124
Tel: 0297-581698

WWW.MEERBODE.NL

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

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

Zaterdag 31 maart a.s.:

Concert
Het leek de meiden een goed plan
om lokale bekendheden te vragen
om gratis op te komen treden zodat
er met het concert geld opgehaald
kan worden voor de skatebaan. In
samenwerking met ‘Wat Is Je Passie?’ kunnen Tessa en Mieke hun
plan realiseren.
Mieke: “Mensen die komen hebben een leuke avond, en het levert
ook nog eens geld op voor een goed
doel.” Tessa: “We leren hoe we een

KiJK OP www.meeRbOde.Nl
VERMIST SINDS 11 MAART
Ontsnapt vanaf de Zegge
in de Legmeer

Kenmerken: zwart/ wit,
zwarte stip op snuit,
forse poes met witte voetjes.

concert moeten organiseren en in
samenwerking met ‘Wat Is Je Passie?’ hebben we ons eigen businessplan opgesteld.”
Tijdens het concert zullen andere jongeren uit de groep ook tosti’s
voor de skatebaan verkopen. Zaterdag 31 maart is het zover. Het benefietconcert is hiermee het eerste
wapenfeit van de skatebaangroep.
De groep jongeren wil ondermeer
in dit jaar ook nog een feestelijke
opening van de baan en een veiling
in samenwerking met lokale ondernemers van Uithoorn organiseren. Op zaterdag 31 maart zullen in
The Mix onder meer optreden: Wolfhunters, StereoSinners, 10Bucks en
Surfing Allowed. Entree is vijf euro.
Alle opbrengsten komen ten goede van de skatebaan. Wie meer informatie over de skatebaangroep
wil kan de groep volgen op twitter
@debaanwordtaan.

Weet u waar zij is??
BEL ONS SVP!
06 19540762/06 44912452

ZONDAGMIDDAG 1 APRIL

Benefietconcert voor opknappen
van skatebaan in Meerwijk
kel op de skatebaan. Wekelijks komt
de groep bij elkaar in Jongerencentrum The Mix om acties te bedenken om geld op te halen voor de
baan.
Tessa de Groot (16) en Mieke van
der Veen (15) die onderdeel zijn van
de groep kwamen met het idee om
een benefietconcert te organiseren
in het jongerencentrum.

3

SPONSOR
KeeS JaN KOedam
vOOR alPe d'HuzeS

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

De organisatie

Uithoorn - De skatebaan in de
Meerwijk is rond 2000 gerealiseerd
door een groep enthousiaste jongeren die zich graag wilden inzetten voor een eigen plek. De afgelopen jaren is de nieuwe generatie in samenwerking met het jongerenwerk van Stichting Cardanus bezig om de toen gerealiseerde baan
op te knappen. Door middel van het
organiseren van een jaarlijks skateevenement haalt de groep jongeren
geld op ten behoeve van de skatebaan. Onlangs is er in samenwerking met een landschapsarchitect
een plan gemaakt voor het opknappen van de skatebaan. In september 2011 is de nieuwe opstelling gerealiseerd. De groep betrokken jongeren (+/- 25 jongeren) zet zich tot
op heden nog in voor de skatebaan.
Het doel van de jongeren is om geld
in te zamelen voor een geschikte zitplaats en nog een extra obsta-
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‘OPEN DAG’ BIJ QUI VIVE TENNIS
DOE MEE EN GEEF JE OP
WWW.TENNISDAGEN.NL

Wiegerbruinlaan 4B • Uithoorn • 0297-569846
info@homedecor.nl • www.homedecor.nl

ZIE ONZE SPECIALE
AANBIEDING IN DE
WOONBIJLAGE!

Of kom gewoon even langs

WWW.QUIVIVETENNIS.NL

ADVERTEREN?
IN DE

EXTRA KOOPJE

Biefstuk

3 stuks

5

00

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

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

Gert Stronkhorst, keurslager

Maak kans op jaar lang wekelijks honderd euro boodschappen

AH Jos van den Berg viert eerste
lustrum met groots prijzenfestival
Uithoorn -Albert Heijn Jos van den
Berg uit Uithoorn, viert de komende weken zijn eerste lustrum en dat
viert hij met iedereen. Ter gelegenheid van dit vijfjarig bestaan organiseert hij een groots prijzenfestival, waarbij iedere klant kans maakt
op fantastische prijzen en u hoeft
er niet veel meer voor te doen dan
boodschappen halen bij AH Jos van
den Berg en de kassabonnen te
sparen.
Wat moet u doen met deze kassabonnen? Er komen twee blauwe
tonnen te staan. Een ton voor kassabonnen van minimaal 100 euro en
een ton voor kassabonnen van mi-

nimaal 25 euro. Dus u stopt óf bonnen ter waarde van minimaal 100
euro in de daarvoor bestemde enveloppe waarop uw naam en adres
staan en deponeert ze in de bus van
100 euro, óf u stopt minimaal 25 euro aan bonnen in de enveloppe en
deponeert deze in de bus voor 25
euro. Er zijn twee soorten prijzen.
Prijzen
Voor de deelnemers aan de honderd euro kassabonnen zijn maar
liefst twee hoofdprijzen: wint u een
van deze prijzen, dan mag u een
jaar lang, elke week, voor honderd
euro GRATIS boodschappen doen

bij AH Jos van den Berg. De tweede
prijs is een reischeque van 1000 euro en de derde prijs een reischeque
van 500 euro. De prijzen voor de 25
euro kassabonnen liegen er ook
niet om: er zijn te winnen drie iPhones, drie iPads, drie e-readers en
50 cadeaubonnen ter waarde van
20 euro. Zaterdag 7 april om half
drie is de prijsuitreiking en houdt u
er rekening mee: u moet persoonlijk aanwezig zijn. Bent u er niet, dan
gaat de prijs aan uw neus voorbij en
wordt er een nieuwe winnaar getrokken. Voor meer info over de diverse acties houdt u deze krant in
de gaten...

Amstelplein 75, Uithoorn
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

DE BESTE
SUPERMARKT

VAN NEDERLAND 2011

VRIENDELIJKE

MEDEWERKERS

Eigen technische dienst

Zie onze
aanbieding
in de
Woonbijlage!

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

TOP 3
GOEDKOOPSTE

SUPERMARKT

Zondag geopend van 12.00 - 18.00 uur
Legmeerplein 18, Uithoorn

Goede landelijke score voor Loket Wonen,
Welzijn en Zorg Aalsmeer-Uithoorn
Uit hoorn - Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ), het Wmo-loket van Aalsmeer–Uithoorn, scoort
een 20e plek op de Wmo-loket Top
100. Dit is de hoogste score binnen
de regio Amstelland-Meerlanden.
Stichting VraagWijzer Nederland
heeft voor de derde achtereenvolgende keer een Top 100 van Wmoloketten opgesteld. Alle gemeenten van Nederland zijn benaderd en
26 andere organisaties. Uiteindelijk
hebben 202 gemeenten en organisaties de vragenlijst geheel of ge-

deeltelijk ingevuld. Gemeenten en
loketten in Nederland zijn voortdurend in ontwikkeling. Naast vragen
over de algemene dienstverlening
van het loket, zijn dit jaar ook vragen gesteld over de Kanteling.
De werkwijze van de Kanteling gaat
uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Daarna van de
mogelijkheden binnen het sociale netwerk en de collectieve/algemene voorzieningen binnen de gemeente. Wanneer deze mogelijkheden geen oplossing bieden, komt

het verstrekken van individuele
voorzieningen aan bod op basis van
individueel maatwerk. De Kanteling
zal de komende jaren een grote rol
blijven spelen in de werkwijze van
de Wmo-loketten. Het Loket WWZ
werkt sinds januari 2010 gekanteld. Ze zijn trots op een 20e plek,
maar blijven de dienstverlening de
komende tijd verbeteren. Heeft u
vragen? Het Loket WWZ is iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 bereikbaar op telefoonnummer 0297513131.
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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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

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

Combineert u uw baan
met het zorgen voor een
familielid of naaste?
Dan bent u op 21 maart welkom bij de informatieavond van het Mantelzorg Steunpunt. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over regelingen die voor u van toepassing zijn. Ook geeft de mantelzorgmakelaar u tips om werk en zorg zo goed mogelijk te combineren. De avond
vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de RK kerk in De Kwakel,
Kwakelsepad 2. Tijd: 19.30-21.30 uur. Toegang gratis en aanmelden
is niet nodig. Andere avonden beginnen op hetzelfde tijdstip op 27
maart in de Oude Veiling, Markstraat 19 in Aalsmeer en 3 april
in de cursusruimte van Coherente, D. van Haarlemstraat 3
in Ouderkerk aan de Amstel. Voor meer informatie kunt u
bellen met Mantelzorg Steunpunt 020- 3335353

u

de drie borden aan de Boterdijk, bij
het Zijdelmeer. Alle drie borden staan
langs wandel- en fietsroutes in de gemeente en geven informatie over het
Natuurgebied Uithoorn. Landschap
Noord-Holland heeft volgens afspraken uit het Beheerplan Natuurgebied
gezorgd voor het maken en plaatsen
van de borden.

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
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ALGemene inFORmAtie

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

i
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Locaties

Ria Zijlstra: ‘Zo’n natuurgebied middenin een woonwijk is bijzonder. Daarom vind ik het zo leuk dat Landschap Noord-Holland deze informatieborden
plaatst. Die geven interessante weetjes en dat verrijkt toch je wandeling. Ik
hoop dat veel mensen er plezier aan zullen beleven.”

nieuwe borden vertellen over
natuurgebied uithoorn
Uithoorn is drie prachtige informatieborden over zijn natuurgebied rijker. Vrijdag 16 maart 2012 plaats-

ten wethouder Ria Zijlstra en boswachter Lothar Valentijn van Landschap Noord-Holland het laatste van

De borden staan op de volgende
plaatsen:
1. Bij het Zijdelmeer langs de Boterdijk aan de zuidoever van het Zijdelmeer. De Boterdijk is een veelgebruikt wandel- en fietspad en is
ook onderdeel van het ‘rondje Zijdelmeer’ .
2. Bij de Uithoornse Polder ter hoogte van de accommodatie van
Roei- en kanovereniging Michiel
de Ruijter aan de Fortenfietsroute. Deze route voert langs de
Vuurlijn van de Stelling van Amsterdam. Hierlangs loopt het Fortenpad van de ‘Glas en Land’
wandelroutes.
3. In het Landje van Vermeij, nabij
de Watsonweg.
De wandel- en fietsroutes zijn te vinden op de website van Uithoorn:
www.uithoorn.nl/Over_Uithoorn/Recreatie/Fietsen_en_wandelen

activiteit

Buurt

Datum

Plaats

tijd

Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg

Zijdelwaard
Centrum
Zijdelwaard
De Legmeer
Zijdelwaard
Thamerdal
Meerwijk

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

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

9.30-11.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
9.30-11.30 uur
20.00 uur
19.30 uur

Plataan op Prinses
margrietlaan rijp
voor waardevolle
bomenlijst
B&w hebben besloten de
plataan op de Prinses margrietlaan op de waardevolle bomenlijst te plaatsen.
De plataan is een waardevol verschijnsel in de straat
en is medebepalend voor de
omgeving.
De plataan is getoetst aan de
volgende criteria
- de geschatte leeftijd is minimaal 40 jaar
- de boom mag niet in een
onomkeerbaar slechte conditie verkeren
- het voorkomen is karakteristiek voor de soort
- de boom vormt geen onafwendbaar risico voor de
omgeving.
Hoewel de boom aan deze criteria voldoet, is de plaatsing
op de waardevolle bomenlijst
nog niet definitief. Gedurende
zes weken na publicatie van
het collegebesluit, dus van 22
maart tot 3 mei 2012 hebben
belanghebbenden de mogelijkheid hiertegen bezwaar in
te dienen. Komen er geen bezwaren dan is plaatsing definitief en heeft Uithoorn er een
waardevolle boom bij.

weRK in
uitVOeRinG

ChRistinALAAn OP
22 en 23 mAARt
AFGesLOten VOOR
ALLe VeRKeeR

Vooruitlopend op de werkzaamheden in de Christinalaan / Bernhardlaan gaat de aannemer een aantal
kabels en leidingen opzoeken. Hiertoe maakt hij een aantal proefsleuven in de Christinalaan nabij de rotonde. Daarom is de Christinalaan op
donderdag 22 en vrijdag 23 maart afgesloten voor alle verkeer. Op borden staat een omleidingsroute aangegeven. Deze loopt via Tromplaan,
De Ruyterlaan en Thamerlaan /Bernhardlaan. Meer info kunt u verkrijgen
bij de projectleider, de heer M. Slamat,
tel. 0297-513111.
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Vanaf 26 juni moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen.
Aanvragen voor 1 mei 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig vraag dat dan
aan voor 1 mei 2012.
Alle ouders en voogden die kinderen
jonger dan 16 jaar in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, krijgen in
maart een brief van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees deze brief goed. Daarin staat of uw (nu nog) bijgeschreven
kind voor 1 september 2012 een eigen document nodig heeft. Is dat het
geval, vraag dan zo snel mogelijk,
maar in ieder geval vóór 1 mei 2012
een paspoort of identiteitskaart voor
uw bijgeschreven kind aan bij Burgerzaken.
Wat heb je nodig bij het aanvragen
van een eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een identiteitskaart te krijgen. Bij de aanvraag moeten overlegd worden: een schriftelijke toestemmingsverklaring, ondertekend
door de ouder(s) die het gezag hebben en ook een kopie van het identiteitsbewijs. Neem ook een recente pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij de
aanvraag het paspoort van ouders en
eventuele identiteitskaart mee. Een
kind ouder dan 12 jaar heeft geen
toestemmingsverklaring nodig bij de
aanvraag voor een identiteitskaart.

voogd om een paspoort te krijgen.
Deze toestemmingsverklaring moet
door ouder(s)/ voogd die het gezag
hebben, zijn ondertekend en daarbij
moet ook een kopie legitimatiebewijs
zijn gevoegd. Neem ook een recente pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij de
aanvraag het paspoort van ouders en
eventuele identiteitskaart mee.
Meer info?
U kunt meer lezen over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving op www.uithoorn.nl en
www.paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief
ontvangen, dan kunt u de brief lezen
op www.paspoortinformatie.nl
Maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen
raden wij u aan om een afspraak te
maken
Heeft u vragen of wilt u een afspraak
maken, neem dan contact op met
Burgerzaken 0297-513111.

Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 3 mei
21 mrt.

23 mrt.
22 mrt.
24+25 mrt.
24 mrt.

25 mrt.

27 mrt.

28 mrt.

Wat heb je nodig bij het aanvragen
van een eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft toestemming heeft nodig van de ouders/
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ACTIVITEITEN KALENDER

ALGEMENE INFORMATIE
Bijschrijving kinderen in
paspoort vervalt per 26 juni 2012
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29 mrt.

Expositie Fotokring in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1.
Informatieavond van het Mantelzorg Steunpunt. Tijdens deze
bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de regelingen die voor
u van toepassing zijn. Ook geeft de mantelzorgmakelaar u tips
om werk en zorg zo goed mogelijk te combineren. De avond
vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de RK kerk in De Kwakel, Kwakelsepad 2. Tijd: 19.30-21.30 uur. Toegang gratis.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd:
19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
CREA Uithoorn is open om je in te schrijven voor een introductiecursus van bijvoorbeeld edelsmeden, schilderen of keramiek.
Fort aan de Drecht, Grevelingen 56, Uithoorn
KBO organiseert sportief evenement voor haar leden en leden
van regioverenigingen. Het gaat om klaverjassen, rummycup
en biljarten. Aanvang: 14.00 uur in het VITA wijksteunpunt, Bilderdijklaan 1.
15.00-16.45 uur. Lezing Ida van Zijl over Gerrit Rietveld en
gebouw De Hoeksteen, de enige kerk die Rietveld ontworpen
heeft. Ida van Zijl is conservator in het Centraal Museum in
Utrecht. De lezing is in de bibliotheek in De Hoeksteen, prijs
€12,50. Pashouders:€ 10. Korting tijdens voorverkoop €1,-.
Workshop Buurt in Beeld. Gemeentehuis Uithoorn. 16.30-19.45
uur.
Tijdens de workshop leert u hoe u de kwaliteit van uw leefomgeving kunt beoordelen aan de hand van de kwaliteitswijzer. De
ingevulde kwaliteit van de beoordeelde punten geeft aan of het
onderhoud van de gemeente effect heeft.
Kinderknutselmiddag in Kinderboerderij De Olievaar, A. Philipsweg 10. Tijd: 13.30-15.30 uur. Kosten; €2,-. Info: 0297- 540405
en olievaar@onstweedethuis.nl
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw

ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of 0297523272
30 mrt.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
t/m 9 apr.
Expositie ‘Sporen’ in Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50.
Openingstijden: Open do/vrij 14.00-16.00 uur en in het weekend 12.00-17.00 uur.
t/m 22 apr. Voorjaarsexpositie in atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d
Drecht, Grevelingen 62-64. Open op zaterdag en zondag van
14:00 uur tot 17:00 uur.
3 apr.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 uur.
6 apr.
Bingo, Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528,
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
7 t/m 9 apr. B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 09.00 tot
01.00 uur en maandag van 09.00-14.00 uur, Uithoornse Hockey Club Qui Vive, Vuurlijn 30.
7 apr.
Braderie in Dopscentrum. 10.00-17.00 uur,
7 apr.
Postzegelruilbeurs van 10-15 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Inlichtingen: tel. 525556.
14 apr.
Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorinschrijving 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur. Info: 06-50562903.
15 apr.
Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici spelen
op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a. Haydn en
Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12. Info: www.
scau.nl
20 apr.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
21 apr.
What’s up. Sportevenement op Amstelplein. 10.00-17.00 uur.
22+23 apr. Verkooptentoonstelling CREA in Fort a/d drecht, Grevelingen
56.
Te koop geëxposeerd werk van cursisten. Ook kunt u zich inschrijven voor een introductiecursus. Beide dagen open van
13.00-17.00 uur.
25 apr.
Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 13.15-16.00 uur.
Kaartjes kosten € 0,50 per stuk.
25 apr.
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.1515.15 uur.
Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een sport- en
spelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van verschillende activiteiten. Per kind kost het €2,- om mee te doen. De opbrengst van de dag gaat naar een goed doel: ‘Run4Schools’.
26 apr.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd:
19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
30 apr.
Buurtbeheer Legmeer organiseert Koninginnedagfestiviteiten
op Evenemententerrein in Legmeer West.
30 apr.
Feestcomité De Kwakel organiseer Koninginnedagviering in
dorpscentrum De Kwakel.
30 apr.
Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert in Dorpscentrum Koninginnedagfestiviteiten
Evenementen vanaf mei 2012 staan op www.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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt
de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De
openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt
u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor
het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer
ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van
een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt
gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift
door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht.
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd
verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen
van een dergelijk verzoekschrift
worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Prinses Margrietlaan 134 en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats
nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 17. Ter inzage van 29 februari t/m 11
april 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Ontwerp omgevingsvergunning Flower Direct activiteit milieu. Ter inzage 1
maart t/m 11 april 2012. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111.
- Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.
- Toekomstvisie Libellebos. Ter inzage van 8 maart t/m 18 april 2012. Contactpersoon de heer R. van de Pol, 0297- 513111.
- Verkeersbesluit Funmarkt -braderie 7 april 2012. Ter inzage van 21 maart t/m
2 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2012 in het Oude Dorp en Thamerdal.
Ter inzage van 21 maart t/m 2 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Jaagpad, aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de tolhuissluis en het plaatsen van een damwand. Ontvangen 8 maart 2012.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuincentrum Groenrijk en het oprichten van een speelparadijs en
kinderdagverblijf “Ballorig”.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1d (brandveilig gebruik) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen plan:

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Haas 17, het in gebruik nemen van een accommodatie voor kinderopvang.

Genoemd plan ligt van vrijdag 23 maart 2012 tot en met donderdag 3 mei 2012
ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 95, omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame.
Bezwaar: t/m 24 april 2012.
- Industrieweg 7, verklaring van geen bezwaar aan Quaker Chemical B.V. voor
het organiseren van een open dag op 2 juni 2012 van 10.00 tot 16.00 uur.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 32, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger. Bezwaar: t/m 26 april 2012.
- Wilhelminakade, Stationsstraat, Admiraal Tromplaan, Prinses Christinalaan,
Prinses Irenelaan en Dorpsstraat, vergunning aan de Uithoornse Wieler Trainings Club voor het organiseren van de Wielerronde van Uithoorn op 9 september 2012. Bezwaar t/m 25 april 2012

Dorpscentrum/Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan de combinatiefunctionaris Sport voor het organiseren van het evenement “What’s up Uithoorn” op 21 april 2012 van 12.00 tot
16.30 uur. Bezwaar t/m 27 april 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Bergeend 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een privacyscherm
aan de voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 25 april 2012.
- Krakeend 39, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op
de bestaande garage en het maken van een doorbraak. Bezwaar: t/m 26 april
2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 14, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudend vloerzeil. Bezwaar: t/m 23 april 2012.
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, vergunning aan Amstelhof Health Club voor het organiseren van “So Uithoorn Thinks Uithoorn Can Dance” op 12 mei 2012 van 11.00
tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 27 april 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Weegbree 55, onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan Toneelgroep
Maskerade voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 23 en 24
maart en 26 en 27 oktober 2012. Bezwaar t/m 25 april 2012.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan de organisator van Avondvierdaagse
Uithoorn/De Kwakel voor het organiseren van de Avondvierdaagse
van 4 t/m 7 juni 2012.

