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Gemeenteraad moet financieel zorgen voor Uithoorn

Het gaat nu nog goed, maar 
hoe moet het na 2012?
Uithoorn - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft 
de financiële positie van de ge-
meente laten doorrekenen voor 
de jaren 2013 tot 2020. Aanlei-
ding hiervoor was een positief 
maar wel langzaam teruglopend 
beeld tot 2013 en een aantal re-
cent vastgestelde beleidsplan-
nen met aanzienlijke financiële 
gevolgen. Dit wordt veroorzaakt 
door de ambities die gemeente 
heeft met een financiële door-

werking over een groot aantal 
jaren.

De financiële positie is op dit mo-
ment nog goed, maar over een aan-
tal jaren zullen, bij ongewijzigd be-
leid, tekorten ontstaan. Door dit 
nu al te signaleren kunnen bijtijds 
maatregelen genomen worden. Dat 
kan op verschillende manieren, bij-
voorbeeld door voorgenomen uit-
gaven over een groter aantal jaren 
te spreiden, het ambitieniveau voor 

nieuw beleid bij te stellen, het kwa-
liteitsniveau van beheer onder de 
loep te nemen of de inkomsten (bij-
voorbeeld de OZB) te verhogen. De 
keuze voor concrete acties om het 
resultaat bij te sturen vereist politie-
ke keuzes. 
Daarom vraagt het college aan de 
gemeenteraad kaders te stellen voor 
het bijsturen van de gemeentelijke 
financiële positie. Op 9 april aan-
staande zal hierover in de gemeen-
teraad worden gediscussieerd.

Bewoners Brunel woedend 
over voorgenomen bomenkap
Uithoorn - Onze bomen moeten 
blijven, dat vindt de overgrote meer-
derheid van de bewoners van de 
Brunel in de Legmeer. De Gemeente 
Uithoorn wil juist drastisch snoeien 
in het groen in de straat, omdat be-
woners het saai en eentonig zouden 
vinden. Maar daar blijkt dus niets 
van te kloppen.
De bewoners van de Brunel in de 
Legmeer zijn in overgrote meerder-
heid ontzet over de gemeentelijke 
plannen voor de groenvoorziening 
in hun wijk. De gemeente stelt na-
melijk voor om het merendeel van 
de bomen en struiken te rooien. 
Een snelle meningspeiling onder 
de bewoners door middel van een 
handtekeningenactie geeft aan dat 
er absoluut geen sprake van is dat 
de huidige groenvoorziening saai of 

eentonig wordt bevonden, een be-
langrijk argument van de gemeen-
te. Sterker nog, veel bewoners ge-
ven aan dat ze juist om de bomen 
en struiken zoals ze er nu staan 
naar hun huidige woning zijn ver-
huisd en er tot op de dag van van-
daag met veel plezier wonen. Met 
afgrijzen zien ze de rooiplannen van 
de gemeente tegemoet. Niet alleen 
het groen maar ook de grote varië-
teit aan vogels zouden ze daardoor 
moeten missen. De kaalslag in de 
Bertram is daar een afschrikwek-
kend voorbeeld van. Dat een enkele 
boom aan vervanging toe is tot daar 
aan toe, maar bomen kappen waar 
niets mis mee is en waar iedereen 
van geniet, dat is ontoelaatbaar. Met 
het oog op de toekomst, de omge-
legde N201, de intensivering van de 

verkeersvluchten van Schiphol zou-
den de bomen bovendien een rol 
kunnen spelen bij het dempen van 
de geluidsoverlast. Om maar te zwij-
gen van de zuurstofafgifte van de 
bomen.
Uit bovenstaande mag blijken dat 
de bewoners van de Brunel de plan-
nen van de gemeente onaccepta-
bel vinden. De gemeente geeft aan 
om in overleg met de bewoners tot 
een goed plan te komen. Men zou 
zich daarom nog eens goed moeten 
bedenken voordat men dit onzalige 
plan gaat uitvoeren. 
Maandag 23 maart werden de ver-
zamelde handtekeningen van de 
buurtbewoners aan de gemeente 
aangeboden. De gemeente zegde 
toe verder met de bewoners in ge-
sprek te zullen gaan.Uithoorn/De Kwakel - De afgelo-

pen week hebben honderden kin-
deren uit de groepen 7 en 8 van de 
verschillende basisscholen in Uit-
hoorn en De Kwakel zich enthousi-
ast ingezet om hun woonplaats van 
zwerfvuil te ontdoen en daarmee 
hun leefomgeving een schoner ima-
go te bezorgen. Woensdagmorgen 
18 maart werd rond 9.00 uur door 
wethouder Maarten Levenbach bij 
de basisscholen De Springschans 
en De Kajuit in de Meerwijk het 
startsein gegeven voor een grote 
schoonmaakactie in het kader van 
de week van ‘Nederland Schoon’. 
Samen met de stichting Cardanus, 
Buurtbeheer en enkele andere or-
ganisaties had de gemeente het 
plan opgevat om in die week Uit-
hoorn en De Kwakel zoveel mogelijk 
van zwerfafval te ontdoen. Maar ei-
genlijk hoort het bij iedereen tussen 
de oren te zitten dat zwerfvuil elke 
dag waar nodig verwijderd en op-
geruimd moet worden. Beter nog is 
ervoor te zorgen dat zwerfafval niet 

meer in het straatbeeld en openbaar 
groen voorkomt. Iedereen ruimt zijn 
eigen troep (meteen) op. Wat zou 
dát een aangename leefomgeving 
opleveren! En wat meer is: zonder 
zich te hoeven ergeren aan allerlei 
achteloos weggeworpen troep. 

Prikkers
Maar niet alleen kinderen van De 
Springschans en De Kajuit wa-
ren met hun begeleiders en voor-
zien van oranje hesjes, afvalknijpers 
en rode vuilniszakken uitgerust op 
pad gegaan; ook kinderen van an-
dere basisscholen in de gemeente 
lieten zich niet onbetuigd. Volgens 
Cardanusmedewerker Frans Huijb-
regts waren er meer kinderen dan 
hesjes en prikkers. Zo ‘leverden’ de 
beide basisscholen in de Meerwijk 
300 kinderen aan de actie, waarvoor 
slechts 210 hesjes beschikbaar wa-
ren en maar 150 afvalknijpers. Niet-
temin werd er driftig in de wijken en 
tussen het groen naar zwerfvuil ge-
zocht, opgepakt en in de vuilniszak-

ken gedeponeerd. Elke school had 
een eigen ‘buurt’ toegewezen ge-
kregen waar men overdag geduren-
de een paar uur een schoonmaakac-
tie ondernam. De Kajuit nam Meer-
wijk-Oost onderhanden, De Spring-
schans deed dat in Meerwijk-West. 
Samen met buurtbeheer Thamerdal 
gingen leerlingen van basisschool 
De Regenboog in hun gebied op 
pad. In Zijdelwaard waren dat leer-
lingen van De Tweemaster en in de 
Legmeer zetten leerlingen van De 
Toermalijn en De Kwikstaart de toon 
door eens flink te gaan opruimen 
in hun buurt. In De Kwakel gingen 
leerlingen van basisschool De Zon 
samen met Buurtbeheer De Kwakel 
het zwerfvuil te lijf. Maar ook de ge-
meente zelf zette zich extra in met 
veegwagens en het verstrekken van 
handschoenen, vuilknijpers, vuilnis-
zakken en bakken. Verder werd er-
voor gezorgd dat alle verzamelde 
zwerfvuil aan het einde van de week 
ook opgehaald was. Kortom: Uit-
hoorn en De Kwakel, mooi wel!

Uithoorn mooi opgeruimd 
door basisscholieren
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
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

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

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.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111. 

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

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

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

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of ad-
vies 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 mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Inspraakavond 
Herinrichting P.C. Hooftlaan
In verband met de voorgenomen herinrichting van de P.C. Hooftlaan is 
er op woensdag 8 april een inspraakavond in het gemeentehuis.
De avond is opgezet als een inloopbijeenkomst. Van 19.00 tot 21.00 
uur kunt u in de raadzaal het plan bekijken. Medewerkers van de ge-
meente zijn aanwezig om een toelichting te geven en uw vragen te be-
antwoorden. Een ontwerptekening ligt tot aan de inspraakavond ter in-
zage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek 
aan de Alfons Ariënslaan 1

Uitnodiging
Denk mee over de 
kwaliteit van de 
openbare ruimte
De kwaliteit van de openbare ruim-
te heeft prioriteit. Het gemeentebe-
stuur wil voor u een aantrekkelijke 
en kwalitatief goede openbare bui-
tenruimte realiseren en in stand hou-
den. Dat moet wel gebeuren binnen 
de beschikbare budgetten. Daarvoor 
wordt een kwaliteitsplan voor de 
openbare ruimte opgesteld. Het plan 
zal in beeld en woord aangeven hoe 
de kwaliteit is van het groen, de we-
gen en alles wat onderdeel uitmaakt 
van die openbare ruimte. 
Op 12 maart heeft de gemeente-
raad enthousiast gereageerd op de 
door B&W voorgestelde aanpak om 
te komen tot het kwaliteitsplan en de 
daarbij te gebruiken kwaliteitswaai-
ers. De gemeenteraad zal als vol-
gende stap een keuze gaan maken 
uit scenario’s, waarbij hij graag wil 
weten hoe burgers en ondernemers 
hierover denken. 

Voor het maken van het plan wil het 
bestuur ook u vragen wat u van de 
kwaliteit vindt. Met behulp van de 
kwaliteitswaaier kunt u de verschil-
lende gebieden van Uithoorn en De 
Kwakel in beeld brengen. 
Ook krijgt u de kans om ambities en 
wensen te benoemen. U bent van 
harte welkom op een van de bewo-
nersavonden.

Bewonersavonden
Data : woensdag 15 april en 
    woensdag 22 april 
Tijd : 19.00 tot 21.00 uur  
Plaats : raadzaal , 
    gemeentehuis Uithoorn

Aanmelden
Geef u s.v.p. per e-mail op als u wilt 
meedoen aan een van beide avon-
den: gemeente@uithoorn.nl t.a.v. 
Marika Kerstens.

Uithoorn? Mooi wel! 
Zwerfafval? Mooi niet!
Met deze woorden opende 
wethouder Maarten Leven-
bach op woensdag 18 maart 
op de skatebaan in Meerwijk 
de eerste opruimactie van 
zwerfafval in Uithoorn. Meer 
dan 250 leerlingen van De Ka-
juit en De Springschans gin-
gen aan de slag met het oprui-
men van zwerfafval. Ze verza-
melden 110 zakken vol met 
troep. 

In Thamerdal gingen ruim 300 leer-
lingen van De Regenboog met af-
valknijpers en afvalzakken de wijk 
door onder begeleiding van leer-
krachten, ouders, leden van buurt-
beheer en de opbouwwerkers van 
Cardanus. Na drie uur werk werd on-
geveer 4 m3 zwerfafval ingeladen. 
In Zijdelwaard hebben alle kinderen 
van groep 7 en 8 van De Tweemas-
ter in korte tijd meer dan 2 kuub afval 
ingezameld.
Niet alleen op woensdag zijn er ac-
ties geweest. Ook op vrijdag 20 en 
zaterdag 21 maart hebben veel in-
woners van Uithoorn en De Kwakel 
de handen uit de mouwen gestoken 
om zwerfafval op te ruimen. Op vrij-
dagmiddag hebben de scholen Toer-
malijn en De Kwikstaart samenge-
werkt om De Legmeer aan te pak-
ken. Buurtbeheer De Legmeer be-
geleidde de actie samen met Carda-
nus, maar ook de wijkagent en ande-
re vrijwilligers sprongen bij. Niet al-
leen de basisscholen hebben mee-
gewerkt, ook het Alkwin Kollege 
heeft een steentje bijgedragen door 
de “snoeproute” bij en in de Geertrui-
dahoeve op te schonen. 
In de vroege ochtend van zaterdag 
21 maart was het al druk bij het club-
huis van  roei- en kanovereniging 

Michiel de Ruyter. De kanoërs gin-
gen naar het Zijdelmeer en de roei-
ers gingen aan de slag om het drijf- 
en zwerfafval langs de Amstel op te 
ruimen. Niet alleen blikjes en fl esjes, 
maar ook autobanden, accu’s en an-
dere troep werden verzameld. Tegen 
het middaguur begon een grote ac-
tie in De Kwakel. Leerlingen van De 
Zon gingen op hun vrije dag zwerf-
afval opruimen. De kinderen en be-
geleiders werden met paard en wa-
gen naar alle op te ruimen plekken 
gebracht. Op zaterdag zijn ook be-
woners aan de slag gegaan in hun 
straat.
De acties zijn zeer succesvol ge-
weest: er is in totaal 30 kuub zwerf-
afval ingezameld, dat zijn ongeveer 
120 afvalcontainers vol. Behalve 
zwerfafval dat voornamelijk bestond 
uit lege blikjes, fl esjes en drinkpak-
jes, kwamen er af en toe grote din-
gen uit de bosjes te voorschijn: lat-
tenbodems, matrassen, kerstbomen 
en balen folders. Het weer zat de he-
le week enorm mee en dat heeft ze-
ker bijgedragen aan het succes. Het 
belangrijkste is dat iedereen zijn of 
haar steentje heeft bijgedragen. Sa-
men pakken we zwerfafval aan! 
De gemeente bedankt alle deelne-
mers en alle organisatoren van deze 
actie hartelijk  voor hun inzet en het 
tonen van de betrokkenheid bij on-
ze gemeente. Zwerfafval pakken we 
samen aan, iedereen kan dit goede 
voorbeeld volgen. Wij hopen dat de-
ze acties bijdragen aan het besef dat 
zwerfafval veroorzaken niet normaal 
is. De komende tijd zal de gemeen-
te veel aandacht besteden aan het 
opruimen en voorkomen van zwerf-
afval. U leest hier meer over op de 
gemeentepagina of de gemeentelij-
ke website.

Regionale Wsw-raad 
geïnstalleerd
De nieuwe regionale WSW-raad voor de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel 
en Uithoorn is geïnstalleerd. Hierin nemen plaats de da-
mes Joyce Dekker en Ineke van der Elst en de heren Frans 
de Bok, Pieter Smit, Gert Jan Ros, Richard Copier, Ton Ha-
lenbeek en Wim Maat. Zij vertegenwoordigen allen die in 

de sociale werkvoorziening in de regio werken of op de 
wachtlijst staan.

De acht leden hebben een training gevolgd om zich voor te 
bereiden op hun werk als lid van de WSW-raad. Zij krij-

gen al direct de taak om te adviseren over de twee-
de fase van de modernisering van de Wet Soci-

ale Werkvoorziening. Bij de nieuwe Wet so-
ciale werkvoorziening is verplicht gesteld 

dat gemeenten mensen die in de 
WSW werken of gaan werken 

laten participeren. Al eerder 
was een participatiever-

ordening vastge-
steld.

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft de fi nan-
ciële positie van de gemeente 
laten doorrekenen voor de ja-
ren 2013 tot 2020. Aanleiding 
hiervoor was een positief 
maar wel langzaam teruglo-
pend beeld tot 2013 en een 
aantal recent vastgestelde be-
leidsplannen met aanzienlijke 
fi nanciële gevolgen. Dit wordt 
veroorzaakt door de gemeen-
telijke ambities met een fi nan-
ciële doorwerking over een 
groot aantal jaren.

De financiële positie is op dit mo-
ment nog goed. Maar over een aan-
tal jaren zullen bij ongewijzigd be-

leid tekorten ontstaan. Door dit nu al 
te signaleren kunnen bijtijds maat-
regelen genomen worden. Dat kan 
op verschillende manieren, bijvoor-
beeld door voorgenomen uitgaven 
over een groter aantal jaren te sprei-
den, het ambitieniveau voor nieuw 
beleid bij te stellen, het kwaliteits-
niveau van beheer onder de loep 
te nemen of de inkomsten (bijvoor-
beeld de OZB) te verhogen. Voor 
concrete acties om het resultaat bij 
te sturen zijn politieke keuzes no-
dig. Daarom vraagt het college aan 
de gemeenteraad kaders te stellen 
voor het bijsturen van de gemeen-
telijke financiële positie. Op 9 april 
2009 zal hierover in de gemeente-
raad worden gediscussieerd.

Financiële positie 
gemeente Uithoorn na 2012

Op donderdag 26 maart organiseert 
de gemeente een bewonersbijeen-
komst om te praten over de inrich-
ting van het Egeltjesbos als speel-
landschap. 
In het speelbeleidsplan 2008-2012 
is de gemeente Uithoorn verdeeld 
in 46 speelzones en vijf speelland-
schappen. Een speellandschap is 
een spannende en avontuurlijke 

plek voor kinderen vanaf 9 jaar. Een 
van deze speellandschappen is het 
Egeltjesbos in De Kwakel. De bij-
eenkomst wordt gehouden in basis-
school De Zon, Anjerlaan 1 en be-
gint om  19.00 uur. Voor meer in-
formatie: www.uithoorn.nl/
speelbeleidsplan

Bewonersbijeenkomst 
Egeltjesbos

Op 1 april 2009 gaat ook in de 
gemeente Uithoorn de uitvoe-
ring van de Wet tijdelijk huis-
verbod van start. Een nieuwe 
wet die het mogelijk maakt bij 
signalen van huiselijk geweld 
de pleger tijdelijk uit huis te 
plaatsen. 2009 is een proef-
jaar voor de uitvoering van de 
wet. 

Het tijdelijk huisverbod houdt in dat 
iemand die huiselijk geweld gebruikt 
of dreigt te gebruiken, tien dagen zijn 
of haar woning niet meer in mag. Dit 
gebeurt in opdracht van de burge-
meester. Deze periode kan nog met 
achttien dagen worden verlengd. Tij-
dens deze periode krijgen zowel de 
pleger als de slachtoffers intensieve 
hulp aangeboden. 

De uithuisgeplaatste moet direct het 
huis verlaten en de sleutels inleve-
ren. Tijdens het huisverbod mag de-
ze persoon geen contact opnemen 
met de partner, de kinderen of ande-
re personen die in het huis wonen of 
verblijven. 
De Wet tijdelijk huisverbod biedt een 
belangrijke maatregel in de aanpak 
van huiselijk geweld. Het voorkomen 
en terugdringen van huiselijk geweld 
heeft landelijk en regionaal een gro-
te prioriteit. Dankzij de wet, die lan-
delijk op 1 januari 2009 is ingegaan, 
is het mogelijk om direct in te grijpen 
in een noodsituatie van huiselijk ge-
weld. Ook als de situatie geen aan-
leiding geeft tot aanhouding en ver-
volging, kan er nu worden ingegre-
pen voordat een ruzie thuis echt uit 
de hand loopt.

Wet tijdelijk huisverbod 
van kracht
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Informatieavond structuurvisie
Een blik in de toekomst
De gemeente Uithoorn nodigt 
op woensdagavond 1 april al-
le inwoners uit voor de pre-
sentatie van de ontwerpstruc-
tuurvisie. In de Thamerkerk 
wordt dan per wijk aangege-
ven welke ontwikkelingen de 
gemeente de komende jaren 
voor zich ziet.

Met behulp van de structuurvisie wil 
de gemeente dat Uithoorn een aan-
trekkelijke plaats blijft om in te wo-
nen en werken. Aan de visie hebben 
het afgelopen jaar veel bewoners en 
organisaties meegewerkt.

Twee gezichten
Uithoorn is een gemeente met twee 
gezichten verdeeld over vier gebie-
den: een tuinstedelijk/economisch 
gezicht in het noorden en een lan-
delijk gezicht in het zuiden. Daartus-
sen ligt een overgangsgebied zon-
der duidelijk gezicht. In het dorps-
centrum en Thamerdal zijn juist bei-
de gezichten terug te vinden

Vier gebieden
Voor al deze gebieden is gekeken 
welke betekenis de structuurvisie 
zou kunnen hebben voor de inrich-
ting van de gemeente op korte en 

lange termijn. Bent u benieuwd wat 
er in uw wijk de komende jaren alle-
maal zou kunnen gaan spelen? Kom 
dan vooral langs op de informatie-
avond. 

Leuke avond
Omdat het om veel projecten gaat 
wordt per gebied een leuke en aan-
trekkelijke presentatie gegeven. De 
avond begint om 19:30 uur. Volgen-
de week volgt meer informatie over 
het hele programma. Voor meer in-
formatie zie ook www.uithoorn.nl/
plannen en projecten/beleid en the-
ma’s/structuurvisie

Nieuws uit de
gemeenteraad
Voor meer informatie over: 
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uit-
hoorn op donderdag 26 maart 2009 in het gemeentehuis. De bijeenkomst be-
gint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt 
om 21.30 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, mw. H.L. Groen

INFORMATIEF BERAAD 
1  19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter:
   ing. J.H. Hoogkamer
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
1.2 19.45-19.55 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.55-20.25 Woonvisie 2009-2012. Het college van b&w stelt voor de Woonvisie 2009-2012 
  vast te stellen. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter 
  voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV09.11
1.4 20.25-20.55 Onderzoek Brede school. De commissie Onderzoek Brede school stelt de raad 
  voor kennis te nemen van het rapport en zich over de inhoud uit te spreken.
  Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding 
  op politiek debat en besluitvorming. RI09.03
1.5 20.55-21.10 Delegeren bevoegdheden aan b&w mbt projectbesluiten/uitvoeringsplannen.
  Het college van b&w stelt voor de bevoegdheid om een projectbesluit dan wel 
  herziening van het bestemmingsplan af te wijzen aan hem te delegeren. 
  Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding 
  op politiek debat en besluitvorming. RV08.67
1.6 21.10-21.25 WMO- voortgangsrapportage. Het college van b&w stelt voor de voortgangs-
  rapportage vast te stellen. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het 
  college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV09.14
 21.25 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter

RAADSVERGADERING
2 21.30-22.00 Opening - stilte - primus  Voorzitter: 
   mw H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 26 maart 2009 Voorzitter/leden
2.2  Mededelingen
2.3  Besluitenlijst raad: 12 maart 2009 Raadsleden
2.4  Ingekomen stukken
2.5  Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld.

