand, een blikkenman
(uitmuntend gespeeld door Stijn Hoogendoorn)
zonder hart en een leeuw (Joel Knightley) zonder
moed. Samen gaan ze verder en zoeken ze naar
huis, hart, verstand, moed en vooral zichzelf.

Naar het land van Oz
Afgelopen week veranderde de aula van het
VeenLanden College in een schouwburg. Ook nu
weer was een groep vele maanden bezig geweest
om de musical voor te bereiden. Spelersgroep,
dansgroep, zanggroep, de live band, de mannen
van licht en geluid, decorbouwers en visagisten,
begeleiders Tamara Scheers en Mariet Trouwborst
en choreografe Lotte v.d. Meij brachten fantastisch
spel en dans op de planken.
Dorothy (Sabine Rademaker) raakt de weg kwijt
en belandt via de gele weg in het wonderbaarlijke
land van Oz. Ze gaat op zoek naar de Wizard van
Oz die haar zeker kan vertellen hoe ze de weg
naar huis terug kan vinden. Tijdens haar zoektocht

Vrienden maken
Na een lange reis bereikt de groep de stad. De
tovenaar staat elk lid van de groep te woord.
De groep ontdekt dat de tovenaar van Oz
helemaal geen tovenaar is. Hij is in werkelijkheid
een oude man die ook ooit in Oz is beland, en
zich voordoet als een tovenaar. Hij maakt het
echter goed door de vogelverschrikker, de leeuw
en de tinnen man zo goed als mogelijk datgene
te geven wat ze willen. Hij biedt tevens aan om
Dorothy naar huis te brengen maar dit gaat niet
zomaar.
De reis naar haar huis blijkt al net zo gevaarlijk als
de reis naar de smaragden stad, maar de groep
slaagt erin Glinda te bereiken. Glinda onthult aan

Dorothy dat ze al die tijd al naar huis kon want
de speciale schoenen kunnen haar overal naartoe
brengen. Na afscheid te hebben genomen van
haar nieuwe vrienden keert Dorothy huiswaarts.
Wie deden mee
De spelgroep bestond verder uit: Rick Fokker,
Sophie Jurrjens, Zoe Visser, Paola v.d. Sluis,
Annabal Egbers, Andrea Volkers, Emese Kroon,
Sakiena El Asri, Quincy Deira, Maurits v.d. Hulst,
Sonja Oudshoorn, Des’ree Luijt, Dayla Koning,
Lotte Zoutman, Esmee van Leeuwen, Floor Piena,
Suzanne Pijper, Ruben Ort en Dirk Berger.
De dansgroep: Kayleigh Lok, Dewy Kluft,
Milan Rodenburg, Roxan v.d. Weijden, Isabella
Kok, Lisanne van Weldam, Emese Kroon, Iris
Klinkhamer, Swetta janssen, Demi van Offerden,
Naomi Meijer, Nicole van Zijl, Deirdre Chaigneau,
Quinty Koelemij, Sanne van Eijs en Jessica
Lambregts.
Zanggroep bestond uit: Niels van Oudenallen,
Gijs van Vlaardingen, Quincy Sedney, Jasmijn van

Alderden, Famke Bunschoten, Eva Commissaris,
Aniek Bolwerk, Wiske Kamminga, Tessa
Mossinkoff, Zoe Visser, Sophie Jurrjens, Annabel
Egbers, Femke Kamminga, Joel Knightley en
Paola v.d. Sluis.
Licht en geluid: Pepijn v.d. Berkhof, Niels Kroon,
Paul Heineman, Sander van Oosterhout, Roan van
Scheppingen, Junior Vuur, Antoine v.d. Vaart, Sven
v.d. Veer en Rick de Groot.
De band was: Saar Ariel (basgitaar), David Boom
(gitaar), Tim ter Laare (drums), Samuel Veerhuis
(drums) en Quincy Deira (piano).
Cor Veerhuis, Frans van Straaten, Adriaan
v.d. Veer, Karin Borgman en Dirk Roodenburg
tekenden voor het decor en haren en visagie
werden verzorgd door de dames E. de Leeuw, D.
Zwemer, D. Ros, D. Boranska en S. Eikelboom.
Grote dank gaat uit naar VeenLanden advies
college, dansschool Nicole, Kringkoop Mijdrecht
en Smit & Dorlas.
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Gratis toerfietsen bij de
Uithoornse Wieler Trainings Club
ging in Uithoorn die naast wieleren crosswedstrijden op de baan,
ook toerfietsen op de weg organiseert. Op diverse dagen in de week
worden in groepsverband clubtochten op verschillende niveaus verreden. Voor leden van de vereniging
betekent dit gezamenlijke deelname aan recreatieve toertochten, dus
fietsen in een lekker tempo maar
zonder wedstrijdelement. Sinds kort
is het ook mogelijk om zonder lidmaatschap mee te rijden met de
vereniging. Een nieuwe insteek van
deze Uithoornse Wielerclub.

Regio - Afgelopen zondag is het
toerfietsseizoen gestart. De periode
dat de schaatsen naar zolder gaan

en de fiets wordt genomen om van
het prachtige lenteweer te genieten.
Ook voor de UWTC, de fietsvereni-

Vrijblijvend rijden
Inwoners van Uithoorn en omgeving in het bezit van een racefiets
die nog niet eerder in clubverband
hebben gereden, kunnen geheel
vrijblijvend aanpikken bij UWTC.
Waarschijnlijk bevalt het direct en
kan aansluiting gezocht worden bij
de vereniging maar dat is geenszins
de insteek van dit initiatief. Waar

Tristan Geleijn wint het regiokampioenschap namens UWTC
Regio - Op zondag 27 februari is het
kampioenschap van Uithoorn verreden. Onder bijzonder slechte weersomstandigheden moesten de jeugdrijders van de UWTC het opnemen
tegen de wielerverenigingen uit de
regio. Om 10.00 uur ging de groep
van 8- en 9-jarigen van start voor
hun vijf ronden op het parcours aan
de Randhoorn. Tristan Geleijn uit Rijsenhout sleepte na een felle strijd de
overwinning binnen door zijn vlijmscherpe eindsprint. Hierna was het
de beurt aan de 10- en 11-jarige renners voor een wedstrijd over
10 ronden. Owen Geleijn (de broer
van...) behaalde hierbij een eervolle
3e plaats. De wedstrijd van de 12- en
13-jarigen (15 ronden) en de 14-jarigen (17 ronden) werd mede door
het slechte weer een heuse afvalrace. Van de 28 gestarte renners waren slechts 18 die de eindstreep behaalden.

Van de UWTC waren gestart: Menno
van Capel uit Nieuwkoop, Leon Buijs
uit Aalsmeer, Wesley van Dijk en Daniel Wiegmans uit Wilnis (12-13 jr)
en Bart de Veer uit Vreeland (14 jr).
Na een slopende wedstrijd waarbij
het complete veld uit elkaar geslagen was behaalden Menno een 9e
plaats en Leon een 13e plaats. Wesley en Daniel zijn niet gefinisht. Bij
de groep van 14-jarigen waren in de
laatste bocht voor de finish 4 renners betrokken bij een ernstige valpartij waarbij zelfs een renner in de
naastgelegen sloot belandde. Twee
renners zijn dusdanig gewond geraakt dat een bezoek aan een arts
noodzakelijk was. Bart de Veer bleef
in deze strijd overeind en werd zeer
verdienstelijk 4e.
Veteranen
Zondag 6 maart stond in het teken
van de start van het wegseizoen

voor de 50+ en 60+ veteranen, op
het clubparcours van de UWTC in
Uithoorn. Als eerste stonden de 60+
veteranen aan de start. In een voorjaarszonnetje stonden 44 renners
aan het vertrek, onder wie vier renners van de UWTC: Leen Blom, Nico Fokker, Theo Oudshoorn en Guus
Zantingh. Eerst was men elkaar even
aan het beloeren, maar snel werd er
door enkele renners een vluchtpoging ondernomen, maar er kwamen
geen renners weg uit het peloton.
Na 13 ronden ontsnapten er toch 2
renners uit het peloton en deze namen gelijk een mooie voorsprong,
Arie de Groot en Harry Kellenaers.
Vanuit het peloton werd nog hevig
gereageerd, maar de twee koplopers
bleven buiten schot. Op het moment
dat iedereen dacht de twee vluchters niet meer terug te zien, waagde Hans van Bavel de sprong vanuit
het peloton en overbrugde het gat in