Vervolg op volgende blz.
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O f f i ci ë l e me d e d e l in ge n e n b e k e n d ma k in ge n
Vervolg van vorige blz.
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan amsterdamseweg

Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Amsterdamseweg als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.
BPAdamseweg-VG01, gewijzigd vast te stellen. Wijzigingen ten opzichte van het
ontwerp bestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. Enkele tekstuele aanpassingen in de toelichting;
b. De toevoeging van een profielschets aan de toelichting;
c. De waterparagraaf.

ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerp bestemmingsplan Amsterdamseweg liggen met ingang van 23 maart
2012 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende
de openingstijden van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 21 maart 2012

ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan tOlhuissluis

toelichting
De Provincie Noord-Holland gaat de Tolhuissluis restaureren. Het bedieningsgebouw van de sluis dateert uit de jaren ’60. Het voldoet niet meer aan de moderne
(ARBO) eisen en moet vervangen worden. Er komt een nieuw bedieningsgebouw
dat voldoende werkruimte biedt aan zowel de mensen die de sluis bedienen als
alle benodigde apparatuur. Het geldend bestemmingsplan Landelijk gebied voorziet niet in een bestemming voor het bedieningsgebouw. Daarbij heeft het nieuwe
gebouw een groter ruimtebeslag dan het huidige gebouw. In opdracht van de Provincie wordt een nieuw bestemmingsplan “Tolhuissluis” opgesteld waarmee het
bedieningsgebouw planologisch mogelijk wordt gemaakt.
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Tolhuissluis” ligt vanaf vrijdag 23 maart 2012 tot en
met 3 mei 2012 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek,
Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek
en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad

zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 21 maart 2012

Verkeersbesluit braderie

Oude dorp
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde de Funmarkt-braderie op zaterdag 7 april 2012 mogelijk te maken, de wegen waarop de braderie
plaatsvindt af te sluiten voor alle verkeer, waarbij op de betreffende wegen tevens
niet mag worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door de Dorpstraat vanaf Prinses
Irenelaan (voorbij ingang parkeerkelder C1000), Marktplein, Wilhelminakade tot
Willem Alexanderpoort op zaterdag 7 april 2012 van 08.00 tot 19.00 uur gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of
trekdieren of vee, door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dit verkeersbesluit ligt, met tekening, tot en met 2 mei 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een
bezwaarschrift worden ingediend.
Verkeersbesluit wielerrOnde uithOOrn 2012

Oude dorp / thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde de Wielerronde Uithoorn 2012 mogelijk te maken, op zondag 9 september 2012 het parcours (start
en finish: Marktplein - net voor de Koningin Julianalaan, Stationsstraat; Admiraal
Tromplaan, Prinses Christinalaan, Prinses Irenelaan, Dorpsstraat) van 09.00 tot
16.30 uur af te sluiten voor alle verkeer, waarbij op deze wegen tevens niet mag
worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door op zondag 9 september 2012 het parcours van 09.00 tot 16.30 uur gesloten te verklaren voor alle bestuurders door
het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990. Dit verkeersbesluit ligt, met tekening, tot en met 2 mei 2011
ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

www.uithOOrn.nl
Te koop:
2 Auto dakdragers €20,-.
Tel. 0297-562864
Te koop:
6 Hoge houten eetkamerstoelen, vaste prijs €150,-.
Tel. 0297-522869
Gezocht:
Schildersezel, niet te duur. .
Tel. 0297-540317

Te koop:
2x Lattenbodems, niet verst.b.
€15,- p.st. z.g.a.n. Div. koperen ketels à €10,-.
Tel. 0297-566018
Te koop:
Caravan luifel nw. Starcamp-tourist €150,- en aluminium frame lefeler €25,-.
Tel. 0297-565219

Te koop:
Foodprocessor Kenwood multipro 1x gebr.
t.e.a.b.Kinderweefgetouw, weven tot 19 cm. Tel. 0297-786324
Te koop:
Wit ledikant met onderschuifbed (90 x 200 cm) €50,-. Moderne rode lak salontafel €25,-.
Tel. 0297-562801

Gevraagd:
Rommelmarktspullen wij komen het graag ophalen ook
kleine meubeltjes en fietsen.
Tel. 0172-538947
Aangeboden:
Trilplaat, z.g.a.n. vraagprijs €
50,-. Kinderstoel, ook te gebruiken als tafeltje en stoeltje Tel. 0297-566723

Te koop:
Ipad 2 met 3G, 6 mnd
oud €200,-.
06-28346578. Tel. 06-28346578
Te koop:
Fietsendrager Twinny Load.
Prijs €100,-. Tel. 0297-282350
Te koop:
Moederfiets met kinderzitje €125,-. Tel. 0297-786546

Te koop:
Magimix Nespresso apparaat. i.p.st. met stoompijpje, incl. 50 cups (5 strips) €
70,-. Tel. 0297-521526
Te koop:
Mooi Camille kinderledikant, vanille/beuken, 3 hoogten verstelbaar. I.p.st. €
100,-. Tel. 0297-540415

Gezocht:
Fototoestel Olympus analoog
Ik kom ze graag halen voor verzameling. Tel. 0297-540317
Te koop:
Tuinmeubel(geel) + 4 stoelen €200,-. Kinderledikant (wit) + matras €40,-.
Kinderstoel(wit) €15, wipstoel.
Tel. 06-20990809

Te koop:
Nieuwe top koffer voor
bromfiets, niet gebr. €20,-.
Tel. 06-51662972
Gevraagd:
Voor museum De Bus, spullen van Maarse en Kroon.
Tel. 0172-539168
*Gevraagd:
DE punten. Tel. 06-15390436

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

goede landelijke score voor
het loket Wonen, Welzijn en
Zorg Aalsmeer - Uithoorn

Kwijtschelding
gemeentelijke belastingen
en heffingen

Het loket Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ),
het Wmo-loket van Aalsmeer - Uithoorn,
scoort een 20e plek op de Wmo-loket top
100. Dit is de hoogste score binnen de regio
Amstelland-meerlanden.

onlangs heeft u de aanslag van de gemeentelijke belastingen ontvangen. Als u niet of
met moeite de gemeentelijke belastingen
kunt betalen in verband met uw inkomen,
kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 2011.

Stichting VraagWijzer Nederland heeft voor de
derde achtereenvolgende keer een Top 100 van
Wmo-loketten opgesteld. Alle gemeenten van
Nederland zijn benaderd en 26 andere organisaties. Uiteindelijk hebben 202 gemeenten en
organisaties de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld.
Gemeenten en loketten in Nederland zijn voortdurend in ontwikkeling. Naast vragen over de
algemene dienstverlening van het loket, zijn
dit jaar ook vragen gesteld over de Kanteling.
De werkwijze van de Kanteling gaat uit van
de eigen verantwoordelijkheid van de burger.
Daarna van de mogelijkheden binnen het sociale netwerk en de collectieve/algemene voorzieningen binnen de gemeente. Wanneer deze
mogelijkheden geen oplossing bieden, komt het
verstrekken van individuele voorzieningen aan
bod op basis van individueel maatwerk.
De Kanteling zal de komende jaren een grote
rol blijven spelen in de werkwijze van de Wmoloketten. Het Loket WWZ werkt sinds januari
2010 gekanteld. We zijn trots op een 20e plek,
maar blijven de dienstverlening de komende tijd
verbeteren.
Heeft u vragen? Het Loket WWZ is iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 bereikbaar op tel. 0297513131.

Start klanttevredenheidsonderzoek
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Aalsmeer en Uithoorn

in april start de g2, het samenwerkingsverband van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn, met een klanttevredenheidsonderzoek over de dienstverlening van het loket Wonen, Welzijn en Zorg.

Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg biedt
ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon.
Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig, anderen hebben hulp nodig om het huishouden
te voeren. Deze ondersteuning vindt
plaats in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De G2 vindt het belangrijk om te weten
wat cliënten van de dienstverlening van
het loket vinden. Wat gaat er goed en
wat kan er beter. Daarom voert de G2
samen met een onafhankelijk bureau,
SGBO, een onderzoek uit. Het onder-

zoek betreft een schriftelijke enquête,
waarin vragen worden gesteld over verschillende aspecten van de ondersteuning. De enquête wordt in april 2012
verstuurd aan ongeveer 1.200 willekeurig gekozen cliënten in gemeente Aalsmeer en Uithoorn. Naar verwachting
worden de uitkomsten van het onderzoek in de zomer bekend gemaakt.
Wij hopen dat u, als u een vragenlijst
ontvangt, de tijd zult nemen deze in
te vullen en in te sturen. De G2 heeft
immers de mening van de cliënten nodig
om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften.
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij Judith Ottenheym, beleidsmedewerker Wmo-voorzieningen van de G2, tel. 0297-513278.
Voor vragen over ondersteuning kunt u
terecht bij het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg. De contactgegevens vindt u links
op deze pagina.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt,
hangt af van uw financiële omstandigheden.
Hierbij is de gemeente gebonden aan de Rijksnormen die afhankelijk zijn van de gezinssamenstelling. Bij de bepaling of u in aanmerking
komt voor kwijtschelding wordt onder ander
gekeken naar de waarde van een auto die in
uw bezit is, het vermogen (waaronder bank- en
girosaldi maar ook de waarde van levensverzekeringen, antiek, vorderingen en overige bezittingen e.d.) en het netto besteedbare inkomen
en de leefsituatie.
Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en
rioolrechten. De gemeente Uithoorn verleent
geen kwijtschelding voor hondenbelasting.
Indien u geen bijstandsuitkering ontvangt en
toch van mening bent recht te hebben op kwijtschelding dan kunt u contact opnemen met
afdeling Publiekszaken (tel. 0297-513111)
of de afdeling Ondersteuning/ Financiën (tel.
0297-513182 of 513954).
Vragen over kwijtschelding kunt u stellen aan de
medewerkers van beide hierboven genoemde
afdelingen. Zij staan u graag te woord.
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Is uw huisdier zoek?

informAtief
coLofon
sinds 1888

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

DoktersDiensten

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Open Huis Weekend op 23, 24 en 25 maart

Lente inspiratie bij
Ambiance Zonwering

Nieuwste snufjes
Vorig jaar was het Open Huis Week-

end een groot succes. Dus gaat
Ambiance Zonwering op herhaling. Tijdens het weekend worden de nieuwste snufjes in terrasoverkappingen en zonwering gedemonstreerd. Hoe houden we de
zon buiten? En hoe temmen we op
het terras op hete dagen de zon?
Het wordt door de deskundige adviseurs van het Hilversumse bedrijf
haarfijn uitgelegd.
Vrijblijvend
Het bijwonen van de demonstraties is geheel vrijblijvend. Kom
dus gerust langs tijdens het Open
Huis Weekend, komende vrijdag of zaterdag maar ook op zondag 25 maart van 11.00-17.00 uur
om u te laten verrassen en inspireren door de ideeën van hun adviseurs. Locatie: de showroom van
Ambiance aan de Nieuwe Havenweg 5 in Hilversum. Zie ook:
www.ambiance-zonwering.nl

VMB helpt vermissing
jongens oplossen
Regio - In de nacht van 15 op 16
maart jl. heeft de alerte reactie van
één van de mobiele surveillancegroepen van VMB Security & Services geleid tot het oplossen van een
vermissing van twee minderjarige
jongens.
De surveillant meldde de politie dat
hij tot twee keer toe twee jongens
slapend en onder invloed van verdovende middelen in het pinhokje van de Rabobank in Uithoorn
had aangetroffen. Bij terugkoppeling van de politie bleek dat het om

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

APotHeek

www.mEErBoDE.nl

Regio - De lente kondigt zich voorzichtig aan. De zon kruipt uit haar
schulp. Alle reden voor Ambiance
Zonwering om op 23-24 en 25 maart
een Open Huis Weekend te organiseren. Drie dagen lang vol demonstraties en inspiratie, waarop belangstellenden zich kunnen oriënteren op alle mogelijkheden op het
gebied van zonwering, raamdecoratie en woninginrichting. Ambiance
Zonwering is al jaren dé specialist in
buitenzonwering, binnenzonwering,
en terrasoverkappingen. Het Hilversumse bedrijf staat voor deskundig
advies en een ruim assortiment. Van
klassiek tot modern. Van handmatig
tot elektrisch. Serre- of balkonbeglazing nodig? Jaloezieën of horren?
De hoogwaardige collecties die Ambiance voert bieden voor ieder wat
wils en voor elk een eigen sfeer.

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

Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

jongens van respectievelijk 15 en 16
jaar ging. Eentje uit Mijdrecht en de
ander uit Kudelstaart. Beiden waren
sinds enkele dagen als vermist opgegeven en zijn meegenomen naar
het bureau voor verhoor.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Mijmeringen

Vermist:
- Amstelhoek, Mijdrechtse Zuwe: rood-beigeachtig middelgroot
tam konijn.
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met
lange haren en pluimstaart met ringen; de kater heeft
gekleurd bandje om.
- Uithoorn, Zegge: zwart-witte poes; zij is stevig en heeft witte
voetjes en zwarte stip op neus.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl
onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
Gevonden:
- Mijdrecht, Viergang: tamme valkparkiet.
- Vinkeveen, afslag N201: rode kater met witte bef en sokjes
voor en achter; hij heeft witte ringen in staart.
- De Kwakel, Kerklaan: zwarte kat; hij heeft een ontstoken oog.
- Vinkeveen, Achterveld: witte jonge poes.
- Waverveen, Hoofdweg: poes, zwart-wit; rug is zwart en buik is wit.
- Wilnis, Bovendijk: witte kat met zwarte oren en neus.
- Mijdrecht, N201 Tienboerenweg: zwart-witte kat; rug zwart
en buik wit.
- Uithoorn, Gospariflat: rood-witte kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.’s....

LENTE in de polder van Uithoorn
Uithoorn - “Juffrouw
Loes, die woont in
het Beloofde Varkensland, ging donderdagochtend 15
maart op stap. Over
dijken en door sloten op zoek naar een
leuke man. Genoeg
leuke mannen, die
het parkeerterrein bij
de De Gasperiflat aan
het bestraten waren.
Ook nog aardige politieagenten die een kijkje kwamen
nemen. Maar helaas, Juffrouw Loes
werd onverrichterzake door de
mensen van het Beloofde Varkensland weer opgehaald. Met behulp
van veel overredingskracht en ontbijtkoek werd zij in de bus geladen
terug naar de boerderij”.
E. Henraat uit Uithoorn

Verkopers
Door Flavoring
Het is een apart soort slag, de verkoper. Ik heb het dan niet over mensen die in de winkel staan, zoals de supermarktcaissières en vakkenvullers. Nee, ik bedoel de verkopers in een showroom, de mensen die
echt hun waar aan de man of vrouw moeten brengen. In mijn beleving gaat het dan meer om grote zaken, zoals de aanschaf van een
keuken of auto. Deze twee voorbeelden zijn dan ook meteen een
schot in de roos, de nachtmerrie van menigeen.
Ooit wel eens door een showroom gelopen en dat er dan zo’n verkoper op je af komt? Je herkent ze van verre, goedkoop pak, foute stropdas en een niet gemeende glimlach op het gezicht. Met een
vlotte babbel proberen ze je te interesseren tot een mogelijke aanschaf van hun product. Mocht je inderdaad interesse hebben dan
volgt een groot toneelstuk bestaande uit 3 bedrijven. Eigenlijk zit je er
dan al midden in, want het eerste bedrijf is net opgevoerd. Wat volgt
is het samenstellen van je ideale keuken of auto en het maken van de
offerte onder het genot van een lauw bakkie koffie uit de automaat.
Daarna volgt de grote finale. De gemiddelde verkoper zal met trots
zijn beeldscherm naar je toe draaien alsof hij hoogstpersoonlijk een
onweerstaanbaar aanbod doet. Maar dan begint het spel pas, want
dan beginnen de onderhandelingen.
Bovenstaande heb ik zelf weer even mogen ervaren, omdat ik de afgelopen weken een aantal autoshowrooms bezocht in de regio. Ik
was op zoek en vast van plan om het serieus aan te pakken en meerdere auto’s te proberen en te vergelijken om op deze manier tot een
goede aankoop te komen. De eerste keer was meteen al raak. Meneer de autoverkoper sprak niet mij aan, maar mijn vader die met me
mee was. Dit is het eerste minpunt dat je kunt scoren als verkoper, de
verkeerde persoon aanspreken. Maar goed, ik was op een missie, dus
ging ik met mijn vader een proefritje maken. Na de rit kwamen we terug en was het tijd voor het tweede en derde bedrijf, het maken van
de offerte en het tonen ervan. Hier scoorde de verkoper het volgende
minpunt, hij maakte een heel scherpe offerte, voor hem in ieder geval!
Dan is het voor mij klaar en gelukkig ben je als consument helemaal
niet afhankelijk van een specifieke leverancier.
Sterker nog, het is heel goed om alles te vergelijken. Normaal hou ik
niet zo van dat vergelijken, maar dan hebben we het over mensen. Als
het gaat over goederen dan is het juist heel verstandig. Het verschil
tussen de diverse dealers voor de inruilwaarde van mijn auto was
enorm, tussen de twee uitersten zat een bedrag van bijna 2000 euro.
Tel uit je winst van het vergelijken. Ik bekijk dan ook vooral de cijfers
onder aan de streep. Wat moet er bijbetaald worden en hoeveel auto krijg je daarvoor terug?
Nu beschrijf ik hier een gemiddeld, ietwat sarcastisch beeld dat ik
heb van de verkoper in het algemeen. Maar in de afgelopen weken
ben ik gelukkig ook de andere verkopers tegengekomen. Verkopers
die wel een redelijke offerte maken, met je meedenken en je de ruimte geven om tot een beslissing te komen. Ik ben er nog niet uit, dus ik
denk dat ik zo maar weer even een nieuwe showroom aan mijn lijstje ga toevoegen. Dus verkopers, pas maar op, ik kom eraan. Signalement: vrouw, alleen en vast van plan om een goeie deal te maken.

Parende ooievaars aan de Boterdijk
Uithoorn/De Kwakel - Op maandag 12 maart ging ik weer even mijn
rondje doen met de camera.
Natuurlijk ging ik ook even kijken
bij het ooievaarsnest. Gelukkig zaten
beide ooievaars op het nest, want
het wil nog weleens dat het mannetje op pad is. Deze loopt vaak te
struinen tussen het riet op zoek naar
kikkertjes bij de Boterdijk. Na niet
al te lange tijd kwam er actie in het
nest. Wat is het toch geweldig om dit
te mogen aanschouwen.
Dinsdag 13 maart weer even terug
ondanks het grauwe weer. Komt
daar het mannetje aanvliegen met
allemaal takjes in zijn bek. Dat heb ik nog nooit gezien in al die jaartjes dat
ik de ooievaars volg.
En nu maar weer wachten op de kleintjes wat nog wel even zal duren. Ik kijk
er nu al naar uit.
Wil je meer zien op mijn site: ladysunshine.punt.nl, dan ben je van
harte welkom!
Petra Hoogendoorn

Eerste communicanten
presenteren zich in De Burght
Uithoorn - Traditioneel stellen de
kinderen die zich voorbereiden op
het ontvangen van de eerste communie zich enkele weken voor dit
feest voor aan de parochie.
Deze voostellingsviering is een van
de hoogtepunten in de voorbereiding. Een spannend moment, want
de kinderen komen een voor een
naar voren en krijgen de microfoon aangereikt om iets over zichzelf te vertellen. Het ging iedereen
erg goed af!
In een feestelijke viering, die muzikaal werd opgeluisterd door de
zang van kinderkoor Op-Maat én
Jongerenkoor Debuut, verhaalde diaken Jo Huijgens over het belang

van anderen helpen, soms zelfs jezelf wegcijferen. Het thema van de
viering: ‘Stel je voor’ werkte twee
kanten op: de parochie is trots op
het feit dat ondanks teruglopend
kerkbezoek opnieuw maar liefst 22
kinderen meedoen aan de voorbereiding voor de communie. Maar tevens werd de fantasie geprikkeld:
stel je voor dat… waarbij diverse
scenario’s werden geopperd. Om
zelf verder in te vullen.
De Eerste Communieviering is op
zondag 20 mei aanstaande om
10.00 uur in De Burght, de parochiekerk aan het Potgieterplein. Iedereen is bij deze uitgenodigd!
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Klimaatstraatfeestinformatiemiddag
Flevomeer zeer geslaagd
Uithoorn – Afgelopen zaterdagmiddag 17 maart organiseerden bewoners van Centraal Wonen Uithoorn een klimaatstraatfeestinformatiemiddag.
Alle bewoners van de Flevomeer zijn
met een flyer en informatiebrief uitgenodigd om deel te nemen aan de
verschillende activiteiten. Je kon je
bandenspanning laten meten. Met
maar liefst 8 fietsenpompen konden de banden van fietsen en auto’s worden opgepompt. De juiste
bandenspanning kost immers minder energie.
Pim de Haan had zelf een uitgebreid
informatiebord gemaakt waarop te
lezen was waar je benzine allemaal

naar toe ging. De bandenspanning
bleek slechts een klein gedeelte van
de energiebehoefte te bepalen.
Harder rijden, zware en grote auto’s
zijn echte energieverslinders.