POLITIEK DEBAT 
3 22.00-22.10 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.  Raads-/collegeleden
  Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 22.10-22.30 Procesbeschrijving kwaliteitsplan openbare ruimte. Het college van b&w stelt 
  voor in te stemmen met de procesbeschrijving en met de notitie over de meet-
  methoden. Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming RV09.13
3.2 22.30-22.55 Nota “Voorzieningen onder dak”. Het college van b&w stelt voor de nota vast 
  te stellen. Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.67
  Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de  Raadsleden
  agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling 
  van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
 22.55 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties 
  (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 23.00-23.15 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-/collegeleden
  1. advies van college 
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1 23.15-23.25 Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat  Raadsleden
  (eventueel stemverklaringen).
4.2 23.25-23.30 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
  Benoeming lid auditgroep RI09.02
  Ontslag griffi er RI09.04
 23.30 Sluiting openbare vergadering Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

INFORMATIEAVONDEN GEMEENTERAAD; 
DE RAAD PAKT UIT! 

Vorige week hebben wij u al laten weten dat de gemeenteraad op 7, 15 en 20 
april a.s.  bijeenkomsten organiseert waarin de raadsleden u vertellen over 
hun raadswerk. Op elke bijeenkomst wordt één thema onder de loep geno-
men.

De thema’s
• Op 7 april staat het thema “wonen en werken” centraal. Aan de hand van 

de voorbeelden buurtbeheer, het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte en 
de winkelvoorzieningen laten de raadsleden zien hoe zij tot besluitvor-
ming komen. 

• Op 15 april gaat het over het thema “verkeer en vervoer”. De raadsleden 
maken dan duidelijk hoe zij besluiten nemen aan de hand van de voor-
beelden het Uithoorns Verkeer en Vervoerplan (UVVP), Schiphol en het 
openbaar vervoer.

• De laatste bijeenkomst op 20 april heeft als thema “zorg, welzijn en 
dienstverlening”. 

 Als u wilt weten hoe raadsbesluiten tot stand komen aan de hand van de 
voorbeelden jeugdbeleid, accommodatiebeleid en de WMO, mag u deze 
avond niet missen.

Waar?
De bijeenkomsten worden door de gemeente verspreid gehouden.

7 april 2009
Restaurant Leenders, Drechtdijk 9-11-15, De Kwakel

15 april 2009
RK Scholengemeenschap Thamen, Den Uyllaan 4, Uithoorn

20 april 2009
Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn

Aanvangstijd is steeds 19.30 uur. 
U bent van harte welkom!

KPN wil telefooncellen 
Kerklaan en Marktplein 
verwijderen
KPN heeft de gemeente voorgesteld 
om de telefooncellen bij de Kerklaan 
in De Kwakel en op het Marktplein in 
Uithoorn weg te halen, omdat deze 
onrendabel zijn geworden. Voordat 
B&W hierover een besluit nemen, 

willen zij eerst graag weten wat 
u ervan vindt. Wilt u dat de 

telefooncellen op 
de Kerklaan 

en op

het Marktplein blijven staan of mo-
gen zij van u verdwijnen? U kunt tot 
en met 15 april a.s. uw mening ge-
ven via het secretariaat van de afde-
ling Leefomgeving, telefoon (0297) 
513211. U kunt ook een e-mail sturen 
naar Secretariaat_LO@uithoorn.nl, 
onder vermelding van telefooncellen 
Kerklaan/Marktplein. Na deze raad-
pleging nemen B&W een definitief 
besluit.
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Activiteitenkalender
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 Nieu-
we Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten 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 eve-
nementen niet te vermelden.

25 maart Inloopavond herinrichting Heijermanslaan, ’t 
Buurtnest (19 uur)

26 maart Bewonersbijeenkomst inrichting Egeltjesbos in 
basisschool De Zon (19.00 uur)

27 maart Optredens staatscircus Moscow-Holiday van 27 
maart t/m 1 april op evenemententerrein in Leg-
meer West (16-19 uur)

28 maart 1e Uithoornse Puzzeltocht Admiralengroep Uit-
hoorn. Start bij Thamerkerk vanaf 10.00 uur. 

28  maart Diverse DJ’s in The Mix (20.00-02.30 uur) 
29  maart Optreden staatscircus Moscow-Holiday op eve-

nemententerrein in Legmeer West (13.00 uur)
1 april Informatiebijeenkomst over ontwerp-Structuurvi-

sie in Thamerkerk (19.30 uur)
3 april Werkbezoek Commissaris der Koningin aan ge-

meente Uithoorn (12-18 uur) 
7, 15 en 20 apr. De gemeenteraad pakt uit, infoavonden in resp. 

rest. Leenders, scholengemeenschap Thamen en 
gemeentehuis (telkens v.a. 19.30 uur) 

8 april Inloopbijeenkomst herinrichting P.C. Hooftlaan, 
19-21 uur, gemeentehuis 

13 april Op Tweede Paasdag organiseert boerderij 
Heemskerk een lammetjesdag (Jaagpad 15)

15 en 22 april  Bewonersavonden Beeldkwaliteitplan, gemeen-
tehuis 19-21 uur) 

18 april Halve fi nale Popprijs Amstelland en de Meerlan-
den in The Mix

19 april Frank Cools met “Een beetje Annie M.G. Schmidt 
in Thamerkerk (14.30 uur)

21 april Informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisa-
ties over Vrijwilligersverzekering

22, 23, 24 mei  Overzichtstentoonstelling “Van creativiteit tot kalli-
grafi sch Kunst in 50 jaar” van Josje Castenmiller-
van Breemen in Thamerkerk.

8 t/m 11 juni Avondvierdaagse

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van 
het jaar op onze website www.uithoorn.nl/activiteiten.

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

BOUWPROJECT 
11 APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL 

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk gaat de fi rma Bot Bouw 11 ap-
partementen bouwen. Het hele pro-
ject duurt ongeveer anderhalf jaar. In 

W W W . U I T H O O R N . N L

het eerste kwartaal van 2010 is de 
oplevering van de appartementen 
gepland. Meer info: Bot Bouw, Cor 
van der Linden, tel.: 06-52092090 

 RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at en 
Monnetfl at
Vanaf september vorig jaar wordt in 
de buitenruimte tussen de Briandfl at 
en de Brusselfl at en aan de zuidzij-
de en de oostzijde van de Monnetfl at 
gewerkt aan het groen en de bestra-
tingen. Deze werkzaamheden zijn 
een onderdeel van de totale renova-
tie van de buitenruimte van de he-
le wijk Europarei. De plannen voor 
deze herinrichting zijn samen met 
de bewoners opgesteld in de zoge-
noemde werkateliers. De komen-
de maanden tot het einde van dit 
jaar worden de heesters vervangen, 
nieuwe bomen aangeplant en de ga-
zons vernieuwd. Tevens wordt er bij 
de Brusselfl at en Briandfl at een trap-
veld aangelegd voorzien van draina-
ge. De doeltjes worden in het voor-
jaar geplaatst als de grasmat goed is 
aangeslagen. Bij de Monnetfalt wor-
den ook de trottoirs aan de zuidzijde 
en de oostzijde van de fl at herstraat.

Registratie kiezers die onder-
daan zijn van een andere lid-
staat van de Europese Unie
U kunt in Nederland stemmen voor 
de Nederlandse leden van het Eu-
ropees Parlement wanneer u inge-
schreven staat in een Nederlandse 
gemeente en u een verzoek tot re-
gistratie als kiezer heeft ingediend. 
Het verzoek tot registratie als kie-
zer kunt u indienen bij de gemeen-
te Uithoorn. De eenmaal als kiezer 
geregistreerde persoon blijft geregi-
streerd zolang u als ingezetene bent 
ingeschreven bij een Nederlandse 
gemeente. 

Formulier
Op een bij de afdeling Publieksza-
ken in het gemeentehuis of via www.
uithoorn.nl te verkrijgen formulier (Y 
32) moet u een verklaring onderte-
kenen dat u niet in de lidstaat van 
uw nationaliteit zal stemmen. Voeg 

s.v.p. bij het formulier een kopie van 
de pagina met de persoonsgege-
vens van uw identiteitsbewijs (gel-
dig paspoort of Europese identiteits-
kaart). 
Wij moeten het formulier uiterlijk 
woensdag 22 april 2009 hebben ont-
vangen.
 
Voorwaarden
• U hebt op woensdag 22 april 

2009, de dag van de kandidaat-
stelling, uw werkelijke woon-
plaats in Nederland. 

• U bent op donderdag 4 juni 2009, 
de dag van de stemming, 18 jaar 
of ouder en bent niet uitgesloten 
van het kiesrecht in Nederland of 
in een andere lidstaat van de Eu-
ropese Unie.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Publieks-
zaken: 0297- 513111.

Gemeente Uithoorn krijgt 
vrijwilligersverzekering
In Uithoorn en De Kwakel is 
een rijk verenigingsleven dat 
zich kenmerkt door de inzet 
en het enthousiasme van heel 
veel vrijwilligers. Een goede 
ondersteuning is daarbij erg 
belangrijk. Eén van de eerste 
acties was het opzetten van 
een steunpunt vrijwilligers-
werk Uithoorn. Maar daar blijft 
het niet bij. De gemeente Uit-
hoorn wil het vrijwilligerswerk 
in Uithoorn op meer manieren 
ondersteunen.

Vrijwilligersverzekering
Eind 2008 heeft de Rijksoverheid 
een positief besluit genomen over de 
fi nanciering van een landelijke vrij-
willigersverzekering. Dit is een soort 
vangnet voor onverhoopte schade 
van/door/voor vrijwilligers en orga-
nisaties die werken met vrijwilligers. 
Ook de gemeente Uithoorn ziet de 
meerwaarde van zo’n verzekering 
en sluit daarom met ingang van 1 juli 
2009 een vrijwilligersverzekering af. 

Voor wie?
Deze verzekering is bedoeld voor 
alle vrijwilligers in Uithoorn en De 
Kwakel die in organisatorisch ver-
band onverplicht en onbetaald vrij-
willigerswerk verrichten. Onlangs is 
de verzekering gewijzigd en verbe-

terd. Daardoor vallen ook mantelzor-
gers onder de dekking van de On-
gevallen- en persoonlijke eigendom-
menverzekering. Maatschappelijke 
stages, vrijwillige politie en vrijwillige 
brandweer vallen niet onder de dek-
king van deze verzekering. 

Informatieavond
Omdat het hier gaat om een belang-
rijke maar ook ingewikkelde mate-
rie organiseert de gemeente, sa-
men met Centraal Beheer, een bij-
eenkomst om mensen uitgebreid in-
formatie te geven en gelegenheid 
te bieden vragen te stellen. Deze 
avond vindt plaats op dinsdag 21 
april 2009 van 19.30 tot 21.30 uur in 
het gemeentehuis. 

Aanmelden en vragen
Geïnteresseerden kunnen zich ui-
terlijk tot 31 maart per mail aanmel-
den bij  jos.van.heeswijk@uithoorn.
nl. Voor vragen over deze avond of 
over het vrijwilligersbeleid Uithoorn 
kunt u per mail of telefonisch con-
tact opnemen met de heer Jos van 
Heeswijk, telefoon 0297 - 513 277. 
Op de website www.wmo.uithoorn.nl 
staat uitgebreide informatie over het 
vrijwilligerswerk. 
Binnenkort is daar ook alle relevan-
te informatie over de nieuwe vrijwilli-
gersverzekering te vinden.

Inloopavond N201/
Bovenkerkerpolder
Eind dit jaar wil het Projectbureau N201 in opdracht van de provin-
cie Noord-Holland en samen met de gemeente Amstelveen beginnen 
met een deel van de inrichting van de Bovenkerkerpolder als natuur-
gebied. Door de aanleg van de provinciale weg N201 moet op som-
mige plaatsen natuur wijken. Dit wordt gecompenseerd in de Boven-
kerkerpolder. 
Tijdens een inloopavond geven medewerkers van de gemeente Am-
stelveen en de provincie  uitleg over wat de natuurcompensatie in-
houdt, aan welke uitgangspunten deze moet voldoen, het ontwerp, 
de projectplanning en de planologische procedures. Het ontwerp is 
op hoofdlijnen gereed, maar ligt nog niet vast. Tijdens de inloopavond 
zijn er nog beperkte mogelijkheden om ideeën en suggesties te doen 
over recreatieve voorzieningen zoals picknickplaatsen en vissteigers. 
Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te 
plaatsen. De bijeenkomst vindt plaats op:

Donderdag 2 april van 18.00 tot 20.00 uur, Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1, Amstelveen.

Bericht voor EU 
onderdanen bij verkiezing 
Europees Parlement

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen 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 offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare 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 schrif-
telijk 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 even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-

gen 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 voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u 
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent: 
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.   

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
• Goedkeuring bestemmingsplan De Legmeer. Info: Marijke Stappers, tel: 

513276. Inzageperiode: 13 maart 2009 t/m 23 april 2009
 

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 87, bouwaanvraag fase 1 voor het gedeeltelijk vernieuwen van een 

bedrijfsgebouw.
Zijdelwaard
- Europarei 21GC en 21GD, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk verande-

ren van twee garageboxen in zes bergingen.
- Europarei 21GA-21GB-21GC en 21GD, sloopaanvraag voor het slopen van 

asbesthoudende plafondplaten van 4 garages.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN BESTEMMINGS-
 PLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND 
 ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor de 
hierna te noemen bouwplannen:
Legmeer-West
- Rugstreeppad 1, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een terrasover-

kapping.
De Kwakel
- Irislaan 52 en 54, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning aan 

de zijgevel.
Genoemde bouwplannen liggen van 27 maart tot en met 7 mei 2009 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 VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Hoofdweg 5, vergunning voor het vergroten van een woning.
 Bezwaar: t/m 27 april 2009
- Vuurlijn 51, vergunning voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg (tot ui-

terlijk 30 september 2009) ter hoogte van Vuurlijn 51 t.b.v. de nieuwbouw van 
het sportcomplex KDO en het herstellen van de dijk in de oorspronkelijke staat. 
Bezwaar: t/m 4 mei 2009.

Vervolg op volgende blz.
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel G
2 regels r
3 regels a
4 regels t
5 regels i
6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

Uitweg 25A • Vinkeveen • Tel. 0297-282436 • www.schuurmanblokhutten.nl

Blokhutten
& Tuinhout

voor  meer info:

Hét adres voor
levering van

• hardhouten 
  damwanden 
• balken 
• palen 
• planken 
• steigers 
• complete
   beschoeiingen 

Nieuw en gebruikt, zéér goede kwaliteit.

Van Hameren Hout b.v.
Hertog van Beijerenstraat 2a

2461 EM Ter Aar
Tel. 0172-604073/06-40906031

e-mail: ahvanhameren@hetnet.nl

Geertruidahoeve 13 

MANTEL MAKELAARS
Stommeerweg 1  •  Aalsmeer  •  Telefoon 0297 - 327145
Fax: 0297 - 341436  •   E-mail: info@mantelmakelaars.nl

U
it

ho
or

n

- Zeer ruime schakelvilla in groene 
parkachtige woonomgeving

- Perceelopp. 212 m2
- Woonopp. ca. 160 m2
- 4 Slaapkamers
- Bouwjaar 1974
- Fraaie besloten tuin op het  zuiden
- Zeer ruime woonkamer (ca. 65 m2) 

met open haard
- Nieuwe moderne open keuken
- ERA Garantiewoning
- Garage apart te koop voor 29.000,- k.k.

Vraagprijs: 449.000,-- kosten koper w
w

w
.m

an
te

lm
ak

el
aa

rs
.n

l

OPEN
HUIZEN

ROUTE

28 maart

WONINGZOEKERS
OPGELET!
Op zaterdag 28 maart kunt u deze woning
bezichtigen tussen 11.00-15.00 uur 
zonder het maken van een afspraak. 
Voor uitgebreide informatie kunt u kijken 
op www.mantelmakelaars.nl. 

Te koop:
Trolley (koffer) 25 euro. Koel-
box, sapkan, sappers, glazen, 
schaaltjes, onderz. 10 euro. 
Blender 10 euro. 3 ant. koperen 
bokaaltjes 10 euro. 
Tel. 0297-241360
Te koop:
6 sierbloempotten 10 euro. 
Broodplank met ingeb. lade met 
5 nw. keukenmessen 10 euro. 
Chrm. ketting met muscaton 20 
euro. Ton 5 euro. 
Tel. 0297-241360
Gevraagd:
Elektronische schrijfmachine 
voor cursus machineschrijven. 
Tel. 0297-281830

Te koop:
Roland fietskar incl. askoppe-
ling 45 euro. Tel. 0297-261115

Te koop:
Judopak mt. 140 5 euro mt. 
160 10 euro. Tel. 0297-262205

Meerwijk-Oost
- Amstelplein 67-3A, vergunning aan de exploitant van Flying Fish Nakamura 

V.O.F. voor het exploiteren van het horecabedrijf t/m 31 december 2011. Be-
zwaar t/m 29 april 2009

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5, vergunning aan de exploitant van Drinken & Zo V.O.F. 

voor:
- het exploiteren van het horecabedrijf t/m 17 maart 2012;
- het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2009;
- een later sluitingsuur voor het jaar 2009.

 Bezwaar t/m 29 april 2009 
- Koningin Julianalaan 27, vergunning aan de exploitant van Mazzel Pizzeria 

Shoarma Grillroom voor:
- het exploiteren van het horecabedrijf t/m 15 maart 2012;
- een later sluitingsuur voor het jaar 2009;
- een drank- en horeca vergunning.

 Bezwaar t/m 30 april 2009
Zijdelwaard
- Europarei 3, vergunning aan de exploitant van Sportkantine Wieler Trainings-

club voor het exploiteren van het horecagedeelte t/m 17 maart 2012. 
 Bezwaar t/m 29 april 2009
- Arthur van Schendellaan 57, vergunning aan de exploitant van Dance Centre 

Jolanda van Beek voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 decem-
ber 2011. Bezwaar t/m 29 april 2009

- Joost van den Vondellaan 12, vergunning voor het vergroten van een woning 
aan de achterzijde en onderheid terras en een gevelwijziging aan de straatzij-
de. Bezwaar: t/m 27 april 2009.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wilhelminakade 85, vergunning aan de exploitant van Golden Lotus V.O.F. 

voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 17 maart 2012. 
 Bezwaar t/m 29 april 2009

Uithoorn / De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan de heer Woerden voor het organiseren van 

de Avondvierdaagse 2009 van 8 t/m 11 juni 2009.

 ManDaat Opleggen hUisverBOD
Met de Wet tijdelijk huisverbod krijgt de burgemeester een nieuwe bevoegdheid in 
handen om krachtig op te treden tegen huiselijk geweld. Met deze Wet is de mo-
gelijkheid gecreëerd om in te grijpen in situaties van acute dreiging van huiselijk 
geweld zonder dat strafbare feiten zijn gepleegd.
Met het opleggen van een huisverbod wordt niet alleen voorzien in het wegnemen 
van de acute dreiging van huiselijk geweld, maar ook in het in veiligheid brengen 
van slachtoffers en/of huisgenoten. Het huisverbod is tevens bedoeld als afkoe-
lingsperiode voor het hele gezin waarin gezocht kan worden naar oplossingen 
voor de problemen die aanleiding zijn geweest voor het huiselijk geweld.
Deze bevoegdheid kan de burgemeester mandateren. De burgemeester heeft 
dan ook het volgende besluit genomen:
1. Aan de hulpofficieren van justitie, belast met het uitvoeren van het huisver-

bod en opgeleid om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG) af 
te nemen, mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten tot het opleg-
gen van een huisverbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet tijde-
lijk huisverbod. 

2. In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift 
gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis 
te plaatsen persoon (artikel 2, zevende lid, van de Wet tijdelijk huisverbod).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen 
zes weken na verzending/afgifte van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 
1420 AA te Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 

voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. Volledigheidshalve wordt erop gewezen 
dat ook andere belanghebbenden tegen deze beslissing bezwaren kunnen indie-
nen. Verzocht wordt hiermee rekening te houden.

 Wet MilieUBeheer, kennisgeving besluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij aan Aris b.v. een 
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend voor het veranderen 
van een glastuinbouwbedrijf op het perceel Hoofdweg 167 te De Kwakel. In het 
besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het besluit en de overige ter zake zijnde stukken, liggen van 26 maart tot en met 
6 mei 2009 ter inzage gedurende de openingstijden van de receptiebalie, Laan 
van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook 
buiten de werkuren worden ingezien.
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden tegen ons be-
sluit beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Voorwaarde is dat de be-
langhebbende tijdens de ter inzage legging zijn/haar zienswijze naar voren heeft 
gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/
haar redelijkerwijs niet kan worden verweten. 
Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn 
afloopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is 
ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoor-
beeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn 
(in tweevoud) worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA  ‘s-Gravenhage. Een verzoek om een voor-
lopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State.

25 Maart 2009

g  e  M  e  e  n  t  e  n  i  e  U  W  s

O f f i c i ë l e  M e D e D e l i n g e n  e n  B e K e n D M a K i n g e n

W W W . U i t h O O r n . n l
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INFORMATIEF

COLOFON

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

sTIChTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van 
angst-, dwang-, identiteits- en 
eetstoornissen. Landelijk infonr. 
071-5234234. www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Tarbaj

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Natuurlijk sta je als stichting geregeld voor lastige keuzes.
Zo moeten we kiezen voor de omvang van het gebied waar we onderwijs 
willen steunen. Of liever: kunnen steunen.
In het verleden hebben we om praktische redenen gekozen voor een gebied 
met een straal van 9 kilometer vanaf centrum Wajir. Een grotere afstand 
bracht problemen met zich mee voor wat betreft controle en rapportage.
Natuurlijk zitten ook buiten die actieradius kinderen te springen om onder-
wijs en daarom laten we soms dit principe even los en helpen we van tijd tot 
tijd een school buiten Wajir.
Rond Wajir leven de nomaden, pastoralisten, herders met hun families.
Zij trekken rond op zoek naar voedsel. Hun kinderen kunnen dus niet naar 
school en dat geldt zeker voor meisjes, want vrouwen worden nog altijd 
achtergesteld.
Dertig kilometer ten noorden van Wajir ligt een plaatsje genaamd Tarbaj. 
Daar zwerven veel nomaden. De school van Tarbaj vroeg ons om een slaap-
zaal voor meisjes, zodat die eindelijk naar school kunnen.
We vonden in Wilnis een aardige mevrouw, die zich het lot van deze meisjes 
aantrok en met een zeer royale gift de bouw van deze ‘Mama Ans Dorma-
tory’ mogelijk maakte.
De slaapzaal is klaar en er staan eenvoudige maar keurige stapelbedjes in. 
Tijdens ons werkbezoek is deze slaapzaal officieel geopend en zo’n cere-
monie gaat gepaard met veel autoriteiten, een maaltijd en veel toespraken. 
Hierin werden Nederland, de stichting en in het bijzonder Mama Ans uit-
voerig bedankt. Ook werden jonge bomen door ons geplant, die moeten 
zorgen voor schaduw en men heeft ons verzekerd dat ze goed voor die 
boompjes zullen zorgen.
Dank u wel donateurs en u mag weten dat u wezenlijk iets betekent voor de 
kinderen van Wajir. Dank je wel Mama Ans!