C1000 sponsort Honk- en
Softbal Vereniging Thamen
Uithoorn - C1000 Reurings, Zijdelwaardplein en C1000 Visser, Centrum (Oude Dorp) werken op veel
terreinen samen. De heren Reurings
en Visser hebben in Uithoorn twee
succesvolle C1000 supermarkten
en zijn er graag voor de lokale gemeenschap. Mede daarom hebben
zij besloten voor de komende 3 jaar
sponsor te zijn van HSV Thamen.
Visser heeft in september 2010 deelgenomen aan de sponsor-honkbalclinic van HSV Thamen en raakte
enthousiast over de sport, de trainers en het enthousiasme om hem
heen. De techniek, tactiek en het
spel hebben hem meteen gegrepen. ‘Na die dag besloot ik met mijn
collega het sponsorschap van HSV

Drie counters Nederhorst te
veel voor Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels trof in
het uitduel tegen Nederhorst weer
een elftal aan dat de verdediging had
versterkt en hoopte met de counter
succes te hebben tegen Legmeervogels. Nu, dit is een succesvolle formule geweest. Legmeervogels moest
de drie tegentreffers incasseren via
een snel uitgevoerde counter. De
eerste 45 minuten van dit duel, wat
nog mee telde voor de tweede periode, was Legmeervogels het elftal dat het wedstrijdverloop bepaalde. Doelman Patrick Brouwer van
Legmeervogels heeft de eerste weinig of niets te doen gehad. Pas in de
40ste minuut moest hij echt in actie komen. Dit was nadat Dennis Rijbeek een aanvaller van Nederhorst
binnen het 16-metergebied onderuit
had getrokken. Een strafschop was
het gevolg van deze overtreding. De
strafschop wordt feilloos ingeschoten en staat Legmeervogels sterk tegen de verhouding in met 1-0 achter. In de 40 minuten voor de strafschop van Nederhorst heeft Leg-

meervogels een groot aantal kansen gehad om al vroeg in de wedstrijd afstand te nemen van Nederhorst. De doelman van de gasten had
niet één maar een heel dozijn engeltjes op de lat zitten om hem de helpende hand toe te steken. Legmeervogels opereerde veelal via de vleugelspelers Mels Bos en Robin Oussoren. Helaas waren hun voorzetten
niet altijd op maat. Wat men bij Legmeervogels ook probeerde, het wilde
maar niet lukken. Die keren dat de
doelman van de gasten gepasseerd
was stond paal, lat of een medespeler van de doelman een treffer van
Legmeervogels in de weg. In de rust
vond vriend en vijand het vreemd dat
Legmeervogels met zoveel kansen
toch tegen een achterstand aankijkt.
Aanvallen
Ook in het begin van de 2e helft is
het Legmeervogels dat met goede
en snel uitgevoerde aanvallen probeert om de opgelopen achterstand
te niet te doen. Ook nu weer een ve-

le aan kansen voor Legmeervogels
maar de bal wil er gewoon niet in.
Dan zo maar uit het niets een snel
uitgevoerde counter en Legmeervogels kijkt tegen een 2-0 achterstand
aan. Eigenlijk zou dit niet mogen gebeuren. Je kunt en moet proberen de
achterstand weg te werken maar je
zal ook moeten blijven op letten in
de verdediging. Voor dat je de aanval kiest als verdediger zal je toch
ook moeten kijken wat je achter laat.
De situatie die nu ontstaat, is eigenlijk dezelfde als eerder dit seizoen uit
tegen RKDES. Ook toen was Legmeervogels de ploeg die het meeste recht had op doelpunten maar ook
toen vielen de treffers aan de andere
kant. Ook met een 2-0 achterstand
blijft Legmeervogels vechten voor
een goed resultaat. Dan si er zomaar
een moment dat de engeltjes op de
lat boven de Nederhorst doelman
hem even in
De steek laten. Eerst helpen zij hem
nog even door een inzet van Stefan van Pierre uit het doel te houden

het UWTC om gaat is om deelnemers op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met de fietssport én het rijden in verenigingsverband. Iedere beginnende fietser
kan wel een beetje hulp gebruiken
om een blijvende fietser te worden.
De UWTC is daarbij een prima hulpmiddel, ervaren rijders leren onervaren fietsliefhebbers de kneepjes van
het rijden in groepsverband. Na drie
trainingen kunnen de meeste deelnemers het doorgaans stevige tempo van de groep waarin ze rijden,
bijhouden en blijken afstanden van
90 km opeens geen belemmering
om nog eens op te stappen. Iedereen die de uitdaging aan wil gaan
kan zich op zondag of, vanaf april,
ook donderdagmorgen om 9.00 uur
melden bij het clubgebouw aan de
Europarei. Daar worden dan eerst
de afstand en de snelheid bepaald,
zodat er op eigen niveau kan worden gestart. Vaste voorrijders leiden
de groepen door het groene hart en
zorgen ervoor dat iedereen zonder
te verdwalen weer op de startlocatie terugkeert. Informatie is te lezen
op www.uwtc.nl/toer/afdeling/aanmelden en meer achtergrondinformatie wordt verkregen door contact
op te nemen met de voorzitter van
de afdeling toer.

enkele ronden naar de beide koplopers. De drie renners werden niet
meer achterhaald en Hans van Bavel won duidelijk voor Arie de Groot
en Harry Kellenaers. De sprint van
het peloton, voor de vierde plaatst,
werd gewonnen door Guus Zantingh, de overige UWTC renners eindigden in het peloton. Na de veteranen 60+ stonden de veteranen 50+
aan de start met 42 renners, met
daarbij de UWTC renners: Gijs Kostman, Rene Oudshoorn, Peter en Rene Wiebes. Vanuit het vertrek werd
er gelijk hard gekoerst, wat als gevolg had dat er direct een kopgroep
van 9 renners ontstond. Snel daarna volgde een groep van 4 renners. Deze vier renners konden echter niet bij de 9 koplopers aansluiten. Halverwege de wedstrijd splitsten zich 4 renner af van de kopgroep, met daarbij Gerrit Kleiveld en
Hans Lap. Deze groep van dertien
renners werd niet meer achterhaald
door het peloton. De sprint van de
viermanskopgroep werd gewonnen door Hans Lap voor Gerrit Kleiveld en Robert Godfroid. Van de vier
UWTC renners wist niemand zich in
de prijzen te rijden, maar eindigden
wel keurig in het peloton.
Thamen te bespreken. In sportsponsoring gaat de meeste aandacht uit naar de grotere sportclubs
zoals voetbal. Wij kiezen echter bewust voor wat kleinere sportverenigingen in de omgeving. Naast Wielrennen en Atletiek hebben we nu
dus gekozen voor Honk- en Softbal,’ aldus Piet Visser. Op HSV Thamen hangt vanaf nu dus een sponsorbord van beide C1000 vestigingen. Aanleiding voor Dustin Kamper
(bedrijfsleider van Reurings) en Piet
Visser, om op de honkbal- en softbalclub de handen te komen schudden met sponsor van het eerste uur
en lid van de sponsorcommissie,
Paul van Bijsterveldt van Quermo.
Door de steun van C1000 en de
andere sponsoren kan HSV Thamen topsport bedrijven in de top
10 van honkbal- en softbalverenigingen in Nederland. Wilt u ook
meer weten over sponsormogelijkheden van HSV Thamen? Ga naar
www.vriendenvanthamen.nl
voor
meer informatie.