Daar was een korte film uit Rotterdam te zien van Joanne Oussoren
over het belang van het organiseren van allerlei activiteiten in de wijk
voor een beter klimaat.

vomeer ook nog ex aequo de Groene Goudstaaf te winnen. 5000 extra
punten voor het eventueel winnen
van een barbecue van de klimaatwedstrijd op zaterdag 12 mei 2012.

Kinderen genoten van poppenkastspel van Jan Klaassen en Katrijn.
Katrijn wist de fietsendief te pakken en kreeg een beloning van Oom
Agent.

Plannen
Bewoner Frans Hakkemars vertelde
over zijn plannen om zonnepanelen
aan te schaffen.
Bezoekers konden gelijk kennismaken met het project Centraal Wonen,
waar onder andere door het delen
van de wasmachines en de droogtrommels energiezuinig en klimaatbewust wordt geleefd. Door het organiseren van de klimaatstraatfeestinformatiemiddag wist de Fle-

Flevomeer wil graag bij de 25 beste
straten van Nederland eindigen om
zichtbaar te zijn op de eerste pagina
van het scorebord.
Zondagavond hadden 16 bewoners
van de Flevomeer zich aangemeld
voor het klimaatstraatfeest. Daarmee staat de Flevomeer nu op de
eerste plaats in de gemeente Uithoorn en landelijk op de 37e plaats
met bijna 30.000 punten. Punten verdien je als je klimaatbewust

Ze wilde eerst een vaatwasser kopen maar besloot op het laatst toch
zonnepanelen aan te schaffen.
Binnen kregen de bezoekers een
kopje thee of koffie en voor de kinderen was er limonade.

actie voert in je eigen huis, met
je buren en in je omgeving (school,
woningbouwcorporatie en gemeente). Wethouder Ria Zijlstra was ook
op bezoek en beloofde de deelnemers een extraatje als ze een barbecue winnen op zaterdag 12 mei.
Alle bewoners van de Flevomeer
worden nog eens extra geadviseerd

zich in de komende twee weken
aan te melden. Als iemand zich de
komende twee weken (dus tot 31
maart) nog wil aanmelden voor de
klimaatstraatfeestwedstrijd krijg je
een bandenspanningsmeter gratis
thuisgestuurd. Dit geldt overigens
voor alle deelnemers aan het klimaatstraatfeest, ook als je de enige
deelnemer in je straat bent.

Brede school Legmeer maakt schoon
Uithoorn - Tijdens ‘de Week van
Nederland Schoon’ komen duizenden vrijwilligers in actie om samen
hun leefomgeving schoon te maken. Ook de leerlingen van de Brede school Legmeer kwamen dinsdag 13 maart in actie! Met in de
linkerhand een vuilniszak en in de
rechterhand een prikstok gingen de

leerlingen enthousiast de wijk in om
daar het zwerfafval met elkaar op te
ruimen.
De schoonmaakochtend rondom
de Brede school Legmeer werd geopend door wethouder Ria Zijlstra
van de gemeente Uithoorn, die zelf
ook nog even een handje meehielp.

De leerlingen van basisscholen de
Dolfijn, de Kwikstaart, Toermalijn en
de Tra haalden het zwerfvuil weg op
het schoolplein, in het speelbos en
in de buurt van de school. ‘Je kon er
van alles vinden, van lege cola blikjes tot lege zakjes paprika chips. Het
is echt ongelofelijk wat mensen allemaal weggooien. We vonden zelfs

een briefje van vijf en tien euro!’,
vertelden Safira en Joy uit groep 8
van basisschool Toermalijn.
Na deze geslaagde ochtend, waarbij
de leerlingen gezamenlijk de handen uit de mouwen hebben gestoken, is het rondom de Brede school
Legmeer weer lekker schoon.
Volgend jaar weer!
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Lekker snuffelen in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Afgelopen zaterdagmiddag 17 maart vond de succesvolle tweedehandskinderkleding- en
speelgoedbeurs in Uithoorn plaats.
Kinderen, ouders en grootouders
konden volop grasduinen in het gezellige Buurtnest. Er werd heel positief gereageerd op de aangeboden
leuke spullen en goede kleding. Er
kon volop gekozen worden uit veel
artikelen en allerlei maten kleren
tegen redelijke prijzen. De verkoop
ging lekker vlot in een gemoedelijke
sfeer. Alle bezoekers van de beurs
reageerden enthousiast.
De organisatie was in handen van
Stichting Cardanus en de vrijwilligers en beheerder Edwin Konijn
kunnen met een goed gevoel terugkijken op het initiatief.

Prachtig optreden van Saskia en Serge
en ‘Dorus’ tijdens de Senioren Dag 2012
Uithoorn - Ook dit jaar zat de sfeer
er direct goed in op de jaarlijks terugkerende
Lions-Seniorendag.
Mede door het gevarieerde en prima optreden van het artiestenpaar Saskia en Serge en de perfect
nagespeelde Dorus werd het een
sfeervolle happening.

Kwakelse Katholieke Bond
van Ouderen naar Schiphol

De zaal was goed gevuld met louter enthousiaste senioren. Door de
prima inzet van Dansschool Colijn was het totale programma weer
een gezellig uitje voor onze ‘gouden’
dorpsbewoners.

Klok-vooruit-concert Tavenu

De Kwakel – Afgelopen donderdag 15 maart is een kleine groep KBO-ers op excursie geweest naar Schiphol waar
ze door Kwakelaar Anton Meijer, die werkzaam is op Schiphol, zijn rondgeleid. Anton liet ze plekken zien waar je
anders nooit komt. Al met al een gezellige en leerzame middag. Bedankt Anton, namens de deelnemers!

Gratis computerles

De Kwakel - Op zondag 25 maart
geeft Tavenu een koffieconcert
met de slagwerkgroep en de steelband in het Dorpshuis De Quakel.
Om 12.00 uur begint de slagwerkgroep onder leiding van Michiel van
Putten. Er worden nummers gespeeld met melodisch slagwerk, zoals Peter Gunn en Summer Nights
en ook Between Irish coffee & English tea. De ritmische slagwerkers
showen hun vaardigheden in o.a.
Stacked Tune en Hazzle Dazzle. Als
klapstuk doen zij Spanish clapdance.Na een kort changement ver-

Uithoorn - Deze eerder in de Meerbode aangekondigde gratis les door SeniorWeb DRV wordt gegeven volgende week dinsdag 27 maart in ‘t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan 59.
Eerder al meldden zich zo’n dertig gegadigden. Zij allen zijn hierbij uitgenodigd om die les bij te wonen. De
les begint om 14.00 uur. Mocht er nog meer belangstelling zijn, iedereen is welkom, maar let op: vol=vol!

Volgende week een gezellige
knutselmiddag op kinderboerderij!
volgt de steelband van Tavenu het
programma. Als u in de stemming
bent, kunt u een dansje wagen op
de steelbandmuziek of gewoon lekker luisteren naar bekende melodieën of meeswingen met de gezellige muziek. U bent van harte uitgenodigd om het concert bij te wonen in het dorpshuis De Quakel aan
de Kerklaan 16. Het slagwerkconcert begint om 12.00 uur en de toegang is gratis. Kijk ook op de site:
www.tavenu-dekwakel.nl en/of op
www.steelband-tavenu.swingt.nl.

Uithoorn - Woensdag 28 maart is er
weer een gezellige kinderknutselmiddag op kinderboerderij de Olievaar in Uithoorn. De kinderen gaan

van 13.30 tot 15.30 uur een kijkdoos
knutselen. Als zij het leuk vinden
kunnen zij ook geschminkt worden en natuurlijk is er drinken met

een klein zakje snoep. Met de huifkar kunnen rondjes gereden worden door het Libellebos. De kosten
voor deze heerlijke middag bedragen twee euro per kind. De schoenendozen die gebruikt gaan worden zijn beschikbaar gesteld door
schoenenwinkel Nelson in het centrum van Uithoorn.

Gratis softbalclinic bij Honken softbalvereniging Thamen
Uithoorn - Op zaterdag 24 maart
organiseert Honk- en softbalvereniging Thamen een gratis softbalclinic
voor meiden vanaf 12 jaar met interesse in softbal. Softbal is een veelzijdige sport waarbij techniek, tactiek en teamspirit erg belangrijk zijn.
Tijdens de clinic zullen diverse aspecten van de sport aan bod komen,
zoals gooien, vangen, fielden en natuurlijk ook slaan. De clinic vindt
plaats op zaterdag 24 maart as. van
13:30 tot 15:30 uur op ons complex
aan de Vuurlijn 24 te De Kwakel.
Naast de clinic vindt die dag ook het
Vuurlijntoernooi van de heren softballers plaats. Dus je leert die dag
niet alleen de verschillende technie-

ken van het spel, maar je kunt ook
kijken naar een wedstrijd en direct
de gezellige sfeer ervaren. De honken softbalvereniging Thamen bestaat in 2012 50 jaar en in het kader
daarvan zijn diverse evenementen
gepland. De competitie start vanaf vrijdag 13 april en daaraan gaan
22 teams deelnemen. Ook in andere groepen is nog steeds plek voor
nieuwe leden.
Lijkt softbal jou ook een leuke
sport? Kom dan naar de clinic op 24
maart of kom een keer gratis meetrainen. Kijk voor meer informatie op
www.thamen.info of e-mail naar de
technische commissie technischecommissie@thamen.info

Een verdiend gelijkspel
voor Legmeervogels A1
KDO JG1 wint clinic AJAX
De Kwakel - G-voetbalelftal KDO
JG1 heeft Clinic van de jeugdtrainers van Ajax op het trainingcomplex de Toekomst gewonnen.
Op 1 april aanstaande organiseren
AEGON en Fonds Gehandicaptensport voor 4
G-voetbalelftallen een unieke voetbalclinic. De voetbalclinic staat onder leiding van jeugdtrainers (onder
andere Brian Roy en Heini Otto)van
Ajax en vind plaats op het trainingcomplex de Toekomst van Ajax. Na
de clinic is KDO JG1 te gast in de

Arena bij de wedstrijd AJAX-Heracles.
Uit meer dan 60 inschrijvers is KDO
JG1 geselecteerd bij de laatste 10
kanshebbers. Van de 10 G-voetbalelftallen konden er 4 G-voetbalelftallen een plaats verdienen door zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
Er werd gestemd op filmpjes van elk
team op de site van Aegon. Op het
filmpje van KDO JG1 is maar liefst
2109 keer gestemd. Dit bleek voldoende voor de 4e plaats met 10
stemmen meer dan FC Uitgeest.

De spelers en trainers van KDO
JG1 willen daarom iedereen bedanken die ons hebben gesteund en op
ons heeft gestemd. Na de clinic zullen we laten weten welke ervaring
de spelers hebben opgedaan. Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.
G-voetbal is bedoeld voor mensen
die door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd
zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Meer informatie is verkrijgbaar
bij KDO via website www.kdo.nl of
relekx@gmail.com

Uithoorn - Beide teams begonnen behoorlijk gehavend aan de
strijd, Legmeers tegenstander miste 5 basisspelers, en Legmeervogels
A1 miste (Vince, Robert en Quincy).
Daarvoor in de plaats deden (Gino, Sander en Noud mee). Gelukkig was Guido weer van de partij
en Sven op doel. Ook de warmingup was beter verzorgd dan vorige week. Het A1-team kwam goed
uit de startblokken, en probeerden
via de flanken een opening te ceeeren. Via de nr.12, hun rechterspits,
kregen de bezoekers toch de beste
mogelijkheden, 2x maal een duel 1
op 1 maar Sven voorkwam met prima reddingen een achterstand. Rowen ging goed door op rechts maar
Klaas kon de bal helaas niet goed
inschieten. In de 43e minuut ging
het fout, rechts achterin een communicatiefout? Tussen Sander en

Sven, wie doet wat..? en uiteindelijk
ging de bal er toch in 1-0, dat was
balen. In de rust aangegeven dat de
Uithoornse tegenstander een slimme “counterploeg is “en hoe de Uithoornaren daar op moesten anticiperen. Een paar omzettingen aan
de rechterkant. Tom viel uit en Vince was zijn vervanger. Met meer
druk naar voren en wisselingen in
de voorhoede, Sven naar de buitenkant en Jessine in de spits gingen zij
op jacht naar de gelijkmaker. In de
63e minuut een terugspeelbal door
OG op de keeper, Legmeersvogels
kreeg een indirecte vrije trap rand
vijf meter!!. Iedereen van de tegenstander in het doel maar... helaas
het werd géén goal. Ook hun spits
bleef gevaarlijk maar een tweede
doelpunt tegen bleef uit. Vanaf 15
minuten voor het einde dan maar
op 1:1 spelen, Gino schoof door en

Sander kreeg nog een dot van een
kans, een afstandsschot dat niet
kon missen! Helaas werd dit keiharde schot toch door de keeper gestopt. De spelers van Onze Gezellen
holden achteruit en men verdedigde met man en macht. In de 89e minuut een vrije trap op rand 16 meter, via Sven een voorzet en Jessine kopte met zijn oor... de verdiende
gelijkmaker in 1-1. Een terechte uitslag. De stand in de competitie blijft
onveranderd. OG blijft 3e en Legmeervogels 4e, met 1 punt minder.
Voor de periodetitel staat Legeervogels A1 2e achter RODA. Als ze
van Velsen komende zondag punten
weten te pakken maken ze een goede kans om alsnog in deze serie periodekampioen te worden.
Zondag wacht thuis Velzen de nummer twee om 14.00 uur.
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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.

‘Service’-taxi
Als MS patiënt krijg je te maken met allerlei voorzieningen voor gehandicapten. Sommige dingen
zijn prachtig, maar er gaat ook wel eens wat mis.
Prachtig is dat ik nog steeds kan werken, inmiddels ruim zeventien jaar na de diagnose. Een compliment voor m’n werkgever (het VeenLanden College in Mijdrecht/Vinkeveen). Ik heb ook een auto waar ik met elektrische rolstoel achter het stuur
kan zodat ik me zelfstandig kan verplaatsen. Heel
mooi, maar dan moet alles het wel doen natuurlijk. Op een zeker moment gaat er iets kapot aan
de rolstoel.
Het probleem is dat ik dan niet meer kan autorijden, want de vervangende stoel die ik nu heb
kan ik niet vergrendelen in de auto. Dan maar met
de regio-taxi, soms ook wel service-taxi genoemd.
Helaas gaat daarbij nog wel eens wat mis.
Op een vrijdagmiddag zat ik te wachten, maar op
de afgesproken tijd komt er geen taxi. Je moet altijd met een kwartier marge rekening houden,
dus na een kwartier/20 minuten maar eens gebeld naar de centrale. De taxi bleek al op school
geweest te zijn, maar ik was ‘onvindbaar’, terwijl
ik toch gewoon in de hal had zitten wachten. De
chauffeur is misschien naar binnen gelopen en
heeft het aan een leerling gevraagd die het ook
niet wist of gewoon geen zin had om te zoeken en
is toen meteen maar weer weggegaan. Ze kunnen je dan wel opnieuw inplannen, maar dan moet
je weer een uur wachten. Al met al duurt het dus
ruim anderhalf uur voordat je gehaald wordt.
Toegegeven, zondag naar de kerk ging het wel
goed, wat gelukkig ook wel eens voorkomt.
Toen maandag. Op maandag werk ik ’s morgens in
Mijdrecht en ’s middags in Vinkeveen.
Eerst een rit geboekt van Kudelstaart naar
Mijdrecht. Geen probleem.
“Wilt u ook een terugrit afspreken ?”, vraagt de juffrouw aan de telefoon. “Nee”, zeg ik, “ik wil om
half een van Mijdrecht naar Vinkeveen”. “Dat kan
helaas niet”, zegt ze, “dat zal wel buiten de regio
vallen”. “Waarom niet?”, zeg ik, ”Ik ben wel vaker

met jullie taxi naar Vinkeveen geweest”. Ze kan het
niet inboeken. Ik zou wel eerst van Mijdrecht terug
naar Kudelstaart kunnen gaan en dan weer van
Kudelstaart naar Vinkeveen. “Logisch toch???”
Gelukkig komt het ook wel eens voor dat het juist
goed uitkomt dat de taxi te laat is. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld. Ik ging naar een gospelconcert in de Meerkerk in Hoofddorp. Toen ik de reis
boekte hadden ze gevraagd hoe laat ik terug wilde. Omdat ik wist dat die vraag zou komen, had ik
aan iemand gevraagd van de organisatie hoe laat
het afgelopen zou zijn. “Nou, reken maar 10 uur/
kwart over tien” werd er gezegd. Dus de terugrit maar voor half elf besteld. Toen ik in de zaal zat
bleek echter dat de pauze om kwart voor tien begon. Dat zou dus vast weer misgaan met de tijd. Ik
bedacht toen maar in de hal te gaan zitten, zodat
ik niet ‘onvindbaar’ zou zijn en de taxi misschien
zou vertrekken zodat ik dan weer heel lang zou
moeten wachten. In de hal raakte ik aan de praat
met een meisje van de kerk die ik vertelde waarom ik daar zat.
“Ik wil het ook wel voor U in de gaten houden” zei
ze,”dan roep ik u wel als de taxi er is en dan kunt
u nu weer naar binnen”. Ik geef haar m’n mobile
telefoon waarop je gebeld wordt als ze er aan komen. Inmiddels had ik ook Piet, de vroegere conciërge van mavo “de Wiekslag” in Aalsmeer, waarbij ik dertien jaar gewerkt heb gezien en die ik
waarschijnlijk al zo’n 19 jaar niet gesproken had
ontmoet en we hebben een gezellig gesprek gehad. Ik ben de zaal weer ingegaan en om 10 voor
half elf staat het meisje naast me en zegt: “Er is
gebeld dat het wat later gaat worden, ze denken
een uur of elf.”
Het concert gaat verder en even voor elven wordt
het laatste nummer ingezet. Als ik naar de uitgang
ga staat de taxi voor de deur en ik heb het hele
concert kunnen bijwonen.
Henk Kniep, Kudelstaart

Eerste examen voor
VLC’ers zit er weer op
De Ronde Venen - Vorige week
dinsdag zaten 50 leerlingen van het
VeenLanden College nagelbijtend
klaar voor het examen boekhouden, een record. Nu het VeenLanden College VECON gecertificeerd
is willen veel leerlingen voldoen aan
de eisen voor dit diploma. Dit examen boekhouden is daar onderdeel van. Tussen 14.00 en 17.00 uur
werden de examenkandidaten bevraagd over boekhouden, nu is het
afwachten geblazen op de uitslag.

De Ronde Venen - Vorige week
presenteerden de leerlingen VWO6
van het VeenLanden College hun
examenopdracht, het zogenaamde
profielwerkstuk. Vaak alleen maar in
een aantal gevallen ook in tweetallen lieten ze zien waar ze de afgelopen maanden druk mee zijn geweest. Afhankelijk van het gekozen afstudeerprofiel (economie en
maatschappij, natuur en techniek,
cultuur en maatschappij of natuur
en gezondheid) hadden ze onderwerpen gekozen waart ze feeling
mee hebben.
41 Onderwerpen
Zo waren er onderwerpen met titels
als: Wanneer ligt Amersfoort aan
zee? (Martijn de Jong), kindertaalverwerving (Kim v.d. Weijden), lo-

maar ook: struikelen, het staat of
valt met balansherstel (Lennart Keizer en Michael Gering), de Vietnamoorlog (Anh Tran), en vele tientallen
andere onderwerpen.
Roel Mouris en Stèfan van Velsen
presenteerden hun tweetraps waterraket, imposant!

anwords (Jelle Turkenburg), millenniumdoelen Tanzania (Nikki Blom)

H5 en M4
Ook HAVO 5 en MAVO 4 (sectorwerkstuk genoemd) gaan binnenkort hun eindwerkstukken presenteren, ook hier zullen prachtige onderwerpen de revue passeren.
Voordat de presentaties plaats kunnen vinden hebben docenten en
leerlingen zich uitvoerig verdiept in
het onderwerp en elkaar daarin beter gemaakt.