Ad Groeneveld

Aanstaande zondag opening 
expositie Kunst Inspireert
Uithoorn - Van 29 maart tot en met 
10 mei exposeren de volgende kun-
stenaars van Mechtelien Art Agen-
cy in de galerie:

Giren Lund  
-schilderijen, diverse technieken
De techniek die Giren in haar klei-
ne schilderijen gebruikt is een com-
binatie van bijenwas, lijnzaadolie en 
pigment kleuren. Het meeste werk 
zijn abstracte composities, maar 
landschappen en figuren zijn vaak 
te ontdekken in haar werk. In haar 
grotere werken gebruikt Giren olie 
of acryl verf op canvas, vaak gecom-
bineerd met zilver of bladgoud.
Giren woont en werkt in Denemar-
ken.

Bibi van Gageldonk 
-grafic-art
Bibi schildert, exposeert en fotogra-
feert al van jongs af aan.
Haar werk vormt een bijzondere 
combinatie van fotografie en schil-
derkunst. Maar fotografie als ‘beel-
dende kunst’ is haar passie, hetgeen 
zij - vaak grafisch - in haar karakte-
ristieke stijl vastlegt op groot linnen 
doek en in zeer beperkte oplage.

Corry Zwart 
-objecten en sieraden
Geboren op 31 december te Dok-
kum, volgde haar kunstopleiding 
grotendeels aan de Rietveldacade-
mie. Deze opleiding was hoofdza-
kelijk gericht op schilderen, maar 

na de collectie “Houtsieraden” be-
sloot zij een edelsmeedcursus te 
gaan volgen in het atelier van An-
ke Akerboom.
Haar werk blijft heel divers; van sie-
raden en schilderijen tot sculpturen, 
tassen en zelfs muurschilderingen. 
Steeds zoekt zij het medium dat het 
juiste gevoel het sterkst vertaalt.
Vanaf 2006 is daar ook les geven 
bij gekomen, waarbij zij haar liefde 
voor de vrijheid van het creëren aan 
vooral jonge studenten doorgeeft.

John Ligtenberg
-schilderijen
Beeldend kunstenaar John Ligten-
berg is autodidact die in zijn werk 
gedreven wordt door emoties. Zo-
wel zijn abstracte als figuratieve 
werk creëert hij op basis van een 
natuurlijkgevoel, gecombineerd 
met zijn altijd herkenbare techniek 
en kleurgebruik. Daarbij speelt licht 
een belangrijke rol. De essentie van 
zijn schilderijen wordt hierdoor ge-
accentueerd: ze hebben en krijgen 
een diepere betekenis.
De opening van deze expositie door 
Mechtelien Meijer vindt komen-
de zondag 29 maart om 15.00 uur 
plaats. Connstalation zorgt voor live 
music tijdens de opening.
De tentoonstelling is tot en met 10 
mei aanstaande. De galerie is ge-
opend op donderdag en vrijdag van 
14.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur.

De Opregte Amateur Anders
De Hoef - De Hoefse toneelvereni-
ging ‘De Opregte Amateur’ viert dit 
jaar haar 35-ste verjaardag en doet 
dat met een groots opgezette musi-
cal in het najaar. Vanwege de vele 
voorbereidingen vervalt daardoor de 
reguliere voorjaarsuitvoering, maar 
de vereniging laat haar publiek niet 
in de steek! 

Op zaterdag 4 april wordt een speci-
ale muzikale avond georganiseerd, 
waarbij de leden zich van een ge-
heel andere kant laten zien, van-
daar het motto: ‘de opregte ama-
teur anders”. Voor de pauze hou-
den zij u bezig met luisterliedjes, 
meezingers, liedjes met een vrolij-
ke en serieuze noot en na de pau-
ze gaan de stoelen aan de kant en 
treedt de big band Fortnight Swing 
op, die zelf ook jubileert en dat on-
langs nog met een concert heeft ge-
vierd. De avond begint om 20.00 uur 
en eindigt om ca 01.00 uur.
De avond is minder geschikt voor de 

jongere jeugd, dus is voor onder de 
zestien een middagprogramma van 
14.00 tot 16.30 uur georganiseerd 
met ludieke en sportieve spelletjes. 
De toegang hiervoor is gratis (ou-
ders zijn ook welkom, maar alleen 
de jeugd krijgt gratis te drinken!).

Zowel de jeugdmiddag als de muzi-
kale avond vindt plaats op zaterdag 
4 april in de tot theater omgebouw-
de hal van de Springbok, Oostzijde 
65a in De Hoef. De zaal is open van-
af 19.00 uur en in de pauze en tij-
dens het optreden van de big band 
kunt u de keel smeren aan de bar.  
Gezien de belangstelling is reser-
veren raadzaam, immers, er is maar 
één voorstelling en vol=vol. Dat kan 
via de website van de vereniging 
www.opregteamateur.nl onder het 
tabblad contact). Heeft u geen in-
ternet, dan biedt de telefoon nog 
uitkomst: Ronald Wieman (0297-
593291). De kaarten kosten 7,50 eu-
ro, donateurs betalen 5,- euro.
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Grijze kat zoekt
zijn baasje

Vinkeveen - Waar is mijn baasje.
Ik loop al een maand rond op de Proosdijland in Vinkeveen en ben
op zoek naar mijn baasje.
Ik ben een grijs/witte ongecastreerde kater.
Herkent mijn baas mij, wil hij of zij dan contact opnemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o., tel. 0297-343618. 

Musical Switch!
Wilnis – Negentien tieners van 13 tot 
en met  17 jaar hebben in het kader 
van het project “Get a Life” een musi-
cal ingestudeerd. De musical Switch! 
gaat over concurrentiestrijd en dia-
mantenroof en de tieners vinden het 
geweldig om deze na veel repeteren 
uit te voeren. Op vrijdagavond 17 en 
zaterdagavond 18 april om 19.30 uur 
zijn de voorstellingen gepland in ge-
bouw ‘de Roeping’ in Wilnis. De toe-
gang bedraagt 7,50 euro voor volwas-
senen en 5,- euro voor kinderen tot 
en met 12 jaar, maar het maximum-
bedrag per gezin is 25,- euro. Bij de-
ze prijs zijn koffie/thee en frisdrank 
inbegrepen en andere versnaperin-

gen zijn tegen betaling verkrijgbaar. 
Kaarten hoeven niet gereserveerd te 
worden maar zijn voor de voorstellin-
gen te koop vanaf 19.00 uur.
De Hervormde Gemeente zet zich 
van januari t/m juni 2009 in voor pro-
ject “Get a Life”. Met dit project wordt 
het Green Pastures Hospital in Nepal 
ondersteund, waar men de helpen-
de hand biedt o.a. aan mensen die 
te maken hebben met de gevolgen 
van Lepra. Meer info over het project 
vindt u op www.hervormdwilnis.nl. 
Voor vragen of inlichtingen over de 
musical kan gemaild worden: nepal-
wilnis@live.nl. Bellen kan naar: 0297-
255525.

‘Alle duiven op de dam’ 
winnaar playbackshow
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was 
het weer zo ver. De playbackshow 
van Soos “De Cirkel” (soos van de 
verstandelijk gehandicapten).
Het was de tiende keer dat deze 
playbackshow gehouden werd.
Om kwart voor zeven stonden de 
mensen reeds voor de deur te wach-
ten, en om tien voor acht zat de zaal 
dan ook stampvol. Er kon echt nie-
mand meer bij. Heel veel mensen 
moesten achter in de zaal staan.
Wederom dus weer een daverend 
succes. Dit is te danken aan  de sa-
menwerking van de acht vrijwillig-
sters  van soos “De Cirkel”.
Natuurlijk was de presentatie in 
handen van Hans van Veen.
Ook Dansschool Nicole is niet meer 
weg te denken bij dit evenement.   
De avond stond in het teken van het 
Hollandse lied.  
Het podium was omgetoverd naar 
een Hollands decor. Zelfs de ju-
ry was Hollands. Voorzitter Peter 
van Rossum werd bijgestaan door 
Zeeuws meisje Dorien Ros en een 

Friese boer, Marco Slinger.
Zeventien acts werden opgevoerd. 
Van Rita Corita tot Jantje Smit,   
Liesbeth List, Peter Koelewijn, Frans 
Bauer, Ramses Armand, Nick en Si-
mon. Noem maar op. Alles kwam 
voorbij.
Het was allemaal zo vreselijk goed 
dat de jury de grootste moeite had 
een winnaar uit te zoeken.
Eigenlijk is namelijk iedereen win-
naar. Ieder op zijn/haar eigen ni-
veau.
Maar na lang wikken en wegen  
werd dan de  nummer één van de 
avond  bekendgemaakt.
Dick en Annemiek met het nummer 
van Gert en Hermien: Alle duiven op 
de dam.
Christa met Hemel en aarde van Ed-
silia Rombley werd twee en Mar-
ja  werd derde met het nummer van 
Annke Grönloh: Brandend Zand.
De vrijwilligsters van soos ”De Cir-
kel” kunnen dan ook na maanden 
van voorbereiding weer terugkijken 
op een fantastische avond.

Zaterdag 4 april: ‘Kom in 
de Kas en bij de Boer!’
Mijdrecht. Dit jaar wordt traditi-
oneel weer een ‘Kom in de Kas en 
bij de Boer’ georganiseerd. Zo heet 
dat in De Ronde Venen omdat be-
halve enkele kwekerijen ook agra-
rische bedrijven hieraan deelne-
men. Vorig jaar kon het evenement 
door omstandigheden geen door-
gang vinden. Nu weer wel. De Open 
Dag-commissie heeft er dit keer 
weer een leuk aangekleed evene-
ment van gemaakt. Naast het bekij-
ken van datgene wat het bedrijf zo-
al doet en welke producten het op 
de markt brengt, worden er bij al-
le deelnemers extra activiteiten voor 
jong en oud georganiseerd. Daar-
onder een aanbod van planten en 
bloemen tegen ‘Open Dag-prijs-
jes’, nepkoeien melken, (gratis) pan-
nenkoeken eten, koffie, thee en li-
monade drinken, paaseitjes smik-
kelen, kinderen schminken, puzzel-
tocht op de boerderij meemaken, 
springen op een springkussen, pre-
sentatie van artikelen door het Lili-
ane Fonds, verkoop van biologisch 
geteelde groenten en kruiden, enzo-
voort. Niet in de laatste plaats kun-
nen liefhebbers deelnemen aan de 
‘buisrailkarduwwedstrijd’ en een 
appeltaartwedstrijd. Bij enkele deel-
nemers staan informatiestands van 
aan land- en tuinbouw gelieerde in-
stanties en verenigingen. Er is dus 
genoeg te doen! Iedereen is welkom 
vanaf 10.00 tot 16.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Deelnemers
Deelnemende bedrijven zijn: Kwe-
kerij F.N. Kempen en Kwekerij H. 
Plomp aan de Oosterlandweg (naast 
elkaar), Gerberakweker S. Zwarts en 
zijn buurman, de Zorgtuinderij W. 
Koolhaas aan de Tuinderslaan. Ver-
der de stoeterij Mariahoeve (paar-
denmanage), J. Oudshoorn aan de 
Hoofdweg en de melkveehouderij-
bedrijven Mts. Mur aan de Wester-
landweg en Mts. Peek aan de Bo-
vendijk in Wilnis. De bedrijven ko-
men volgende week woensdag 1 
april uitgebreid in beeld bij deze 
krant, evenals een overzicht van al-
le activiteiten.

Appeltaartwedstrijd
Zorgtuinderij Koolhaas heeft het 
voornemen bij voldoende deelname 
een appeltaartwedstrijd te organi-
seren. Daaraan kan iedereen mee-

doen. Er zijn leuke prijzen te win-
nen. Deelnemers dienen zelf een 
appeltaart te bakken en die uiter-
lijk vrijdag 3 april te brengen bij de 
Kweektuin aan de Tuinderslaan 10 
in Mijdrecht. Een jury onderzoekt 
de kwaliteit en de smaak en maakt 
vervolgens op zaterdag 4 april drie 
winnaars bekend. De bedoeling is 
dat de appeltaarten daarna wor-
den verdeeld over de drie vestigin-
gen van Zorgcentra De Ronde Ve-
nen. Nogmaals: uitsluitend bij vol-
doende aanbod! Voor meer informa-
tie en deelname kunt u bellen met 
06-53140642.

De Kweektuin is voor zaterdag 4 
april eveneens op zoek naar pia-
nisten, beginners en gevorderden, 
die tijdens de openingstijd af en toe 
een stukje van hun kunnen ten bes-
te willen geven op de piano bij de 
entree van de kassen. Ook hiervoor 
kan men bellen met bovenstaand 
telefoonnummer.

Bereikbaarheid
De opengestelde bedrijven zijn zo-
wel per auto als per fiets goed be-
reikbaar. Een rondje langs de deel-
nemers omvat ongeveer 8 kilome-
ter. De organisatie zorgt op die za-
terdag echter voor eigen vervoer in 
de vorm van vier busjes. Deze rijden 
in een ‘geregelde dienst’ van 10.00 
tot 16.00 uur langs de bedrijven. U 
kunt uw auto parkeren op de par-
keerplaatsen aan de Windmolen of 
aan het einde van de Schatteker-
kerweg (bij de Tuinderslaan). Van-
daar kunt u op de busjes stappen. 
Bij de bedrijven aan de Oosterland-
weg is op het terrein ook wel ruime 
parkeergelegenheid. Op de Tuinder-
slaan zelf niet of nauwelijks, maar 
daar zijn de bedrijven vanaf het par-
keerterrein gemakkelijk te voet be-
reikbaar. Bij de boerenbedrijven aan 
de Hoofdweg, Westerlandweg en de 
Bovendijk kan men parkeren langs 
de kant van de weg, echter wel zo-
danig dat het doorgaande verkeer 
niet wordt gehinderd!
De officiële opening van ‘Kom in 
de Kas en bij de Boer’ vindt plaats 
bij Kwekerij Kempen aan het einde 
van de Oosterlandweg nr. 45. Wet-
houder Bram Rosendaal zal hier om 
11.00 uur de Open Dag inluiden. 
Een en ander zal muzikaal worden 
omlijst door een dweilorkest.

Zonnebloem organiseert 
MADD diner
De Ronde Venen - In het kader van 
de landelijke actie Make A Differen-
ce Day hebben de Zonnebloemaf-
delingen van de Regio Rondom de 
Venen op vrijdag 20 maart een di-
ner georganiseerd. Voor dit diner 
zijn, in verband met het zestigjarig 
bestaan van de Zonnebloem, gas-
ten uitgenodigd met een gemiddel-
de leeftijd van zestig jaar. Acht nieu-
we vrijwilligers hebben zich ingezet 
voor de voorbereiding en de bege-
leiding van het diner. Het diner was 

een groot succes, de gasten hebben 
genoten van een heerlijk warm en 
koud buffet en van de gezelligheid 
tijdens het diner. De nieuwe vrijwilli-
gers hebben kennis kunnen maken 
met het vrijwilligerswerk en de Zon-
nebloem als organisatie. 
Het diner werd mogelijk gemaakt 
door EDO accountants dat het be-
drijfsrestaurant beschikbaar heeft 
gesteld, door Brasserie de Waard 
welke het warm/koude buffet heeft 
geleverd.

Dierenambulance bezoekt 
Scouting Jan van Speyk

Mijdrecht - De welpen van Scou-
ting Jan van Speyk hebben donder-
dag 19 maart bijzonder bezoek ge-
had. De dierenambulance kwam bij 
hen op bezoek. En niet omdat er 
een ziek dier was, maar om van al-
les uit te leggen aan de nieuwsgieri-
ge welpen. De welpen weten nu hoe 
de Dierenambulance De Ronde Ve-
nen/Amstelland werkt, hoeveel keer 
per dag ze er op uit moeten en wat 
ze doen met de zieke dieren. De 
welpen kregen ook te horen wat je 
moet doen als je zieke of gewonde 
dieren vindt.
De welpen zaten natuurlijk vol met 

vragen! Gelukkig weten de vrijwil-
ligers van de Dierenambulance De 
Ronde Venen/Amstelland erg veel 
van dieren en werd er dus geen 
vraag overgeslagen.
Natuurlijk namen de welpen ook 
nog een kijkje in de dierenambulan-
ce zelf. De vrijwilligers hadden twee 
wagens meegenomen en natuurlijk 
waren er al welpen die er meteen 
inkropen. Het zwaailicht op de wa-
gen is natuurlijk erg interessant! Al-
le welpen zijn nog even gescand op 
een chip, zoals katten en honden te-
genwoordig hebben. Maar bij geen 
enkele welp klonk er een piepje…

Passie-Pasen
concert
Mijdrecht - Zaterdag 4 april zal in 
de Janskerk aan de Kerkstraat 11 in 
Mijdrecht gezongen worden uit de 
oratorium “Van Liefde Ongekend” 
van Johan Bredewout m.m.v. de Chr.
Gem.koren: “Rejoice”Mijdrecht, Ex-
celsior uit Woerdense Verlaat en 
Cum Laude uit Amstelveen o.l.v. 
Wim van Dijkhuizen. 
Verder werken mee: orgel Bert Kruis, 
piano Peter van Dongen, dwarsfluit 
Grada van Ankeren en trompet Re-
nata Groen.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij, er 
zal wel een collecte gehouden wor-
den.

Twaalfde en laatste werkdag 
knotseizoen 2008-2009

Uithoorn - Zaterdag 28 maart is al-
weer de twaalfde en laatste werk-
dag in het knotseizoen 2008-2009 
voor de Knotgroep Uithoorn. De wil-
gentakken gaan bijna weer uitlopen 
en dán moet je een boom niet meer 
snoeien of knotten. Nu kan het nog 
net.
Deze ochtend werken ze vanaf 9.00 
uur tot 13.00 uur langs de Polder-
weg in Ouderkerk a/d Amstel. Daar 
wachten veel knotbomen al 5 jaar 
op hun beurt om geknot te worden. 
De Knotgroep kan nog extra assi-
stentie gebruiken: iedereen die er-
van houdt om actief in de natuur be-
zig te zijn, is van harte welkom. De 
Knotgroep heeft gereedschap en 
handschoenen. Ook zorgen zij voor 
koffie, koek en soep. Neem zelf een 
mok en lepel mee.
Met deze dag sluit De Knotgroep 
Uithoorn haar 35e jaar af. Dat is op 
14 maart actief en feestelijk gevierd 

in Uithoorn langs de Boterdijk. Bo-
venstaande foto laat zien hoe daar 
een wilg aangepakt werd.

Kom in de Kas een uitje 
voor het hele gezin
De Kwakel/Kudelstaart - Op za-
terdag 4 en zondag 5 april zet een 
aantal kwekerijen aan de Hoofd-
weg in De Kwakel en Kudelstaart 
zijn deuren wagenwijd open. Dit on-
der de noemer van de jaarlijkse Kom 
in de Kas-dagen. Ook dit jaar is het 
plaatselijke comité er in geslaagd 
een goed programma neer te zet-
ten. Ze zijn er vanuit gegaan dat er 
voor elk wat wils moet zijn en dat is 
ze dan ook aardig gelukt.
Maar het draait natuurlijk allemaal 
wel om de deelnemende kwekerijen 
en hun producten. 
Zo heeft u bij kwekerij de Amstel 
het idee te wandelen in een oer-
woud, met ficussen van wel 7 me-
ter hoog. Naast de ficussen hebben 
ze ook o.a. Aglaonema’s, Sansevie-
ria’s, Dracaena’s, Schefflera Amate, 
Tetrastigma’s en verschillende soor-
ten palmen. Alle te verkrijgen in di-
verse variaties, hoogtes en potma-
ten, die ze op eb- en vloed telen. Bij 
Moerheim wordt u een blik gegund 
op kuipplanten. Altijd al het naadje 
van de kous willen weten over kuip-
planten, hier kun u zeker antwoor-
den krijgen op uw vragen. Deze 
kwekerij is een productiebedrijf dat 
zich gespecialiseerd heeft in de pro-
ductie van diverse soorten Sundavil-
le, Curcuma en Senetti. In het week-
end van Kom in de Kas zijn er geen 
Curcuma’s te zien maar wel de Se-
netti en Sundaville.  
Bij HPD potplanten is er volop te ge-
nieten van grote aantallen potrozen, 
in een grote diversiteit aan kleuren 
en ook in maten. Het grootste voor-
deel van de potroos is dat u er we-
kenlang plezier van kunt hebben, 
zowel in de huiskamer als op het 
terras. Er worden in deze kwekerij 
45.000 m2 potrozen gekweekt. Op 
deze oppervlakte groeien 14 soorten 
in verschillende potmaten te weten 
13 cm, 17 cm, en op een schaal van 
21 cm. 
Bij Corditas zijn er naast de varens 
ook bloeiende planten te vinden, 
voor zowel in huis als in de tuin. Zo 
kweken ze daar Sinningia’s, Gloxi-
nia’s, Exacum en Ponsettia’s. 
Een deel van deze kwekerij wordt 
verhuurd aan Ed Bertoen. Hij kweekt 
hier buxussen. Er is een breed aan-
bod beschikbaar van buxus bol-
vormen vanaf 25 cm doorsnede tot 
ruim een meter doorsnede. Daar-
naast zijn er ook diverse vormen zo-
als piramides, spiralen, kubussen, 
bol op stam en bonsaivormen in di-
verse maten. Van belang is het stre-
ven naar een hoge kwaliteit. 