maar op de inzet van Rowan Hogenboom is de doelman met zijn engeltjes kansloos en staat de 2-1 op
het scorebord. Dan zet Legmeervogels nog meer druk naar voren en
en ontstaan er weer een aantal mogelijkheden voor Legmeervogels om
de 2-2 op het scorebord te laten verschijnen. Alle Legmeervogels aanhangers juichen al als de inzet van
Rinse Verkerk de doelman passeert
maar dan staat er weer een speler van Nederhorst die de bal uit het
doel weet te rammen.
Proberen
Zijn verre trap naar voren bereikt
de enige speler van Nederhorst die
niet in het 16 meter gebied is te vinden van de Nederhorst. Deze speler is vervolgens de schaars aanwezig verdedigers van Legmeervogels de baas en scoort de 3-1. Dan is
het eigelijk gebeurd. Toch blijft Legmeervogels het proberen er ontstaan
toch weer wat kleine mogelijkheden
maar de echte overtuiging is er toch
wel uit. Vlak voor het eindsignaal van
de goedleidende scheidsrechter de
heer Jonbloed wordt het nog triester van Legmeervogels als er weer
uit een counter wordt gescoord
4-1. Dan maar op naar het volgende duel. Dat is dan aanstaande zondag thuis en wel tegen HBC. Dit duel gaat ten alle tijden door. Immers

Hoge scores bij top 3 BVU
Uithoorn - Op maandag 28 februari
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) al weer de laatste ronde in
de 4e parencompetitie. Er werd erg
hoog gescoord, met maar liefst bijna 70% voor Greetje en Ria. De uitslagen:
A-lijn:
1. Greet & Henk Stolwijk
2. Huib van Geffen &
Lambert Koeter
3. An & Bert Pronk
4. Hans Wagenvoort &
Nico v.d. Meer
5. Marineke Lang &
Martin Kok
6. Ans Breggeman &
Lia Guijt
7. Thea Stahl & Thea Kruyk

62,15%
61,11%
55,90%
55,21%
53,40%
51,74%
50,21%

In de eindstand zijn Anke Reems &
Tineke van der Sluijs (niet geheel
onverwacht) 1e geworden met een
gemiddelde van maar liefst 56,10%.
De strijd om de 2e plaats werd uiteindelijk gewonnen door Hans Wagenvoort & Nico van der Meer met
54,38% voor Huib van Geffen &
Lambert Koeter (ten koste van Stenny en Herman) als 3e met 53,63%.
B-lijn:
1. Greetje v.d Bovenkamp &
Ria Wezenberg
69,58%
2. Tini & Johan Lotgerink
59,17%
3. Hennie &
Sierk Goedemoed
58,33%
4. Hetty Houtman &
Lenie van der Schot
52,71%
5. Marijcke & Gouke v.d. Wal50,00%

Na toch wel een eindsprintje te
hebben getrokken zijn Ineke Hilliard & Benjamin Klooster met gemiddeld 55,67% nipt geëindigd voor
Tini & Johan Lotgerink (55,52%, wat
scheelt het?). Als 3e eindigden Hetty Houtman & Jos van Leeuwen
met 55,01%. Het viertal promovenda wordt gecompleteerd met Greetje van den Bovenkamp & Ria Wezenberg, die dankzij een prachtige
laatste score hun gemiddelde naar
54,68% opvijzelden en zo ten koste
van Marijcke en Gouke de volgende
competitie in de A-lijn spelen.
Maandag
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.
Gedurende de maand september
kunt u vrijblijvend een paar keer
meespelen. Komend seizoen heeft
BVU tevens een leuke actie om het
extra aantrekkelijk te maken lid te
worden: er wordt voor het 1e jaar
contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar (het 2e jaar is dus
gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
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.

Strijd gestreden bij het
viertallen BV De Legmeer
Uithoorn - De teams van Lesmeister, De Jonge en Gaarenstroom
smaakten het zoet der overwinning
in de drie lijnen waar om de hoogste eer van het viertallen werd gestreden. Met een straatlengte voorsprong liet team Gaarenstroom in
de C-lijn met een totaal van 140
punten nummer twee team Wevers
met 108 punten achter zich.
Spannend was het echter wel wie
op de plaatsen twee, drie en vier
zouden eindigen. Team Wevers
haalde alles uit de kast op deze
laatste avond en behaalde zowaar
het maximumaantal van 25 punten.
Daardoor werden de teams Tromp
met 17 en Houtman met 16 punten
op de valreep afgetroefd en hadden ze met totalen van 107 en 106!
het nakijken. In de B-lijn ook een uiterste poging voor de eerste prijs.
Team Van Liemt had een achterstand van 18 punten op koplopers
De Jonge en moest dus minstens
boven de twintig scoren en hopen
op een miskleun van nummer één.
De opzet slaagde bijna, ze behaalden knap 22 punten en De Jonge
had het deze avond erg moeilijk. Ze
wisten uiteindelijk deze avond als
achtste en laatste, nog 8 punten bijeen te harken hetgeen genoeg voor
de eindoverwinning was. Ook team
v/d Roest had nog wat in de melk

te brokkelen wanneer ze maximaal
zouden presteren.
Optrekken
Ze kwamen na het optrekken van
de kruitdampen op 15 punten uit en
dat was te kort voor de top. De eindstand hier: 134 voor De Jonge, 130
voor Van Liemt, 127 voor v/d Roest
en team Breggeman sloot de best of
four af met een totaal van 112. Bij de
crème de la crème van de club uitkomend in de A-lijn trok, zoals verwacht, team Lesmeister de overwinning naar zich toe. Met een totaal
van 138 punten kroonden ze zich tot
de beste van de vereniging. Team
Timmer plaatste een eindsprint met
20 punten en wist zo team Schavemaker, dat op 14 punten bleef steken, van de tweede plaats te verdringen, eindstand 125 voor Timmer en 122 voor Schavemaker.
Team Egbers had de hoogste score in de A-lijn deze avond met 25
punten en verzekerde zich zo van
plaats vier met een totaal van 116.
Interesse gewekt voor het viertallen, kom dan bridgen bij BV De Legmeer. Elke woensdagavond in het
zaaltje van sporthal de Scheg aanvang 19.15 uur. Voor inlichtingen
het secretariaat Gerda Schavemaker, tel. 0297 567458 of per e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl

XCO workout: veilig,
effectief en afwisselend!
Regio - In 45 minuten je hele lichaam trainen: conditie, spieren en
bindweefsel. Je verbrandt calorieën
en het is de optimale buik/rug workout. Dit is de XCO workout!
De XCO workouts zijn gericht op
snel en zo effectief mogelijk resultaat. Je spant constant je hele lichaam aan om in balans te blijven,
want het grit in de buis wil door
en dat moet je tegenhouden. Wanneer je de buis beweegt, stimuleer
je bij de heengaande beweging altijd een teruggaande beweging. Dit
is ‘Reactive Impact’. De XCO workout is een totaaltraining. De training is geschikt voor iedereen, omdat je zelf de maat van de XCO-Trainer kiest. Je kunt dus zelf de zwaarte en intensiteit van je training bede KNVB heeft bepaald dat bij afgelasting van het grasveld, en dat is het
hoofdveld van Legmeervogels, verenigingen die beschikken over een
of meerder goedgekeurde kunstgrasvelden deze verenigingen met
het standaard elftal zaterdag en zondag verplicht zijn om uit te wijken
naar het kunstgrasveld. Legmeervogels – HBC begint om 14.00 uur. Opstelling Legmeervogels: Patrick Brouwer, Rigi Graanoogst, Stefan van Grieken (82 Carlo Persijn), Franklin Meijerhoven (43 Nick van Schaik), Dennis Rijnbeek (72 Bart v.d.Tol), Yannick
v.d.Akker, Mels Bos, Rowan Hogenboom, Rinse Verkerk, Stefan van Pierre,
Robin Oussoren. Doelpunt Legmeervogels Rowan Hogenboom.

palen. Lestijden? Kijk snel op: www.
amstelhof.com/lesrooster. Keer uitproberen? Geen probleem! Meld je
aan via: www.amstelhof.com/dagpas XCO wordt gegeven bij Amstelhof Sport & Health Club in de Kwakel.

GEEN
KRANT

ONTVANGEN?