Wethouder helpt mee met NL DOET
Uithoorn – Vorige week zaterdag
17 maart deed Scouting Admiralengroep Uithoorn mee aan de landelijke actie NL DOET. In het hele
land dragen allerlei vrijwilligers een
steentje bij. Zo hielp ook een wethouder mee bij Scouting Admiralengroep. Twintig vrijwilligers totaal
hebben het clubhuis en het wachtschip een likje verf gegeven. Het
resultaat mag er wezen. NL DOET
wordt georganiseerd door het Oranjefonds. Het beschermpaar van het
Oranjefonds is Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima. Zij hielpen
dit jaar bij een scoutinggroep in
Leidschendam.
Dit is niet zo gek aangezien Prinses
Maxima ook beschermvrouw is van
Scouting Nederland. Scouting Admiralengroep Uithoorn is een vereniging voor de jeugd. Kinderen
van 6 t/m 21 jaar worden elk weekend met de leukste activiteiten vermaakt. De combinatie tussen activiteiten op het land en op het water
maakt de Admiralengroep vrij uniek
in Uithoorn. Van spelletjes doen tot
knopen, van varen tot kamperen,
van koken tot knutselen, van gezelligheid tot leerzaam.
De vereniging heeft een wachtschip
van 36 meter lang. Het schip ligt
naast het Stiltemonument en Thamerkerk in de Amstel. In dit schip
zitten twee lokalen waar de oudere jeugd in het weekend verblijft.
Vanaf dit schip wordt ook gestart
met varen. De kleinere boten, lelievletten genoemd, liggen gemeerd

aan dit schip. Wachtschip Olympus
wordt ook bijna elk jaar gebruikt als
kamplocatie in de zomer. Daarom is
de scoutinggroep blij dat door NL
DOET hun schip erg is opgeknapt.
Door de vele aanmeldingen van vrijwilligers, onder wie wethouders en

enthousiaste ouders, was het mogelijk om ook klussen aan het clubhuis
te voltooien. Zo zijn er kozijnen en
deuren geschilderd en is de regengoot gerepareerd. Scouting Admiralengroep Uithoorn wil iedereen die
heeft geholpen van harte bedanken.

De Zonnebloem gast aan
tafel bij KPMG

Met dit examen, twee maanden voor
de start van het centraal schriftelijk
examen, hebben de kandidaten een
goede warming-up gehad.

Corry Moen veertig jaar in
actie bij Lotus kring Uithoorn
Regio – Vorige week donderdag 15
maart was het feest bij de Lotusvereniging in Uithoorn. Corry Moen
uit Mijdrecht werd deze dag gehuldigd, omdat zij 40 jaar actief lid is
van de vereniging. De Lotus (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding
Slachtoffers) stelt zich als doel om
als slachtoffer bij E.H.B.O. verenigingen, BHV opleidingen e.d. te acte-

Leerlingen VLC presenteren
hun eindwerkstukken

ren en een zo goed mogelijke ongevalsituatie neer te zetten. Op deze manier kunnen de eerste hulpverleners hun kennis in een zo realistisch mogelijke situatie toetsen.
Corry heeft aan vele grote rampoefeningen meegedaan. Zij werd door
mevrouw Van Kleef, voorzitter van
het Landelijk Hoofdbestuur, gehuldigd en in het zonnetje gezet. Ook

van de vereniging zelf kreeg zij diverse cadeaus en bloemen aangeboden. Corry is het eerste lid binnen de Lotus vereniging Uithoorn
die het 40-jarig jubileum op haar
naam heeft staan. Landelijk gezien
behoort zij nu tot de zes die deze
mijlpaal bereikt hebben. Zij is nog
steeds zeer enthousiast en hoopt
ook nog vele jaren actief te blijven.

v.l.n.r. Dorrie Huson (secretaris LOTUS Uithoorn), dokter van Hasselt (arts, docent), Koos Kruijs (studieleider), Corry Moen (jubilaris), Ineke Hond (studieleider), Rene v.d. Wals (voorzitter LOTUS Uithoorn), Wilma van Kleef (voorzitter Landelijk LOTUS)

Uithoorn - Op zaterdag 17 maart
hebben in totaal 125 gasten van de
Zonnebloem uit Uithoorn, Aalsmeer,
Kudelstaart, Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel een fantastisch diner genoten in het mooie bedrijfsrestaurant in het KPMG-gebouw in Amstelveen.
De avond ervoor waren er 120 gasten van de Zonnebloem uit Amstelveen en De Kwakel uitgenodigd.
Het diner werd aangeboden door
KPMG in samenwerking met de
bedrijven OSP, MK2 en ISS in het
kader van ‘NL doet! ’, een landelijk tweedaags evenement waarbij
tienduizenden Nederlanders kennis
maken met vrijwilligerswerk.
Na een welkomstwoordje van Herman Dijkhuizen –voorzitter van de
Raad van Bestuur van KPMG Nederland- werd de avond geopend
door wethouder Ulla Eurich van
Aalsmeer, waarna een heerlijk driegangendiner aan de Zonnebloemgasten werd uitgeserveerd. Het geheel werd compleet gemaakt met
een wijntje of een frisdrankje.
De medewerkers van KPMG -die
door de week werkzaam zijn in het
mooie gebouw aan de A9- liepen
als volleerde obers rond om het de
gasten naar hun zin te maken. Dit
gold ook voor de KPMG medewerkers die als gastheer of –vrouw tussen de gasten aan elke tafel hadden
plaatsgenomen.
Het diner werd omlijst met muziek van Philip Paar en zijn combo
die de gehele avond gezellige liedjes ten gehore bracht. Er werd gedanst en ook de polonaise werd niet
vergeten. Na bijna drie en een halfuur gezellig dineren stapten de gasten weer in de bus die hen naar huis
bracht. Moe maar wel voldaan.
Aan de voorbereiding en uitvoering
van beide avonden hebben in totaal zo’n 60 vrijwilligers van KPMG
en 20 Zonnebloemvrijwilligers meegedaan.
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Torenvalk in Wickelhofpark
Ooit woonde de torenvalk in het Wickelhofpark
in een comfortabele nestkast op een paal in één
van de schapenweitjes. Maar sinds kort staat
er alleen nog maar een onderstukje en is de
nestkast verdwenen. Op ongeveer anderhalve
meter is de paal afgezaagd. Wat de reden ervan
is, weet ik niet en snap ik niet.
Ik heb de torenvalk vorig jaar wel in zijn kast zien
zitten. Maar nu, in het vroege voorjaar, is ie veel
mooier zichtbaar in de bomen van het park. In
de nog jonge aanplant koestert de roofvogel
zich - als het effe kan - in de zon. Af en toe duikt
hij in glijvlucht naar beneden. Waarschijnlijk
heeft hij dan een veldmuisje gezien of hapt hij
even een kever als tussendoortje.
De Wickelhofse torenvalk heeft in de hoge bomen aan de kant van de Kerkvaart een mooie
schuilplek en uitkijkpost. Daar had ik hem gezien ofwel ´gespot´. Ik voelde me al bijna een
vogelaar. Met nadruk op bijna. Want of het
valkje in een boompje tussen de bessenstruiken
nou dezelfde vogel was of zijn maatje, kon ik
dan weer niet zien.
Als de valken met z´n tweeën zijn, zou dat wel
eens tot een nestje kunnen leiden. Nestkast of
niet. Ze gebruiken graag een nestkast, maar
leggen hun vier tot zes eitjes ook rustig op een

plat dak of in een eksternest. En eksternesten
genoeg in de buurt. Stevige grote nesten zijn
het die een stormpje gemakkelijk kunnen doorstaan, want altijd goed bevestigd aan een paar
vertakkingen in de boom.
Mooie vogel is de torenvalk. Mannetje en
vrouwtje verschillen niet zoveel van elkaar. Ze
hebben allebei een donkere snor, een roodbruine mantel en vleugels met zwarte randen.
Ze zijn ongeveer 35 cm groot en hebben een
vleugelwijdte van zo´n 70 cm. Nuttig zijn ze ook,
want ze eten muizen. Hun natuurlijke biotoop
is agrarisch gebied. Aan de rand van Mijdrecht
wonen ze dus goed. Het Wickelhofpark en de
weilanden eromheen kunnen genoeg voedsel
bieden.
Nu maar afwachten of er een valkennest komt.
Vanaf nu ga ik goed opletten hoe de eksternesten bewoond worden. Wie weet kiezen de
valken een nest dat ik vanuit mijn zolderraam
kan zien. Dat wordt dan met een verrekijker uit
het raam hangen en genieten. Tot dan houd ik
het maar op rondspeuren tijdens een wandeling in het fijne Wickelhofpark.
Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Aanstaande zondag 25 maart:

IVN excursie Ridderhofstad Gunterstein
Aalsmeer - Regio - De IVN-afdeling De Ronde Venen en Uithoorn
houdt op zondag 25 maart om 14.30
u een Stinzenplantenexcursie op het
landgoed Gunterstein te Breukelen.
De jonkheer stelt speciaal voor deze gelegenheid zijn privé binnentuin open. Samen met de IVN gid-

sen wordt gekeken naar de stinzenplanten die in maart al volop in bloei
staan. Ook wordt gekeken naar de
uitbottende knoppen van bomen en
struiken en wordt er gekeken en geluisterd naar vogels. De deelnemers
kunnen op eigen gelegenheid naar
Gunterstein gaan maar het verdient

aanbeveling zoveel mogelijk gezamenlijk te rijden. Daarom wordt er
om 14.00 uur verzameld bij het Oude Spoorhuis op de hoek Demmerik/Spoorlaan in Vinkeveen.
De excursie is gratis voor IVN-leden, anderen betalen vrijwillig een
bijdrage aan het IVN.
Aangeraden wordt om warme kleding en laarzen of stevige schoenen te dragen. Als u een verrekijker
hebt, neem die dan mee.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Piet van der Neut, tel.
0297-261559.

Foto van de maand februari 2012

Fotokring Uithoorn
bestaat 40 jaar

Schuurman zet traditie voort
in blokhutten en tuinhuizen
Mijdrecht - Het is een poosje stil
geweest rond de productie van de
bekende Schuurman blokhutten en
tuinhuizen. Het eens zo florerende bedrijf aan de Uitweg in Vinkeveen vond eind 2010 zijn einde omdat eigenaar Willem Schuurman om
gezondheidsredenen ermee moest
stoppen. Het bloed kruipt echter
toch waar het niet gaan kan en zo
heeft zijn broer Theo Schuurman
vorig jaar de traditie weer leven ingeblazen en is met een eigen bedrijf
opnieuw op een andere locatie begonnen. Theo heeft door de jaren
heen een ervaring in het maken van
blokhutten en tuinhuizen opgedaan
van meer dan achthonderd stuks!
Schuurman is nu gevestigd aan de
Industrieweg 65 in Mijdrecht. De
vestiging is te vinden bij het reclamebord op de Industrieweg aan de
inrit van het terrein waaraan Blom
Fietsen en Rijkenberg Tuinmeubelen zijn gevestigd. Voor Schuurman
moet u even doorrijden naar achteren. Daar vindt u het bedrijf in een
grote hal waar op de bovenste verdieping nog handmatig de bekende
blokhutten en tuinhuizen door Theo
worden gemaakt. Die heeft tot nu
toe niet te klagen, want de klanten
hebben hem ook op deze nieuwe
vestiging alweer weten te vinden.
“Ik maak alles zelf. Behalve blokhutten en tuinhuizen op verzoek ook
plantenbakken op maat voor balkon
en terras. Maar de hoofdmoot blijft
toch wel de productie voor tuinhuisjes en blokhutten volgens klantspecificatie met een zadeldak, een lessenaarsdak of een plat dak naar
keuze. Ideaal voor in elke tuin of
op een groot terras”, laat Theo weten. “Prima om er van alles in op te
bergen zoals tuinstoelen, parasols,
fietsen, plantenbakken of potten,
tuingereedschap enzovoort. Opgebouwd van goedgekeurd en geïmpregneerd hout, waarbij voor de bevestiging van de planken roestvast
stalen spijkers worden gebruikt. Je
kunt het zo 20 jaar gebruiken zonder dat er houtrot optreedt. Maar je

kan het ook in een bepaalde kleur
(laten) schilderen. Overigens kan
men dat het beste doen met een
kleurbeits van het merk Koopmans.
Dat product verkoop ik hier ook. En
als er een oud schuurtje staat kan
ik dat op verzoek laten verwijderen door mijn broer Dirk. Die heeft
een demontage- en sloopbedrijf en
is gevestigd in dezelfde hal waar ik
ook mijn werkplaats heb.”
Dealer Felixwood
Theo ziet de combinatie van Blom
Fietsen en Rijkenberg tuinmeubelen met zijn tuinhuisjes wel zitten.
Immers je kunt die attributen uitstekend opslaan in zijn blokhut of
tuinhuis. Wat dat betreft is de hoek
waar hij nu zit een leuke combinatie. Behalve tuinhuisjes en blokhutten is Theo ook in de markt voor het
(laten) plaatsen van tuinschuttingen
en dergelijke, waarbij hij het materiaal in overleg met de opdrachtgever uitzoekt en haalt bij de leverancier, om het vervolgens af te leveren
op de plaats van bestemming. “Zie
het als een stukje service, de uitvoering laat ik aan de hovenier of aan
henzelf over”, vertelt Theo die dealer is van Felixwood. Een leverancier
met een veelzijdig aanbod dat bestaat uit enerzijds een programma

Uithoorn - Fotokring Uithoorn is
een fotoclub waarvan de leden iedere twee weken bij elkaar komen om foto’s te bespreken. Iedere maand wordt een winnende foto
uitgekozen tot foto van de maand.
In de maand februari was het thema van de competitie ‘zwart-wit’.
Iedere maand, tot mei van dit jaar,
laat Fotokring Uithoorn de winnende foto(‘s) zien.
Ditmaal zijn het twee winnende foto’s, omdat beide foto’s een even
hoog aantal punten scoorden in de
waardering. Hier ziet u beide foto’s van de maand februari, een foto van een oude Franse stoel, genaamd ‘vieille chaise’, gemaakt door
Margot Fiechter en een foto van de
trappen van La Grande Arche in Parijs, gemaakt door Rob Geers.
Hoewel kleurenfotografie tegenwoordig het meest wordt toegepast, zijn er nog veel fotografen die
erg houden van zwart-wit fotografie.
Reden voor Fotokring Uithoorn om
daar ook regelmatig aandacht aan
te besteden.
Tot en met 3 mei is er in het Dienstencentrum aan Bilderdijkhof 1 in
Uithoorn nog een mooie expositie
van Fotokring Uithoorn te zien.
Gratis toegang tijdens de kantooruren. Heeft u belangstelling voor de
fotokring en het jubileum: zie www.
fotokringuithoorn.nl

constructiehout, waarmee de meest
duurzame buitenconstructies kunnen worden opgebouwd, zoals een
prachtig terras, een overkapping of
tuinhuisje. Anderzijds biedt het bedrijf ook een compleet programma
kant-en-klare tuinproducten, waarmee men met een ruime keuze aan
onder andere tuinschermen op een
esthetische manier een tuinafscheiding kan vormgeven. Felixwood
biedt wat dat betreft een totaalconcept. Het bedrijf heeft alles in huis
op het gebied van tuinhout. Daarnaast is er een aparte rubriek voor
de modernste terrasplanken van het
merk Fiberon. Meer over deze producten kunt u zien op de website
www.felixwood.com of u kunt met
uw vragen en bestellingen terecht
bij Theo Schuurman. Die haalt als
dealer graag de materialen bij de leverancier voor u op.
Scootmobiel stallingen
“Wat ik tegenwoordig ook maak zijn
stallingen voor scootmobiels in de
tuin. Die worden net zo opgebouwd
als een tuinhuisje of blokhut en helemaal op maat om er een scootmobiel in te stallen. Zodanig van constructie, dat men er via een deur aan
een kant kan inrijden en aan de andere kant er weer uit”, aldus Theo
die niet alleen belangstelling voor
zijn producten geniet uit de regio,
maar ook van daarbuiten. Het gevolg van jarenlange bekendheid van
het familiebedrijf waarvan Theo nu
(terecht) profiteert. Men kent bovendien de ‘doortimmerde’ kwaliteit
van hem en dat samen geeft voldoende reden om de toekomst in
de succesvolle productie van blokhutten en tuinhuizen met vertrouwen tegemoet te zien. Een en ander onder het motto: ‘Van groot tot
klein moet je bij Theo Schuurman
zijn’. Maatwerk in timmerwerk, dat
is Theo Schuurman op het lijf geschreven. Meer weten? Kijk op de
website www.blokhuttenentuinhuizen.eu of rij eens langs bij Theo als
u vragen en/of opdrachten heeft.
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot
14.00 uur, vrijdag van 08.00 tot 17.00
uur en zaterdag van 08.00 tot 16.00
uur. Tel. 0297-282436, E-mail: info@
blokhuttenentuinhuizen.eu

Danscentrum Colijn
70ies/80ies/90ies Volume III

Uithoorn – Zaterdag 31 maart gaat
Danscentrum Colijn zoals ieder jaar
terug naar de muziek van de laatste jaren van de vorige eeuw! Na de
eerste succesvolle edities in 2008 en
2011, hebben Axel en Heleen Colijn
besloten er een jaarlijks terugkerend feestje van te maken! Bestond
de eerste editie nog uit uitsluitend
jaren 70er en 80er jaren muziek,
nu horen ook de 90ies er echt bij.
Earth Wind & Fire, James Brown,
maar nu dus ook Paul Elstak, Marco Borsato en vele andere nummers

zullen langskomen op deze gezellige avond! Kaarten a 10,-- (voorverkoop) zijn verkrijgbaar aan de dansschool, iedere dinsdag t/m vrijdag
en zondag vanaf 19.30 uur. Bestelling mailen mag ook naar info@colijndancemasters.nl.
Indien nog voorradig zijn de kaarten aan de zaal 12,50. De aanvang
is 21.30 uur. Jij bent er dit jaar toch
ook weer bij? Iedereen vanaf 18 jaar
is welkom!
Afdansen en Show of the Proms
2012.

Inmiddels zitten Axel en Heleen en
hun docenten niet stil. Op 15 april
staat het afdansen gepland voor
de jeugd. Het afdansen voor de paren vindt plaats op 16 mei, en in het
weekend van 16 en 17 juni vindt
de Show of the Proms 2012 plaats,
waar dit jaar is gekozen is voor het
prachtige Griffioentheater in Amstelveen! Alle dansvormen die het
veelzijdige danscentrum Colijn aanbiedt zullen vertegenwoordigd zijn
in deze geweldige afsluitende show.
Rooster nieuwe seizoen.
Ongeveer half april is het nieuwe
lesrooster bekend voor het seizoen
2012/2013. Te zijner tijd zal dit rooster op www.colijndancemasters.nl
staan. Meer info? Bel 06-53559450.
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Kleine groep AKU Uithoorn lopers
doet het goed in Voorschoten
Regio - In Voorschoten lag zondag jl. de 6e uitdaging tijdens het
Zorg en Zekerheidscircuit. Traditioneel ligt er een snel parcours, dat
voor vele lopers een uitdaging is. Direct vanaf de start door een woonwijk die de lopers een beetje “uit de
wind” hield. Langs het spoor in de
richting van het zuiden. Hier voelde iedereen de wind toch wel in het
gezicht. De lopers van de 10 Engelse mijlen moesten na 4 kilometer de
spoordijk blijven volgen en kregen
een aantal kleine klimmetjes voor
de kiezen om na ongeveer 6 kilometer weer aan te sluiten op het parcours waar de lopers van de 10 kilometer eigenlijk vrij snel de wind
in de rug kregen. De lopers op de
5 kilometer hadden van dit alles eigenlijk geen weet. Zij waren al lang
binnen en hadden in de beschutting van de bebouwing een heerlij-

ke loop gehad. AKU loopster Marja
Breedijk werd in de laatste meters
nog aangemoedigd door de vele
(mannelijke) warmlopers van de latere loop en snelde naar een mooie
tijd onder de 26 minuten. Zij houdt
haar 3e plek in het klassement stevig vast. Erwin Koopstra was wederom zeer snel. Met bijna 19 km per
uur gemiddeld had hij zijn wedstrijd
beëindigd in een prachtige tijd. Erwin houdt ook zijn plek in het klassement stevig vast. Ook AKU lopers John Celie en Mario Willemse presteerde zeker naar behoren.
Bij de dames liep Mandy Plasmeijer een persoonlijk snelste tijd in
44.11 over haar 10 kilometer. Baukje Verbruggen nadert “haar” grens
met een prima 46.18. Bij 10 kilometer was de deelname van de AKU
heren helaas teleurstellend. Slechts
5 mannen deden mee aan de loop.