Noviteit
Bij L.J. van der Meer kunt u terecht 
voor een noviteit op het gebied van 
Azalea`s. Het is lang geleden dat in 
de regio Aalsmeer de kans werd ge-
boden om Azalea`s te bekijken tij-
dens Kom in de Kas. Dit seizoen in-
troduceert Van der Meer een unie-
ke noviteit; de roze azalea Fuji. Op 
de hellingen van de woeste vulkaan 
Fuji staan de voorouders van deze 
plant. Onder de bomen vinden zij in 
de vochtige grond hun ideale stand-
plaats. In deze oase van Oosterse 
rust groeien zij, om na twee jaar een 
uitbarsting van bloemen te tonen. 
Om u ook thuis van deze explosie-
ve bloei te laten genieten, hebben 
zij deze plant voor u ontwikkeld. Na-
tuurlijk is deze tijdens Kom in de Kas 
te bezichtigen. 
Bij Hedera vindt u potplanten in ver-
schillende maten en soorten. In de-
ze kwekerij worden 6 verschillende 
potplanten gekweekt. Het grootst 
aantal meters (20.000) wordt inge-
nomen door de Hedera’s. U vindt ze 
in verschillende vormen maar ook in 
hangpotten. De Zamioculcas neemt 
10.000 meter in beslag, dit is een 
product dat naast gebruikt te wor-
den als potplant ook een ideaal pro-
duct is in boeketten. Ook wordt er 
op 7000 m2 Yucca´s gekweekt. Op 
de laatste 8000 m2 staan Aglaone-
ma’s, Beaucarnea’s, en Sanseveria’s 
oftewel vrouwentongen. 
Bij Van Leeuwen is er een groot aan-
bod van groene planten. Ze zijn ge-
specialiseerd in de teelt van kleine 
groene planten, in de potmaten 8 
cm, 10 cm en 12 cm. Wanneer u ver-
zot bent op rozen, dan is een bezoek 
aan de firma Verkuyl zeker een must. 
Dit bedrijf is gespecialiseerd in Tros-
rozen. De soorten die hier gekweekt 
worden zijn Lovely Lydia (donkerro-
ze), Gracia (roze) en Cream Gracia 
(crème). Deze laatste wordt veel ge-
bruikt in bruidswerk.
Naast deze activiteiten is er voor de 
kinderen ook veel te doen. Zo kan 
men zich gratis laten schminken, 
worden er gratis suikerspinnen uit-
gedeeld, is er een speurtocht met 
hele leuke prijzen en kan men ook 
genieten van het springen op een 
springkussen. Het mooie van dit al-
les is dat alle activiteiten gratis zijn. 
Er zijn geen entreekosten en ook het 
parkeren is helemaal gratis. Gewoon 
een dagje uit op deze manier is de 
perfecte manier om je in deze tijd 
van bezuinigen uitstekend te verma-
ken. De openingstijden zijn op beide 
dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Toneelgroep Maskerade 
brengt ‘Roet’
Uithoorn - Toneelgroep Maskera-
de speelt op vrijdag 3, zaterdag 4 en 
zondag 5 april de komedie ‘Roet’ in 
het Alkwin Theater te Uithoorn. Van 
de thema’s in ‘Roet’ word je niet di-
rect vrolijk: de ziekte van Alzheimer, 
smetvrees, een hyperactief kind, wrik-
kende relaties en hopeloos in asser-
tiviteit tekortschietende mannen. De-
primerend zou je denken, maar Peter 
Aten, de auteur van het stuk, verpakt 
zijn zwartgallige visie op de mens bij-
zonder aantrekkelijk. Een drama om 
hartelijk om te lachen. 
Twee zussen, een broer en hun part-
ners komen bijeen in een bungalow-
park. Moeder Elisabeth die aan Alz-
heimer leidt, wordt 85 en haar doch-
ter Rita verrast haar met een ge-
zellig weekendje. Rita en haar man 
Harm arriveren als eersten met moe-
der op sleeptouw. Ogenschijnlijk ef-
ficiënt zorgt Rita ervoor dat het huis-
je op orde komt en schuwt zij het niet 
om Harm hard aan het werk te zet-
ten. Net als Rita aan Harm uitlegt dat 
zij de enige wel weer zal zijn die zich 
over moeder moet ontfermen, komt 
er nog een gast die vast haar zorg 
nodig heeft: Sophie, de jongere zus 
van Rita en in zekere zin het zorgen-
kindje van de familie. Met haar smet-
vrees maakt zij het zichzelf, maar ook 
haar familie, vaak onmogelijk om 
‘normaal’ te functioneren. Rita maakt 
zich ernstig zorgen om het gedrag 

van haar zus en als blijkt dat zij ook 
haar zoon meegenomen heeft, slaat 
toch enigszins de paniek toe. ‘Dat 
kan toch allemaal niet met moeder’.

Hopeloos
Als ook broer Piet en zijn vrouw Ellie 
zich bij de familie voegen duurt het 
niet lang meer of de verjaardagsgas-
ten liggen hopeloos met elkaar over-
hoop. Ellie vindt het gezeul met moe-
der schandalig en lokt Rita uit tot felle 
discussies. Ook confronteert zij Sop-
hie ongenadelijk met haar smetvrees 
en weet ze de relatie tussen Sop-
hie en haar vriend Louis op scherp 
te stellen. De familie weet feilloos el-
kaars zwakke plekken te vinden en - 
in het bijzijn van Elisabeth, aan wie 
het hele ‘feest’ voorbijgaat - worden 
ettelijke pijnlijke, vaak hilarische dis-
cussies gevoerd en wond na wond 
opengereten. 

‘Roet’ is een zwarte komedie door-
spekt met schitterende dialogen en 
ongetwijfeld zeer herkenbare situa-
ties. De voorstellingen in het Alkwin 
Kollege aan Weegbree 55 beginnen 
op vrijdag en zaterdag om 20.15 uur. 
Op zondag is er een matinee voor-
stelling om 14.15 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-567800, via kaar-
tenbestellen@toneelgroepmaskera-
de.nl. of kijk op 
www.toneelgroepmaskerade.nl
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Donald Duck Toernooi 
gestart
De Kwakel - Zondagmorgen 15 
maart kwamen de jongste spelers 
van de hockeyverenigingen  HVM 
en Qui Vive samen op de velden van 
Qui Vive in De Kwakel voor de eer-
ste speeldag van het Donald Duck 
Toernooi. In totaal betraden meer 
dan 75 spelers de velden (ongeveer 
19 teams, 5 jongens- en 14 meisjes-
teams). De meisjesteams speelden 
3 wedstrijden van 20 minuten op 
een 1/8ste veld.
Door het oneven aantal teams bij de 
jongens werden de wedstrijdjes hier 
afgewisseld met een “strafballen-
competitie” met op doel een echte 
keeper in uitrusting.
De jongste jeugd speelt in teams van 
3 tegen 3 zodat ze goed leren over-
spelen en veel aan de bal komen. 
De spelbegeleiders geven aanwij-
zingen en tips tijdens de wedstrijd-
jes, zodat de kinderen het spel snel 

doorkrijgen. Het werd een gezel-
lige ochtend met goed en sportief 
hockey, goede begeleiding door de 
coach-ouders en natuurlijk heeft de 
zon ook meegewerkt. 

Op 19 april is de tweede speeldag 
van het Donald Duck Toernooi op 
de velden van Mijdrecht. Op 17 mei 
volgt de derde speeldag op de vel-
den van QuiVive en op 7 juni is de 
afsluiting van het toernooi op de 
velden van HVM in Mijdrecht.
De wedstrijden beginnen om 09.20 
uur en eindigen om 11.00 uur.
Bent u geïnteresseerd in het hoc-
key voor uw kind dan bent u van 
harte welkom om te komen kijken. 
Voor een echte nadere kennisma-
king met hockey kunt u altijd op de 
Qui Vive open dag op zondag 5 april 
a.s. tussen 10.00 tot 11.30 uur langs-
komen.

Nieuwe kansen, nieuwe 
prijzen bij Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 17 maart begon 
voor ‘Hartenvrouw’ de eerste zitting 
van de vierde competitie, de laatste 
van dit seizoen. 
In de A-lijn, met vijftien paren, wer-
den eerste Elly van Nieuwkoop en 
Jessie Piekaar met 60.42%. Twee-
de het, nu weer herenigd paar, An 
Heimeriks/Ank Reems met 60.00%. 
Hartelijk welkom An na zoveel 
maanden, je laat ‘fors’ van je we-
ten: tweede, dat belooft wat!. Derde 
staan Ria van Geelkerken en Rens-
ke Visser met 54.17%.

In de B-lijn, met twaalf paren, wer-
den eerste Mieneke Jongsma en Hil-
ly Cammelot met 60.53%, als twee-
de volgden Gertrude Doodkorte en 

Floor Janssen met 59.17%. Derde 
het paar Annet Roosendaal en Rini 
Tromp met 52.92%. Hoge scores in 
beide lijnen, verschiet uw kruit niet 
dames! Voor de competitie “A” bete-
kent een en ander dat Elly en Jessie 
eerste staan, Ank en An tweede en 
Ria en Renske derde.

In de “B” staan Mieneke en Hilly 
eerste, Gertrude en Floor tweede en 
Annet en Rini derde. Ga zo door da-
mes en u zal de lente-overwinning 
ten deel vallen. Echter: maart roert 
zijn staart en april doet...?
Ook spelen bij Hartenvrouw? Nieu-
we leden zijn van harte welkom. In-
lichtingen bij Alice Oostendorp, tel. 
0297-540183.

4e Cyclus parencompetitie 
BVK halverwege
De Kwakel - Op de 3e speelavond 
van de 4e en laatste cyclus van de 
parencompetitie van de BVK wist in 
de A lijn geen enkel ‘vast’ paar be-
slag te leggen op een van de ere-
plaatsen, want de nummers 1, 2 en 3 
waren allemaal gelegenheidsparen.
Het beste resultaat en dus de 1e 
plaats was voor paar Loes Schijf- 
Rina van Vliet met 58,7%. Elly van 
Nieuwkoop en Jessie Piekaar wer-
den 2e met 53,13% en Leny Heems-
kerk eiste met Piet v.d. Poel de 3e 
plaats op met 52,8%. Ria en Tiny 
waren deze avond ver van hun beste 
vorm verwijderd en eindigden daar-
door onderaan.
 
Zoals vorige week beloofd, vanaf 
deze week ook een overzicht van de 
totaalstand. Na drie avonden gaan 
de winnaars van de 3e cyclus op-
nieuw aan kop. Uiteraard hebben 
we het dan over Huub en Kitty van 
Beem. Nelly en Jos Bader volgen 
op de 2e plaats en Dick Elenbaas 
en André Verhoef, nu nog leiders in 
de tussenstand van het clubkam-
pioenschap, staan 3e. Onderin zul-
len Ria en Tiny alle zeilen bij moeten 
zetten om het vege lijf te redden en 
ook Rees en Gerard hebben er wel 
eens beter voor gestaan. Er is ech-
ter met nog 3 avonden voor de boeg 
natuurlijk nog van alles mogelijk.
 
In de B lijn was de hoofdprijs voor 
Cor Hendrix en Bep Verleun met 
61,1%. Tiny en Adriaan Kooyman 

deden het met ruim 59% ook lang 
niet slecht, waardoor de 2e plaats 
hun deel was. Loes en Frayo Frits-
chy werden met 58,7% 3e. Hier was 
de zeperd van de dag voor de win-
naars van vorige 2 weken, Truus en 
Piet dus, die duidelijk hun avond 
niet hadden.
In de totaalstand geven Han Mann 
en Fie Brokke er duidelijk blijk van 
dat hun terugkeer naar de A lijn 
slechts een kwestie van tijd is. Tiny 
en Adriaan volgen op de 2e plaats. 
Trudy en Hetty moeten onderaan 
vrezen voor hun bridgeleven in de B 
lijn. Het verschil in deze lijn tussen 
de koplopers en de onderste plaats 
is overigens slechts 11,5% gemid-
deld. In de A lijn is dat bijna 14% en 
in de C lijn zelfs 17,5%.
In de C lijn noteren we de hoog-
ste score van de avond voor Addie 
de Zwart en Hetty Kesting met bij-
na 62%. Evenals vorige week wer-
den May Verhoef en Joop de  Jong 
2e, nu met 59,2% en Roel Knaap en 
Greet de Jong 3e met 58,9%. De 
gelegenheidscombinatie Joop den 
Blanken-Ruud Doeswijk was nog 
niet helemaal ingespeeld en zij slo-
ten deze avond de rij.
De paren die deze avond als 1e en 
2e eindigden staan in die volgor-
de ook in de totaalstand bovenaan 
en de 3e plaats is voor het verras-
send sterke debuutpaar Corrie van 
de Peet en Ria Verlaan, die zowel de 
1e als de 3e avond exact dezelfde 
score behaalden (55,06%).

Paard met X-factor
Uithoorn - In de paardenwereld 
is momenteel een grote verkiezing 
gaande. Een verkiezing niet voor 
ruiters en amazones maar voor onze 
edele viervoeters. Hollands next top 
horse. Wie is het leukste, liefste en 
mooiste paard van Nederland. Door 
middel van stemmen kan het pu-
bliek uit honderden paarden kiezen 
en de vijftig paarden met de mees-
te stemmen komen in de volgende 
ronde. Ook een vakjury zal er 50 kie-
zen. Uiteindelijk zal de finale plaats-
vinden op het concours hippique in 
Hoofddorp eind juni. Dit concours is 
gratis voor publiek en voor iedereen 
toegankelijk. Meer informatie kunt 
u vinden op www.hollandsnexttop-
horse.nl.

Tessa de Vries (18 jaar) uit Uithoorn 
vindt natuurlijk haar paard Ram-
bo (Raphael) het mooiste en liefste 
paard van Nederland en omstreken. 
En eerlijk is eerlijk, hij is heel knap. 
Dus ook Tessa heeft haar Rambo 
aangemeld voor deze verkiezing.
Tessa heeft Rambo twee en een half 
jaar geleden gekocht van Marco de 
Jong van stal Lijnden waar zij stage 
liep. Rambo is een KWPN ruin van 
de hengst Animo, 1.80 hoog en is 
nu 11 jaar. Zij kocht Rambo om ver-

der te komen in de springsport. Zij 
is met hem in de klasse L begonnen 
en rijden momenteel in de klasse Z 
(1.30m). Omdat ze Rambo ook dres-
suurmatig wat beter voor elkaar wil-
de hebben is ze ook in de B dres-
suur met hem gaan starten. Nu twee 
jaar later gaat Rambo zijn suptop 
carrière starten. Rambo blijkt heel 
veel aanleg voor de dressuursport 
te hebben en Tessa en Rambo zijn 
nu bij het ZZ-licht niveau beland.
Kortom, dit is de reden waarom Tes-
sa haar Rambo hollands next top 
horse vindt, er zijn weinig paar-
den die en in de springsport en in 
de dressuursport tegelijk dit niveau 
aankunnen.
Voor zo’n groot paard is het grappig 
om te zien dat hij volledig op Tes-
sa vertrouwt en gaat waar zij gaat. 
Als ze vijf minuten uit beeld ver-
dwijnt en daarna terugkomt, hin-
nekt hij alsof ze een week is wegge-
weest. Kortom, Rambo is een paard 
met de X-factor.
Wilt u Rambo in actie zien, stem 
dan op hem zodat hij in de finale 
in Hoofddorp zijn imposante bouw 
en gangen en springvermogen aan 
u kan tonen. www.hollandsnexttop-
horse.nl  dan naar modellen en zoek 
op Rambo (Raphael).

Zoet en bitter bij BVU
Uithoorn - In de viertallencompe-
titie smaakten de partituren Lang- 
Ten Brink en Smit- Tolsma het zoet 
van de maximale overwinning met 
een score van 25 imp. Eerstge-
noemden hadden geen kind aan de 
tegenpartij Verberkmoes-Van den 
Berg, die met 25 tegen 0 met boter 
en suiker werden ingemaakt!
Bereikten ze de vorige keer nog 
knap een aantal van 12, nu mani-
festeerde zich het verschil tussen 
getruukte en strenge A- spelers en 
schuchtere B- tjes (te) nadrukkelijk.
Ook Goedemoed- Smit moesten de 
beker met bitter legen tegen Smit- 
Tolsma, maar deden het met één im-
pje toch net iets beter.
Van der Meer-Kroon namen hier-
door met nu een score van 16 ruim 
afstand en staan met een totaal van 
96, respectievelijk 16 en 50 impen 
voor op Verberkmoes en Goede-
moed plus partners.
Dat Lang-Ten Brink nu met 148 bo-
venaan staan mag dus geen verba-
zing wekken. Ze worden gevolgd 
door Baars-Van Maarseveen met 
139, Spook-Heimeriks met 138 en 
Limburg-Wagenvoort met eveneens 
138. Beide laatste koppels hadden 
ook hun avond niet, gezien hun sco-

re van 10 en 6 imp.
In de parallelle parencompetitie 
speelden Corry Frank & Cees Har-
te de sterren van de hemel met een 
eerste plaats en 56,25%. Ook Hil-
ly Cammelot & Mineke Jongsma 
proefden hoe zoet een topplaats 
kan smaken als tweede met 52,92%. 
Dat de concurrentie groot is mag 
blijken uit de nummers drie tot en 
met zeven, waarvan Tiny & Bram 
van Klaveren en Tini & Johan Lot-
gerink 52,50% scoorden en Marijc-
ke & Gouke van der Wal, Marja Calis 
& Marja Slinger en Hetty Houtman & 
Jos van Leeuwen 51,25%.
Onderaan verstaat Huib van Geffen 
met partner Ineke Hilliard meestal 
iets anders onder een dubbele bit-
ter, maar een miskleun van 38,33% 
kan men moeilijk anders duiden!

Wilt u ook eens proeven van een bit-
tergarnituur of suikerspin, kom dan 
een kaartje leggen bij Bridge Ver-
eniging Uithoorn.
Elke maandagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van Sporthal De 
Scheg.
Voor inlichtingen: secretaris Ma-
rineke Lang tel: 0297 569432, na 
18.00 uur.

Bridgevereniging
‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 18 
maart jl. speelde Bridgevereniging 
De Legmeer in de zijzaal naast de 
bar van het sportcomplex De Scheg, 
haar zevende en laatste ronde van 
de viertallencompetitie 08/09. 

In de “A” lijn stelde het team van 
Schavemaker–Kaandorp/Overwa-
ter–Pielage met de maximale sco-
res van 25 WP. zijn eerste positie 
veilig. Dit met een totaal van 140 
WP. Proficiat. Het team van Egbers–
Remmers/v. Delft–Overwater deed 
het ook goed, het behaalde 24 WP 
en komt hiermede op een totaal 
van 134 WP. goed voor de tweede 
plaats. Het team van Timmer–Smit/
Terra-Slijkoord speelde een gelijk-
spel, maar deze 15WP. waren vol-
doende om het team van Ten Brink 
dat op 7 WP. bleef steken van de 
derde plaats te verdrijven, zij komen 
nu op een totaal van 121 WP. 
In de “B” lijn was het team De 
Vroom–Bruine de Bruin/v.d. Akker–
Maarseveen al zeker van de eerste 
positie. In deze laatste ronde be-
haalden zij 20 WP. en eindigden met 
de hoge totaalscore van 160 WP., 
ook hier proficiat.  Het team van de 
echtparen De Weerdt en Steegstra 

blijft tweede ondanks dat zij met 8 
tegen 22 WP het onderspit moes-
ten verwerken tegen het team van 
De Jonge. Zij behaalden een totaal 
van 108 WP. De derde plaats blijft 
ook bij het team van Tromp–Kraaij/
Belderink–Geelkerken, zij hadden 
nog een kans op de tweede positie. 
Maar ook zij bleven steken op een 
10 tegen 22 WP., waardoor zij nu 
op een totaal van 103 WP. zijn ge-
komen.   

In de extra competitiedrive naast het 
viertallen speelden 11 paren. Twee 
paren deelden de eerste plaats met 
de prachtige score van 65,63%, dit 
waren Nel en Adriaan Koeleman en 
Atie de Jong-Zadeits met Marianne 
Jonkers-Bays. Op de derde plaats 
Ingeborg Averink en Ria Sudmey-
er, ook met een goede score van 
60,63%. Hetty Houtman en Tina Wa-
genaar werden vierde met 56,88.

Clubkampioenschappen 
bij Jeugd Badminton-
vereniging
De Kwakel - Vanaf 31 januari tot en 
met 14 maart zijn de clubkampioen-
schappen bij de jeugd van Badmin-
tonvereniging De Kwakel gespeeld.

Op meerdere zaterdagen werden er 
in poules voorrondes gespeeld in de 
singles en de dubbel/mix, er waren 
twee categorieën: groep 1 vanaf 12 
jaar en groep 2 t/m 12 jaar. De bes-
te spelers uit de voorrondes gingen 
door naar de kwart- en halve fina-
les met een knock-outsysteem. De 
winnaars kregen een mooie beker 
en iedereen kreeg een pluim voor 
de sportieve inzet. In groep 1 won 

Kevin v/d Aardweg de single en 
werd Tim Griemelijkhuijsen twee-
de. De dubbel/mix werd gewonnen 
door Noor Holland en Baukje van 
Scheppingen, zij wonnen van Me-
lissa Westerbos en Kevin v/d Aard-
weg. In groep 2 veroverde Ruben 
Slootjes de singletitel, Laura v/d 
Wijngaart werd tweede. De dubbel/
mixoverwinning ging naar Ayesha 
Timmer en Laura v/d Wijngaart, zij 
wonnen van Lindsey v/d Kuilen en 
Ruben Slootjes. 
De shuttles voor de wedstrijden 
werden gesponsord door de Rabo-
bank.