BEL:

0297-581698
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Tijdens de trainingen maak je kennis met handbal en zie je hoe leuk het is om met een bal bezig te zijn!

Doe mee met inlooptrainingen KDO handbal!
De Kwakel - In de maand april organiseert KDO inloopweken voor alle jeugd die eens wil proeven aan de
handbalsport. Op vier donderdag-

middagen wordt een 1 uur-durende
training gegeven, waarin alle onderdelen van deze flitsende sport naar
voren komen.

Nieuwsgierig? Meld je dan nu aan!
Jeugd van alle leeftijden is welkom.
De trainingen worden gegeven op
donderdag 7, 14, 21 en 28 april van

Legmeervogels reikt trainers
certificaat pupillencursus uit

Legmeervogelsmeisjes A2 kampioen

Grote extremen bij parenbridge BV De Legmeer
Uithoorn - Eindigde bij BV De Legmeer het team Van Schaick & Breggeman vorige week precies in het
midden van de drie lijnen viertallencompetitie, op de vierde plaats in de
B-lijn waarbij ze echt niet voor elkaar onderdeden, deze keer lag het
toch wat anders.
Ze splitsten zich nu naar de uiterste
zijden van het bridgespectrum.
A-lijn
An & Jan van Schaick trokken op
het hoogste niveau, de A-lijn, de
eerste plaats naar zich toe met een
fantastische 60,12%.
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst
hebben na ook een wat mindere periode het zweitje weer te pakken en

werden tweede in de A met 59,82%,
gevolgd door Wim Slijkoord en Francis Terra als derde met 57,74%. Heleen & Mees van der Roest speelden
de sterren van de hemel en scoorden knap een vierde plaats met
55,06%, waarmee ze het zeer gerenommeerde paar André van Herel
& Cora de Vroom met 52,68% ruim
klopten. Bij het verenigingstopteam
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister verkeerde het lot ook, nu slechts
tiende met 48,21%.
B-lijn
In de B-lijn trokken Tom de Jonge
& Herman Vermunicht met een eerste plaats van 64,24% sterk de aandacht. Ook Rita Vromen & Henny

Westendorp herstelden zich keurig
van eerdere missers en veroverden
met 60,42% plaats twee. Lidy Krug
& Ada van Maarseveen zijn echt
ontketend en werden nu derde met
55,21%. Van Floor Jansen & Tonnie
de Jonge wordt zo langzamerhand
niet anders meer verwacht en nu
een prima vierde plek met 54,51%.
Cobie Bruine de Bruin & Trudie Zandbergen nestelden zich op
plaats vijf met een score van 53,82%.
C-lijn
In de C-lijn bridgete het ‘eb en vloed’
paar Harry & Nel Gaarenstroom zich
weer eens in de schijnwerpers. Er
was nu zelfs sprake van een springvloed met een beste avondresultaat van alle paren van 67,08%. De
een zijn brood was hier duidelijk
de ander zijn dood! Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans veerden
netjes naar de tweede plaats met
59,58% en ook Klaas Verrips & An-

16.00 tot 17.00 uur op het sportpark van KDO. De training wordt
verzorgd door twee gediplomeerde
jeugdtrainers. Daarnaast wordt voor
drinken gezorgd.

Competitie bij bridgeclub
Hartenvrouw weer gestart

Leuke verrassing!
Ben je van plan één of meerdere
trainingen mee te komen doen?
Meld je dan wel even aan door een
mail te sturen naar:
handbal@kdo.nl. De eerste vijf aanmeldingen krijgen een leuke verrassing! Voor meer informatie kun je
terecht bij Femke de Jong,
06-40467306.

Uithoorn - Bridgevereniging Hartenvrouw is dinsdag 8 maart jl. gestart met de vierde competitie In de
A-lijn.
Met vijftien paren, werden Reina Slijkoord en Renske Visser eerste met 65.42%, wie doet het dit
paar volgende week na? Trudy van
den Assem en Refina van Meijgaarden volgden als tweede met 60%.
Gedeelde derde de paren Thecla
Maarschalk en Rees van der Post
en Trudy Fernhout/Rita Vromen met
56.67%. Met bovenstaande opsomming is gelijk de competitie A bekend: jawel, als boven!

Nationale sportweek
De training van donderdag 21 april
valt in de Nationale Sportweek. In
deze week laat KDO handbal zich
op nog een andere wijze zien in de
omgeving De Kwakel/Uithoorn; namelijk op de sportmarkt op Sportpark de Randhoorn.
Tijdens deze sportmark,t van 13.00
tot 15.30 uur, komen veel Uithoornse sportaanbieders zich presenteren aan alle belangstellenden
én deelnemers/bezoekers van de
Sponsorloop voor basisscholen in
de Gemeente Uithoorn. Kom ook
een kijkje nemen bij de kraam van
KDO handbal: laat je informeren
over handballen bij KDO en doe de
leuke handbalquiz!
Uithoorn - Na maanden studeren, onderbroken door sneeuw en
ijs, was vrijdag 11 maart de vierde
en afsluitende avond van de jaarlijkse trainerscursus F en E pupillen
bij Legmeervogels. Door deze cursus komt de jeugdopleiding weer op
een hoger peil.
De trainingen zullen met meer plezier door de kinderen worden gevolgd en er zal ook meer worden
geleerd! Alle cursisten zijn enthousiast over het cursusaanbod en raden
iedereen aan die nog geen cursus
heeft gedaan om zich in te schrijven voor volgend seizoen. Aan het
einde van de avond kregen de cursisten het certificaat uitgereikt door
de deskundige en ervaren docenten
Jeroen Roest en Klaas Vreugd. Na
een afsluitende speech van de kersverse jeugdvoorzitter Wander Habing werd er nog getoost in de kantine.
De volgende trainers kregen het
certificaat uitgereikt: Victor Coenen
F9, Lars Roerhorst E3/E4, Ricardo
van Vliet F2, Renato Corsi SCW Hftr.
F pup., Michael Flohil F11, Max van
Kooten MF1, Noud Schartman F4,
Gazi Örscek F4, Michel Duikersloot
Zat. 1, Ralph Schreutelkamp F3,
Gert-Jan van Dijk F3, Sven Kuit E2,
Mark Coumans F12, René Blauw E5
en Marcel Krijtenberg E5.
Uithoorn - De meisjes A2 van Legmeervogels zijn afgelopen zondag
kampioen geworden in hun klasse.
Dit team dat bijna geheel uit speelsters van de B leeftijd bestaat speelt
in de 2e klasse tegen veelal A1
teams. Maar vanaf het begin van
het seizoen domineren zij deze poule. De meeste wedstrijden werden
makkelijk gewonnen maar soms leverde een overwinning wat meer
moeite op. De tegenstanders waren
er op gebrand om dit team te verslaan maar tot op heden is dit niet
gelukt. De laatste weken leek het
team in een dipje te zitten en werden de wedstrijden met 1 punt verschil gewonnen, afgelopen zondag
moest de kampioenswedstrijd gespeeld worden in De Scheg.
Tegenstander
Vriendschap/TOB
deed veel moeite om de ongeslagen status van Legmeervogels A2
te doorbreken maar het mocht niet
baten. Door snelle aanvallen, goede combinaties en een ijzersterke
verdediging liepen de ‘vogels’ langzaam weg naar een grote score.
Bij het laatste fluitsignaal was het
25-10 en konden de bloemen aan
het team worden uitgereikt.
Volgend jaar gaan zij als A1 proberen om het net zo goed te doen.
Kimberley, Melina, Linde, Robin,
Claudia, Susan, Iris, Debbie, Eva,
Loeki en Vivian gefeliciteerd!
neke de Weerdt weerden zich goed
als derde met 55% precies. Gerda van Liemt & Els van Wijk kwamen deze avond op plaats vier uit
met 53,33% en Anneke Houtkamp
& Marianne Jonkers bezetten nummer vijf met 51,67%. Overtuigd geraakt van het omver kunnen kegelen van reputaties, kom dan kaarten bij Bridge Vereniging De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.15 uur in de barzaal van sporthal de Scheg. Voor inlichtingen:
secretariaat Gerda Schavemaker, tel: 0297 567458 of per e-mail
niekschavemaker@hetnet.nl

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

B-lijn
In de B-lijn, met veertien paren,
werden Corinne van der Laan en
Anne Tolsma, samen met Wil Blan-

sert en Ria van Geelkerken, gedeelde eerste met 56.94%. Als nummer
twee noteren zij Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot zij behaalden 56.60%. Gedeelde derde. Dames nou toch, blijft dit zo: de paren
Wil Voss en Cathy Troost en de dames Eugenie Rasquin en Riet Willemse met 54.51%.
De competitie B is niet gelijk aan
het bovengemelde en wel hierom:
Froukje Kraaij behaalde als ‘combi’ met An van Schaick in de hogere
lijn 55.97% en eindigde daarmee als
derde in de competitie. Eerste blijven wel eerste en tweede tweede
als u het nog begrijpt.
Ook spelen bij Hartenvrouw?
Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, tel. 0297-565756.