“Haas” Jos Snel bracht één van de
lopers van de Mijdrechtse Veenlopers naar een persoonlijk record.
Jan Driessen (net terug van vakantie), Hans Mooij en Maarten Moraal
liepen een goede wedstrijd en werden beloond met een prima eindtijd.
Wim Roozendaal liep in zijn 4e deelname zijn beste wedstrijd in het het
circuit. Voor de lopers van de 10 Engelse Mijlen stond er zoals gezegd
een stevige uitdaging in de extra lus
van het parcours. Bruggen, viaducten en andere hoogteverschillen deden de meeste lopers toch wel pijn.
Dit weerhield Richard Mayenburg
er niet van om zijn persoonlijk beste
tijd op deze afstand neer te zetten.
Uiteraard ging de dank na de wedstrijd uit naar “haas” Huub Jansen,
die net voor Richard eindigde. Bram
van Schagen was voor het eerst na
een griepje ook weer van de par-

Boule Union Thamen

Wintercompetitie petanque
succesvol afgesloten
met drie equipes. Eén in de eerste
klasse en twee in de tweede klasse.
Bij aanvang van de laatste speeldag
was de equipe Günther Jacobs, Ria
van Beek en Joan van Rekum van
Boule Union Thamen eigenlijk niet
meer in de running voor het kampioenschap en/of promotie naar de
hogere klasse. Maar een klassering
bij de top vijf zat er zeker in. Helaas
werden deze laatste speeldag alle
vijf partijen verloren en scheelde het
maar een haar (13e plaats) of men
was gedegradeerd.

Aalsmeer - Uithoorn - In de periode januari t/m maart wordt jaarlijks de wintercompetitie petanque
voor tripletten gespeeld. De competitie wordt gespeeld in overdekte
accommodaties en georganiseerd
door afdeling 09 van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, waar Boule
Union Thamen bij aangesloten is. Er
zijn twee competities, één op zaterdag en één op zondag. Beide com-

petities bestaan uit drie speeldagen
en elke equipe speelt vijf partijen
per speeldag. De zaterdagcompetitie wordt gespeeld in drie klassen
met in elke klasse zestien tripletten.
Na de zondagcompetitie is nu ook
de zaterdagcompetitie afgesloten.
Drie equipes
Boule Union Thamen is in de zaterdagcompetitie vertegenwoordigd

De tweede klasse speelden in de
accommodatie van De Spaanse Ruiter in Nieuw Vennep. Deze accommodatie bestaat uit 12 binnenbanen met drie soorten toplaag. Een
gedeelte is erg glad, de twee andere delen hebben een rullere toplaag van grint. De winnaar van
de toss kiest een baan en de equipes van Boule Union Thamen hadden vaak de voorkeur voor het rullere deel. Beide equipes stonden bij
aanvang van de laatste speeldag op
een gedeelde derde plaats, samen
met nog drie equipes. Het tweede
team, bestaande uit Ina Hoekstra,
Nel Bloemers en Henk van Rekum
speelden zeker niet slecht, maar wa-

Kwikstaart 1 in halve
finale schoolvoetbal
Uithoorn - Kwikstaart 1 heeft op
woensdag 14 maart, de halve finale
bereikt van het schoolvoetbaltoernooi in Uithoorn.

Met een ongeslagen reeks met 18
doelpunten voor en maar 1 tegen
is het Kwikstaart ‘sterrenteam’ onder leiding van coaches Raymond
Hafkamp en Dennis van Soest, het
meerdaagse toernooi, waar alle basisscholen van Uithoorn aan deelnemen, voortvarend begonnen.
De eerste wedstrijd tegen de Toermalijn 1 liet zien dat de jongens van

Kwikstaart 1 er zin in hadden. Met
schitterende combinaties en enkele prachtige individuele acties werd
er lustig gescoord. Tommy opende
de score al na drie minuten na een
mooie assist van Youp.

Twee minuten later vond hij wederom het net nadat Koen een schitterende slalom door het hart van de
defensie vervolgde met een mooie
assist. Youp schoot een breed gelegde bal onberispelijk in en ook
Tommie wist wederom het net te
treffen. Het mooiste doelpunt van

deze wedstrijd kwam van de schoen
van Tim die met een kanonskogel
van afstand de keeper kansloos liet.
De Toermalijn kon met een
mooie uitval via de rechterkant nog
een tegendoelpunt aantekenen tegen de uitstekend keepende Bart,
maar Michael op assist van Youp
zorgde voor de eindstand van 6-1
voor de Kwikstaart. De kop was eraf.
Volgende
De volgende wedstrijden tegen
Springschans 5 en Kajuit 2 werden

tij en liep gelijk naar zijn beste resultaat in zijn klassement. Met zijn
10e plaats in zijn klassement steeg
hij direct naar de 12e plaats in het
overall klassement. Tot slot, maar
zeker niet als minste, de prestaties
van Jolanda ten Brinke en Atie van
Oostveen. Met respectievelijk een
eerste en een tweede plaats in hun
categorie deden beide dames het
uitstekend. Vooral voor de Sportvrouw van de Ronde Venen van dit
jaar was dit een prestatie van formaat. Jolanda was na haar vakantie nog ziek geweest, maar liep fier
en snel naar een prima 1 uur 7 minuten over haar 10 Engelse Mijlen. Op 1 april a.s. staat de volgende uitdaging klaar. In Roelofarendsveen wacht de lopers van de langste afstand een halve marathon en
de overige lopers een leuk uitdagend parcours.
ren in twee partijen niet in staat ook
in de eindfase te domineren. Deze
partijen gingen met een klein verschil verloren. De derde en de vijfde
partij werden in een duidelijke winst
omgezet, maar aan de vierde partij
denken de spelers liever niet terug.
Middenmoot
In de totaalstand eindigden zij in de
middenmoot (7e plaats). Het derde
team met Jaco de Haan, Tine Siegel
en Wilma Buchner draaide goed en
won vier partijen. Dat ging niet altijd eenvoudig maar ze bleven geconcentreerd spelen en eindigden daarop dankzij een beter saldo
met tier winstpartijen op de derde
plaats. Dat was genoeg om promotie naar de eerste klasse af te dwingen.

Start veldseizoen D-jeugd
Legmeervogels Handbal
Uithoorn - Het veldhandbalseizoen
is dinsdag 13 maart 2012 door het
D-team van Legmeervogels Handbal in een gezellige en feestelijke
sfeer geopend.
Gedurende het zaalseizoen werd er
door de meisjes iedere woensdag
getraind in Sporthal de Scheg. Nu
het veldseizoen is begonnen wordt
er weer buiten getraind op de handbalvelden van Legmeervogels op
Sportpark Randhoorn.
Na afloop van de eerste buitentraining hebben de meisjes gezamenlijk
pannenkoeken gegeten in het clubhuis van Legmeervogels. De training
begon om 17.00 uur. Het buiten trainen was even wennen, een beetje fris nog maar het was droog. Om
18.00 uur waren de speelsters moe
van de training, en hadden behoor-

lijke trek. De pannenkoeken werden
eerst mooi versierd en toen konden
ze smullen. De D-meisjes bedanken
Linda voor het bakken van de heerlijke pannenkoeken. Na een leuk en
leerzaam zaalseizoen start het
D-team op zondag 25 maart met
hun eerste veldwedstrijd. Ze spelen
om 10.45 uur uit tegen Vido in Purmerend.
Ook zin om met je leeftijdsgenoten te komen handballen in een gezellige en gemoedelijke sfeer. Kom
dan een keer mee trainen. Neem
contact op met jeugdhandbal Legmeervogels tel.nr. 0297-532751 / 0612207271 voor meer informatie over
gratis proeftrainingen, trainingstijden e.d. Of stuur een e-mail naar
legmeervogels@handbal.nl.

Het winterseizoen is nu ten einde en de toernooien en competitie
gaan zich nu weer in de open lucht
afspelen. Zondag 25 maart zal Boule Union Thamen de start van de zomertijd vieren met het traditionele Openingstoernooi. Het bijzondere aan dit toernooi is dat alle drie de
spelsoorten petanque worden gespeeld. Gestart wordt met een partij
tête-à-tête, gevolgd door een partij doubletten, dan een partij tripletten en weer terug met doubletten
en tête-à-tête. Het toernooi start om
11.00 uur op de accommodatie aan
de Vuurlijn naast het honkbal veld.
U bent van harte welkom om eens
een kijkje te nemen.
Wilt u meer weten over Boule Union Thamen, raadpleeg dan hun
website www.buthamen.nl of neem
contact op met Henk van Rekum,
tel. 0297-565377.
‘professioneel’ uitgespeeld waarbij Koen tegen de Springschans een
echte hattrick scoorde en Jeffrey
(mooi links aangenomen en rechts
ingeschoten), Michael (schitterend
afstandsschot) en Youp (vanaf de
16 meter na een assist van Max)
voor de doelpunten in de volgende
wedstrijd zorgden. Hulpcoach Joeri wist daarbij de spelers goed op
scherp te houden.
De laatste wedstrijd werd ook een
doelpunten festijn waarbij de doelpunten door verschillende spelers werden gemaakt. Het tekende
de sterkte van dit team dat Jeffrey,
Koen, Michael, Jorrit (schitterende bal hoog in de goal verwerkt na
een harde strakke voorzet) en laatste man Pim (na een schitterende
solo dwars door de defensie van de
tegenstander) de doelpunten voor
hun rekening konden nemen.
Natuurlijk konden de doelpunten
niet vallen zonder het uitstekende
verdedigende werk van verdedigers
Koen, Pim, Sander en Raynor, ondersteund door middenvelders Sergio en Maurits.
Deze jongens buffelden dat het een
lust was en wisten door snelle balafname en uistekend vroeg druk te
zetten, de voorhoede weer snel aan
het werk te zetten. Sluitpost Bart
had een rustige middag, maar wist
zijn mannetje te staan wanneer dat
echt nodig was.
Met deze ongeslagen status hoopt
Kwikstaart 1 een goede basis gelegd te hebben voor prolongatie van
de titel Kampioen Schoolvoetbal D
in Uithoorn en net als vorig jaar wederom in de districtsfinale te mogen
uitkomen. Op 4 april, zullen de halve finales gespeeld worden op het
terrein van Legmeervogels.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

De knappe jongens: Wim Keessen, Rene de Jong , Adrie Voorn en Piet van
der Poel.

Dammen: De knapste
jongens van de klas!
Uithoorn - Of beter gezegd van
hun klasse, de 1e klasse van de
Noord-Hollandse dambond, waarin deze jongens damclub Kunst &
Genoegen
vertegenwoordigden.
Aalsmeerder Wim Keessen, Uithoornaar Piet van der Poel en de Kwakelaars Rene de Jong en Adrie Voorn
werden met hun team kampioen.
Door deze fraaie prestatie mogen
deze knappe jongens zich het volgend seizoen melden in de hoofdklasse.
De hele dinsdag werd door de dammers al met spanning naar de avond
toegeleefd, de avond waarin K&G
de beslissende wedstrijd in en tegen Purmerend moest spelen. De
helse druk werd al na tien minuten
door Piet van der Poel al een beetje
van de schouders genomen. Piet, de
nestor van zijn team en gewoonlijk
als een van de laatste uitgedamd,
speelde zijn kortste partij uit zijn
65 jarige carrière. Met de Leo Hoogervorst-opening deed de ‘Slachter
van Uithoorn’ zijn naam alle eer aan.
Piet won twee schijven en snel daarna zijn partijtje, 0-2 voor K&G. Een
goede steun voor zijn teamgenoten
die het nog even benauwd kregen
toen kopman Wim Keessen langs

de rand van de afgrond balanceerde. Maar Wim wist zich overeind te
houden en knokte naar een goede
remise, 1-3. Daarmee verzekerde
Wim zich van de fraaie topscoorders
plaats in deze gehele klasse. Gerustgesteld kon Adrie Voorn de teugels wat laten varen en een lokzet
opzetten, zijn opponent tuinde erin waardoor Adrie combinatief een
schijf won. Daarna was de strijd snel
gestreden en bezegelde de zege
van Adrie het kampioenschap van
K&G, 1-5. Rene de Jong damde nog
een uur door om zijn voordeel uit te
buiten, maar dat mocht net niet lukken, remise en een eindstand 2-6.
In het 84e levensjaar van De Kwakelse damclub mogen de dammers
weer naar de hoofdklasse, een zeer
goede prestatie voor de club die in
de omgeving het dammen nog hoog
houd. Een nominatie voor het sportteam van de gemeente moet er wel
in zitten, deze knappe jongens moet
een leuke taak voor de burgemeester zijn.
Grote dank van de damclub gaat uit
naar haar donateurs die hun kleine
clubje blijven steunen en naar ’t Fort
De Kwakel waar de dammers hun
potje mogen blijven spelen.

Solexrit De Kwakel
De Kwakel - In De Kwakel worden
a.s. zondag de Solexen weer uit de
mottenballen gehaald. Op 25 maart
a.s. is de eerste regiorit van de “Solexvrienden Kudelstaart en De Kwakel”. Onder het motto “Lentetocht” is
een fraaie route uitgestippeld. Deelname aan de rit is mogelijk voor ie-

der die in staat is een Solex te berijden en er ook een weet te bemachtigen. De rit start om half elf en vanaf half tien staat de koffie klaar bij
Cafétaria ‘t Trefpunt, Kerklaan 24,
De Kwakel.
Voor informatie kan gebeld worden
met tel. 06-16067667.
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AD6 TEAM DE RONDE VENEN ORGANISEERT:

MET MEDEWERKING VAN
OPTISPORT HEALTH CLUB EEN
13 april 1962-13 april 2012

Al vijftig jaar zwemmen en
waterpoloën bij De Amstel!
Regio - Het jaar 2012 is voor Zwemen polovereniging De Amstel een
bijzonder jaar. Het is dan 50 jaar geleden dat de vereniging werd opgericht. In die vijftig jaar is er veel gebeurd: van het AMVJ-bad in Amsterdam (zie foto), naar het Spetternest en het Burgemeester Kootbad
in Uithoorn, het (oude) Sloterparkbad in Amsterdam, de Waterlelie in
Aalsmeer, het Veenbad in Vinkeveen
en de Otter in Uithoorn.

Totdat in 2010 het Veenweidebad
in Mijdrecht werd geopend. De tot
dan “zwervende” vereniging kreeg
een eigen thuisbad met een schitterend clubhuis met uitzicht op het
wedstrijdbad. Een droom die werkelijkheid werd.
Op 13 april 2012 bestaan we dus 50
jaar. Een jubileum dat we groots willen vieren. Alle leden en oud-leden
zijn dan ook van harte uitgenodigd

op de officiële receptie en tevens reunie die plaatsvindt op zaterdag 14
april, vanaf 15.30 uur in het clubhuis van Zwem- en polovereniging
De Amstel in het Veenweidebad aan
de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht.
Wij nodigen u hierbij uit om met ons
te proosten op dit jubileum en op de
toekomst van de club!
U kunt zich opgeven middels een
e-mailbericht naar de het volgende
adres: jubileum@zpv-de-amstel.nl

Twee scholen uit de regio
in finale NK schoolbowlen

SPINNING

MARATHON!

De gehele opbrengst is
bestemd voor Alpe d’HuZes!

ZATERDAG 12 MEI
VAN 12.00-16.00 UUR

Het gedreven ‘Team de Ronde Venen’ wil ter voorbereiding op de grote
beklimming op 6 & 7 juni graag met u de uitdaging aangaan!
Huur een fiets voor € 12.50 per uur, of 4 uur voor € 45.00.

Met zijn allen maken we er een sportief uitdagende dag van! Bent u erbij?
Waar is de Marathon?
Optisport de Ronde Venen
Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht

le dag konden ze de uitslag volgen
op bowlen.nl. Om 15.00 uur waren
alle voorronden gespeeld.
Finale
Het team MeLuDa van de Regenboog uit Uithoorn was in de halve
finale op de 11e plaats gekomen. Zij
mochten dus nog finale spelen.
In de finale moesten er 3 games gegooid waren. In de voorronden gooide MeLuDa 527. De scores van de
voorronden werden meegenomen
naar de finale. De 1e game in de finale was super 315 pins werden er
omgegooid. De andere games waren 270 en 272. Met een totaal van
1384 eindigde de Regenboog op de
6e plaats.

Mijdrecht/Uithoorn - Afgelopen
maanden zijn er door 346 trio’s van
basisscholen voorronden gespeeld
voor het Nederlands Kampioenschap schoolbowlen.
In elk team mocht een speler van
een bowlingvereniging deelnemen.
60 trio’s namen afgelopen week deel
aan de halve finale en finale in Bow-

ling Mijdrecht in Mijdrecht. Uit deze
regio waren 4 teams geselecteerd
om de halve finale te mogen spelen.
Groep 7 en 8 van de Pijlstaartschool
uit Vinkeveen en groep 7 en 8 van
de Regenboog uit Uithoorn. Deze
4 groepen moesten zaterdag jl om
9.00 uur spelen. Voor hen was het
dus een lange dag wachten. De he-

Prachtige prestatie
Winnaar Nederlands Kampioen
werd uiteindelijk de Waterlelie uit
Hendrik Ido Ambacht met 1599
pins. Voor volgend jaar hoopt de organisatie dat meerdere scholen uit
De Ronde Venen en Uithoorn hieraan mee zullen doen. Groep 7 van
de Pijlstaartschool en groep 7 van
de Regenboog worden door de
Bowling Vereniging uitgenodigd om
volgend jaar weer mee te doen.

Yvonne Haverhoek kampioen
indoormarathon Noord-Holland
De Hoef - Yvonne Haverhoek uit
De Hoef heeft met haar dubbelspan ponies de finale wedstrijd
van de indoormarathon competitie te Middenmeer gewonnen en
daarmee ook de competitie over 6
wedstrijden winnend afgesloten.
Met haar 2-span Appaloosa ponies
was Yvonne deze competitie goed
op dreef. Fanatiek als ze is heeft ze
maar liefst 4 van de 6 wedstrijden
gewonnen en 2 keer een 2e plaats
behaald. Drie jaar geleden maakte Yvonne de overstap van dressuur rijden met haar grote Appaloosa paarden naar de mensport.
Hiervoor heeft ze de beschikking
over een dubbelspan mini Appaloosa ponies. Deze heeft ze zelf opge-

leid. Wekelijks neemt ze deel aan de
lessen bij de menvereniging Haarlemmerruiters te Hoofddorp. Menigeen heeft de gevlekte Appaloosa paarden en ponies wel eens in
De Hoef zien lopen. Al heel wat jaren worden daar gevlekte paarden
en ponies gefokt. Ook dit jaar worden er 2 veulens verwacht. Om met
de ponies aan marathonwedstrijden
mee te kunnen doen dient er flink
getraind te worden. Een indoormarathon bestaat uit een parcours
met hindernissen die, over 2 manches, zo snel mogelijk in een bepaalde volgorde moet worden gereden. Hierin zijn een 3-tal grote hindernissen opgenomen die een A
t/m F poort hebben. In die volgor-

de moeten de poorten worden genomen. Daarnaast staan er circa 10
hindernissen/poorten die met kegels zijn aangegeven. Op de hindernissen en de kegels liggen balletjes, valt er een balletje betekent
dit extra strafseconden. Van te voren dient het parcours goed verkend
te worden door de menner want tijdens de wedstrijd telt de snelheid.
Op de wagen staat een groom die
meehelpt om de wagen in de bochten aan de grond te houden want
door de snelheid zou de wagen om
kunnen slaan. In het buitenseizoen
zijn de wedstrijden groter, deze bestaan dan uit een dressuur, vaardigheid, wegtraject van circa 15 km. en
5 hindernissen.
De ponies moeten dan ook in een
topconditie zijn om daar aan mee te
kunnen doen. De ponies van maken
heel wat kilometers en krijgen natuurlijk ook behoorlijk krachtvoer.
De groom van Yvonne is Angeline
Boere, zij helpt Yvonne met de trainingen en wedstrijden. Inmiddels
heeft Yvonne al heel wat titels op de
diverse onderdelen op haar naam
staan met haar ponies waarbij afgelopen zaterdag dus ook het kampioenschap van Noord Holland toegevoegd kon worden. Nu gaat er getraind worden voor de grote marathonwedstrijd van Amsterdam die
op 15 april in het Amsterdamse bos
zal worden verreden.

(bij mooi weer vindt de marathon buiten plaats)

Deze marathon is ook voor niet-leden van Optisport!

Let op!! Zorg snel dat je erbij
bent want vol = vol!