Legmeervogels E5 verliest 
van Martinus
Uithoorn - Met een heerlijk weer, 
weer tegen Martinus. Snapt iemand 
wat hierboven staat nog? 
Vorige week met 2-6 gewonnen in 
een moeilijke en spannende wed-
strijd, wat zou deze dag brengen? 
In ieder geval een net zo spannen-
de wedstrijd als vorige week. In de 
eerste helft golfde het spel op en 
neer met aanvallen van beide teams 
met veel kansen voor beide kan-
ten. Een aantal kansen voor De-
niz Gijssel leverde net geen doel-
punt op. Naarmate de eerste helft 
vorderde, werd de E5 beter, uitein-
delijk via een terugvallende bal die 
Jeffrey van Schaik tikte naar Lars 
Veenhof werd het 1-0. Een steek-
balletje van Lars Veenhof naar Jim-
me Karsten ging net naast. Verde-
digend stond Remon van Schooten 
zijn mannetje, door goed meelopen 
onderschepte hij een aantal aanval-
len goed. Ramon Koch met aanval-
lende drang, schoot net naast. On-
danks dat Jimme Karsten last had 
van zijn rug, plaatste hij met een 
mooi lobje/omhaal de bal naar Lars 
Veenhof, die een mannetje uitspeel-
de en 2-0 maakte. Tegen de rust aan 
verslapte de E5 iets, waardoor het 1-
2 werd. Verdere tegendoelpunten in 
de 1e helft werden voorkomen door 
een goed meeverdedigende Jeffrey 
van Schaik, die goed naar naar de 
bal bleef kijken. Keeper Thom Lut-
tenberg voorkwam de grootste kans 
van Martinus door goed uit zijn doel 
te komen. 

De tweede helft werd slap begon-
nen, er werd te makkelijk over ge-
dacht, iets wat vaker voorkomt. Het 
speelgebied was in de 2e helft gro-
ter, waardoor ze elkaar moeilijker 
vonden, Danny Spit moest hiervoor 
heel veel ruimte bespelen en was op 
veel plaatsen te vinden. In het mid-

den, links, rechts, hij heeft veel me-
ters gemaakt. Martinus scoorde 2-2, 
zat er aan te komen, want ze liepen 
beter vrij, en kregen teveel ruimte. 
De E5 vond het uiteindelijk welle-
tjes, en begon weer kansen te cre-
eren, Luuk Enthoven met een af-
standschot, aanvallen over meer-
dere personen, van alles probeerde 
de E5 maar scoren lukte niet, totdat 
Jimme Karsten uit een counter zo-
maar de 3-2 maakte. Intussen bleef 
Danny Spit de stofzuiger op het 
middenveld, soms met hulp van zijn 
medespelers. Via Jeffrey van Schaik 
en Danny Spit  kreeg Luuk Enthoven 
nog een kans, helaas, naast. Remon 
van Schooten bleef puinruimen ach-
terin, soms met een droge knal naar 
voren, soms uitverdedigend via de 
zijkanten. Ramon Koch bleef aan-
vallend ingesteld, wat een uitbraak 
van Deniz Gijssel op de keeper op-
leverde, de afvallende bal leverde 
via een schot van Lars Veenhof de 
4-2 op. Kansen genoeg, maar jam-
mer genoeg lukte het niet te sco-
ren. Martinus knalde na een corner 
op de kruising, en Thom Luttenberg 
moest blijven opletten, en voorkwam 
een tegendoelpunt, en misschien 
wel meer. Na weer een uitbraak van 
Deniz Gijssel die lang doordribbelde 
kreeg Legmeervogels weer een cor-
ner. Uit deze corner knalde Luuk En-
thoven nog de 5-2 binnen. Een uit-
slag die iedereen tevreden stemde, 
maar het had zomaar gelijk kunnen 
zijn geweest, want Martinus scoor-
de hun kansen niet. Wat misschien 
de doorslag gaf is de teamgeest van 
Legmeervogels, want in het Mar-
tinus team werd op elkaar gemop-
perd en gescholden, bij de spelers 
van Legmeervogels niet, zo zie je 
dat een goede teamspirit en wat ge-
luk soms een overwinning kan op-
leveren.

Vijf spelers van Michiel de 
Ruyter in Jong Oranje
Uithoorn - Het eerste team van Mi-
chiel de Ruyter is een jong en veel-
belovend team. Ook de bondscoach 
van Jong Oranje schat de kanopolo-
ers uit Uithoorn inmiddels op waar-
de. Van de zeven spelers van MdR A 
zijn er vijf 21 jaar of jonger. Zij zitten 
alle vijf in de voorselectie van Jong 
Oranje.
Op de foto staan v.l.n.r. Ralf Veltman, 
Tim Schrama, Sjoerd van den Helder 
en Martijn de Vries. Bryce Holman 
poseert als enige niet met het hoofd 
van de naamgever van de club. Toen 
speelde hij echter nog bij zijn oude 
club, Rijnland uit Leiderdorp. 
In de voorselectie zijn twaalf spelers 
van vijf verschillende clubs opgeno-
men. Voorlopig is Michiel de Ruy-
ter hofleverancier. De uiteindelijke 
selectie bestaat uit acht man. Een 

simpel rekensommetje wijst uit dat 
er dus in ieder geval één speler van 
MdR in de definitieve selectie wordt 
opgenomen. Natuurlijk hoopt ieder-
een op de club dat het er meer wor-
den, maar het is al uniek dat er één 
speler van MdR naar een eindtoer-
nooi gaat. Dat is in de vijfentwintig 
jaar dat de kanoclub bestaat, nog 
nooit voorgekomen. 
Voor de spelers zelf betekent de se-
lectie in ieder geval een aantal ex-
tra trainingen. De komende maan-
den staan in het teken van het EK 
dat in augustus in Essen (Duitsland) 
worden gehouden. Elke maand ko-
men de spelers bij elkaar voor een 
bondstraining. Tussendoor worden 
er ook tenminste twee toernooien 
bezocht, waar alleen acht geselec-
teerde spelers naartoe mogen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Legmeervogels C4 op 
koppositie
Uithoorn - Er moest gewonnen 
worden om de koppositie te verster-
ken. Het zou moeilijk worden. Maar 
doordat C4 van Legmeervogels de 
oefenwedstrijd afgelopen donder-
dag winnend heeft kunnen afslui-
ten(4-0), nam het vertrouwen al-
leen maar toe. (André bedankt voor 
de patat!). Na een aftastende start, 
en uiteindelijk de druk naar het doel 
van de tegenstander kon LMV al na 
een minuut of 10 de score openen. 
Roda voerde de druk aardig op en 

kwam meer en meer in de wedstrijd. 
Gelukkig voor LMV gingen ze de 
rust in met 2-0. 
Na de rust raakten ze toch een beet-
je uit hun spel en zakten iets in en 
lieten Roda hun spelletje spelen. Na 
een paar mooie reddingen van hun 
keeper konden ze toch de wedstrijd 
weer een beetje hun kant op krijgen. 
Hoewel er geen doelpunten meer 
vielen in de 2e helft bleef het een 
boeiende wedstrijd om naar te kij-
ken. Goed gedaan mannen!. 
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Een dag uit het leven van: 

Uithoorn - Wie kent de burge-
meester niet. Iedere gemeente in 
Nederland heeft er een. Je ziet hen 
regelmatig bij openingen, als er 
een echtpaar 60 jaar getrouwd is, 
iemand 100 wordt of ouder, ze zit-
ten vergaderingen voor, maar toch 
blijft de baan van een burgemees-
ter voor heel veel mensen iets met 
een vraagteken. Wat doet een bur-
gemeester nou de hele dag. Toch 
niet alleen maar openingen doen 
en bezoekjes brengen, daar vul je 
toch je dag niet mee. Wij vroegen 
de burgemeester van Uithoorn/De 
Kwakel, Berry Groen, of we eens 
een dag mee mochten lopen om te 
zien wat een burgemeester nu zoal 
doet. Ze was er meteen voor in: “Ik 
zal een doorsnee dag proberen uit 
te zoeken”, zo zei ze, “maar dan wel 
één waarbij je echt steeds aanwe-
zig kan zijn. Er zijn natuurlijk ook 
vergaderingen waarbij de pers niet 
kan zijn, dus ik probeer te zorgen 
dat je echt de hele dag mee kan.” 
Die dag werd donderdag 19 maart 
jl.

Wel, ik wist natuurlijk al, dat een 
burgemeester geen kantoorbaan 
had van negen tot vijf. Regelmatig 
ben ik ook bij vergaderingen die 
in de avond zijn en vaak tot tegen 
twaalven. Ook in het weekend 
wordt er door een burgemeester 
gewerkt. Ze zit dan wel niet de hele 
dag op het gemeentehuis, maar 
als er festiviteiten zijn, dan is ze er. 
Maar ook bij calamiteiten wordt ze 
opgepiept en moet ze er zijn. Bij 
nacht en ontij zoals dat heet. Ze is 
altijd oproepbaar. 
De dag dat ik mee kon lopen begon 
om 11.00 uur. Niet dat Berry pas om 

elf uur begon, maar daarvoor had 
ze wat bijeenkomsten waar wij niet 
bij konden zijn. De rest van de dag 
volgden we haar van minuut tot 
minuut. Het werd een drukke maar 
gezellig dag. Als ik deze burge-
meester moet omschrijven na zo’n 
dag kan ik alleen maar zeggen: 
deze burgemeester is gewoon een  
aardig mens, echt een heel aardig 
mens. 
Ze houdt ervan om er leuk uit te 
zien. “Ik blijf vrouw en wil er leuk 
uitzien. Soms moet je heel netjes, 
maar toch zoek ik dan nog iets wat 
ook leuk is.” Ze heeft een oor voor 
iedereen, is gezellig, open en zeer 
deskundig in haar vak. Hier volgt 
een dag uit het leven van burge-
meester Berry Groen.

Een boek over Amstelland
Ik meldde mij om even voor elf uur. 
Berry was er nog niet, maar ik werd 
vast naar haar kamer gebracht. Als 
je de kamer van deze burgemees-
ter binnenstapt, kom je niet in een 
kantoor, maar in een sfeervolle 
huiskamer. Een zonnige kamer, bu-
reau voor het raam, een  grote tafel 
voor besprekingen, schilderijen aan 
de muur, maar wat de sfeer zo ge-
zellig maakt, zijn de warme groene 
kleuren.

Nu ben ik zelf ook gek van groen, 
dat zal wel meespelen, maar de 
gasten die deze dag in haar kantoor 
werden ontvangen hadden hetzelf-
de als ik: “wat een gezellige kamer”. 
Maar genoeg over de kamer.
Om elf uur werden er twee dames 
binnengebracht, de eerste afspraak 
van de burgemeester. Berrie kwam 
twee minuten later, even de jas uit, 

kopje koffie, handen schudden en 
de eerste bespreking begint. Deze 
twee dames wilden een boek uit-
geven over o.a Uithoorn. Samen 
met het hoofd communicatie werd 
doorgesproken wat de bedoeling 
was, wat er van de gemeente ge-
vraagd werd, wat van de burge-
meester verwacht werd, enz. On-
der het genot van een kopje koffie 
werden de zaken doorgenomen en 
een half uurtje later vertrokken de 
dames weer.

Agenda doornemen
Toen de dames vertrokken waren 
namen Berry en ik even haar agen-
da van deze dag door: “Communi-
catie overleg  met Roy. Dit gebeurt 
tijdens de lunch op de kamer van 
Berry. Daarna vertrekken we naar 
de Greenpark-persdag, daar zijn 
de burgemeester en wethouders 
aanwezig, en krijgen ze een rond-
leiding in het nieuwe bedrijf. “Als 
we weer terug zijn krijg ik vandaag 
een korte cursus over een nieuw 
programma in mijn computer, dan 
nog  een bespreking met de griffier, 
en dan moet ik nog even speechen 
bij SBBU Ivent, de Stichting Bevei-
liging Bedrijven Uithoorn, daar ben 
ik beschermvrouwe van. Daarna 
heb ik om half acht nog een ge-
zamenlijke raadsvergadering met 
Uithoorn en Aalsmeer, maar die is 
besloten. Dit is voor mij een rustige 
agenda vandaag. Hij zit wel erg vol, 
maar het zijn luchtige zaken”, aldus 
Berry. Een rustige agenda, maar 
toch weer een werkdag van zo’n 11 
uur, maar dat is normaal zo meldt 
Berry.
“Ik heb ook veel leeswerk natuurlijk 
en hier tussendoor komt de post, 

die moet ik zo tweemaal per dag 
doornemen. Ik probeer in ieder ge-
val een avond per week voor mezelf 
in te plannen en dan ga ik tennis-
sen of zo, want ja, je moet toch ook 
een beetje bewegen. Dat heb ik 
gisteravond gedaan. 

Praten, praten
Stapels post worden er gebracht en 
Berry moet ze doornemen. Doorle-
zen, nu en dan een paraaf, een aan-
tekening erbij. “Ik probeer dagelijks 
de post hier weg te werken, anders 
blijf ik maar heen en weer sjouwen 
met grote stapels post.” De lunch 
wordt gebracht. We zitten net te 
eten of daar komt Roy, hoofd com-
municatie, even de week doorne-
men. Hij heeft ook zijn broodjes bij 
zich, dus al etend worden de zaken 
doorgepraat. 

Als de bespreking klaar is, eten we 
nog even onze fruithap en maken 
we ons klaar om naar Aalsmeer te 
gaan naar het Greenpark.
Het is even puzzelen waar dat nou 
zit, het is op het geheel nieuwe in-
dustrieterrein van Aalsmeer, maar 
op een gegevens moment stonden 
er borden met pijltjes, dus waren 
we er ruim op tijd. Handjes geven, 
praten, luisteren naar toespraken, 
een hapje en een drankje, een 
rondleiding in het werkelijk prach-
tige bedrijf. 
Er wordt op het horloge gekeken, 
we hadden een uurtje, dus we moe-
ten snel weer terug, anders komen 
we niet aan alle taken toe.

Cursus
Weer terug op de kamer van Berry 
komt de secretaresse alweer met 

een grote berg mappen, even de 
post doornemen. Dan wordt er ge-
klopt. Een medewerkster is er om 
Berry een korte cursus te geven 
over een nieuw programma in de 
computer. “Ik ben niet zo goed met 
computers”, waarschuwt Berry van 
te voren, maar al snel blijkt dat ze 
zichzelf heeft onderschat. Na twee 
keer voordoen doet ze het al blind. 
Een digibeet is ze dus zeker niet.
“Of ik het programma ga gebruiken 
weet ik nog niet hoor”, zegt ze la-
chend even later tegen haar secre-
taresse, “volgens mij vind ik het op 
papier fijner.”
De secretaresse lacht en vindt dat 
ze het maar even moet aanzien. 
Ook de secretaresse heeft weer 
een hele lijst bij zich en een stapel 
papier die ze samen even moeten 
doornemen. 
Het ene is nog niet klaar of de vol-
gende dient zich aan, de griffier. 
Ook hij heeft diverse zaken die even 
besproken en doorgenomen moe-
ten worden. Hij vindt het duidelijk 
wat moeilijk om alles te bespreken 
met iemand van de pers erbij, maar 
er is duidelijk afgesproken dat het 
verslag van deze dag alleen gaat 
over de werkzaamheden en ik zeker 
niet inhoudelijk verslag doe.
Wat onwennig besprak hij de za-
ken, waarschijnlijk blij dat dit niet 
vaker gebeurde. 

Snel
Weer post doornemen, mij even wat 
dingen uitleggen en nog even wat 
belangrijke zaken bespreken met 
de secretaresse. Onderwijl we wat 
zitten te praten zegt de secreta-
resse opeens “weten jullie wel hoe 
laat het is? Je moet om half zes een 

speech houden bij de SBBU.” “Nee 
toch, ik ben toch de laatste die 
moet spreken en dat is toch pas om 
zes uur?” Er wordt gekeken en nog 
eens gekeken en het blijkt volgens 
de secretaresse toch echt half zes 
te zijn. Dan is het rennen geblazen.
“O, ik moet nog even een tekstje 
doorlezen van een interview dat 
twee jongetjes met mij hebben 
gehad. Dat hebben ze morgenoch-
tend nodig. Als jullie even stil zijn 
lees ik het snel door.” Zo gezegd zo 
gedaan. We gaan nu met twee au-
to’s, omdat na deze speech Berrie 
naar de besloten vergadering moet 
in Aalsmeer, dus mijn taak erop zit.

We rijden naar Hoogenboom Re-
creatie, daar wordt de bijeenkomst 
gehouden. We komen binnen als 
de vergadering al volop in gang 
is. Na een half uurtje is Berry aan 
de beurt. Zij houdt haar toespraak 
en daarna is er weer een hapje en 
een drankje en begint weer het 
praten met die en die en die. Het 
loopt al tegen half zeven. Ik groet 
Berry, wens haar nog sterkte met 
de vergadering vanavond en ga 
huiswaarts.
Het was een leuke, maar vermoei-
ende dag. Wat moet deze vrouw 
de hele dag veel praten, luisteren, 
lezen, zaken bestuderen. Zo’n ope-
ningsfeestje lijkt misschien leuk 
met een hapje en een drankje, maar 
het is wel een verplichting. Je moet 
er zijn. Je moet je inlezen, zodat je 
weet waar je heen gaat. Je moet met 
diverse mensen een praatje houden 
en altijd toch vriendelijk zijn. Nu zal 
dat voor deze burgemeester niet 
moeilijk zijn. Zij houdt van mensen. 
Zij is een echt mensen-mens.

Berry Groen, burgemeester van Uithoorn/De Kwakel

De burgemeester in gesprek over het boek van 
Amstelland

Stukken doorlezen en paraferen Dit stuk moet ik later nog even bestuderen
Ook de regionale krant moet even worden 
doorgebladerd of er iets over Uithoorn in staat

De eerste stapel post wordt doorgenomenDe dames hebben een voorbeeldboek meegenomen

Diverse zaken doornemen met de secretaresse Opening Greenpark
Een cursusje voor een nieuw programma op de com-
puter

Lunchen en stukken doornemen met Roy van commu-
nicatie Een hapje en een drankje Bespreking met de Griffier
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Uithoorn - Vrijdag 20 maart vond 
op Scholengemeenschap Tha-
men de tweede editie van de 
Thamen Talenten Tank plaats. Tij-
dens deze ‘TTT’ is het grote po-
dium van Thamen helemaal voor 
de leerlingen. Dat zij daar grote 
behoefte aan hebben, blijkt uit 
de enorme hoeveelheid aanmel-
dingen voor dit evenement, bijna 
tweemaal zoveel als vorig jaar. 
Maar liefst 22 acts werden er 
uiteindelijk uitgevoerd, waaron-
der veel zang en dans, maar ook 
muziek, majorette en toneel. 

De zeer afwisselende avond werd 
gepresenteerd door Alex en Vijay uit 
de vierde klas. Tijdens de change-
menten namen zij korte interviews 
af met de artiesten. Ze deden dat 
op humoristische wijze, waardoor 
de aandacht van het publiek tot het 
einde toe vastgehouden werd. Het 
programma was heel afwisselend. 
Al flink door de wol geverfde arties-
ten wisselden af met piepjonge ta-
lenten in de dop. 
Om half elf sloten de artiesten sa-
men af met een verrassingsact. Or-
ganisator Myra Brons en muziekdo-
cente Marleen Flobbe werden be-
dankt en spontaan toegezongen 
door de bijna 40 artiesten, die op 
hun beurt bedankt werden met een 
chocolade ‘paashaantje-de-voor-
ste’. Ook de jongens van het Licht & 
Geluid en de andere leerlingen die 
achter de schermen hielpen werden 
in het zonnetje gezet.
Hoewel de TTT pas voor de tweede 
keer is uitgevoerd, is er een duide-
lijk ‘cultuuromslag’ te voelen in de 
school. Zeker ook na de succesvolle 
kerstmusical van afgelopen decem-
ber, is het voor de leerlingen van 
Thamen duidelijk dat zij, als ze dat 
willen, in de spotlights kunnen en 
mogen staan.  

THAMEN TALENTEN TANK
GROOT SUCCES

 



Aalsmeer/Uithoorn – Afgelo-
pen donderdag is het eerste be-
drijf, PTMD® Style Centre, op Green 
Park Aalsmeer geopend. Green 
Park Aalsmeer is uitgeroepen tot 
één van de beste bedrijventerrei-
nen van Nederland. PTMD collec-
tion® is een internationale leveran-
cier van woonaccessoires gelieerd 
aan de bloemen- en plantensector.  
Bij deze opening waren burgemees-
ter Litjens van Aalsmeer en ook bur-
gemeester Groen van Uithoorn aan-
wezig. Burgmeester Litjens van Ge-
meente Aalsmeer feliciteerde Green 
Park Aalsmeer en PTMD collection® 
met dit mooie resultaat. “Green Park 
Aalsmeer en het nieuwe hart Bloo-
min’Holland zijn heel belangrijk voor 
de nationale maar ook internationa-
le bloemenhandel en sierteeltsector. 
Bloomin’Holland wordt een perma-
nente wereld van passie voor bloe-
men, waar mensen elkaar ontmoe-
ten, ideeën groeien, kennis wordt 
uitgewisseld en trends worden ge-
showd. Ook komt er een centrum 
voor toeristen.” Hij bood hen een 
beeldje aan. PTMD collection® le-
vert aan bloemisten, tuincentra, 
meubelwinkels, giftshops etc. Het 
pand zal voor PTMD® hèt visite-
kaartje worden voor Europa, maar 
ook voor klanten buiten Europa aan 
wie de nieuwste collecties getoond 
worden. Ook bezoekers vanuit de 
internationale bloemen- en plan-
tensector zijn uitgenodigd. De mo-
gelijkheid bestaat om na bijvoor-
beeld een bezoek aan de veiling in 
Aalsmeer aansluitend het PTMD® 
Style Centre te bezoeken. Om een 

bezoek zo gemakkelijk mogelijk te 
maken bestaat de mogelijkheid tot 
shuttle vervoer van de veiling naar 
het Style Centre.
De nieuwbouw, met cash & carry, 
showroom en kantoorruimte is gele-
gen aan het zogeheten Zwanenwa-
ter. Het nieuwe PTMD® Style Cen-
tre is gevestigd aan de Braziliëlaan 
te Aalsmeer. Green Park Aalsmeer is 
een hoogwaardig bedrijvenpark van 
180 hectare voor ondernemingen 
die toegevoegde waarde leveren in 
de bloemen- en plantensector. In 
2007 is door het bestuur van Wel-
standszorg Noord-Holland (WNZH) 

de Arie Keppler prijs uitgereikt aan 
Green Park Aalsmeer in de catego-
rie “Beleidsplannen voor ruimtelij-
ke opgaven’’ en in november 2008 
stond Green Park Aalsmeer in de 
editie Jaarboek Beste Bedrijventer-
reinen 2008 als een van de favorie-
ten aangemerkt. Een gedeelte van 
het plangebied is ook beschikbaar 
voor vestiging van lokale onderne-
mers buiten de sierteeltsector uit de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. 
Er zijn kavels beschikbaar. Het be-
drijventerrein wordt gezamen-
lijk ontwikkeld door de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn.