Tennisclub Uithoorn:

Open dagen junioren en
senioren
Uithoorn - De ideale manier om
kennis te maken met tennis op gravel. Kom naar de Open Dagen van
Tennisclub Uithoorn.
A.s. weekend organiseert Tennisclub
Uithoorn (T.C.U.) twee Open Dagen
op haar tennispark aan de Hollandse Dijk 3. Op zaterdag 19 maart is
de Open Dag voor de jeugd (junioren tot 18 jaar) en kunt u van 11
tot 1 uur (met uw kinderen) zelf proberen hoe leuk tennis is. Onder begeleiding van een van de tennisleraren kan gespeeld worden op 1 van
de 7 verlichte gravelbanen. Sinds
een aantal seizoenen beschikt de
club ook over twee verlichte minibanen waarop de allerkleinsten aan
de slag kunnen. De minibanen worden ook door de oudere junioren en
senioren intensief gebruikt om in te
spelen, om hun techniek te oefenen
of gewoon voor de lol.
Om 13.00 uur begint het Openingstoernooi voor de jeugdleden. Dan
kunt u meteen ervaren hoe het toegaat bij de vereniging. Kom dus
kennismaken. Leden van het bestuur en de jeugdcommissie zijn
aanwezig om al uw vragen te beantwoorden en u een indruk te geven.
Op zondag 20 maart is de Open Dag
voor senioren. Van 10 - 12 uur kunt
u zelf proberen hoe leuk tennis is,
onder begeleiding van en met een
van de tennisleraren. Ook dan zullen
leden van het bestuur en de technische commissie aanwezig zijn om al
uw vragen te beantwoorden. En om
12.00 uur begint dan het Openingstoernooi voor de senioren.
Leden kunnen van ’s morgen vroeg
tot ’s avonds laat (9 - 23 uur) ongedwongen genieten van hun sport en

na afloop nog een gezellig drankje
nuttigen. Ook voor competitiespelers is er voldoende ruimte om te
trainen en wedstrijden te spelen. De
niveaus variëren van speelsterkte 3
tot en met speelsterkte 9. Daarnaast
besteedt T.C. Uithoorn al jarenlang
veel zorg aan de ontwikkeling van
jeugdig talent. Het clubhuis ligt midden op het park en heeft een verhoogd terras, waar u een goed uitzicht over de banen heeft. De competitie is druk bezet. Ook de vele eigen toernooien worden zeer druk
bezocht door de leden. Daarnaast
organiseert de vereniging al meer
dan 25 jaar eind juni het bekende
Open Ute Hoirne Toernooi, waarbij
ook leden van andere verenigingen
kunnen inschrijven. De oudste tennisvereniging van Uithoorn
Tennisclub Uithoorn, opgericht in
1955, is de oudste tennisvereniging
van Uithoorn. De vereniging telt
ruim 600 leden en heeft bijna 200
jeugdleden.
T.C.U. is een zeer actieve tennisvereniging en organiseert tijdens
het tennisseizoen veel activiteiten.
Zo kunt u meedoen met de mixedavonden, jeugdtoernooien, clubkampioenschappen, open jeugd en
senioren toernooi en een diversiteit
aan overige activiteiten waar u vrijblijvend aan deel kan nemen. Voor
meer informatie en eventueel inschrijven kunt u de website bezoeken: www.tcuithoorn.nl Voor iedereen die zich tijdens de Open Dagen
(voor het eerst) inschrijft, geldt een
aantrekkelijke korting op het eerste
jaar lidmaatschap: 10,00 voor junioren, 20,00 voor senioren.

Vroege wedstrijd begint
laat voor Legmeervogels
Uithoorn - Een mooie zaterdag voor
de buitenliefhebbers en een bijzonder zonnige dag voor het Vet 1 team
van Legmeervogels. Een blessure, 2
vakantiegangers en een officier van
dienst legde de druk op de personele beschikbaarheid. Met de aanwezigheid van de spelers Ivo en Rick
konden er gelukkig wel mogelijke
blessures opgevangen worden.
De coach had vooraf aardig gepuzzeld over de opstelling maar kwam
na het fluitsignaal snel bedrogen uit.
Het Vet 1 team keek namelijk al bijzonder snel tegen een 0-2 achterstand aan. De snelle spitsen van
ZSGO wisten zeer eenvoudig hun
weg te vinden door de VET 1 verdediging heen. Of het nu kwam
door het vroege aanvangstijdstip of
door de opstelling, aanvoerder Terry
wist met zijn meesterlijke brein drie
(achteraf logische) aanpassingen
door te voeren waardoor het bekende slot op de deur geplaatst werd.
De snelle spits van ZSGO ligt vermoedelijk nu nog wakker van de pitbullmentaliteit van mandekker Terror Kees. Deze spits raakte hierna namelijk geen bal meer. Door de
aanpassingen kwam het ZSGO middenveld ook niet meer aan voetballen toe. Daarentegen VET 1 juist wel
en ging na 20 minuten voetbal pas
doen waar ze goed in zijn. Al snel
werd weergaloze Sander vanaf het
middenveld voorin aangespeeld,
Na zich op de zijkant vrij gespeeld
te hebben kon hij kiezen voor een
pass of vanuit een onmogelijke
hoek proberen te scoren. Hij koos
voor het laatste en was hiermee bijzonder succesvol. Nu al één van de
mooiste VET 1 doelpunten van dit
seizoen. De gelegenheidslinkshalf
Sjoerd ontving vrij snel hierna ook
de bal en kwam na een rush in de
16 terecht. Ook hij kon kiezen tussen een pass of een schot. Het schot

in de korte hoek verraste de keeper
waardoor de 2-2 op het scorebord
kwam te staan. VET 1 was nu pas
echt wakker. Om het Legmeervogels
gevaar in te dammen werd de snelle spits van ZSGO ingezet als laatste
man in hun verdediging. Hiermee
was de ZSGO angel definitief uit
het spel en kon Legmeervogels de
druk verder opvoeren. De 3-2 ontstond wederom via Sander en uiteindelijk wist ook het talent Dennis
zijn doelpuntje mee te pikken waardoor de 4-2 werd bereikt. Noemenswaardig is wel dat de verhouding
kansen/doelpunten bij het VET 1
aan de hoge kant ligt. Positief hieraan is uiteraard dat VET 1 heel veel
kansen weet te creëren. Dat is een
compliment waard. Achterin wordt
er ook weinig weggeven en behoort
de verdediging tot de minstgepasseerde. Als echter 50% van de VET 1
kansen zou leiden tot een doelpunt
dan zouden er regelmatig dubbele cijfers geschreven kunnen worden. Na 90 minuten voetbal verliet
het Legmeervogelsteam als terechte winnaar het veld.
Zo werden er 3 punten mee naar
Uithoorn genomen. Hiermee werd
ook de tweede plaats in de competitie heroverd. De komende 2 competitieronden speelt VET 1 weer
eens thuis. Prima mogelijkheden
om te gaan werken aan het doelsaldo en afstand te nemen van de andere teams. Het belooft in ieder geval nog een spannend competitieslot te worden in de Eerste Klasse
H. Man of the match werden ditmaal
alle VET 1 spelers vanwege hun getoonde veerkracht. (ex-)Voetballers die het ook wel leuk lijken om
zich bij dit gezellige en sportieve Vet
1 team aan te sluiten zijn van harte
welkom op de woensdagavondtraining om 20.15 uur op de Legmeervogels velden.
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Bridgeclub ABC speelt derde ronde
Uithoorn - Donderdag 10 maart
was de derde ronde van de derde
cyclus bij bridgeclub ABC.
Er werd aan 14 tafels gebridged, in
de A-lijn was het de stilzittersronde.
De eerste plaats daar was voor het
echtpaar Leny en Jan v.d. Schot met
61,67 %. Tweede werd het paar
Corry H. Snel en Netty Walpot met
57,64 %, maar zij hadden dan ook
wel heel zwakke tegenstanders dit
keer, vooral aan de vijfde tafel. Derde werd het paar Bep Soppe en Ben
Leeftink met 56,60%. In de B-lijn
was de eerste plaats voor het paar
Fien Leeftink en Marthe Pijnappels
met 62,92 %, de familie Leeftink
komt wel heel sterk uit deze ronde
met een derde en een eerste plaats.
Tweede werden gezamenlijk Ria
Wezenberg en Hanny Hamacher
en Greet van Diemen en Nel Groven met 58,75%, misschien moeten
de uitslagen in duizendste opgegeven gaan worden . In de competitiestand begint enige tekening te komen, hoewel er natuurlijk nog vijf