KIJK OP WWW.AD6TEAMDERONDEVENEN.NL

Schakers Denk en Zet 1 gaan
weer voor kampioenschap
De Ronde Venen - Wat binnen
Denk en Zet-Advisor, na de matige start van de schakers uit
Vinkeveen en omstreken, niemand voor mogel ijk had gehouden, gebeurt toch!
Met een serie van 4 overwinningen
achter elkaar staat Denk en Zet-Advisor1 op de 2e plaats!
De laatste 2 overwinningen werden
behaald op middenmoter Paul Keres 6 e en tegen op dat moment op
de 2e plaats staande Rivierenland
2. Beide malen werd er met 5-3 gewonnen.
Winst
Tegen Paul Keres werd de volle winst behaald op de kopborden
1 t.m. 3 en bord 7, respectievelijk
Henk Kroon, Jeroen Vrolijk, Jan de
Boer en Harris Kemp.
Dit aangevuld met remise’s van
Bram Broere op bord 4 en Henk van
de Plas op bord 8.
De overwinningspunten tegen Rivierenland werden wederom behaald door Kroon en de Boer op de
borden 1 en 3, waarbij opgemerkt
dat Kroon inmiddels op bord 1 een
score van 5 uit 7 heeft en de Boer

op bord 3 zelfs van 6! uit 7. De volle winst werd nu behaald door Gert
Jan Smit en Cees Verburg op de
borden 5 en 6.
Opmerkelijk genoeg werden ook
nu de remise’s weer behaald door
Bram Broere op 4 en Henk van de
Plas op het slotbord. Waarbij opgemerkt kan worden dat Broere zijn

vorm weer duidelijk aan het terug
krijgen is en dat je alleen van Henk
van de Plas kunt winnen als je met
ruim voordeel uit de opening komt.
De stand aan de kop is nu zo dat
Gorinchem 1, 12 punten uit 7 wedstrijden heeft met 35 bordpunten (
te vergelijken met het doelpuntensaldo van voetbal).
Denk en Zet-Advisor 1 heeft 10
punten ook uit 7. N.b. per gewonnen
wedstrijd zijn 2 punten te verdienen.
Het bordpuntensaldo ligt met 32,5
wel iets lager.
In de competitie zijn nog twee ronden te gaan. Gorinchem ontmoet 26
maart nummer voorlaatst IJsselstein
2 . Denk en Zet-Advisor1 ontmoet 3
dagen later nr.laatst Utrecht 5.
De DenkenZetters- zouden goede zaken doen als ze winnen en
dan ook nog graag gezien de achterstand in bordpunten een ruime
overwinning ook.
Op de laatste competitie avond d.d.
24 april, volgt dan mogelijk de ontknoping, de wedstrijdleider kan dit
niet bedacht hebben?!, want dan
speelt Denk en Zet-Advisor 1 tegen
Gorinchem 1!!
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Winst voor Qui Vive M6E4
De Kwakel - QuiVive meisjes 6E4
was vorig jaar erg sterk geëindigd
in de competitie en ook vorige week
werd er zeer goed gespeeld. Kortom, het was weer eens tijd voor
een mooi verslag. En dat werd de
uit-wedstrijd tegen de Kikkers uit
Nieuw-Vennep. Door de ziekte van
Britt (beterschap) werd Floor onze
keepster, en verder waren er geen
wijzigingen. De meisjes starten derhalve in de vertrouwde opstelling en
dat was te zien. De ene na de andere aanval ging richting de keepster van de Kikkers, en er werd erg
mooi samengespeeld. Uiteindelijk
resulteerde dat in een mooi doelpunt van Ruby (0-1). Een klein slippertje aan onze kant leverde de tegengoal op. Helaas, maar het deerde onze meisjes niet. Na een vlot lopende aanval schoot Sara hard in,
de keepster redde maar Ruby stond
op de juiste plek om haar 2e doelpunt te maken (1-2). Het zonnetje
begon te schijnen, het publiek had
er zin in en M6E4 bleef lekker samen spelen: Kim hield alles achterin
tegen, en via Lily en Marith werden

de aanvalsters Ruby en Sara steeds
weer in kansrijke positie gezet. Sara
wist na een mooie pass van Kim de
1-3 te maken, en Marith wist de 1-4
binnen te tikken. Wat een luxe, wat
een weelde … konden onze meisjes
dat wel aan? Ze gingen wel wat rustiger spelen en daar wilde de Kikkers wel gebruik van maken. Echter, Floor maakte twee hele knappe reddingen en wist daardoor de
voorsprong vast te houden. Als reactie zette QuiVive even weer aan
en na een mooie aanval wist Ruby Sara alleen voor de keepster te
zetten. Fraai maakte ze de goal (15) en de wedstrijd leek gespeeld. De
hele wedstrijd zonder wisselspeelster spelen, was echter te vermoeiend. De Kikkers waren fitter en zetten nog een keer alles op alles, en
na een mooie eerste redding van
Floor wisten ze toch 2-5 te maken.
Het werd zelfs 3-5, maar verder liet
QuiVive het niet komen. De meisjes hadden dus weer gewonnen, het
QuiVive publiek was vandaag weer
de grote winnaar en het beloofde
een prachtig weekend te worden.

Competitiehelft bij
Bridgeclub ABC

Nieuw tenue voor KDO F
De Kwakel - Afgelopen zaterdag heeft KDO F3 gespeeld in een
nieuw tenue wat ze gesponsord
hebben gekregen van Molenaar &
van Groenigen b.v.
Het was een spannende wedstrijd.
Ze begonnen met 2-0 achterstand
en uiteindelijk is de stand 4-4 ge-

worden. Tycho heeft 2x gescoord,
Job 1x en Bart 1x. De jongens hebben verschrikkelijk goed gespeeld
en gevochten tegen Abcoude. Rob
en Alex van Molenaar& van Groenigen b.v. stonden aan de kant te kijken en waren zeer trots op deze jongens!

Vierde kampioenen bekend
bij Bridgevereniging Uithoorn
De Kwakel - Op maandag 12 februari speelde Bridgevereniging
Uithoorn (BVU) de laatste ronde in
de 4e parencompetitie. In de A-lijn
speelde Hans eindelijk weer met
maatje Nico en dat lieten ze zien
ook, 1e met 64%. In de B-lijn was de
dagscore voor Tini en Johan, maar
dat mocht niet meer baten, ze kwamen uiteindelijk gemiddeld 1% tekort voor promotie. De uitslagen:

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – In de Scheg werd op
dinsdag 13 maart de tweede zitting
van de vierde parencompetitie door
de Hartenvrouwen gespeeld.
A lijn:
Met de prachtige score van 61,61%!!
op de eerste plaats Geke Ludwig &
Margo Zuidema; de tweede plaats
was voor Tini Geling & Paula Kniep
met 55,63%; met een minimaal verschil, namelijk 55,06%, op de derde
plaats Kitty van Beem & Agnes de
Kuijer; een gedeelde vierde plaats
voor de paren Trudy van den Assem
& Refina van Meijgaarden en Thecla Maarschalk & Rees van der Post
beide paren scoorden 52,98%; met
een bijna te verwaarlozen verschil
op de zesde plaats Renske Visser &
Francis Terra met 52,68%; de zevende plaats was voor Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 51,49%;
en de achtste voor Elly van Brakel &
Vera van Wessem met 50,60%.
B lijn:
Hier ook een fantastische score van 60,67%!! goed voor de eerste plaats door Eugenie Rasquin &
Riet Willemse; een gedeelde tweede plek voor de paren Ploon Roelofsma met invaller Bep Simons en
An van Schaick & Lea Wit, beide
paren scoorden 59,03%; de vierde
plaats was voor het combipaar Marja van Holst Pellekaan & Floor Janssen 56,25%; de vijfde plek was voor
Trees Ellerbroek & Mita Maas met

53,82%; de zesde plaats werd ingenomen door Tina Wagenaar met invalster Greet van den Bovenkamp
met 53,13%; en de zevende was
voor Wil Blansert & Ria van Geelkerken met 52,92% terwijl Inge Dyrbye
& Thea Stahl voor de achtste plaats
tekenden met 50,83%.
De competitiestand A lijn: 1. Geke Ludwig & Margo Zuidema met
een gemiddelde van 61,61, 2. Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck 55,00, 3. Trudy van den Assem & Refina van Meijgaarden - 53,57, 4. Thecla Maarschalk & Rees van der Post
- 52,98, 5. Nel Bakker & An van der
Poel - 52,29. B lijn: 1. An van Schaick
& Lea Wit – 59,03, 2. Eugenie Rasquin & Riet Willemse - 56,22, 3. Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit 56,14, 4. Tilly van & Jany van der Ent
– 52,08, 5. Wil Blansert & Ria van
Geelkerken – 51,78.
Voor inlichtingen betreffende Hartenvrouw kunt u bellen met het
secretariaat
Mieneke
Jongsm,
tel: 0297-565756 of via de mail:
wjongsma1@hotmail.com.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Strijdlustig KDO 2
verslaat tegenstander
De Kwakel - Een getergd KDO 2
heeft afgelopen zondag als collectief Swift 3 met 2-1 verslagen. Na
de dramatische nederlaag van vorige week tegen Nieuw West, wilde
de Kwakelse ploeg op het Olympiaplein duidelijk orde op zaken stellen. In de openingsfase kwam het
tweede sterk uit de startblokken en
uiteindelijk na een kwartier spelen
kwam KDO op voorsprong via Martin Bax. Op aangeven aan de linkerkant van Rick Kruit kon Bax bij de
tweede paal de 0-1 binnenschieten. Na deze voorsprong leek Swift
wakker geschud te zijn en vooral op
het middenveld hadden de Kwakelaars hun handen vol aan de aanvalsdrang van de Amsterdammers.
Met een 0-1 tussenstand werd de
rust bereikt.
Gelijkmaker
In de tweede helft probeerde Swift
met man en macht de gelijkmaker
te forceren, maar KDO hield stand.
De Kwakelaars bleven strijden voor
elke bal en dit werd na een uur spelen beloond met een tweede doelpunt. Elton Shehu wist zich aan de

rechterkant van het veld vrij te spelen en met een prima voorzet wist
hij Rick Kruit op zijn wenken te bedienen. Kruit aarzelde geen moment
en schoot de bal keurig in de linkerhoek, 0-2. Swift wist vervolgens
in de 70e minuut een fout achterin bij KDO hard af te straffen, waardoor de slotfase met een 1-2 tussenstand nog erg spannend kon
worden. Gelukkig toonde het tweede deze middag aan dat het als collectief sterk was en uiteindelijk de
felbegeerde drie punten in de wacht
wist te slepen. Door de overwinning
van het tweede en de 3-0 winst van
NFC/Brommer 2 op AGB 2, staat
KDO op een derde plaats van de
ranglijst. Met één punt achterstand
op de koplopers NFC/Brommer en
AGB is er nog van alles mogelijk in
de resterende vier wedstrijden van
de competitie. KDO speelt nog vier
finales, thuis tegen AGB en Ouderkerk en uit tegen Pancratius en
RKAV.
Aanstaande zondag starten de
Kwakelaars tegen Ouderkerk, de
wedstrijd begint om 11:30 uur aan
de Vuurlijn.

A-lijn:
1. Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer
2. An & Bert Pronk
3. Huib van Geffen &
Lambert Koeter
4. Tineke van der Sluijs &
Anke Reems
5. Marineke Lang &
Martin Kok

64,58%
57,92%
53,33%
52,92%
50,83%

In de eindstand bleef de top 4 gelijk
met als uiteindelijke winnaar Tineke & Anke. Zij behaalden een zeer
hoog gemiddelde van 57,77%, ruim
voor Martin & Marineke die 2e bleven met 54,51%. Ans Breggeman &
Lia Guijt legden met 52,95% beslag
op plaats 3, nipt voor Bep & John de
Voijs die 52,58% haalden.
B-lijn:
1. Tini & Johan Lotgerink
61,40%
2. Monique Verberkmoes &
Jan van Beurden
60,45%
3. Jeanette Das &
Map Kleingeld
59,43%

4. Greetje van den Bovenkamp & Ria
Wezenberg en Hennie &
Sierk Goedemoed
57,71%
6. Ineke Hilliard &
Elisabeth van den Berg
54,67%
7. Corry van Tol &
Lyda Zondag
54,35%
Ook in de B-lijn bleef de top 4 gelijk. Switchend tussen A en B was
al enige tijd duidelijk dat Thea Stahl
& Thea Kruyk aan het langste eind
zouden trekken. Met gemiddeld
maar liefst 58,46% bleven zij Greetje & Ria voor die hun gemiddelde
vandaag nog eens opschroefden
naar 56,26%. Ineke & Elisabeth, die
de geur van promotie al roken, deden nog eens extra hun best en legden met 54,93% beslag op plaats 3,
nipt voor Monique & Jan die 54,43%
haalden. Zij spelen allen de volgende competitie in de A-lijn.
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. U kunt vrijblijvend een
paar keer mee spelen.
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 .

Scores bij BVK onvoorspelbaar
De Kwakel - Net als in de zakenwereld geldt ook bij BVK de slogan
‘in het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst’. Zo is er weliswaar een beperkt aantal paren dat vrij regelmatig scoort, met slechts een incidentele uitschieter naar boven of beneden, maar er zijn zat paren die de
ene week scores noteren die tot juichende commentaren aanleiding
geven en hoge verwachtingen voor
de nabije bridgetoekomst lijken te
rechtvaardigen, om de week daarna keihard onderuit te gaan en dat
verwachtingspatroon daarmee weer
torpederen.
Zou het toch de druk van datzelfde
verwachtingspatroon zijn waar deze paren (nog) niet mee om kunnen
gaan? De tijd zal het leren.
A lijn
In de A lijn was het bovenstaande
van toepassing op Eefke Backers en
Marianne Kamp, vorige week nog
pontificaal 1e met toen 62,5%, deze keer troosteloos onderaan met
zo’n 27% minder. Het kan niet altijd
feest zijn.
Wel was er een feeststemming bij
Nel Bakker en Hans Wagenvoort
en wel vanwege hun 1e plaats
met 60,71%. Voor zij met vakantie vertrok wilde Nel blijkbaar nog
een keer vlammen en zij trok Hans
daarin mee. Voor Hans zal het de
komende 6 weken dus behelpen
zijn met een invaller. Kitty en Huub
van Beem werden met 59,82% 2e
en Dick Elenbaas en Andre Verhoef (‘het liep niet echt lekker vanavond!”) werden 3e met 58,63%.
In de totaalstand bovenaan een vertrouwd beeld dit seizoen, want op
de 1e plaats zien we daar weer Rita
en Wim Ritzen, met Anneke Karlas
en Jaap Verhoef verrassend in hun
kielzog.
B lijn
In de B lijn ontbrak de complete top

3 van de totaalstand na 2 avonden
en aangezien die allemaal hun eigen gemiddelde bijgeboekt kregen
veranderde er bovenaan ook helemaal niets. De echtparen Langelaan, van Beek en Overwater vormen
in die volgorde die top 3.
Op de 4e plaats staan Pite-Hein
Backers en Huub Kamp, mede
dankzij hun 1e plaats dezeavond
met 61,25%. Gemengde gevoelens
dus in zowel huize Backers als huize
Kamp deze week.
Op de 2e plaats vinden we Jose Moller en Yvonne Koestal met
58,75% en er was een gedeelde 3e
plaats voor de paren Cor HendrixJos Bader en Riet Doeswijk- Joop
den Blanken met 55,83%.
De immer naar een verslagwaardige
score op zoek zijnde Hennie van der
Knaap slaagde weer eens in haar
opzet. Zij sleurde manlief Jan mee
de afgrond in en sprokkelde en mager 37% bij elkaar, wat dus ‘goed’
was voor de 12e en daamee laatste plaats.
C lijn
Is er in de C lijn een nieuw koningskoppel in de maak? Invalster Rie
Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt
lieten in elk geval zien dat zij elkaar
goed verstaan aan de bridgetafel,
want zij behaalden met 63,19% de
hoogste score van de avond. Wellicht maakt ook hier 1 zwaluw nog
geen zomer, maar dit hebben ze
maar vast ‘in de tas’. Lous Bakker en
Hans Elias zijn zo’n paar dat in de
eerste alinea van dit verslag werd
beschreven. In week 1 60%, in week
2 47% en deze week weer 60,07%,
goed voor de 2e plaats nu en 2e
‘over all’. Ineke Hilliard en Huib van
Geffen eindigden met 58,68% op de
3e plaats.
Het enige al bestaande koningskoppel van de BVK, Jannie en Nico Koning dus, neemt na 3 avonden de 1e
plaats in de totaalstand in.

Regio - Donderdag 15 maart was
er de vierde ronde van de derde en
laatste cyclus van dit seizoen. We
zijn dus op de helft van deze cyclus.
Voor het bridgen begon, constateerde we allemaal een ”nieuw” gezicht
op het podium achter de wedstrijdleidingtafel. Het was Jan Visser die
de wedstrijdleiding komt versterken.
Zocht de commissie het in het verleden vooral in de breedte voor versterking, ditmaal is duidelijk voor
de hoogte gekozen, vooral om het
overzicht te kunnen bewaren.
Het is een logische uitbreiding in
verband met de komende vakanties.
Jan van harte welkom en we wensen je veel sterkte toe.
De wedstrijdleiding kwam nog met
het vriendelijk verzoek, om vooral de
scorekastjes na afloop van de zitting
af te sluiten, omdat vorige week er
iets mis is gegaan met de telling,
wat Lucas een extra dag gekost
heeft om alles weer recht te breien.
Er werd aan 13 tafels gebridged.
Zeven in de A-lijn en zes in de Blijn, met helaas een stilzittersronde
in de A-lijn.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Siep Ligtenberg en
Piet Hoogenboom met 63,75 %.
Een hoge score voor dit paar, maar
dat zijn we wel gewend, zij spelen
zeer constant in de bovenste regionen mee.
Tweede werd het paar Greet van
Diemen en Nel Groven met 58,00 %.
Derde werd het paar Bep Soppe en
ben Leeftink met 52,50 %.
De scores waren deze keer niet zo
hoog, er waren maar 5 paren van de
dertien die boven de 50 % behaalde
en van de overige varieerde het per-

centage tussen 43 en 49 procent,
het zat dus zeer dicht bij elkaar, om
het spannend te maken..
B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Corry Boomsma en
Bibet Koch met 65,00 %.
Tweede werd het paar CorryH Snel
en Netty Walpot met 53,48 %.
Derde is het paar Wil Uleman en
Joke v.d.Dungen met 53,04 % geworden.
In de ze lijn komen steeds nieuwe
sterren aan het firmament, wat het
voor de competitie zeer leuk maakt.
A-lijn
Eerste staan hier nog steeds het
echtpaar Leny en Jan v.d.Schot met
een gemiddelde score van 55,88 %,
maar de voorsprong is toch wel iets
geslonken.
Tweede is het paar Siep Ligtenberg
en Piet Hoogenboom 55,24 %, vooral door hun hoge score van vandaag
klimmen zij 2 plaatsen in het klassement.
Derde is het paar Frits Uleman en
Gerard Prager met 54,28 %.
B-lijn
Eerste zijn hier het paar Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter met een gemiddelde score van 55,87 %.
Tweede is het paar CorryH Snel en
Netty Walpot met 55,32 %.
Derde is het echtpaar Coby en Joop
Buskermolen met 55,16 % Drie paren met een verschil van nog geen
procent, als dat niet spannend is.
Volgende week spelen we de vijfde ronde van de derde cyclus, dus
weer competitie Bridge, misschien
komt er dan enige tekening in de
competitiestand.