Uithoorn - Op 19 maart vond het 
tweede SBBU Event plaats. Maar 
liefst zestig ondernemers en andere 
belanghebbenden hadden de weg 
naar de Molenlaan gevonden. 
In een viertal presentaties werden 
de deelnemers bijgepraat over col-
lectieve beveiliging in de Gemeen-
te Uithoorn. 
Wethouder Jeroen Verheijen nam 
als eerste het woord. Hij gaf aan dat 
de gemeente erg blij is met het col-
lectief van ondernemers. Uithoorn 
heeft naast de woongebieden flo-
rerende ondernemers nodig. En de 
SBBU is een stimulans voor het on-
dernemingsklimaat. 
De wethouder nam de uitnodiging 
van SBBU-voorzitter Chris van Zant-
wijk aan om snel te praten over de 
Experimentenwet Bedrijven Investe-
rings Zones (BIZ) die vanaf 1 mei in 
werking treedt. Deze wet maakt het 

mogelijk dat een groep onderne-
mers met gezamenlijke investerin-
gen hun bedrijfsomgeving aantrek-
kelijker en veiliger maken.
Bestuurslid Arjan de Roos gaf ver-
slag van de stand van zaken bij de 
SBBU. Hij liet zien dat het leden-
aantal nog altijd groeit. Het leden-
tal mag nog wel groeien, met name 
in De Kwakel. De SBBU heeft het af-
gelopen jaar ook gekeken naar ca-
merabewaking en collectief inzame-
len van afval. Voor camerabewaking 
is het ledental nog te klein. Collec-
tief inzamelen van afval biedt per-
spectief, er is duidelijk wat te be-
sparen. Duidelijk is wel dat de SBBU 
en collectieve beveiliging bestaans-
recht hebben in Uithoorn.
Van beveiligingsbedrijf VMB gaf de 
heer Frank van Essen een presenta-
tie. Hij liet zien wat VMB zoal doet in 
opleiding en training van haar me-

dewerkers. Ook gaf 
hij duidelijk weer hoe 
VMB als beveiliger 
te werk gaat met de 
bedrijfspanden van 
SBBU-leden. 
Als laatste spreker 
was Peter Hamme-
cher van het Platform 
Criminaliteitsbeheer-
sing Amsterdam-
Amstelland aanwe-
zig. Hij gaf aan wat 
de tendensen zijn op 
het gebied van vei-
ligheid en crimina-
liteit rond onderne-
mingen. Zijn streven 
is ook om tot meer 
samenwerking te ko-
men om effectief de-
ze problematiek aan 
te pakken. Hij gaf 
aan dat er verschil-
lende subsidies en 
informatiepakketten 
klaar liggen voor de 
ondernemers, die nu 
(nog) onbekend zijn 

bij hen. Tot slot sprak burgemees-
ter Berry Groen de groep toe over 
de noodzaak van veiligheid in Uit-
hoorn. De SBBU speelt daar een be-
langrijke rol in. 

Bedrijvenmarkt
Ook de bedrijvenmarkt was een 
succes. Diverse ondernemers pre-
senteerden zich aan de andere on-
dernemers. Hiervan werd gretig ge-
bruik gemaakt en er werden nieuwe 
contacten opgedaan.
Na afloop werd er een borrel gehou-
den die perfect georganiseerd was. 
Ook hier weer de gelegenheid voor 
ondernemers om te netwerken. 

De SBBU heeft het voornemen over 
een jaar wederom het SBBU Event 
te organiseren voor alle onderne-
mers in de gemeente. 
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SBBU Event 2009 - een 
succesvol evenement voor 
Uithoornse ondernemers

Wilt u meer weten over en van de raad?

Kom naar de informatie-
avonden in april!
Uithoorn - De gemeenteraad is het 
hoogste orgaan in de gemeente. 
Eén keer in de vier jaar mag u als in-
woner van Uithoorn de leden van de 
gemeenteraad kiezen.

Maar weet u ook wat het werk van 
de gemeenteraad en de leden van 
de gemeenteraad inhoudt? Nieuws-
gierig? Kom dan op 7, 15 of 20 april 
2009 naar één van de bijeenkom-
sten waarin de raadsleden u zelf  in-
formeren. Op die data vertellen de 

raadsleden u aan de hand van een 
aantal thema’s over hun werk. Op 
elke bijeenkomst wordt één thema 
onder de loep genomen. Deze the-
ma’s zijn: wonen en werken (7 april); 
verkeer en vervoer (15 april); zorg, 
welzijn en dienstverlening (20 april).

Praat met de raad
Op alle avonden is schriftelijke infor-
matie over de drie thema’s beschik-
baar en presenteren de politieke 
partijen zich met informatiestands. 

Natuurlijk is er ook ruim gelegen-
heid om individueel met raadsleden 
van gedachten te wisselen. Blijf de 
gemeentepagina in deze krant vol-
gen, hierin kunt u lezen als u meer 
wilt weten over deze avonden.
In volgende berichten komt meer 
informatie over het programma. De 
bijeenkomsten worden gespreid 
over de gemeente gehouden. Over 
de juiste locaties volgt volgende 
week meer informatie. Aanvangstijd 
is steeds 19.30 uur.

Op de overheidsmonitor:

Website gemeente Uithoorn 
in top 3 van stijgers
Uithoorn - In de maand februari/
maart is de gemeente Uithoorn op 
de ranglijst van gemeentewebsites 
gestegen van positie 296 naar posi-
tie 181. En daarmee heeft Uithoorn 
zich weten op te werken naar de top 
3 van websites die een uitzonderlijk 
grote stijging op de Overheidsmoni-
tor hebben gerealiseerd. Belangrij-
ke reden is dat de afgelopen peri-
ode hard is gewerkt is aan de vind-
baarheid op de website. Hierdoor is 
de dienstverlening aan de gebrui-
kers van de website toegenomen.  

Digitaliseren 
De positie op de Overheidsmonitor 
houdt direct verband met de status 
van e-dienstverlening. Dat wil zeg-
gen: in hoeverre de dienstverlening 
aan de burger via internet verloopt. 
Vanuit de regering is besloten dat 

in 2015 de digitale overheid een feit 
moet zijn. De gemeente Uithoorn 
streeft ernaar om deze doelstelling 
te halen en heeft e-dienstverlening 
hoog in het vaandel staan. Samen 
met de gemeente Aalsmeer is een 
samenwerkingstraject begonnen, 
het zogenaamde e-programma. Ge-
zamenlijk streven beide gemeenten 
ernaar om hun dienstverlening zo 
goed mogelijk te digitaliseren. 

Geoptimaliseerd
De veranderingen in de website van 
de gemeente Uithoorn:
Betere vindbaarheid. Zowel op de 
website www.uithoorn.nl als in het 
digitale loket zijn verschillende links 
toegevoegd, waardoor het voor de 
bezoeker duidelijker is waar ze iets 
kunnen vinden.
Betere informatievoorziening. Ver-

schillende teksten bij producten uit 
het digitaal loket zijn aangevuld en 
geoptimaliseerd. Hierdoor is de in-
formatievoorziening voor de bezoe-
ker verbeterd. 
Betere dienstverlening. Het is al 
langere tijd mogelijk om een aan-
tal producten digitaal aan te vragen 
via  het digitaal loket. Denk hierbij 
aan een uittreksel uit de Gemeente-
lijke Basisadministratie. Om de pro-
ducten uit het digitaal loket te beta-
len bestaat nu ook de mogelijkheid 
dit via internet (via  www.ideal.nl) te 
doen. Het betekent betalingsgemak 
voor de bezoeker, wat de dienstver-
lening ten goede komt. 

Al met al hebben deze toevoegin-
gen en aanpassingen op de websi-
te geleid tot een forse  stijging op de 
Overheidsmonitor. 

Eerste bedrijf op Green 
Park Aalsmeer geopend

De Springschans haalt geld 
op voor Stchting Hope
Uithoorn - Na een week van voor-
bereidingen, die mede een suc-
ces was door de enthousiaste hulp 
van ouders en kinderen die kwamen 
vertellen over Peru, was het woens-
dag 18 maart dan zover.
De jaarlijkse verkoop om zoveel mo-
gelijk geld op te halen voor het pro-
ject Stichting Hope. Dit is een stich-
ting die er onder andere voor zorgt 
dat kinderen in Peru onderwijs krij-

gen en een beter leven kunnen lei-
den. De kinderen van groep 1 tot 
en met 4 hadden mooie dingen ge-
knutseld en die waren dan ook snel 
uitverkocht. 
De zelfgemaakte wandkleden van 
groep 3 gingen bij de veiling ook 
vlot van de hand. Bij groep 5 kon 
je spelletjes doen, bij groep 6 bij de 
workshops mooie dingen maken. Je 
kon bij groep 7 genieten van allerlei 

toneelstukjes, quizzen, enz. Groep 
8 zorgde voor heerlijke lekkernijen 
die goed aftrek vonden want na een 
ochtend hard werken, lust je wel 
wat. Al met al een zeer geslaagde 
projectweek.

Op dit moment heeft de verkoop 
1.414,13 euro opgeleverd. Mede 
dankzij de hulp van ouders was het 
weer een groot succes.
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Jong bezorgt oud een dag 
met een ‘pink’-randje
Uithoorn - Afgelopen zondag 22 
maart was het weer zover. Voor de 
31e keer werd de AKtiedag op het 
Alkwin Kollege georganiseerd. Op 
deze dag komen ouderen uit Uit-
hoorn en De Kwakel naar het Alkwin 
Kollege om in een fijne sfeer te ge-
nieten van lekker eten en drinken, 
leuke optredens en een gezellig 
praatje met de leerlingen. Het the-
ma was dit jaar ‘Think pink’ .

Voorafgaand aan de dag was er al 
veel werk verricht. Het comité be-
gint namelijk al maanden van te vo-
ren met de voorbereidingen. Het co-
mité bestond dit jaar uit veertien 
leerlingen en vier docenten. 
Toen eind 2008 alle inschrijvingen 
binnen waren, gingen de gasthe-
ren en -vrouwen bij hun gasten op 
bezoek om elkaar te leren kennen, 
zodat de gasten alvast een prettig 
‘voorgevoel’ konden krijgen. Onder-
tussen werd er nagedacht over het 
programma. Pink stond hierbij cen-
traal. Om in deze gedachte door te 
gaan, bestond het menu onder an-
dere uit beschuit met roze muisjes. 
Gelukkig waren er dit jaar weer ge-
noeg rijders (o.a. ouders) die zich 
vrijwillig aanboden om de gasten 
van hun huis op te halen en naar 
school te brengen.
Iets voor tien uur kwamen de eer-

ste gasten al binnen. De hele school 
was versierd met roze posters en 
met bloemen, die door diverse kwe-
kers en ouders waren gesponsord. 
De gasten kregen een entree in stijl 
door onder een roze boog door te 
lopen of rijden, begeleid door een 
leerling of docent. De gastheer (of 
-vrouw) werd aan zijn (of haar) 
gast gekoppeld, samen gingen zij 
op de kiek en de dag kon begin-
nen! Rond elf uur was echt ieder-
een binnen en werd het tijd voor 
het welkomstwoordje van de rector 
en de coördinator van de AKtiedag 
Bart van de Rotten. Gevolgd door 
een lekker gebakje van het Thee-
huis. Hierna werden de gasten ver-
maakt door optredens van verschei-
dene artiesten(leerlingen), mooie 
muziek en prachtige dans. Tijdens 
de lunch kregen de gasten heerlijke 
broodjes met kaas of worst en ba-
gels met zalm. Veel van de brood-
jes en de bitterballen tijdens de bor-
rel waren gesponsord door snack-
bar de Family. Wat fijn dat ook de 
Uithoornse horeca zich inzet om de-
ze dag tot een succes te maken. De 
gasten waren enthousiast over de 
gastvrijheid en inzet van de leerlin-
gen. Een praatje maken, een borrel-
tje inschenken, een ondersteunde 
arm wanneer iemand naar het toi-
let moest of hulp bij de bingo. Niets 

was hen teveel. Het werd weer een 
bijzondere dag voor de 95 genodig-
den en zij voelden zich een dag in 
het zonnetje gezet door de jeugd. 
Later in de middag was er een infor-
matieve presentatie over ‘Pink Rib-
bon’, waarbij het comité stilstond 
bij de gevolgen van borstkanker. 
Ook het publiek leefde mee met de-
ze doelgroep, want er werd gul ge-
geven tijdens de collecte. Nog een 
paar optredens en de dag naderde 
alweer zijn einde!
Tenslotte kropen alle gastheren en 
-vrouwen, keukenprinsen en -prin-
sessen, de docenten, het Alkwin 
Swing Orkest én het comité op het 
podium om nog een paar echte Hol-
landse liedjes te zingen. De ouderen 
zongen zelf ook uit volle borst mee, 
een gezellige sfeer! Met de laatste 
woorden: ‘Dag lieve gast, dag lieve 
vrienden, u kreeg de dag, die u ver-
diende. Dit is mijn wens, als ik wen-
sen mag: ‘Tot volgend jaar op de 
AK-tiedag!’, werden alle gasten uit-
gezwaaid. 
De in het roze geklede medewer-
kers wisselden hierna snel van rol 
om als schoonmaker vliegensvlug 
het Alkwin weer om te toveren tot 
een gewone school. Het was weer 
een geweldige dag! En hun gas-
ten... zij kijken alweer uit naar vol-
gend jaar. 

“Burgemeester, hoeveel 
verdient u?”
Regio - De kans om dat te mogen 
vragen krijgt niet zomaar iedereen. 
De kinderen van groep 8 van basis-
school De Zuidooster konden dat af-
gelopen vrijdag echter wel. Zij kre-
gen bezoek van onder anderen bur-
gemeester Litjens van Aalsmeer in 
het kader van de Make a Differen-
ce Day (MADD), de grootste vrijwil-
ligersactie van Nederland.

De burgemeester van Aalsmeer en 
enkele wethouders gingen deze dag 
met ruim 30 mensen uit het bedrijfs-
leven vrijwilligerswerk doen. Met 
een mooie antieke bus van Maar-
se en Kroon vertrok men naar de vijf 
lokaties.   
Bij Zorgcentrum Rozenholm ging 
wethouder Jaap Overbeek en ande-
re vrijwilligers met bewoners wan-
delen in het prille voorjaars zonne-
tje, werden er spelletjes gedaan en 
is de krant voorgelezen. In hun en-
thousiasme ging men zover van huis 
dat enkele bewoners vreesden niet 
voor het middageten terug te zijn. 
Op Kinderboerderij de Olievaar in 
Uithoorn werden violen geplant, ra-
men gelapt, stoelen gesopt, kleine 
reparaties uitgevoerd en bleven de 
vrijwilligers zelfs de hele dag door-
gaan om alles af te krijgen. 

Het Hoge Heem
Bij Zorgcentrum Het Hoge Heem 
werden bewoners vermaakt met 
oud-Hollandse liedjes onder bege-
leiding van een pianist waarbij ook 
wethouder Monique Oudshoorn en 
Maarten Levenbach uit volle borst 
meezongen.
Op de Jozefschool en de De Zuid-
ooster kwam een groep prominen-
ten en mensen uit het bedrijfsleven 
om met de kinderen te speeddaten. 

In deze korte gesprekjes mochten 
de kinderen van alles vragen en dat 
werd ook uitvoerig gedaan. Behalve 
vragen over het vrijwilligerswezen, 
konden de kinderen ook beroepsori-
enterende vragen stellen, want hoe 
word je nou eigenlijk burgemeester 
of wat doe je hele dag als je bur-
gemeester bent? Hoeveel kettingen 
heeft een burgemeester? En ook al 
was het ene gesprek misschien in-
drukwekkender dan het andere, de 
kinderen hebben een erg leuke en 
interessante ochtend gehad en zijn 

ontzettend veel te weten gekomen. 
Behalve hoeveel de burgemees-
ter verdient, want dat hield hij toch 
maar voor zich. Aan deze MADD 
werd meegedaan door medewer-
kers en directeuren van Rabobank 
Regio Schiphol, Multi Supplies, The 
Beach, Scheepswerf Gouwerok, PA-
CA, Endemol, Care & Co, Politie Uit-
hoorn, Nahr Entertainment, KLM en 
ESA.ich. De MADD in Uithoorn en 
Aalsmeer werd georganiseerd door 
Stichting Cardanus en mede moge-
lijk gemaakt door het Oranje Fonds.

Michiel de Ruyter vist 
bergen afval uit het water
Uithoorn - 75 vuilniszakken met 
afval! Dat is de ‘opbrengst’ van de 
schoonmaakactie van Michiel de 
Ruyter. De roeiers en kanoërs bun-
delden afgelopen zaterdag hun 
krachten en ruimden de oevers en 
wateren van Uithoorn op. Wethou-
der Maarten Levenbach, die on-
der andere milieu in zijn portefeuil-
le heeft, bedankte de vrijwilligers 
die deelnamen aan de actie. Hij is 
blij dat er zoveel afval is verzameld, 
maar vindt het aan de andere kant 
ook jammer dat er zoveel zwerfvuil 
rondslingerde. 

Vanaf 8.00 uur ‘s morgens barstte 
alle drukte los. De goede voorberei-
ding betaalde zich uit: de gemeente 
Uithoorn had meer dan 50 grijpers 
en fluoriserende hesjes gebracht. 
De vrijwilligers werden verdeeld 
over 14 wandel- en vaarploegen. 
De oevers en kanten van de Amstel 
vanaf het stiltemonument tot aan de 
Vrouwenakkerse brug werden ont-

daan van zwerfaval. Ook het lange-
re traject over de Kromme Mijdrecht 
werd tot aan de brug bij De Hoef to-
taal schoongemaakt. Twee kano-
jeugdgroepen, begeleid door twee 
roeiboten, zijn het Zijdelmeer opge-
gaan en hebben zich daar verbaasd 
over het vele zwerfaval.

Zijdelmeer
Op het Zijdelmeer dreven vooral veel 
drankflessen en lege blikjes ener-
giedrank. Op het stukje land tussen 
de Kromme Mijdrecht en de Amstel 
werden enkele visstekjes ontdekt. 
Helaas compleet met lege aasbakjes 
en andere troep. Bijzondere vonds-
ten waren autobanden (3), tuinstoe-
len (of delen daarvan), de comple-
te achterbank van een auto, een 
kattenreismand (zonder kat geluk-
kig) en een hele zak vol bestek. Ver-
der werden er heel veel plastic tas-
sen, emmers, bloempotten, stukken 
piepschuim en verpakkingen van al-
lerlei producten gevonden. 

Iedereen is gelukkig heelhuids te-
ruggekeerd in het verenigingsge-
bouw waar veel koffie en koek door 
C1000 was aangeboden. De wethou-
der Maarten Levenbach kwam zijn 
dankwoord uitspreken en reikte een 
kleinigheidje uit voor de twee orga-
nisatoren Catja de Raay en Mattijn 
Vroon. Deze grootse actie was een 
vervolg op vorig jaar toen een veel 
kleinere groep na nog geen 300 me-
ter Amstel terug kon keren met volle 
kano’s afval en een oud matras.

Dit jaar wilde MDR in het kader van 
het MDR jubileumjaar (de roeiver-
eniging bestaat 45 jaar en de ka-
novereniging 25 jaar) dit eens echt 
goed doen. De gemeente Uithoorn 
was direct enthousiast over deze ac-
tie en heeft MDR heel goed onder-
steund met knijpers en vooral ook 
met de afvoer van de talloze zakken 
troep. Elke vrijwilliger heeft daarmee 
een zak afval verwijderd uit de om-
geving van Uithoorn.  

Mohammed El Khalfi in 
het zonnetje gezet
Uithoorn - De VVD Uithoorn–De 
Kwakel heeft afgelopen vrijdag, in 
samenwerking met de Statenfractie 
van de VVD Noord-Holland, in het 
kader van haar jaarlijkse lenteactie 
een taart aangeboden. De VVD doet 
dit ieder jaar om bijzondere men-
sen of organisaties in het zonnetje 
te zetten vanwege hun hart voor de 
gemeenschap.

De taart is dit jaar aangeboden 
aan de heer Mohammed El Khal-
fi uit Uithoorn. De heer El Khal-

fi heeft het initiatief genomen om in 
de buurt Europarei, waar veel over-
last is van jongeren, een project te 
starten waarbij overwegend Neder-
landse en Marokkaanse ouders el-
ke avond in de buurt rondlopen om 
overlastgevende jongeren aan te 
spreken op hun gedrag. Het idee is 
enthousiast opgepakt door de wo-
ningbouwcorporatie en de politie. 
Het heeft er toe geleid dat het pro-
ject goed is opgezet, de politie, de 
woningbouwcorporatie en de ge-
meente het project faciliteren en er 

sprake is van een goede samenwer-
king tussen partijen.
Het project is vorige week zaterdag 
officieel van start gegaan en inmid-
dels participeren 13 vrijwilligers als 
buurtouder. De VVD Uithoorn–De 
Kwakel en de VVD Statenfractie van 
Noord-Holland vinden dat een der-
gelijk initiatief, waarbij een stukje ei-
gen initiatief getoond wordt om met 
elkaar te werken aan het verbeteren 
van de veiligheid en leefbaarheid 
van de buurt, beloond mag worden 
met een taart.