rondes gespeeld dienen te worden
en er nog van alles mogelijk is.
Gemiddeld
In de A-lijn is de eerste plaats voor
het echtpaar Leny en Jan v.d. Schot
met een gemiddelde score van 57,58
%, mede door hun goede score van
deze avond. Tweede zijn Siep Ligtenberg en Piet Prins met een score van 57,18 % en derde zijn Ria Prager en Ciny v.d.Elsen met 56,25 %.
Dus nog alles dicht bij elkaar. In de
B-lijn is de eerste plaats voor Greet
van Diemen en Nel Groven met
een gemiddelde score van 60,93 %,
wat wel zeer goed te noemen is en
waarmee zij duidelijk afstand nemen. Tweede zijn hier Joke v.d. Dungen en Wil Uleman met 57,25 % en
derde zijn het paar Frits Uleman en
Gerard Prager met 56,18 %. Hier zal
het laatste woord in de familie Uleman nog niet over gesproken zijn.
Volgende week zal bij bridgeclub
ABC de vierde ronde uit de derde
en laatste cyclus gespeeld worden.

Wereldkampioenschapsboot
bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Onlangs heeft Roei- en
Kano Vereniging Michiel de Ruyter twee nieuwe boten ten doop gebracht. Een vier en een twee.
De houten ongestuurde wedstrijdvier van 20 jaar geleden is gerestaureerd en weer in zijn oude glorie teruggebracht. Deze vier, de Hollandia gedoopt, gaat bijna even hard
als een Acht maar vergt wel enige
stuurmanskunst aangezien de roeier die op boeg zit via zijn voeten ook
het roer bedient. Het is een mooie
aanvulling voor de roeiers die voor
snelheid gaan. Tevens doopte Jaco Tolenaars die dag vol trots een
andere aanwinst; een twee die gebruikt is tijdens de wereld kampioenschappen in Nieuw Zeeland.
Toen onze materiaal commissaris,
Dick Rebel een nieuwe jeugdskiff
bestelde, bleek de importeur nog
een aanbieding in petto te hebben.

Aangezien Michiel de Ruyter ook
wedstrijdambities heeft is er snel
gehandeld en is deze boot aangekocht. De romp bestaat, zoals alle wedstrijdboten van tegenwoordig, uit koolstof waardoor de boot
uitermate stijf is en alle energie van
de roeihaal in snelheid wordt omgezet. Zoals gebruikelijk kreeg de boot
een naam die een link legt met Michiel Adriaanzoon de Ruyter. Ditmaal werd het Bestevaer (ofwel
grootvader), de koosnaam die zijn
bemanning voor hem bezigde. Dit
betekent niet dat het een gemoedelijke boot is. Deze boot roei je met
twee personen die ieder één riem
vasthebben. Het wordt ook wel het
koningsnummer van het roeien genoemd omdat je perfect op elkaar
ingespeeld moet zijn om de boot
lekker te roeien, maar als het lukt
is het ook echt genieten (kijk voor
meer foto’s op mdr.nu).

Legmeervogels opmars
duurt voort
Uithoorn - Wederom behaalde
Legmeervogels vandaag een overwinning, de zevende uit de laatste acht duels. Met gedegen voetbal controleerde de in het wit gestoken ploeg vandaag de gehele wedstrijd, ondanks de afwezigheid van
vier spelers. Na 15 minuten kwam
Legmeervogels op 1-0 na goed voobereidend werk van Gino. De tweede treffer werd zes minuten later
prachtig ingekopt door Mo naar een
prima pass van Guido, en de 3-0
schoot Gino hard binnen na goed
voorbereidend werk van Jef. Verdedigend kwam Legmeervogels niet of
nauwelijks in de problemen, op drie
corners in de beginfase na.
De tweede helft liet een zelfde
beeld zien, waarbij de vierde tref-

fer een kopie van de derde treffer
was: Jef bediende Gino die hiermee zijn tweede binnenschoot, en
een belangrijk aandeel had in de
Uithoornse zege. Met deze overwinning werd de derde plaats door
Legmeervogels opgeeist. Volgende
week staat een interessant duel op
het programma, namelijk de uitwedstrijd tegen Zuidvogels, welke ploeg
ook in goede vorm blijkt te steken.
De ploeg kennen wij nog van de
thuiswedstrijd, daar waar zeventig
minuten geen beleving te bekennen
was, maar de laatste tien minuten
bijna een 0-3 achterstand werd omgebogen in een gelijkspel. Het mag
duidelijk zijn bij de Uithoornse formatie wat in ieder geval niet moet
gaan gebeuren.

C1000 sponsort Honk-,
Softbal Vereniging Thamen
Uithoorn - C1000 Zijdelwaardplein
en C1000 Centrum (Oude Dorp)
werken op veel terreinen samen. De
heren Reurings en Visser hebben in
Uithoorn twee succesvolle C1000
supermarkten en zijn er graag voor
de lokale gemeenschap. Mede
daarom hebben zij besloten voor de
komende 3 jaar sponsor te zijn van
HSV Thamen.
Visser heeft in september 2010 deelgenomen aan de sponsor-honkbalclinic van HSV Thamen en raakte
enthousiast over de sport, de trainers en het enthousiasme om hem
heen. De techniek, tactiek en het
spel hebben hem meteen gegrepen. ‘Na die dag besloot ik met mijn
collega het sponsorschap van HSV
Thamen te bespreken. In sportsponsoring gaat de meeste aandacht uit
naar de grotere sportclubs zoals
voetbal. Wij kiezen echter bewust

Koploper ZSGO/WMS
wint verdiend van KDO

voor wat kleinere sportverenigingen
in de omgeving. Naast Wielrennen
en Atletiek hebben we nu dus gekozen voor Honk- en Softbal,’ aldus
Piet Visser.
Op HSV Thamen hangt vanaf nu dus
een sponsorbord van beide C1000
vestigingen. Aanleiding voor ….
(bedrijfsleider van Reurings) en Piet
Visser, om op de honkbal- en softbalclub de handen te komen schudden met sponsor van het eerste uur
en lid van de sponsorcommissie,
Paul van Bijsterveldt van Quermo.
Door de steun van C1000 en de andere sponsoren kan HSV Thamen
topsport bedrijven in de top 10 van
honkbal- en softbalverenigingen
in Nederland. Wilt u ook meer weten over sponsormogelijkheden van
HSV Thamen? Ga naar www.vriendenvanthamen.nl voor meer informatie.