Voorbereidingen Nationale
Sportweek in volle gang!
Uithoorn - Van 21 april tot en met
28 april is de Nationale Sportweek weer in het land.
De voorbereidingen voor deze week
zijn in volle gang. Gemeenten zijn
bezig met de organisatie van hun lokale Sportweek en de sportaanbieders zijn actief met de organisatie
van hun sportactiviteit. En dat geldt
natuurlijk ook voor de gemeente
Uithoorn. In deze week is er een vol
programma voor iedereen! Wat kan
deze week verwacht worden in Uithoorn:
Zaterdag 21 april, What’s Up?! in
Uithoorn – Ontdek ’t op de Fiets!:
Op zaterdag 21 april organiseren
de combinatiefunctionarissen van
de gemeente Uithoorn i.s.m. Sportbedrijf Amstelveen en Kunstencentrum de Hint een nieuw innovatief
project: ‘What`s up in Uithoorn?!’.
Diverse sport & cultuur aanbieders
in de gemeente Uithoorn zetten deze dag van 12.30 tot 16.30 uur hun
deuren geheel vrijblijvend open voor
het publiek. Maar liefst 25 organisaties doen mee aan deze Uithoornse open dag.
Al fietsend kunt u langs de verschillende verenigingen en organisaties
om te ontdekken wat er zoal te doen
is in de gemeente Uithoorn. Zo kunt
u komen kijken naar demonstraties/
tentoonstellingen, meedoen met
open trainingen of informatie opvragen.
Amstelplein
De dag zal om 12.15 uur feestelijk
geopend worden op het Amstelplein. Het orkest zal klaarstaan om u
muzikaal te ontvangen. Daarnaast is
er op het Amstelplein de mogelijkheid om de hele middag te genieten van optredens van zowel sportals cultuuraanbieders. Tevens staan
er op het Amstelplein verschillende
organisaties met informatie en aantrekkelijke activiteiten.
Maar dat is niet alles… U kunt deze dag ook prijzen winnen. Bezoek
zoveel mogelijk verenigingen en/ of
organisaties en win leuke prijzen.
Om 16.30 uur zal What’s Up?! in Uithoorn afgesloten worden met een
loterij voor het aanwezige publiek.
Kortom; benieuwd naar het sport& cultuuraanbod in de gemeente Uithoorn? Kom dan (het liefst op
de fiets) naar de ‘What`s up in Uithoorn?!’.
Woensdag 25 april Legmeer:
Op woensdag 25 april organiseert
de combinatiefunctionaris sport het
Sportencircus, welke wordt gesponsord door C1000 Visser en het Amstelveense Ortopedisch schoenbedrijf Schiedon.
Het evenemententerrein Legmeerwest in Uithoorn zal omgebouwd
worden tot een sport- en spelparadijs, waar kinderen van de basisschool tussen 12.15 en 15.15 uur
kunnen genieten van verschillende

activiteiten. Per kind kost het €2,00
om mee te doen aan het Sportencircus. De opbrengst van de dag gaat
volledig naar het goede doel: Run4Schools.
‘Stichting Run4Schools biedt kinderen in het township Mitchell’s Plain
in Zuid Afrika dagelijks sportactiviteiten aan door sportprogramma’s
te organiseren voor kinderen die
anders niet aan sporten toekomen.’
(www.run4schools.nl)
Derien
Dertien organisaties bieden deze
middag graag leuke en uitdagende
activiteiten met een sportief randje
aan, voor zowel de kinderen in Uithoorn als de kinderen in Afrika. De
organisaties zijn: Jafrem verhuur,
UWTC, Jing Wu Kids, Taiji Kungfu Waaier, Legmeervogels handbal, Borus, Solidoe, Cardanus, Amstelhof, Buurtbeheer Legmeer, Blokkendoos, Buurtbeheer Zijdelwaard
en Speel-inn. Tevens zal C1000 Visser voor de deelnemende kinderen
een lekker hapje en drankje aanbieden. Er is voor elk wat wils, bijvoorbeeld; van racen op een fiets
tot glijden van een Super Glijbaan,
blikgooien en handballen! Dus waar
wacht je op, kom woensdag 25 april
bij de ‘Kate & Go’ een stempelkaart
halen en doe gezellig mee! Ouders
zijn natuurlijk ook welkom!
Donderdag 26 april,
NOCNSF, KVLO en Klokhuis zijn
een samenwerking aangegaan en
willen graag een wereldrecord vestigen door zoveel mogelijk jongeren
aan het bewegen te krijgen. Daarom hebben ze in samenwerking met
Gino Pietermaai, Bokoesam en FS
Green een lied geschreven met een
dans erop: DoeDe360!
De kinderen van OBS de Kajuit gaan
ook een steentje bijdragen om het
wereldrecord te verbreken. Op donderdag 26 april krijgen de leerlingen
door de combinatiefunctionarissen Ghieslaine en Marcella de dans
aangeleerd op de muziek van Gino
Pietermaai. Vervolgens zullen alle
leerlingen om 15.00 uur het schoolplein rijkelijk vullen en met DoeDe360 optreden voor de ouders/
verzorgers.
De opbrengst van deze actie gaat
naar het Jeugdsportfonds. Het doel
van het Jeugdsportfonds is om alle kinderen in Nederland de kans te
geven om te sporten. Ook als hun
ouders het sporten niet kunnen betalen.
Ga jij ook meehelpen om het wereldrecord te verbreken? Kijk voor
deelname op www.doede360.nl
Wil je meer informatie over de verschillende evenementen? Houd dan
goed de kranten in de gaten, want
de komende weken zullen de evenementen aangekondigd worden.
Tevens kan je kijken op de facebooksite van de Combinatiefunctionarissen Uithoorn.
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Wielerploeg UWTC geïnstalleerd
Uithoorn - In een goed bezocht
Profile Tyrecenter werden op vrijdag 16 maart de nieuwe teams van
de Uithoornse Wieler Trainings Club
voorgesteld aan leden, familieleden, pers en overige wielerliefhebbers. Met tachtig renners en rensters belooft 2012 een succesvol
jaar te worden voor UWTC en hun
begeleiders.
Voorzitter Jan Veenboer opende de
avond met een woord van dank aan
alle sponsoren en blikte terug op de
successen in het afgelopen seizoen.
Naast een goede prestatie van nieuweling Jeroen van Goor bij de Nederlands Kampioenschappen op de
weg hielden tijdens de kwalificatieronde NK en EK Veldrijden Bart
de Veer en Bas de Bruin de naam
UWTC hoog. Naast de populaire
BMX sport wint binnen de omnisportvereniging UWTC het veldrijden
steeds meer terrein.

Ronde van Uithoorn
Zoals elk jaar hoopt de ploeg op
winst tijdens de Ronde van Uithoorn. In september wordt in het
centrum van Uithoorn alweer voor
het derde achtereenvolgende jaar
gestreden voor de beker. UWTC zet
daar naast masters en 55+ ook in
met haar nieuwelingen en jeugdrenners. Dit aanstormend talent bepaalt over een aantal jaar het gezicht tijdens de koers en dus ook
van de club.
Met de jonge trainingscoördinator
Remco Kuylenburg, initiatiefnemer
John van de Berg, nieuw binnen de
club en Henk de Jong als drijvende
kracht achter de Rabo Meertoer liggen de kansen voor het grijpen.
Met twee ploegen verschijnt UWTC
dit jaar bij het NCK en staat zij ingedeeld bij de semi-professionele etappewedstrijd Rabo Meertoer,
een mini Tour de France.

Derde nederlaag op rij
voor KDO 1

Rampfiets Johnny
Hoogerland in de show
De bezichtiging van de prikkeldraadfiets van Johnny Hoogerland
in de sfeervol omgebouwde werkplaats was absolute hoogtepunt van
de avond. Er werd druk gespeculeerd hoe de UWTC de hand op had
weten te leggen op deze rampfiets.
Volgens facebook is na de Tour de
fiets geveild en is de nieuwe eigenaar woonachtig op een half uurtje
fietsen van Uithoorn.
Partnerschap UWTC en Profile Tyrecenter ”Het komende jaar ligt de focus op de jeugd” aldus Jan Veenboer van de wielerafdeling. “UWTC
heeft veel talent in huis dat we
graag opleiden tot rijders van naam.
Maar ook zijn we het min of meer
verplicht aan onze sponsoren die
specifiek inzetten op deze beginnende sporters. “Wij zijn als UWTC
blij met de steun van Profile Tyrecenter maar in onze gezamenlijke focus op de jeugd zien wij dui-

delijk meerwaarde”. Als partner van
de club vindt zij het belangrijk dat
de jeugd actief is binnen een vereniging. Bovendien is sport belangrijk voor de fysieke ontwikkeling van
kinderen.
“Ik zie jeugd liever op banden dan
achter de computer” zegt Daan Hogendoorn lachend voor een stapel
Vredestein banden. Naast een compleet auto-onderhoud is Profile Tyrecenter specialist in banden.
Belangstellenden die zonder enige verplichting de techniek van het
wielrennen willen ervaren zijn welkom op parcours Randhoorn.
Kijk op de site: www.uwtc.nl/wielren/jeugdwielrennen/jeugdtraining.

Bowlingteam Henk Rass
gooit hoge ogen
Mijdrecht - Met nog twee avonden te gaan in de bedrijvenleague
en nog acht wedstrijdpunten te verdienen, is er nog van alles mogelijk voor de bowlers van Henk Rass.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
weliswaar véél mogelijk is, maar niet
álles. Adfiza, de winnaar van het vorige seizoen, voert dit jaar soeverein
de ranglijst aan en is door Stoffeerderij Henk Rass niet meer in te halen. Na negen speelrondes bezetten
Dorine Hofmeester, Dirk van Nieuwkerk, Ramon van Goor en Bert Vrinzen de zevende plek op de ranglijst, gelijk aan de eindklassering vorig seizoen. Uiteraard mikt het team
dit jaar op een hogere klassering.
Hoewel begin deze maand tegen
het team van koploper Adfiza een
1-3 nederlaag moest worden geïncasseerd stemden de prestaties tot
tevredenheid. Dirk gooide met 173
punten zijn beste game dit seizoen
in de bedrijvenleague, Bert gooide
met 154, 152 en 142 een opmerkelijk stabiele pot. Waar in het verleden in de derde game de score nogal eens onderuit ging, bleef deze nu
keurig op niveau. Vanaf het begin
wierp hij met een lichtere bal, waardoor ook aan het eind van de avond
de arm nog de benodigde zuiverheid kon leveren. Waar in het verleden de ondraaglijke lichtheid van de
bal weleens tot zwabberige afzwaaiers leidde, rolden de ballen nu vaak
kaarsrecht en koersvast.

tant vaak, rakelings langs de resterende pins. De volgende keer tegen
Bowl-Inn even wat meer agressie in
de tweede worp leggen en de score
zal de hoogte inschieten.
Ramon van Goor werd vervangen door zijn vader Ab van Goor.
Net als de appel valt de bowling-

bal blijkbaar niet ver van de boom.
Ab wist in de tweede game met 205
punt zelfs de magische 200-grens te
doorbreken en hielp het team van
Stoffeerderij Henk Rass daarmee
aan het ene tegenpunt. Hoewel Ab
een uitstekende vervanger van Ramon is, betreuren de teamgenoten
het zeer dat Ramon door een hard-

nekkige blessure geruime tijd uitgeschakeld is. Toen Henk Rass persoonlijk zijn team kwam aanmoedigen, verschoot zijn gezicht even
toen hij het foute shirt van nummer
Ab zag, maar wat wil je ook als stof
je professie is.
Omdat we Ramon als speler even
zullen moeten missen, zal ook Ab
in het Rass-blauw gestoken worden. Overigens zal Ramon als mentale steun en toeverlaat de komende avonden zijn team trouw steunen. Nog twee speelavonden te
gaan. Half mei zullen we weten of
het team van Henk Rass in het linker rijtje van de bedrijvenleague zal
eindigen.

De Kwakel - Voor het eerste van
KDO stond afgelopen zondag de
uitwedstrijd tegen het Amsterdamse
Arsenal op het programma. Op het
spiksplinternieuwe complex aan de
IJsbaanpad wilde KDO graag revanche nemen van de twee nederlagen
van de vorige weken. Positief voor
trainer Raymond de Jong was de
terugkeer van spits Sven Vlasman
die voldoende hersteld was van zijn
wenkbrauwblessure.
In het begin van de wedstrijd viel
voornamelijk op dat de scheidsrechter geen enkele vorm van kritiek wilde krijgen, wat resulteerde
in drie snelle gele kaarten voor de
Amsterdammers. Naarmate de eerste helft vorderde kwam Arsenal
steeds beter in de wedstrijd. In de
25e minuut kwam de ploeg dan ook
op voorsprong, nadat doelman Peter
Onderwater veel moeite had om een
inzet van Arsenal te keren. In tweede instantie kon de Amsterdamse
spits de 1-0 binnenschieten. Vijf minuten later werd het zelfs 2-0, waardoor KDO niks anders restte dan
zich zo snel mogelijk terug te vechten in de wedstrijd. Met een 2-0
stand werd de rust bereikt.

Zelfde
In de tweede helft was er eenzelfde
spelbeeld, waarbij KDO veel moeite had om zorgvuldig positiespel
op de mat te leggen. In de 75e minuut ontbrandde de wedstrijd, nadat een Amsterdamse verdediger
in zijn eigen zestienmetergebied
hands maakte en KDO hierdoor een
terechte penalty kreeg. Arsenal was
het hier duidelijk niet mee eens en
liet dit met woord en gebaar blijken.
De scheidsrechter was hier absoluut niet van gediend en liep theatraal van het veld. Nadat de gemoederen gesust waren, werd de wedstrijd alsnog hervat en maakte Joeri Stange vanaf elf meter de 2-1. Gesteund door dit doelpunt gingen de
Kwakelaars op jacht naar de gelijkmaker. Ondanks verwoede pogingen van KDO was het geluk niet aan
Kwakelse zijde, waardoor de derde
nederlaag op rij een feit was.
Volgende week zondag speelt het
eerste om 14:00 uur thuis tegen
nummer elf Ouderkerk. De Ouderkerkse ploeg speelde in deze competitieronde met 1-1 gelijk tegen
Ankaraspor.

Bridgevereniging De Legmeer

Nieuwe ronde en kansen
Uithoorn - De start van de derde
ronde paren competitie is een feit
en had voor de A en B lijn eigenlijk weinig verrassingen. In de hoogste afdeling het vertrouwde beeld
van Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister op één met een percentage van 64,58. Ook Jan Egbers &
Ben Remmers met 63,33% en Gerda Schavemaker & Jaap Kenter met
61,25% beantwoorden aan de algemene verwachting. Renske & Kees
Visser vielen enigszins op als vierde
met 53,33%, maar presteren de laatste weken toch eigenlijk steeds zeer
behoorlijk. Wim Slijkoord & Francis
Terra kenden wat mindere tijden,
maar lijken zich te hebben hersteld
als vijfde met 51,67%. De enige dissonanten waren Ben ten Brink & Jan
Bronkhorst, die ver onder hun niveau bleven door wat vakantieconcentratie naweeën van de laatste.
De top in de B- lijn werd het domein
van Heleen & Mees van der Roest
en Sonja & Hans Selman als eerste
en tweede met 62,08 en 60,83%.
Net uit hun kluisters van de C- lijn
bevrijd en losgelaten in de lente wei,
lieten ze er geen gras over groeien
Revance
Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen en Tom de Jonge & Herman
Vermunicht waren uit hun vorige lijn

gedaald en ook zij toonden hun ambitie tot revanche als derde en vierde met 60 en 53,75%. Tini & Johan
Lotgerink willen een zenuwslopende eindfase nu kennelijk vermijden en werden dan ook keurig vijfde met 52,08%. Een speciale vermelding voor Otto & Tonny Steegstra die, na een lange tijd van fysieke ongemakken van eerst genoemde, weer strijdvaardig aanschoven.
In de C- lijn de enige opmerkelijke
score. Map Kleingeld & Mieke Peeters verrasten met een uitstekende
eerste plaats van 62,50%. To van de
Meer & Anne Tolsma willen het verloren terrein duidelijk terugwinnen
en startten dus met een tweede plek
en 60,42%, dat zit alvast in de tas!
Atie de Jong & Evert Wevers deelden
de plaatsen drie en vier met Anneke
Houtkamp & Marianne Jonkers met
voor beide paren 56% precies. Vliegende kiep Hetty Houtman stuwde nu Ans Voogel op naar de vijfde
plaats met 54%, of was het andersom? Wilt u ook delen in het lentegevoel en een gezellige inspannende
avond, kom dan kaarten bij Bridgevereniging De Legmeer.
Elke woensdag van af 19.45 uur in
de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor vragen het secretariaat: gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon
0297 567458.

Koude start wedstrijdseizoen BMX bij UWTC

Laatste pins
Dorine had voornamelijk ruzie met
de laatste pins. Omdat haar worpen
net even te zacht waren, scheerde de bal bij de tweede worp, irri-

De Zon 2 straalt op
schoolvoetbaltoernooi
De Kwakel - Afgelopen
woensdag was het weer zover, het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi ging weer
van start.
Wat straalde de spelers van De
Zon dit jaar nog meer dan andere jaren alle teams waren in
het nieuw gestoken door de
school en zoals de foto hierboven laat zien, was het een stralend geheel. De mannen op
de foto deden voor de eerste
keer mee en ondanks dat ze
niet door zijn naar de volgende ronde hebben ze een heerlijk potje gevoetbald.

De coaches waren lekker op
dreef en de grote groep ouders langs de lijn konden genieten van een leuk spelletje
en ook al scheen de zon niet,
de kinderen van de Zon straalde.
De opa van een van de spelers die eigenlijk alleen kwam
kijken had het fluiten op zich
genomen aangezien er een
groot te kort aan was. Kortom
een gezellige middag met veel
plezier. Van links naar rechts
op de foto Sander, Stan, Rick,
Bart, Roger, Guido en liggend
Niek en Stijn.

Regio - Zondag 18 maart werd
de 1e wedstrijd van de BMX West
Competitie verreden op de fietscross baan van UWTC aan de Europarei in Uithoorn. De dag begon
regenachtig en met een frisse wind.
De regen stopte halverwege de 1e
manche gelukkig maar echt aangenaam was het nog niet. De wedstrijd
werd verreden door bijna 350 rijders
in de eigen en open klasse. Dat resulteerde in 58 ritten. Voor iedereen weer even wennen na de winterstop. Door alle werkzaamheden
aan de baan hebben de UWTC-ers
maar 2 weken kunnen trainen/wennen aan de nieuwe bochten en bulten. In de 1e bocht gingen nogal wat
rijders onderuit, waaronder ook Arjan van Bodegraven, gelukkig kon
iedereen wel de wedstrijd uitrijden.
Maar liefst 48 rijders wisten de finale te bereiken. Linda Reijnders haalde een keurige 1e plaats in de B-finale in haar 1e wedstrijd nadat ze in
december lid is geworden! Dit seizoen rijden de broers Wiljan en Tom

Brouwer in dezelfde leeftijdsklasse,
deze keer wist Wiljan zijn broer voor
te blijven. Bart van Bemmelen gaat
dit seizoen een leeftijdsklasse hoger rijden, misschien heeft hij dan
wat meer concurrentie. Vandaag
werd hij toch weer 1e. Bij de jongste leeftijdsklasse, de Boys 7, reden
maar liefst 8 UWTC-ers in de finale.
Bij de open klasse wisten 17 UWTCers de finale te halen waarvan 7 het
podium mochten beklimmen. De
bekers in de open klasse werrden
meegenomen door: 7-; Rens Grommel 3e plaats, 8-9 jaar; Brian Boomkens 2e plaats, Izar van Vliet Carcia
3e plaats, 10/11 jaar; Bart van Bemmelen 1e plaats, Joey Nap 2e plaats,
12/13 jaar; Arjan van Bodegraven 1e
plaats, 16+; Michael Schekkerman
1e plaats.
Nieuwsgierig naar de volledige uitslag? Kijk dan op de website van
UWTC. www.uwtc.nl afdeling BMX.
Daar staan ook alle foto’s. volgende week gaan de rijders naar Heiloo
voor de 2e BWC.

Marlies Schouten

winnares tuinontwerp
voor Tuinenfestival
in Appeltern

Wilnis - Het tuinontwerp van Marlies Schouten uit Wilnis behoort tot de winnende inzendingen voor realisatie van een bijzondere tuin bij het derde Tuinenfestival in Appeltern, waar
Nederlands mooiste en grootste tuinideeënpark is gevestigd. Dat is een knappe prestatie. Het ontwerp van Marlies is een van de 43 inzendingen dat dit keer als thema droeg ‘De
straat als tuin’. Binnen dit thema moest een ontwerp worden bedacht. Verschillende ontwerpen waren zelfs afkomstig van samenwerkingsverbanden, bestaande uit twee tot zelfs vijf
ontwerpers. Initiatiefnemer Ben van Ooijen, directeur De Tuinen van Appeltern en Michel Lafaille, curator van het Tuinfestival gaven aan zeer enthousiast te zijn over kwaliteit en kwantiteit van de ingezonden ontwerpen op het gegeven thema: Gezien ‘de vijandschap’ tussen die twee elementen van de buitenruimte is dit een gedurfd thema en een uitdaging voor de
ontwerpers. Uit het ingezonden materiaal blijkt de ernst en inzet van alle betrokkenen en wordt gesproken over een hoge artistieke kwaliteit. Sommigen kozen voor een conceptuele
benadering, anderen een kunstzinnige; weer anderen kozen een puur praktische en concrete invulling van het thema. Maar allemaal festivalwaardig.

Hoog niveau
Het is niet alleen een eer voor een tuinontwerper als zijn of haar tuinontwerp in werkelijkheid
wordt gerealiseerd in het park De Tuinen van Appeltern, maar het getuigt tevens van een
bijzondere creativiteit en artistieke kwaliteit in tuinaanleg en materiaalgebruik.
Het niveau van de inzendingen was dit keer hoog en daarom werd het voor de jury moeilijk
een keuze te maken voor diegenen die werden uitgenodigd voor een tweede ronde, waarin
met de ontwerpers inhoudelijk, artistiek en budgettair nader werd ingegaan op hun uitgewerkte ideeën. Daarmee konden die dan weer aan de slag gaan om tot een uiteindelijk
resultaat te komen. Het ontwerp van Marlies is samen met negen andere gekozen om in Appeltern te worden aangelegd.
Het park in Appeltern is 15 hectare groot en biedt 200 verschillende voorbeeldtuinen.
Appeltern ligt in het Land van Maas en Waal binnen de driehoek Tiel, Oss, Nijmegen. De Tuinen van Appeltern zijn een bijzondere belevenis voor tuinliefhebbers. De openingstijden vanaf
1 april zijn maandag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Veel meer informatie ziet u
op de website: www.appeltern.nl.