De verrassing van Genesius
De Kwakel - Toneelvereniging Ge-
nesius bestaat in 2009 al 80 jaar!
Dit willen zij voor al hun sponsors, 
donateurs, bezoekers en alle ande-
re mensen die op welke wijze dan 
ook Genesius een warm hart toe-
dragen niet onopgemerkt voorbij la-
ten gaan. De leden zijn de uitdaging 
aangegaan om een musical voor u 
op te gaan voeren en dit begint al 
echt vorm te krijgen. Alles wordt nu 
al mooier en grootser dan ze in het 
begin durfde te hopen.
Alle leden werken hieraan mee en 
vele andere mensen zijn bereid ge-
vonden hier ook een steentje aan bij 
te dragen, op welke wijze dan ook.
De uitvoeringen vinden plaats op 
vrijdag 17, 24 en zaterdag 25 april 
aanstaande om 20.15 uur. (25 april 
is inmiddels uitverkocht!). Op 18 
april hebben ze ook een uitvoering 
maar deze is voor genodigden, de-
ze tijden wijken af van de gewone 
speeltijden en zijn terug te vinden in 
de uitnodiging.
Genesius gaat spelen: De verrassing 
van Otto Steenkist.
Het stuk speelt in het jaar 1899. Op 
het kantoor van de rijke, maar vrek-
kige reder Otto Steenkist gebeuren 
dingen die het daglicht niet kun-

nen verdragen. Otto Steenkist mag 
het allemaal niet weten, maar deze 
geslepen zakenman, zelf ook geen 
voorbeeld van fatsoen, is niet ach-
terlijk... Hij verzint met de hulp van 
zijn dokter en zijn notaris een slim 
plan, om in één keer iedereen die 
hem dwarszit of bedondert onaan-
genaam te verrassen. Het plan ver-
loopt voorspoedig, het ziet er naar 
uit dat Steenkist eindelijk met zijn 
vijanden kan afrekenen om vervol-
gens met zijn maîtresse een mooi 

leven tegemoet te gaan. Echter, 
Steenkist heeft geen rekening ge-
houden met de klungelige lijken-
dragers Koos en Sjaak. Die twee 
houden niet alleen van een stevige 
borrel in café ‘De Dooie Hoek’, maar 
ook van een meer dan goede lijk-
bezorging. De verrassing van Otto 
Steenkist heeft ernstige gevolgen, 
maar voor wie? De kaarten zijn te 
koop bij Marga Westerbos, Cycla-
menlaan 48, tel: 0297-532970 of bij 
Tonny Voorn,   Ringdijk 8, tel. 0297-
560448.Wees er snel bij, want de 
kaarten vliegen werkelijk de deur 
uit en u weet het: vol=vol.
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Veel belangstelling bij de 
opening van De Loods 2
Mijdrecht - Woensdag 18 maart 
jl. opende het tweede fi liaal van 
De Loods in Mijdrecht haar deuren 
(lees: rolluik). Net als vorig jaar, toen 
de eerste winkel van De Loods werd 
geopend in het Mijdrechtse Molen-
hof, konden de eerste bezoekers die 
zich aanmeldden nu ook weer gra-
tis een spijkerbroek in ontvangst 
nemen. Dit was van te voren in de-
ze krant aangekondigd. “En dat was 
wel te merken ook, het liep storm”, 
vertelt Petra die samen met haar 
partner Ron de beide winkels in 
vrijetijdskleding exploiteert. Zij had 
met stijgende verbazing de aan-
zwellende groep dames gezien die 
vanaf half acht in de morgen al voor 
de ingang van de Molenhof post 
had gevat om maar bij de eerste vijf-
tig klanten te kunnen behoren. “Of-
fi cieel hadden we de winkelopening 
om negen uur aangekondigd, maar 
we zijn ruim voor die tijd al begon-
nen met bonnen uit te delen voor 
de gratis spijkerbroek. Veel dames 
wilden ook graag zo vroeg moge-
lijk kennismaken met onze collectie 
vrijetijdskleding voor de meer vol-
wassene vrouw. Dat konden wij hun 
in de eerste Loods nog niet bieden, 
nu wel. Daar komt bij dat we als ac-
tie tot en met 25 maart ook nog eens 

een korting hadden aangekondigd 
van tien procent op de totale col-
lectie. Dat tikt natuurlijk aan. Daar-
om hebben wij de winkel maar eer-
der geopend om de klanten niet lan-
ger in spanning te laten”, geeft Pe-
tra te kennen die, kan het ook an-
ders, erg blij is met het succes van 
de tweede De Loods. Het blijkt dat 
zij en Ron alle vaste klanten uit het 
adresbestand al hadden gemaild 
dat de tweede vestiging wat eerder 
zou worden geopend. Dat verklaar-
de ook meteen de grote toeloop. 
Naast nieuwsgierige nieuwe bezoe-
kers kwamen daar de vaste klanten 
bij. Als een ouderwetse soap waarin 
bij een ‘uitverkoop’ drommen men-
sen bij een warenhuis naar bin-
nen stormen, zo liet dat zich bij De 
Loods kennelijk ook aanzien, zij het 
dan zonder dat ‘stormen’. De foto-
graaf van deze krant restte niet an-
ders dan een foto te maken van een 
‘volle bak’, onbekend met het feit dat 
De Loods eerder zijn deuren had 
geopend.

Spaarsysteem
De Loods Casual Fashion biedt een 
breed scala aan betaalbare vrije-
tijdskleding voor jongeren en jonge 
volwassenen van (hoofdzakelijk) de 

merken Only, Vero Moda, Vila, Pun-
ky Fish en Pieces. Bij De Loods kan 
men in beide winkels intekenen op 
het spaarsysteem. Daarbij spaart 
men 5 procent over het totale aan-
koopbedrag dat op jaarbasis mini-
maal 400 euro dient te zijn. Wie toe-
stemming geeft in het adresbestand 
van De Loods te willen worden op-
genomen, krijgt bij het bereiken 
van dat bedrag automatisch een te-
goedbon van 20 euro thuisgestuurd. 
Komt men over het bedrag heen, dat 
telt dat weer mee voor de volgen-
de 400.
Ron en Petra besteden een deel van 
de winst die zij in De Loods op kle-
ding maken aan enkele en inmid-
dels succesvolle, kleinschalige ont-
wikkelingsprojecten op Lombok (In-
donesië) die zij hebben opgestart. 
Door hun inbreng kunnen kinde-
ren er in een dorpje naar school, is 
er fris drinkwater en hebben vissers 
een boot om vis te vangen zodat die 
zich in hun eigen onderhoud kun-
nen voorzien. Dat moet de drager 
van casual fashion van De Loods 
toch ook een goed gevoel geven: er 
leuk uitzien en tegelijkertijd besef-
fen dat je hebt bijgedragen aan het 
welzijn van kinderen in een ontwik-
kelingsgebied.

Vaststelling bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen

Vergaderen, vergaderen, 
het houdt maar niet op
Vinkeveen – Het is werkelijk niet 
meer bij te houden hoeveel uren 
raad en commissieleden in de ge-
meente De Ronde Venen al heb-
ben vergaderd om te komen tot een 
complete vaststelling van het be-
stemmingsplan Lintbebouwing Vin-
keveen 2003. Avondenlang heeft de 
raad hierover al vergaderd. Uren en 
urenlang hebben ze geluisterd en 
gepraat met bewoners die bezwaren 
of zienswijzen hadden ingediend. 
Op 27 september 2004 (u leest het 
goed, 2004 heeft de raad het be-
stemmingsplan Lintbebouwing Vin-
keveen 2003 vastgesteld.
Op 25 april 2005 hebben Gedepu-
teerde Staten het bestemmings-
plan gedeeltelijk goedgekeurd. Te-
gen dit besluit  van GS werd door 
verschillende belanghebbenden be-
roep aangetekend bij de Raad van 
State. Ook de gemeente deed dit te-
gen een aantal onderdelen uit het 

besluit van GS. Op 30 augustus 
2006 heeft de Raad van State hier-
over uitspraak gedaan, waarbij het 
grootste deel van de beroepen niet 
werd gehonoreerd.
Ook nu weer werd door de Raad van 
State op enkele punten goedkeuring 
onthouden aan het bestemmings-
plan. Voor die delen waarop goed-
keuring is onthouden is het nieuwe 
bestemmingsplan dus niet in wer-
king getreden en blijft de bestaande 
bestemming op deze gronden nog 
van kracht. De gemeente heeft nu 
echter weer de plicht om een nieuw 
plan vast te stellen waarbij het be-
sluit van GS in acht wordt genomen. 
De rest van het bestemmingsplan is 
goedgekeurd en onherroepelijk. 
Op het nieuwe plan van de gemeen-
te zijn nu weer 34 zienswijzen inge-
diend en die werden vorige week 
woensdag tijdens een RTG (Ronde 
Tafelgesprek) besproken.

Uitnodiging
Negen van de 34 burgers die een 
zienswijze hadden ingediend (lees: 
bezwaar) waren aanwezig. Alle ne-
gen kregen uitgebreid de gelegen-
heid hun zegje te zeggen. Ook de 
raadsleden kwamen uitgebreid aan 
het woord. Na twee en een half uur 
discussie bleek dat de 34 bezwaar-
makers niet persoonlijk waren uit-
genodigd  voor deze avond, hetgeen 
de raadsleden niet accepteerden. 
Zij vonden dat al deze mensen in 
de gelegenheid moesten worden 
gesteld hierbij aanwezig te zijn, en 
hiervoor persoonlijk moesten wor-
den uitgenodigd. Omdat dit nu niet 
was gebeurd wordt de hele zaak 
weer uitgesteld. De 34 krijgen een 
brief en er zullen weer RTG’s wor-
den gehouden. Als ze alle 34 komen 
kunnen we er wel een avondje of 
drie vier voor uitrekken. 
Wordt vervolgd dus..

Nog steeds vermist!
BELONING 500 euro
Diego (ruwharig, wit/beige) wordt sinds 20 januari 2009 
vermist uit Hofl and in Mijdrecht. Na het verspreiden van 
10.000 posters en het vele zoeken hebben wij Diego nog 
steeds niet gevonden.

Diego is op 9 en 17 maart nog gezien in Wilnis (Zorg- en 
Raaigras), maar kan zich inmiddels verplaatst hebben. 
Wij hebben uw hulp heel hard nodig!

Daarom loven wij een beloning van 500,- euro uit aan de-
gene die Diego LEVEND vindt. De veiligheid van Diego is 
zeer belangrijk! Denk hier alstublieft aan.

Kijk voor meer info en tips op Marktplaats > Dieren > 
Vermist/Gevonden > Diego Mijdrecht.
 
Meld het alstublieft direct wanneer u Diego heeft ge-
zien of heeft gevonden: tel. 06-36142523 (24 u.p/d) of 
06-23045617.

Kredietcrisis bij Vlinderbos?
Wilnis - Al 10 jaar kunt u koopjes 
halen op de jaarlijkse Kinderkle-
ding- en Speelgoedbeurs van Je-
naplanbasisschool Vlinderbos. Ook 
dit jaar verandert Vlinderbos op za-
terdag 28 maart in een groot twee-
dehands warenhuis. Tussen 9 en 11 
uur vindt u hier kinderkleding in de 
maten 92 t/m 176, speelgoed voor 
binnen en buiten, maar ook boe-
ken, skeelers, schaatsen, kinderfi et-
sen, puzzels en nog veel meer. Kom 
gerust kijken of er iets voor uw kind 
bij zit. Ook Barbabelle kindermode 
uit Wilnis houdt bij ons uitverkoop 
met nieuwe kleding! Voor de kinde-
ren is er een video- en kleurhoek in-
gericht en bij de ingang ontvangt 
u een tas voor uw aankopen (ge-
sponsord door C1000). Aan alles is 
gedacht, er is zelfs een computer-
systeem voor het afrekenen! Maar 
pinnen is helaas niet mogelijk. Van 
de totale opbrengst is 40% bestemd 
voor Vlinderbos. Men wil hiermee 
voor de kinderen een activiteit or-

ganiseren in het kader van kunst en 
cultuur. Welke activiteit dat wordt is 
afhankelijk van de totale opbrengst, 
daar zal u later nog over geïnfor-
meerd worden. Voor informatie over 

de beurs kunt u terecht op de web-
site www.vlinderbos.nl! De organi-
satoren zien u graag op de beurs; 
zaterdag 28 maart van 9.00 tot 11.00 
uur. Adres: Veenweg 117a in Wilnis.

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Voorjaar worden, doet het elk jaar weer. Ei-
genlijk niets bijzonders dus. Toch is het elk 
jaar weer verrassend. Veel mensen kijken er 
maanden naar uit. En dan ineens, na een paar 
warme dagen, voelt het echt als voorjaar. De 
komende weken komen er ongetwijfeld nog 
wel koude en natte dagen, 
maar het voorjaar is niet 
meer te houden.
Hoort u de merels al in 
de vroege ochtend? Het 
zingen is nog een beetje 
schoorvoetend, maar het 
begin is er. De schermut-
selingen met de buren om 
het beste territorium zijn 
ook al weer begonnen. De 
eksters zijn al fl ink aan het 
nest bouwen geslagen. 
Kijkt u maar eens in hoge 
bomen. Die hoog opge-
stapelde ‘takkenbossen’ 
bovenin zijn vaak ekster-
nesten. Als je in de polder 
fi etst, hoor je de grutto’s al 
weer grutto-grutto roepen. 
De kieviten vertonen hun 
kunsten al weer in de licht. Het eerste ei is al 
weer gevonden. De zwanen zijn nog zoekende, 
maar zullen binnenkort hun nesten weer gaan 
inrichten.
Ook de planten laten zien dat het voorjaar er 
echt aan zit te komen. De knoppen van de es-
senbomen zwellen al fl ink. De wilgen bloeien 
al. In de tuinen en plantsoenen staan de kro-
kussen in volle bloei. Soms zijn ze al bijna uit-
gebloeid. De gele narcissen beginnen nu goed 
in bloei te komen. De eerste hyacinten vertonen 
hun mooie kleuren. In de vaste planten borders 
beginnen de meeste planten al weer te groei-
en. Als het de komende weken wat warmer 
wordt, zullen ze de grond snel volledig hebben 

bedekt. En hebt u ook gemerkt dat het gras de 
afgelopen week weer langzaam is begonnen 
te groeien? Maaien is nog niet nodig, maar het 
zal niet lang meer duren.
Ook in sloten en vijvers begint het leven weer 
op gang te komen. De eerste salamanders 

zijn al gesignaleerd. De schrijvertjes scheren al 
weer over het oppervlak. De gele dotterbloem 
begint al goed te groeien. De gele lis steekt z’n 
nieuwe fris groene bladeren boven het water 
uit. De waterlelies groeien al weer omhoog 
vanaf de bodem. 
Als het de komende weken weer eens een 
mooie zonnige dag is, ga dan lekker in de tuin 
in de zon zitten, uit de wind, en kijk en hoor goed 
om u heen. Dan ziet, hoort, voelt en ruikt u het 
voorjaar! Of pak de fi ets of de benenwagen, en 
ga de polder in. Lekker uitwaaien, en genieten 
van het voorjaar!

Voorjaarsgroeten van een IVN-er

Voorjaar worden, doet het elk jaar weer. Ei- bedekt. En hebt u ook gemerkt dat het gras de 

Voorjaar!

Nieuw opgericht: 
D66 Vecht&Venen
De Ronde Venen - Vooruitlopend 
op een eventuele gemeentelijke her-
indeling is er op 28 februari jl. een 
nieuwe afdeling van D66 opgericht. 
Deze afdeling ‘D66 Vecht&Venen’ 
bestaat uit 3 voormalige afdelin-
gen binnen de nieuwe gemeente-
grenzen. De afdeling Loenen wacht 
de defi nitieve fusie nog af, maar is 
middels hun voorzitter wel nauw be-
trokken. Tijdens de bijeenkomst is 

tevens door de leden van D66 be-
sloten om mee te doen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. 
De leden van D66 vinden het be-
langrijk om nu al samen te kijken 
hoe er straks na een herindeling een 
programma kan komen dat de ken-
merken van D66 combineert met 
de dynamiek in een herindelings-
gemeente. Veel leden zijn niet ge-
lukkig met de schaalgrootte en ge-

biedsgrenzen, maar de overtuiging 
dat ze het er het beste van moeten 
maken overheerst. Vol goede moed 
en enthousiasme gaat de nieuwe af-
deling dus aan het werk om straks 
als het zover is, klaar te staan voor 
alle bewoners van Vecht&Venen. 
Voor meer informatie: Marielle van 
den Boogaard (secretaris) marielle-
vandenboogaard@xs4all.nl 
06 10933167

Aanmelden weer mogelijk

‘Bankieren via Internet’
Uithoorn - Rabobank Regio Schip-
hol verzorgt in de maand mei op di-
verse locaties speciale cursussen 
‘Bankieren via Internet’. De cursus 
vindt plaats in de lokale bibliotheek 
en laat de deelnemers kennismaken 
met deze moderne manier van ban-
kieren.
De cursus van de Rabobank bestaat 
uit twee onderdelen. In het eerste 
gedeelte krijgen de deelnemers uit-
leg over de mogelijkheden die het 
bankieren via internet biedt. Tijdens 
het tweede gedeelte gaan de deel-
nemers direct achter de computer 
aan de slag. Met diverse opdrach-
ten wordt alles nog eens doorgeno-
men en uiteindelijk kan iedere deel-

nemer daadwerkelijk overboekin-
gen verrichten via de computer met 
passen van de Rabobank. 
Internetbankieren is echt niet moei-
lijk. Wilt u dit zelf een keer ervaren? 
Aanmelden is nu mogelijk. Kijk voor 

de juiste data en locaties op www.
regioschiphol.rabobank.nl. Aanmel-
den kan direct via deze site. Uiter-
aard kunt u ook even binnenlopen 
op één van hun kantoren. U bent 
van harte welkom!

Inbraak woning Schaepmanlaan
Uithoorn - Bij afwezigheid van de 
bewoners is er maandagavond 16 
maart, ingebroken in een woning 
aan de Schaepmanlaan. De daders 
kwamen binnen na verbreking van 
een raam aan de achterzijde. Wat 
er is weggenomen is op dit moment 

niet duidelijk. De politie heeft een 
sporenonderzoek ingesteld en is op 
zoek naar getuigen.
Als iemand wat verdachts heeft 
gezien, dan kunnen zij bellen met 
0900-8844 en vragen naar wijkteam 
Uithoorn.



Mijdrecht - Woensdag 18 maart jl. 
werd aan de Vermogenweg in het 
Mijdrechtse industriegebied symbo-
lisch de eerste paal geslagen voor 
een geheel nieuw pand van Keers 
Mijdrecht B.V. De handeling werd 

verricht door directeur Jaap Bies-
heuvel die dat karweitje samen met 
zijn zoon enthousiast en met kennis 
van zaken uitvoerde. Eén en ander 
werd onder fraaie weersomstandig-
heden gadegeslagen door een groot 

aantal medewerkers van Keers, ge-
nodigden en de wethouders Roo-
sendaal, Dekker en Van Breukelen. 
Een symbolische eerste paal, want 
er waren door heibedrijf M. Kool uit 
Wilnis reeds de nodige palen van de 

Afgelopen donderdag 19 maart is in de ochtend 
onze lieve poes, slechts 8 maanden oud, aangere-
den vóór ons huis “Aan het Midden” in Uithoorn.
Zij werd daarbij zo verwond, dat we haar hebben 
moeten laten inslapen. Wij zijn heel verdrietig om 
dit tragische verlies, maar ook heel boos!
Waarom is diegene die dit gedaan heeft doorge-
reden, hij/zij moet gemerkt hebben dat onze poes 
werd aangereden? Onze lieve poes heeft hierdoor 
waarschijnlijk onnodig moeten lijden, dat doet ons 
heel veel pijn! Wij zijn ook boos dat er door vele 
autobestuurders/sters zo krankzinnig hard gere-
den wordt langs ons huis. Nú is het een poes, de 
volgende keer kan het ook één van onze kinde-
ren zijn of een volwassene. Er moet hier echt iets 
aan gedaan worden, borden met 30 km of nog ho-
gere drempels. Bovendien zouden mensen eens 
moeten nadenken over de consequenties van hun 
harde rijden. Vooral ouders die kinderen naar en 
van school brengen of halen, maken zich hier ons 
inziens schuldig aan.

Vandaar onze oproep: “houd rekening met een 
ander: mens of dier”.
U bent niet alleen op deze wereld!

Adrienne Kruyswijk
Uithoorn 
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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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Het is lente

Voetbalplaatjes hebben hun 
bestemming bereikt!