Qui Vive JA1 speelt gelijk
tegen Victoria JA1
De Kwakel - Na de knappe zege vorig weekend thuis tegen Hurley mocht de A1 van Qui Vive zaterdag 13 maart een uitwedstrijd tegen de koploper Victoria spelen. Iedereen hoopte vanzelfsprekend dat
het team ook dit maal een overwinning uit het vuur zou slepen. Makkelijk zou dit niet worden, aangezien
Victoria de nummer 1 in de competitie is. De jongens van de A1 begonnen op de gebruikelijke manier aan
de wedstrijd: Geconcentreerd en
met passie. Het niveau van de afgelopen wedstrijd werd ook deze keer
duidelijk gehaald. Victoria speelde
echter ook een goede partij hockey,
hetgeen van de aanvoerder van de
ranglijst verwacht mocht worden.
Beide teams creëerden enkele kansen. Victoria had in de eerste periode meer balbezit. Qui Vive moest tonen wat het waard was, maar kon
heel goed meekomen. Na ongeveer
20 minuten ontstond er echter een
rommelige situatie voor de goal van
Qui Vive, waarbij de scheidsrechter
Victoria een strafbal toekende. Keeper Mats Kaas wist deze te stoppen
met zijn rechtervoet. De scheidsrechter meende echter dat Mats te
snel van de lijn was gekomen en
er volgde een nieuwe strafbal die
er deze keer wel inging. Het zat de
mannen van de A1 niet mee….. Zoals zo vaak deze competitie bleef de
rust echter in de ploeg en werd er
goed doorgehockeyd. Een tijd lang
bleef het spel in evenwicht. Victoria
brak echter nog eens goed door en
zag kans met een snel uitgevoerde
aanval de 2-0 binnen te slaan. Met
deze achterstand werd de kleedkamer opgezocht voor de rust. Na de
rust was het zaak voor de hockeyers uit Uithoorn de draad weer op te
pakken en te proberen de wedstrijd
om te keren. Er werd dus weer met
concentratie en beleving gespeeld.
Het was echter Victoria dat wederom scoorde na een misverstand in
de Uithoornse verdediging. Victoria kwam hiermee op de 3-0. Qui Vive stond er nu zeer slecht voor. De
jongens van de A1 lieten het hoofd
echter nog steeds niet hangen. Er
werd vol goede moed, dapper doorgespeeld en dat werd uiteindelijk
beloond met een strafcorner, die er
door verdediger Max Brakel snoeihard in werd gesleept. De keeper
van Victoria was kansloos. Max ontpopt zich in de laatste wedstrijden

tot een echte strafcornerspecialist!
Victoria zakte hierna in de loop van
de tweede helft zichtbaar in. Je
kreeg de indruk dat Victoria “het
wel geloofde” bij een 3-1 stand. Dit
was niet verstandig, zoals nog zou
blijken. Aanvoeder Marc van Zijverden had deze wedstrijd al een aantal mooie, zuivere “scoops” geproduceerd. Mark probeerde het nog
eens en de bal werd in de cirkel van
Victoria door spits Jesse Kolenberg
aangenomen, waarbij de bal zo van
zijn stick langs de totaal verraste
keeper van Victoria in het doel verdween. Qui Vive stond nu nog maar
2-3 achter. De wedstrijd liep op z’n
eind en als de A1 nog een gelijkspel
uit het vuur wilde slepen, moest er
worden opgeschoten. In de laatste
minuten werd er dus flink aangezet.
Victoria wankelde en kraakte. vlak
voor het eindsignaal viel Qui Vive
nog eens aan. Aanvoeder Marc van
Zijverden kreeg de bal in de vijandelijke cirkel voor z’n stick en sloeg
hem hard in de hoek. De keeper van
Victoria kon er niet bij en zo stond
het 3-3! Victoria was duidelijk geschrokken van deze onverwachte
wending. Nu ontwaakte het Rotterdamse team enigszins en probeerde de wedstrijd nog te redden. Het
was echter te laat. Qui Vive stond
geen goal meer toe en de wedstrijd
werd met een 3-3 stand beëindigd.
De A1 van Qui Vive liep met een
tevreden en trots gevoel het veld
af en terecht. Een 0-3 achterstand
was omgebogen in een 3-3 gelijkspel in een uitwedstrijd bij de koploper. Een mooie prestatie. Qui Vive
heeft wederom getoond over veerkracht te beschikken. De A1 raakt
niet in paniek bij een achterstand
maar blijft goed doorhockeyen in
het door coach Erik Otto aangeleerde systeem. Qui Vive A1 is een uitgebalanceerd team, waarin iedere speler zijn bijdrage levert, waarin goed “in het systeem” wordt gespeeld en waarin bovendien op een
goede, positieve manier met tegenslagen in een wedstrijd wordt omgegaan. Al deze zaken betalen zich
de laatste wedstrijden uit. Het team,
coach Eric Otto en manager Pieter
Bas Kolenberg verdienen welgemeende felicitaties met deze wedstrijd. We wensen de A1 veel succes
volgende week in de thuiswedstrijd
tegen Almere. Hopelijk kan het team
dan de goede reeks continueren!

Eerste Lenteweer brengt
beter spel naar boven
Uithoorn - Qui Vive kon goeie
spel niet omzetten in punten tegen
Rood-Wit. Lange tijd bleef het een
spannende wedstrijd die enigszins
in balans was, echter toen Qui Vive
10 min voor tijd pressie ging spelen
liep de uitslag nog uit naar een extreme vorm 0-5.
Onder de eindelijk gearriveerde eerste lente temperaturen mocht Qui
Vive aantreden thuis tegen RoodWit. Rood-Wit is een kandidaat voor
de play-offs dus het beloofde een
zware pot te worden.
Qui Vive gooide het eerdere spelsysteem van hoger pressie spelen van
tafel en zakte meer in tot eigen helft
om vanuit daar compact te spelen. Dit werkte heel aardig tot goed
de eerste helft. De grootste kansen waren voor de thuisclub die er
vele keren op de counter vandoor
ging. Helaas is de tegenstander zo
scherp dat zij 1 strafcorner halen en
daar ook gelijk mooi uit scoren. Ondanks een goede eerste helft staat
de stand 0-1 op het bord. In de rust
heerste er dan ook wel een tevreden
gevoel over het spel maar nog niet
over de stand. Vooral het volhouden
werd benadrukt, “we staan goed te
spelen dus hou het vooral vol, wie
weet wat er te pakken valt!”.
Eerste helft
De tweede helft geeft in het begin
bijna hetzelfde beeld als de eerste
helft dat deed. Qui Vive speelt geconcentreerd en haalt Rood-Wit
aardig uit het normale spel. De echt
goede teams laten zich hierdoor niet

van de wijs brengen en wachten op
hun mogelijkheid, zo ook Rood-Wit.
Die vrij snel van een foutje konden
profiteren en zo de 0-2 op het bord
konden noteren. Echt gerust waren
de bezoekers er toch niet op, getuige ook het felle coachen op elkaar
en vanaf de bank. Qui Vive hield
vol, kwam enkele malen de cirkel
in, kreeg zelfs enkele corners maar
geen van allen troffen doel.
Dan is tijd de grootste vijand want
die tikt genadeloos door. Zo breekt
de 60ste minuut aan en dan moet
er iets gebeuren. Het besluit kwam
dan ook om door te schuiven vanuit achter en meer pressie te spelen.
Bij meer pressie naar voren komt er
meer ruimte voor een tegenstander. De goals voor Qui Vive bleven
uit en Rood-Wit maakte heel slim
gebruik van de geboden ruimte en
loopt vervolgens nog uit naar 0-5.
Dat is dan zoals dat zo mooi heet
een vertekende score maar een terechte winst. Het spel biedt echter
wel hoop voor de komende weken
waarin Qui Vive het nog zwaar gaat
krijgen om niet verder af te zakken.
Na de wedstrijd was er nog een borrel voor de sponsoren die het mogelijk maakten voor Qui Vive om in februari af te reizen naar Rome voor
een trainingsweek. De sponsoren
werden onder begeleiding van een
slideshow en presentatie teruggenomen naar die tijd en hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan de reis.
Ook voor iedere sponsor die daar
helaas niet bij kon zijn vanuit Qui Vive Heren 1 BEDANKT!!!