Ontwerpwedstrijd
Marlies: “In september vorig jaar was er door De Tuinen van Appeltern een ontwerpwedstrijd uitgeschreven met als thema ‘De Straat als tuin’. Het ontwerp moest passen in een
tuinoppervlak van 10 x 10 meter, omgeven door een haagbeuk en de tien beste ontwerpen
zouden in werkelijkheid worden gerealiseerd. Het ontwerp moest vóór 14 november worden
ingeleverd. Na twee maanden ontwerpen heb ik mijn ontwerp naar Appeltern gebracht in de
vorm van een presentatie op A1 formaat, maquette 1 op 25, documentatie van materialen,
inclusief kosten en leveringsvoorwaarden. Op 1 december werd ik gebeld en uitgenodigd
voor een gesprek met de organiserende personen. Dat is heel positief verlopen en heb aan
de hand van dit gesprek mijn ontwerp verder uitgewerkt, leveranciers gebeld, offertes opgevraagd en dergelijke.”
Op 16 januari van dit jaar volgde een tweede gesprek waarbij Marlies te horen kreeg
dat haar ontwerp naast de negen andere in werkelijkheid gerealiseerd zou gaan worden. De jury was onder de indruk van het feit dat Marlies het thema letterlijk heeft
genomen en het gegeven van de straat heeft omgekeerd, mede waardoor een verrassend nieuw straatbeeld is ontstaan. “Wat normaal gesproken straat is, heb ik nu
gebruikt als zogenaamde ‘beplanting’, terwijl de eigenlijke beplanting nu wordt gebruikt als ‘straat’. De omgekeerde wereld dus. Dat wordt in mijn tuin vormgegeven en
die is vanaf 12 mei te bewonderen in Appeltern. Het voorbereidende werk is inmiddels
gedaan, zoals de grove grondwerkzaamheden, het uitzetten waar de steigerpijpen de
grond in moeten, de ‘bomen’ van baksteen en de steigerpijpen zelf. Dat is te zien op
bijgaande foto’s,” aldus een opgetogen Marlies.

Marlies Schouten woont in het oude dorp van Wilnis en heeft alle noodzakelijke
opleidingen tot bloemist doorlopen. Daarna volgde zij een opleiding plantaardige
vormgeving; dat betreft (kunst)objecten met een plantaardige toevoeging. Na deze
studies ging Marlies naar de kunstacademie in Rotterdam waar zij dit jaar hoopt af
te studeren in de studierichting interieurarchitectuur. Deze opleiding volgt Marlies in
deeltijdvorm, omdat zij daarnaast vier dagen in de week werkt. Wie meer wil weten
over de creatieve activiteiten van Marlies doet er goed aan haar website te bezoeken:
www.marliesschouten.nl.
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UWTC renners op podium bij
Kampioenschap van Amstelland

Regio - Op zondag 18 maart startte
de jeugd nog droog op het parcours
van de Amstel in Amstelveen, maar
tijdens cat 5-6 en 7 begon het vies te
regenen. Bij categorie 1-2 een podium plek voor UWTC’s jongste dame,
Britt Buijs. Met een medaille voor de
3e plaats ging zij tevreden naar huis.
Bij de jeugd cat 3-4 reed Tristan Geleijn naar de 3e plaats. Broer Owen
reed samen met Menno van Capel
in het peloton achter de 2 koplopers
in cat 5-6. Nat en koud reden zij de
wedstrijd uit. Leon Buijs en Daniel
Wiegmans reden in de groep achter
het peloton.
Bij de nieuwelingen en dames maar
een kleine groep aan de start, veel
nieuwelingen waren elders in het
land, Woensdrecht of Lierop, op
wedstrijd. Al na enkele rondes waren deze rijders net zo zwart als na
een modderige veldrit. Niels de Ruijter wist met een groep van 7 renners de laatste 5 rondes weg te rijden. Niels won met overmacht de
sprint. Bart de Veer sprintte naar de
5e plaats.
Amateurs
Bij de amateurs, beloften, junioren
en elite was de UWTC ook sterk vertegenwoordigd met Luuk van Vliet,
Gerben van der Knaap, René Kas-

lander en Henk de Jong. De UWTC’ers gooide vanaf het begin af aan
de beuk erin. Dit resulteerde gelijk
in een kopgroep van 5, waarin alle 4 de UWTC’ers aanwezig waren.
Dit bleek veel te vroeg en een samensmelting kon daarom ook niet
uitblijven. Daarna werd het spelletje goed gespeeld er werd er door
de UWTC’ers om beurten aangevallen. Als de een werd teruggehaald
ging er weer iemand anders in de
aanval. Uiteindelijk reden er toch
vijf renners weg: Jack Ibbotson en
Roel Mouris van De Amstel, Henk
de Jong en Gerben van der Knaap
van UWTC en Marcel Jacobs van
de Bataaf. De voorsprong was redelijk, maar uiteindelijk werd het gaatje langzaam teruggebracht tot 10
seconden. Patrick Bos van de Amstel maakte op een indrukwekkende wijze alleen de oversteek en was
in de finale te sterk voor de overgebleven vluchters. Henk de Jong reed
naar een verdienstelijke 2e plek en
Marcel Jacobs haalde een 3e plek.
Luuk van Vliet won de sprint van de
2e groep, voor Guido de Groot en
René Kaslander.

Rick van Wieringen van start gegaan. Maar liefst 63 renners op
de startlijst. Een parcours met veel
hoogteverschil. Rick had hier vorig
jaar ook al gereden en wist dus hoe
zwaar het parcours was. Ook voor
Jeroen was de spanning voelbaar,
maar ondanks dat ging Jeroen goed
van start. Na de eerste klim viel de
groep uit elkaar maar Jeroen kon er
wonderwel bij blijven. Rick moest
zich terug laten zakken, later blijkt
dat hij last heeft van zijn longen,
helaas kwam Rick hierdoor niet uit
de verf. Jeroen geeft alles, maar de
premie sprints zorgen voor een zeer
hoog tempo in het peloton, waardoor Jeroen de laatste ronde voor
de finish geklopt wordt. Al met al
geen slecht resultaat voor z’n zwaar
parcours en deelnemersveld. Jeroen
van Goor werd 26e en Rick van Wieringen 39e.
Zaterdag
Ook op zaterdag 17 maart waren er

renners actief. Joost Spring in‘t Veld
en Edwin de Graaff reden de ronde van Oud Vossemeer bij de elite
en beloften. Joost kon meespringen
bij een demarrage en kwam in een
kopgroep van negen man terecht.
De voorsprong op het peloton liep
op tot een minuut. Jesper Asselman
wist vlak voor de finish weg te rijden
en won de koers. Joost reed naar
een goede 4e plaats. Edwin eindigde als 24e in het peloton. Bij de
amateur en sportklasse reed Henk
de Jong naar een 18e plaats.
Jeugd
De jeugd reed op zaterdag een landelijke wedstrijd in Zwanenburg. Bij
categorie 1 een 7e plaats voor Britt
Buijs. Tristan Geleijn werd 6e in categorie 3. Broer Owen Geleijn stond
net niet op het podium bij categorie
4, maar toch erg knap 4e. Eric Looij,
ook categorie 4, werd 19e. Meer info vindt u op: www.uwtc.nl/wielren

Nieuwelingen
In Woensdrecht waren de UWTC
nieuwelingen Jeroen van Goor en

Op papier moest dat ook zeker
kunnen. De spelers die het moesten gaan doen waren Jordi en Jasper van Gelderen, Stefan van Pierre, Sjors de Hollander, Mels Bos, Patrick Woerdeman en Dimitri Sahertian. Aandacht in dit verslag gaat uit
naar de overleden zoon van Guus,
Mitch Rutgers, die deze dag 21 jaar
zou zijn geworden. Onze gedachten gaan dan ook uit naar Guus, zijn
vrouw en familie. Guus wilde dan
ook dat een eventuele overwinning
in deze wedstrijd zou worden opgedragen aan zijn zoon.
Scorebord
De 1e helft was nog geen minuut
begonnen of de 0-1 stond al op het
scorebord. Door een goede pass van
Stefan op de vrijlopende Mels Bos,
maakte laatstgenoemde er 0-1 van.
Beter kon er niet begonnen worden.
Het spel was in het begin erg matig,
waarbij beide ploegen moeite hadden de bal in de ploeg te houden.
Het meeste balbezit was weliswaar
voor Legmeervogels, en zij stichtten
ook het meeste gevaar, echt goed
was het allemaal niet wat men liet
zien. Toch werd in de 3e min de score alweer uitgebreid. Via een snel

uitgevoerde counter gaf Mels de bal
vanaf rechts voor op de vrijlopende
Stefan van Pierre. Hij bedacht zich
geen moment en schoot de bal hard
en zuiver het doel in, 0-2. Ondanks
het matige spel ging het wel heel
makkelijk en leek het een erg makkelijke avond te gaan worden voor
Legmeervogels. Maar daarna werd
het spel er niet beter op en was het
een erg saaie vertoning om te zien.
Er werden weinig kansen gecreeerd en waren er van beide kanten
veel slordigheden te zien. De goede
vorm van de afgelopen periode was
deze avond weinig van terug te zien,
het liep gewoon niet deze avond.
Misschien kwam dat ook wel door
het late tijdstip, om 21:55uur werd
er pas afgetrapt. Tot vlak voor rust
bleef de 0-2 stand voor Legmeervogels op het scorebord staan. Totdat Mels in de 23e min een opleving kreeg en er via een fraaie individuele actie 0-3 van maakte. Vlak
voor rust deed Sjors precies hetzelfde. Met een fraaie actie vanaf eigen helft omspeelde hij zijn tegenstander en schoot de bal hard door
het midden het doel in, 0-4. Met deze veilige marge werd de rust in gegaan.
De boel
In de rust trachtte coach Guus Rutgers de boel wat meer op scherp te
zetten, zodat men in de 2e helft haar
goede vorm van de afgelopen weken weer kon laten zien. Maar vanaf het begin van de 2e helft bleef het
een gezapig duel om naar te kijken.

Jamie Schelling succesvol
op Vikingrace
De Kwakel - Op 16 en 17 maart
mocht de 14-jarige Jamie Schelling uit De Kwakel aantreden bij
De Vikingrace in Heerenveen. Jamie schaatst sinds het afgelopen
jaar bij de selectie in Haarlem. Hierin schaatsen de 10 snelste kinderen
van 14 en 15 jaar van Haarlem en
omgeving.
De Vikingrace is een internationaal
toernooi waaraan de snelste kinderen van 11 t/m 16 jaar van ieder land
mogen meedoen. Aan dit toernooi
doen 11 landen uit Europa mee.
Vanuit Nederland mogen de 2 snelste van ieder jaar meedoen. Jamie
werd bij het NK allround in Alkmaar

De Kwakel - De lentecompetitie
deed zijn naam er aan, het zonnetje
piepte tussen de wolken door langs
het veld bij Hurley waar onze meiden E5 weer kant en klaar stonden
om 8.30 uur. De cappuccino was
heerlijk, de sfeer goed en de wedstrijd leuk om naar te kijken. In grote getale zijn de supporters van dit
team altijd aanwezig, vaak beide ouders, de broertjes en de zusjes (ook
al weer benjamins). Een echt familiegebeuren dat gehockey van onze dames.
Coach Erwin deed zijn werk weer
uitstekend en dat leidde bij de fanatieke dames tot de overwinning! Eline scoorde binnen 6 minuten.
Marit deed erg haar best in het doel,

ze hield veel ballen er buiten maar
toch scoorde de Amsterdamse meiden ook binnen 10 minuten hun 1e
doelpunt. Maar.... in de 1e helft zat
de gang er in, na 18 en 27 minuten
scoorcde Fleur. Met 3-1 in de pocket fruit en drinken langs de lijn en
weer op naar de 2e helft. Wederom een coal voor de tegenpartij wat
onze dames nog harder deed werken. Na een prrachtige voorzet van
Floortje scoorde Charly 4-2. Om het
af te maken scoorde Charly nog een
keer.
Een mooie zege voor een mooi
stel meiden. Diversiteit qua leeftijd,
lengte en kunnen, maar een prachtige eenheid als team waar iedereen
het beste in elkaar boven haalt.

Doelpuntenmachine van
Legmeervogels stopt bij zeven

Legmeervogels zaalvoetbal 1 wint
gemakkelijk in een matig duel
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 16
maart moest Legmeervogels aantreden tegen het laag geklasseerde Zuidoost United. Om de koppositie vast te kunnen houden in de 1e
klasse C en het kampioenschap in
zicht te kunnen houden, moest deze
avond gewonnen worden.

Lentecompetitie van
Qui Vive meiden gestart

Het spel werd er niet beter op, maar
de tegenstander kon ook maar weinig gevaar stichten bij het doel van
Legmeervogels. Verdedigend stond
het zoals altijd gewoon goed.
In de 4e min, toen Sjors de bal aangespeeld kreeg en hard uithaalde
op doel, belandde de bal via een tegenstander met wat geluk het doel
in, 0-5. Geen vuiltje aan de lucht nog
steeds voor Legmeervogels, waardoor men ook niet echt hoefde aan
te zetten. In de 14e min maakte Mels
er door een assist van Stefan 0-6
van. Niets aan de hand dus. Totdat
gelijk vanaf de aftrap de tegenstander in de aanval ging, de bal voorgaf, en Stefan de bal erg ongelukkig op zijn hak kreeg en de bal onhoudbaar, voor de tot aan dat moment goed keepende Jasper, in het
doel belandde. 1-6 in de 14e min.
Maar de marge was ruim genoeg om
nog echt in gevaar te komen. Verdedigend werd de tegenstander geen
kans geboden, en met snel uitgevoerde counters maakte Legmeervogels het de tegenstander knap
lastig. Helaas ontbrak daar vaak de
scherpte in de afronding. Uiteindelijk maakte wederom de goed spelende Mels Bos zijn vierde treffer
van de avond, 1-7 in de 18e min.
Voor de statistieken kon Zuidoost
United ook nog wat terug doen. Via
een fraaie goal maakten zij er 2-7
van in de 21e min. Coach Rutgers
probeerde vanaf de zijlijn zijn spelers aan te moedigen om het doelpuntenaantal uit te breiden naar 10,
want dit zat er zeker wel in. Een zeer

snel uitgevoerde counter, die via
maar drie schijven uiteindelijk op
doel werd geschoten, had beter lot
verdiend. Helaas hield de keeper de
bal uit het doel. Vlak daarna werd
de score uitgebreid naar 2-8 in de
22e min, door wederom een assist
van Stefan en wederom een doelpunt van Mels Bos. Ondanks het
matige spel deze avond waren zij de
twee spelers die het meeste gevaar
wisten te stichten.

derde. Een week voor aanvang werd
zij gebeld dat er iemand was afgemeld dus zij kon meedoen.

dan de eerste dag, 43,44. Deze tijd
was helaas niet goed genoeg voor
een podiumplaats. Zij eindigde vierde. Dit betekende wel dat zij op de
1000 meter dus 0,4 seconde moest
goed maken op de Poolse.
Bij de 1000 meter startte zij in de
binnenbaan, wat gunstig is. Na een
zeer snelle race met een hele mooie
pr van 1.25.84 plaatste Jamie zich
op een tweede plaats.
In het totaal klassement werd Jamie
tweede, wat een prachtige prestatie is.
De medailles werden uitgereikt
door Bart Veldkamp en Shani Davis.
’s Avonds was nog de officiële prijsuitreiking waarbij alle prijswinnaars
gehuldigd werden.
Na een groot en gezellig feest met
alle deelnemers kon Jamie met een
tevreden gevoel naar huis. Een betere afsluiting van haar seizoen kan
zij niet wensen.

Op 16 maart startte de wedstrijd
met een 500 meter. Jamie plaatste
zich hiermee met een tijd van 43.55
op de derde plaats van het podium.
Hierna volgde nog een 1000 meter.
Hier plaatste zij zich met een mooie
pr van 1.27.14 wederom op de derde plaats.
In het totaal klassement stond zij nu
op de tweede plaats. Op de derde
plaats stond de Poolse Kaja Ziomek
met maar 0,2 seconde achterstand.
Op 17 maart werd er weer een 500
meter en een 1000 meter gereden.
Jamie haar doel was om de tweede
plek te behouden. De eerste plaats
zal moeilijk worden want daar stond
Isabelle van Elst uit Nederland met
2 seconden voorsprong.
De 500 meter reed zij iets sneller

Uitgebreid
Helaas werd de score daarna niet
meer uitgebreid naar 10, maar was
de matige maar toch uiteindelijk
zeer makkelijke overwinning een
feit. Achteraf bleek het meer een
verplicht nummertje te zijn dan een
wedstrijd waarin men tot het gaatje
moest gaan. Maar deze ruime overwinning kan mooi wel worden opgedragen aan Mitch Rutgers.
Met nu nog drie wedstrijden op
het programma komt het kampioenschap wel heel dichtbij en stijgt
de spanning enorm. Aanstaande
vrijdag 23 maart moet de volgende stap gezet worden richting het
kampioenschap. Het bijna onderaan
staande Allen Weerbaar 3 komt deze avond op bezoek in De Scheg. Er
wordt afgetrapt om 21:05uur.
Dus kom allen kijken om te zien hoe
Legmeervogels haar volgende tegenstander naar de slachtbank zal
leiden. Gezien de stand mag je dat
ook haast wel verwachten.

Uithoorn - Het zag er in de eerste
45 minuten zeker niet naar uit dat
Legmeervogels uiteindelijk van het
veld stapte met een ruime overwinning op het laag geplaatste Maarssen. In de eerst 45 minuten deed
Maarssen zeker niet onder voor
Legmeervogels. De eerste mogelijkheden om tot een score te komen waren zelf voor de gasten. De
2e helft is volledig voor de Vogels,
vooral als het tempo wordt opgevoerd zakt Maarssen ver terug
Duels
Legmeervogels beginnen het duel met Mels Bos op de rechtsachter
plaats en de 17-jarige Guido Pauw
op de rechts voor positie. Het toch
wel moeilijk om tegen een tegenstander als Maarssen met de juiste
instelling de strijd aan te gaan. Deze ploeg heeft tot nu toe geen enkel
punt weten te behalen in deze competitie. Dus is de instelling er vaak
toch een van, o die pakken wij ook
wel even. Je wordt weer op de feiten gedrukt als je ziet dat Maarssen zich toch niet zo makkelijk gewonnen zal geven als men zou vermoeden. De eerste mogelijkheden
om tot een score te komen is dan
ook voor de gasten. Dat is wel even
schrikken voor Legmeervogels. Je
zult de knop toch om moeten zetten
om met en goed resultaat van het
veld te stappen. Na tien, vijftien minuten dringt die door tot de spelers
en neemt men het initiatief en komt
men meer en meer te spelen op
de helft van de tegenstander. Dan

doen zich ook direct de eerste mogelijkheden voor om tot een treffer
voor Legmeervogels te komen. Toch
moeten de aanhangers van Legmeervogels lang wachten alvorens
Legmeervogels wet te score Uiteindelijk is het Rowan Hogenboom die
een bres weet te slaan in de verdediging van de gasten en Legmeervogels op de 1-0 voorsprong weet te
schieten. Verder als deze 1-0 komt
Legmeervogels niet voor de rust.
Verdubbeld
Dan is de 2e helft nog geen 3 minuten oud of Legmeervogels heeft de
voorsprong verdubbeld. Een voorzet
van Stefan van Pierre komt terecht
bij Jordi de Groot en hij passeert
de doelman voor de 2e keer. Als 5
minuten later een schot!!! Van Stefan van Pierre door de doelman van
Maarssen niet goed wordt verwerkt
is het voor Jordi de Groot simpel
om de 3-0 te score. Dan is het verzet van de gasten helemaal gebroken en loopt Legmeervogels makkelijk uit naar de grootste overwinning
van dit seizoen. Vervolgens scoort
ook nog Stefan van Pierre zelfs alvorens Jordi de Groot zijn 3e treffer laat aantekenen. Dan staat het
al 5-0 voor Legmeervogels. Dan zijn
het Dennis Weij en Guido Pauw die
op fraaie wijzen de zevenklapper tot
ontploffing brengen. Door dit resultaat blijf je meedoen in de strijd om
de 3e periodetitel. Om mee te blijven
doen zal het duel volgende week, uit
tegen Quick 1890 gewonnen moeten worden.

KDO jeugd oefent handbalvaardigheden in Volendam
De Kwakel - Zaterdag 17 maart
hebben de meiden van de C- en Djeugd van KDO deelgenomen aan
de vaardigheidstest van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) in
Volendam. De meiden hebben samen met andere verenigingsteams
allerlei handbalvaardigheden geoefend en een hele leuke ochtend gehad. De vaardigheidstest werd georganiseerd bij handbalvereniging
KRAS Volendam. Er kwamen teams
van diverse handbalverenigingen
naar de training om hun handbalvaardigheden te laten zien. Na af-

loop van de vaardigheidstest was
er een prijsuitreiking. De meiden
van KDO zijn helaas niet in de prijzen gevallen, maar hebben wel een
gezellige ochtend met elkaar gehad.
De test begon met een warming up.
Daarna deden de meiden mee aan
een handbalcircuit waarbij ze verschillende vaardigheden van het
handbal moesten laten zien; voetenwerk, verdedigen, mikken, overspelen, schieten, samenspel, schijnbeweging, sprongschot en balbewerking. Ook was er nog een spelregeltest.