De Kwakel - Na de prima overwinning van vorige week tegen HBC,
speelde het eerste afgelopen zondag in Amsterdam tegen ZSGO/
WMS. De Amsterdammers staan
fier aan kop in de derde klasse C en
het moet wel heel raar lopen als ZSGO/WMS dit jaar geen kampioen
zal worden.
Bij aankomst op het troosteloze sportpark in Ookmeer, deed de
plaatselijke terreinknecht er alles
aan om met zand het veld in goede
conditie te krijgen.
Hoofdtrainer Ron Langhout kon
om verschillende redenen geen beroep doen op de volgende spelers:
Sven Vlasman (geschorst), Ronnie
Oltshoorn (weekend weg) en BartJan van der Jagt (gespaard). In de
beginfase van de wedstrijd lieten
de Amsterdammers duidelijk zien
waarom zij koploper zijn en KDO
werd van meet af aan vol onder
druk gezet. Na tien minuten spelen
was het dan ook ZSGO/WMS dat
op voorsprong kwam. Na een zeer
fraaie passeerbeweging van de Amsterdamse spits werd keeper Peter
Onderwater uitgespeeld. Verdediger
Michael Meijer kon de bal ternauwernood van de lijn houden, maar in
de rebound was het wel raak,
1-0.
Felbegeerd
Het individueel sterke ZSGO/WMS
had de felbegeerde openingsgoal
te pakken en deed een stapje terug. Hierdoor was het KDO dat in de
wedstrijd kon komen en de Kwakelaars grepen dit met beide handen
aan. Linksbuiten Joeri Stange was
meerdere malen zijn directe tegenstander te slim af, waardoor de dreiging van KDO richting het doel van
ZSGO/WMS alleen maar toe nam.
In de 35e minuut gebeurde er iets
waar KDO nog lang over na zal praten. Uit een vrije trap aan de linkerkant van het veld, liet de in buitenspel staande Jelle de Jong de bal
gaan voor de inkomende Jochem
Kok. Jochem ontving de bal en leek
de 1-1 tegen de touwen te schieten. Echter besloot, de overigens
prima leidende scheidsrechter, dit
doelpunt af te keuren wegens bui-

tenspel, waar in deze situatie geen
sprake van was. Met een 1-0 stand
gingen beide ploegen de rust in.
Begaafd
In de tweede helft was het technisch
begaafde ZSGO/WMS van plan om
de overwinning snel veilig te stellen, maar moest alle zijden bij zetten om dit te bewerkstelligen. Na
een klein uur spelen werd het dan
toch 2-0, waardoor het verzet van
KDO gebroken leek. Toch gaven de
Kwakelaars zich niet zo maar gewonnen en bleven knokken voor
elke bal. Michael Meijer wist met
een prima kopbal de Amsterdamse
doelman bijna te verschalken. Daarnaast kreeg de debuterende A1spits Matthijs van Rijn, op aangeven van Patrick Schijff, een goede
mogelijkheid om de 2-1 aan te tekenen, maar ook zijn inzet werd gekeerd. Vlak voor tijd besliste ZSGO/
WMS de wedstrijd definitief, waardoor KDO met een 3-0 nederlaag
huiswaarts kon keren. Ondanks het
niveauverschil tussen beide ploegen
heeft KDO er alles aan gedaan om
er een wedstrijd van te maken.
De komende weken zullen cruciaal zijn voor het verdere verloop van
de competitie. Volgende week staat
de uitwedstrijd tegen nummer veertien Hillegom op het programma, de
week erop speelt het eerste thuis tegen nummer zeven NFC/Brommer,
gevolgd met een uitwedstrijd tegen
nummer dertien CTO’70. Zeker gezien de vele verrassende uitslagen
afgelopen weekend lijkt niks zeker
voor KDO en zal er elke wedstrijd
volop geknokt moeten worden om
de felbegeerde tiende plaats binnen
te slepen!
KDO 2
KDO 2 heeft afgelopen zondag met
4-2 verloren van laagvlieger ZTS 2.
Op een zeer moeilijk begaanbaar
grasveld deed het tweede zichzelf
tekort. De Zaandammers waren
een stuk efficiënter in het afronden
van de kansen, waardoor zij er uiteindelijk met de winst vandoor gingen. Voor KDO wisten Martin Bax
en Sjors Kas het net te vinden. Aanstaande zondag speelt KDO 2 in
Amstelveen tegen NFC/ Brommer 2.

Ruime overwinning
Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels begon voortvarend, en zoals gebruikelijk, waren de eerste mogelijkheden om de scoren te
openen voor Legmeervogels.
Met de vorige wedstrijd nog in
het achterhoofd was het voor
menigeen een verrassing met
het gemak waarop dit ging.
Hoofddorp had enigszins een
ander elftal op de been gebracht dan in de eerste wedstrijd.
De Legmeervogels doelman
had pas na 18 minuten het eerste balcontact. In de 21ste minuut is er weer een goedlopende Legmeervogels aanval die dit
keer wel een beloning kreeg.
Het was Peter Lakerveld, die net
zoals vorige week, de scoren
opende door de doelman van
Hoofddorp te verslaan met een
hard laag schot 1-0.
Legmeervogels krijgt de smaak
te pakken en het lijkt erop dat
de aanvallen nu beloond worden. In de 32ste minuut is het
Wesley Roberts de een prima
aanval afrond 2-0.
In de 43ste minuut wordt de
doorgebroken Earl Tjin a Kiem
door twee Hoofddorp verdedigers vastgepakt. Randje 16 meter wordt de toegekende vrije
trap door Coen van Weerdenburg op de lat geschoten.
De terugspringende bal word
door Wesley Roberts alsnog in
het doel gekopt. Dit doelpunt
vond geen genade in de ogen
van de scheidrechter en keurde het doelpunt wegens buitenspel af. De Hoofddorp trainer, met een zuidelijk temperament, kon dit wel waarderen.
Rust, met een 2-0 voorsprong
voor Legmeervogels.
Spelbeeld
Tweede helft een iets ander spelbeeld. Hoofddorp trek
het initiatief naar zich toe. Met
drie, en af en toe vier, Hoofddorp aanvallers wordt naar de
aansluitingstreffer gezocht. Resultaat van zoveel aanvallers is

dat er meer ruimte voor de Legmeervogels komt. Een snelle
Legmeervogels aanval, opgezet
door Earl Tjin a Kiem en Peter
Lakerveld, word dit keer in de
61ste minuut door Martijn Roos
afgemaakt 3-0. Deed Hoofddorp nog iets, ja zeker.
Een vrije schop zijkant 16 meter wordt in een keer, door de
Legmeervogels muur heen, in
de korte hoek geschoten 3-1 in
de 65ste minuut. De druk van
Hoofddorp neemt na dit doelpunt iets toe. Counter in de
74ste minuut van Legmeervogels levert de 4-1 op ingeschoten door Earl Tjin a kiem. Toch
wordt het in de 77ste minuut
weer spannend als Hoofddorp
de 4-2 binnen frommelt.
In de 84ste minuut is het dan
gedaan met Hoofddorp als Earl
Tjin a Kiem de 5-2 binnentikt na
goed voorbereidend werk van
Nick Driehuis.
Dan zijn er wat vervelende voorvallen die niets met voetbal te
maken hebben.
Sportief
Het is een sportieve wedstrijd
waarin men elkaar laat voetballen. Maar een Hoofddorp speler kan hoogst waarschijnlijk de
aanstaande nederlaag niet verkroppen en maakt een tappende en slaande beweging naar
Nick Driehuis.
Deze speler kan dan ook met
rood vertrekken. In de 90ste minuut wordt het nog 6-2 maar
de bal is ruim over de zijlijn geweest en het doelpunt wordt afgekeurd.
De Hoofddorp trainer ziet niet
dat de scheidsrechter het doelpunt afkeurt en kan zijn emoties
niet meer in bedwang houden
en begint te schreeuwen en met
stoelen te gooien die bij de dugouts staan.
De scheidsrechter fluit af en de
5-2 eindstand is voor de Legmeervogels een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