Genoeg om over te 
schrijven. De natuur is 
nog steeds een won-
der. Bij mij op het balkon 
van de flat probeert een 
tortelduif in het mandje 

met kunstbloemen te nestelen. Dat is twee jaar 
geleden ook gebeurd. Ik hoor ’s morgens vroeg 
haar/zijn gekoer. Het valt kennelijk niet mee om 
op zo’n “gevaarlijke” plaats een partner te vinden 
die daar durft neer te strijken. Ik mag mijn bal-
kon niet gebruiken tot er eitjes zijn. Zijn die er, 
dan kan ik rustig kijken want dan blijven ze zit-
ten. Als ze eenmaal zitten te broeden dan gaan 
ze beslist niet meer van het nest af, al loop ik met 
mijn hoofd 20 cm bij haar/hem vandaan om de 
was op te hangen of om gewoon op het balkon 
in de zon te zitten. Als er maar geen direct oog-
contact is. Maar er moet eerst een partner gevon-
den worden die ook zo dicht bij de mensen durft 
te broeden. Ik hoor het gekoer. Het is zes uur. Het 
is spannend. Ja! Ja! Verder gebeurt er wat al ve-
le jaren geleden te voorzien was. De natuur raakt 
in de gemeente De Ronde Venen steeds verder bij 
ons vandaan. Het lijkt wel of niemand meer van 
bomen houdt en of niemand meer van tuinieren 
houdt. Ik krijg wel eens het idee dat de agressi-
viteit van de mensen gelijke tred houdt met het 
verminderen/ontbreken van bomen en struiken 
en daardoor weer van vogels en vlinders, enz. Elk 
jaar worden er hier weer vele, vele tientallen bo-
men in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen gekapt. Ja! 
Ja! Wat komt er voor in de plaats? Er worden er 
weer een paar geplant met boomplantdag. Het 
gaat maar door. Ja! Ja! 
Die wethouder Lambregts en die wethouder Roo-
sendaal toch! Door een stommiteit 1000 m2 grond 
weggeven aan een particulier en dan net doen 
of er niets aan de hand is. Dan maar net doen of 
het weggeven van zo’n 100.000,- euro niet erg is. 
Onze raad snap ik ook niet. Moet je horen hoe-
lang er soms gepraat wordt over een paar dui-
zend euro voor een vereniging of een instelling 
en nu wordt er zomaar even 100.000,- euro ver-
gist en hoor je de raadsleden niet. “Ach”, zegt 
wethouder Roosendaal “hij had er helemaal niet 
voor hoeven betalen, het is alleen maar onder-
houd. Net of ruimte en vrijheid en natuur of cul-
tuur rondom je huis niks waard zijn. Dat is echt 

belachelijk. Dat is echt belachelijk, meneer Roo-
sendaal en mevrouw Lambregts. Ja! Ja! Moet je 
zien wat de mensen, die een perceeltje Argon 
moeten kopen, straks per m2 moeten betalen en 
hoe dicht die kapitale huizen dan op elkaar staan. 
Te gek voor woorden dat onze Raad er zo mak-
kelijk overheenstapt. Iedereen moet deze tijd van 
malaise elk dubbeltje omkeren en wat doet ons 
gemeentebestuur, die geeft zomaar 100.000,- eu-
ro cadeau. Ja! Ja! Uithoorn wordt straks een dorp 
zonder gezicht. Straks als de kerk De Schans en 
de Irenebrug weg zijn, dan moeten ze maar wind-
molens neer gaan zetten rond het dorp en vooral 
veel, om het platte, steeds kaler (daar hebben ze 
ook al zo’n bomenkapziekte) wordende dorp nog 
herkenbaar te maken. Als je nu door het land-
schap fietst dan heb je altijd een paar herken-
bare torens op het oog die houvast bieden. Dat 
is mooi. Ja! Ja! Dat moest ik even kwijt. Hoe is 
het met wethouder Dekker. Zou er nu eindelijk 
eens een plan gemaakt worden om ons dorp ge-
handicapten en ouderenvriendelijk te maken. Ik 
denk eerder dat wij op een nieuw gemeentebe-
stuur moeten wachten, want zorgen voor gehan-
dicapten en ouderen moet je niet als wethou-
der doen maar aan Baat en Zuwe overlaten, die 
helpen ze wel weer op de been als ze gevallen 
zijn. Ja! Ja! Als je nou zo leest over dat Haitsma-
hof, dan ontstaan er bij mij verwarrende gedach-
ten. Die naam Haitsma mag wel genoemd wor-
den, die was een alomgewaardeerde burgemees-
ter, maar dat deel hof heeft bij mij in dit verband 
een beetje een rare intonatie. Het woord hof heeft 
iets met rust en groen te maken. Hier heeft het 
meer te maken met autobewegingen en uitlaat-
gassen van startende en stationairdraaiende ver-
vuilende motoren.

Ja! Ja! Ik zit mij ook af te vragen of daar de Onroe-
rende Zaak Belasting weer voor omhoog moet, 
want ik kan mij niet voorstellen dat die paar win-
kels in de Lindeboom (weer een heleboel bomen 
weg) en misschien nog een paar meer, dat alle-
maal op kunnen brengen. Ja! Ja! Wij zullen het 
wel weer zien. De huidige Raad is er gewoon 
voor, want die hebben er straks toch niets meer 
mee te maken.(“na ons de zondvloed” heet dat). 
Ja! Ja! 

 

Boos, maar vooral verdrietig!

Ik ben al 15 jaar inwoner van Mijdrecht, doe veel 
boodschappen bij de Boni in Mijdrecht. Ik ben inmid-
dels een vaste klant geworden met een wekelijkse uit-
gave van meer dan 100 euro.
Vanmorgen had ik haast en moest een pakje siga-
retten halen. Ik ging dan ook te goeder trouw naar 
de Boni, waar ik bij de kassa naar een pakje sigaret-
ten vroeg. Tot mijn grote verbazing, vroeg de caissiè-
re naar mijn legitimatie, waarop ik uitlegde dat ik in al-
le haast, alleen mijn autosleutels bij me had. Terwijl er 
al die jaren mij nooit om legitimatie is gevraagd, en dat 
toch al jaren moet. Ik ben 24 jaar en je kan duidelijk 
zien dat ik (naast het kunnen tonen van de autosleu-
tels) al ouder ben dan 18 jaar én ze kennen mij, omdat 
ik daar vaker tabak haal zonder controle. Nou begrij-
pen we allemaal dat er regeltjes niet voor niets zijn en 
dat we ons daar allemaal aan moeten houden. Maar 
nadat ik zelfs de bedrijfsleider om een klachtenformu-
lier vroeg en dat niet kreeg, begreep ik dat deze winkel 

100% zeker niet klantvriendelijk is en ook geen begrip 
heeft voor een vaste klant, die uiteraard in staat was 
om haar legitimatie op een later tijdstip aan te tonen. 
Dus burgers, wees gewaarschuwd, je zorgt ervoor dat 
het winkelpersoneel in deze moeilijke tijden zijn/haar 
salaris kan behouden door daar boodschappen te blij-
ven doen, maar als je een roker/drinker bent en zelfs 
je uiterlijk een dertiger lijkt, neem altijd je legitimatie 
mee, of haal je drank/tabakswaren bij een winkel die 
wel genoeg tijd en respect heeft voor zijn klanten. 
Nadat de nieuwe rookwet vele horeca ondernemers 
de das om heeft gedaan, voorzie ik  ook een forse om-
zetdaling voor supermarktketens die deze legitimatie-
wet iets te serieus nemen dan waarvoor die echt be-
doeld is, om onze jongeren onder de 18 te bescher-
men tegen de gevolgen van roken.

Een teleurgestelde ex-BONI klant.   
mevrouw N. Imani uit Mijdrecht 

Een teleurgestelde klant

18 maart was het zover, we mochten de voetbalplaat-
jes wegbrengen.
We hebben voor die tijd gebeld met het VU en ze wa-
ren erg blij met onze actie!
Ze hebben wel heel veel plaatjes aangeboden gekre-
gen, maar niet plaatjes met boeken.
We vertrokken met 1 koffer vol plaatjes en 1 koffer met 
boeken in de auto naar Amstelveen.
Daar zijn we gezellig op de bus gestapt en voor het 
VU uitgestapt.
We werden hartelijk verwelkomd door een lieve me-
vrouw, die ons ook een rondleiding gaf over de af-
deling Kinderstad. Dit is van de kinderafdeling waar 
de zieke kinderen heerlijk kunnen spelen. Ze hebben 
daar een vliegtuig nagebouwd met stoelen, kleding en 
al. Een radiostudio om in te spelen, een formule 1 au-
to die je kan besturen via een beeldscherm, een klein 
voetbalveld die is geschonken door AJAX. Zo kunnen 
we nog wel even doorgaan, het is geweldig om te zien 
en te veel om op te noemen. Na de rondleiding over 
die afdeling hebben we de boeken en plaatjes gege-
ven aan de mevrouw van de afdeling en ze bedankte 
ons allen hartelijk (dus ook jullie allemaal). Ze waren 
er heel blij mee en gingen ervoor zorgen dat de plaat-
jes bij de zieke kinderen terechtkomen. We mochten 
ze zelf niet ronddelen omdat het te gevaarlijk is met 

ziektes die wij aan de zieke kinderen kunnen geven 
en zij hun ziektes weer aan ons. Dit vonden we wel 
erg jammer, maar we konden het wel goed begrijpen. 
Nu denken jullie waarschijnlijk…. En de rest van de 
plaatjes? Nou, die hebben inmiddels ook hun doel al 
bereikt. Deze plaatjes hebben we geschonken aan de 
voedselbank. Voor wie niet weet wat dit is, hier komen 
mensen die niet veel geld hebben om eten enzovoort 
te kopen en dus soms daar hun eten komen halen. Dit 
vonden wij ook een heel goed doel.
Nadat we geweest zijn kwamen er weer boeken bin-
nen bij ons, maar we hebben gelukkig meer stapels 
gegeven dan boeken, het zijn uiteindelijk 46 boeken 
geworden!!!
Inmiddels hebben we vernomen dat de eerste boe-
ken ook bij de kinderen aan zijn gekomen, we werden 
gebeld door het VU dat de kinderen erg gelukkig zijn 
met de boeken en hebben ook een kaart via de post 
ontvangen van 1 van de zieke kindjes.
Rest ons voor nu nog alleen iedereen te bedanken 
voor alle plaatjes namens alle zieke kinderen die dit 
boek hebben ontvangen.  
Allemaal BEDANKT!

Groetjes John Niek Rody
en Zoë en alle kinderen.

Start bouw nieuwe locatie 
voor Keers Mijdrecht B.V.

in totaal ruim 500 die er moeten ko-
men, in de grond geslagen. Direc-
teur Biesheuvel noemde het een eer 
en tegelijkertijd een mijlpaal voor 
zijn bedrijf de eerste aanzet te heb-
ben gegeven tot een forse uitbrei-
ding waar men hard aan toe is. Als 
specialist in geveltechniek en sta-
len constructies vertoont de vraag 
naar zowel ontwerp als productie 
in eigen beheer op dit gebied een 
dermate groeiende lijn, dat men op 
de huidige locatie uit de inmiddels 
krappe jas begint te groeien. Dat 
zegt wat over het vakmanschap en 
het vertrouwen in het bedrijf.
Jaap Biesheuvel geeft sinds 2002 
leiding aan het Mijdrechtse bedrijf 
dat in 1963 zijn oorsprong vond in 
Uithoorn. Midden jaren zeventig 
verhuisde men naar een locatie aan 
de Hoofdweg tegenover SV Argon, 
waar nu het Kastanjehof is verrezen. 
Toen nieuwbouw in het (eerste) in-
dustriegebied plaatsvond verkaste 
Keers opnieuw, nu naar de Produc-
tieweg 7. Maar zoals het er nu naar 
uitziet heeft het bedrijf ook daar zijn 
langste tijd gezeten. Het nieuwe 
en moderne pand meet 6.000 vier-
kante meter en wordt opgedeeld in 
werkplaatsen, magazijnen en kan-
toren. Vida Makelaars uit Mijdrecht 
speelde een bemiddelende rol bij de 
grondverwerving, Bouwbedrijf Mid-
reth zorgt voor de bouw en architec-
tenbureau H. van der Laan tekende 
het ontwerp. Als alles volgens plan 
verloopt wordt het gebouw eind dit 
jaar opgeleverd. Keers Mijdrecht zal 
dan andermaal verhuizen en naast 
de betonnen façade van Brouwer 
Transport & Logistiek op de nieuwe 
en goed bereikbare locatie zijn acti-
viteiten verder voortzetten. De ‘ou-
de’ locatie wordt op voorhand door 

Vida Makelaars nu al te koop aan-
geboden. Momenteel biedt Keers 
Mijdrecht werk aan ongeveer veer-
tig personen, maar gelet op de toe-
nemende activiteiten moeten er nog 
steeds vacatures vervuld worden 
en zal het personeelsbestand zich 
daardoor stilaan uitbreiden.

Specialist in geveltechniek
Keers Mijdrecht heeft al meer dan 
45 jaar ervaring in het ontwerpen, 
vervaardigen en monteren van glas-
, staal- en aluminiumconstructies 
voor uiteenlopende projecten in de 
utiliteit- en woningbouw – zowel 
in nieuwbouw als renovatie - door 
heel Nederland. Keers Mijdrecht is 
een specialist pur sang op zijn ge-
bied en daardoor een graaggezie-

ne partner in de wereld van archi-
tecten, aannemers, maar ook par-
ticuliere opdrachtgevers. Keers 
Mijdrecht denkt en werkt met de op-
drachtgever mee tijdens het bouw-
proces vanaf ontwerp tot realisatie. 
Vakmanschap blijkt ook hier mees-
terschap te zijn op het gebied van 
aluminium- en stalen ramen, deu-
ren en vliesgevels, brandwerende 
vluchtdeuren in tunnels, glasverlij-
mingstechniek voor glasgevels, ge-
velbekleding, kaderbeglazing, glas-
daken en serres. Een bedrijf dat 
zich op een mooie en duidelijke ma-
nier kan presenteren in de uitvoe-
ring van geslaagde projecten via de 
website www.keers.nl. Toch maar 
weer mooi een Mijdrechts bedrijf 
dat van zich doet spreken!

Inbraak woning aan de 
Karel Doormanlaan
Uithoorn - Op onbekende wijze 
hebben vrijdagavond 20 maart jl. 
inbrekers kans gezien een woning 
binnen te komen op de Karel Door-
manlaan. Het huis is volledig door-
zocht en er is in elk geval een fiets 
weggenomen.  
Hoe de daders hebben kunnen bin-
nenkomen is zoals aangegeven on-

duidelijk. Een van de mogelijkheden 
zou het “hengelen” via de brieven-
bus kunnen zijn, te voorkomen door 
het nachtslot te gebruiken. Ook  
“flipperen” is een gebruikte metho-
de. Hierbij worden simpele sloten 
met een stuk plastic opengewrikt. 
Ook dat kan simpel tegengegaan 
worden met een goede secustrip.

Hennepkwekerij 
opgerold
Uithoorn - Op de Handelsweg is op 
dinsdagmorgen 11 maart rond elf 
uur een hennepkwekerij ontdekt. 

De ongeveer driehonderd plant-
jes zijn in beslag genomen en af-
gevoerd. De politie stelt een onder-
zoek in naar de gebruikers van het 
pand.
Kwekerijen leiden geregeld tot wa-
teroverlast en brand.



Kerkbezoek loont in de 
Janskerk of De Rank
Mijdrecht - De Protestantse Ge-
meente in Mijdrecht (de Janskerk 
en de Rank) leeft momenteel toe 
naar de viering van het Paasfeest. 
De kerk wil daarbij graag uitnodi-
gend zijn voor iedereen op zoek 
naar woorden van hoop en naar ver-
dieping voor het leven van alledag. 

Op zondag 5 maart (Palmzondag) 
begint de Stille Week die de zon-
dag daarop uitmondt in de feeste-
lijke viering van het belangrijkste 
christelijke feest, het Paasfeest. Wie 
echter op zondagmorgen 29 maart 
de kerkdienst in de Janskerk of in 
De Rank komt meemaken, zal gast-
vrij onthaald worden met een gra-
tis exemplaar van het fraai ogende 
boek ‘Intercity Bestemming Pasen’ 
Deze bijzondere uitgave wordt aan-
gereikt aan iedere kerkganger op 29 
maart en is in eerste instantie be-
doeld voor hen die zich wel eens af-
gevraagd hebben: wat zoeken al die 
mensen daar in die kerk, waar ho-
pen ze op, waar leven ze eigenlijk 
van? Het is daarmee eigenlijk ook 
een boek om dóór de geven aan 
‘belangstellenden-van-buiten’. 
Iedereen wordt met deze reisgids 
voor de stille (of: goede) week van 
harte uitgenodigd om de kerkdien-
sten in de Protestantse Gemeente 
mee te komen vieren. In het boek 
ligt een foldertje met daarop de tij-
den van de diensten in deze belang-
rijkste week van het kerkelijk jaar. 
Wie er meer over wil weten, kan 
even het internet op gaan en een 
bezoekje brengen aan www.interci-
typasen.nl Bel voor meer informatie 
met 28 14 64. 

Inhoud
Bij wijze van nadere aanbeveling om 
kennis te nemen van de inhoud van 
dit fraaie boek hierbij nog de vol-
gende tekst. Je bent uitgenodigd 
voor een treinreis en bent erop in-
gegaan. Dat is mooi. Welkom! Het 
is ook dapper. Want het wordt geen 
eenvoudige tocht, geen luchtig uit-
stapje of midweek-shoppingtripje. 
De reis voert langs kille perrons, si-
nistere haltes, donkere stationsge-
bouwen en lange tunnels. Maar aan 

het einde zit er licht en volgen on-
verwachte vergezichten. Op ieder 
station ben je uitgenodigd om uit te 
stappen, de benen te strekken en 
deel te nemen aan wat te gebeuren 
staat, voordat de trein doorrijdt naar 
de volgende bestemming. Een paar 
excursies maken we te voet.

Met andere woorden: deze gids 
neemt je mee van viering naar vie-
ring in de Stille Week. Verschillen-
de stations in het verhaal van Jezus 
worden aan gedaan: zijn intocht en 
laatste dagen in Jeruzalem, de vie-
ring van het laatste avondmaal, de 
hof van Getsemane, zijn veroorde-
ling en kruisdood. Om uiteindelijk 
aan te komen op de eindbestem-
ming: de zondagmorgen van Pasen, 
de dag van zijn verrijzenis uit de 
dood. Het wordt een reis door het 
donker naar het licht.

Je bent uitgenodigd om de hele reis 
mee te maken, maar geen mens zal 
je verbieden om slechts een paar 
stations aan te doen of voortijdig uit 
te stappen. Er is geen conducteur 
die je kaartje controleert. En op deze 
reis hoef je nooit alleen te zijn. Want 
anderen reizen met je mee, ervaren 
en onervaren op deze tocht. Bij me-
dereizigers kun je terecht voor raad 
of inzicht, een hand bij het uitstap-
pen of een arm bij het lopen. We 
gaan deze weg met elkaar.

Dit boekje vormt daarbij een soort 
kerkelijke ‘tussen-de-rails’. Een reis-
gids die de route verkent. Om te le-
zen als tijdens de reis het landschap 
toch te donker wordt om naar bui-
ten te kijken en als er in de ramen 
van de coupé niet meer te zien valt 
dan de spiegeling van uw eigen ge-
zicht. Om vóór de aankomst op een 
station te weten wat je te wachten 
staat en bij het verder reizen nog 
eens rustig te overdenken wat je zo-
juist is overkomen.

De Protestantse Gemeente te 
Mijdrecht wenst iedereen een  goe-
de reis met de Intercity Bestemming 
Pasen en voor daarna zeker ook een 
Gezegend Paasfeest!
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Boomfeestdag voor leerlingen 
St. Jozefschool Vinkeveen
Vinkeveen - Leerlingen van groep 
7 van de St. Jozefschool in Vinke-
veen hebben gewapend met laar-
zen, handschoenen en zagen vorige 
week flink de handen uit de mou-
wen gestoken. Op woensdagmor-
gen 18 maart hebben zij, onder lei-
ding van docenten en medewerkers 
van de gemeente, bomen en struiken 
langs de voetbalvelden van sport-
vereniging Hertha gesnoeid. Zij de-
den dit in het kader van de landelij-
ke Boomfeestdag. Ondanks het nog 

waterige zonnetje en het feit dat het 
best nog koud was zo aan het begin 
van de morgen, ’s nachts had het 
nog licht gevroren!, liep al gauw het 
zweet van de rug bij de leerlingen. 
De leerlingen van groep 7b van de 
Jozefschool gingen zelfs zo fanatiek 
en snel aan het werk dat ze te horen 
kregen dat ze nog wel wat snoei-
werk voor andere klassen moesten 
overlaten! Alle kinderen hebben een 
herinnering voor hun bijdrage aan 
het milieu gekregen.

Reumafonds bedankt 
Vinkeveen en Waverveen
Vinkeveen - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comitéleden 
en bewoners in de regio Vinkeveen 
en Waverveen voor de grote inzet 
en bijdrage aan het prachtige resul-
taat van de collecte. In de landelij-
ke collecteweek van 8 tot en met 14 
maart jl. is in Vinkeveen en Waver-
veen in totaal 3212,56 euro opge-
haald. Hiermee levert de regio een 
belangrijke bijdrage aan de reuma-
bestrijding in Nederland.

Onzichtbare ziekte
Reuma is de verzamelnaam voor di-
verse zeer pijnlijke aandoeningen 
aan gewrichten, pezen en spieren. 
Genezing is nog niet mogelijk. Ruim 
2,3 miljoen mensen in Nederland le-
ven met pijn, vermoeidheid en stijf-
heid als gevolg van reuma of ar-
trose. Bij alles wat zij doen moeten 
ze rekening houden met hun ziek-
te. En dat geldt niet alleen voor ou-
dere mensen: 3.000 kinderen in Ne-
derland hebben geen onbezorg-
de jeugd als gevolg van reuma. Zij 
kunnen niet vrijuit spelen met leef-
tijdsgenoten door pijn en beperkin-
gen van hun bewegingsapparaat. 
Ook het vaak zware medicijnge-
bruik met bijwerkingen zoals misse-
lijkheid beperkt de levenskwaliteit. 
Op het eerste gezicht is deze enor-
me impact vaak niet merkbaar. Reu-

ma heet dan ook wel de onzichtba-
re ziekte.

Maatschappelijk probleem
Reuma beperkt zich niet tot patiën-
ten en hun omgeving. Tweeder-
de van alle reumapatiënten is jon-
ger dan 65 jaar en behoort tot de ar-
beidsbevolking. De lagere arbeids-
productiviteit als gevolg van ziek-
teverzuim en arbeidsongeschikt-
heid en de zorgverlening kosten cir-
ca 13 miljard euro per jaar. Kortom: 
reuma is een maatschappelijk pro-
bleem waarvan we ons nog te wei-
nig bewust zijn.
 
Steun van iedere 
Nederlander nodig
Het Reumafonds is de grootste fi-
nancier van wetenschappelijk reu-
maonderzoek in Nederland. Dit is 
mogelijk mede dankzij het geld dat 
met de jaarlijkse collecte wordt op-
gehaald. Een andere zeer belangrij-
ke taak van het Reumafonds is voor-
lichting geven over reuma en leven 
met de ziekte. Het fonds vraagt bre-
de maatschappelijke aandacht voor 
de impact van reumatische aandoe-
ningen. Voor deze inspanningen 
krijgt het Reumafonds geen over-
heidssubsidie. De bijdrage van ie-
dere Nederlander is dan ook essen-
tieel. 

Toneelvereniging W.I.K.

‘De verkeerde koffer’
Mijdrecht – Toneelvereniging W.I.K. 
speelt op zaterdag 28 maart en 4 
april a.s. de klucht ‘De verkeerde 
koffer’
De voorstellingen vinden plaats in 
’t Oude Parochiehuis aan Bozenho-
ven 152 in Mijdrecht en beginnen 
om 20.15 uur. Kaarten zijn te verkrij-
gen via mevrouw Hennie Breewel, 
tel. 0297-283979 of op de uitvoe-
ringsavonden aan de zaal en kos-
ten 7,50 euro.
Sjaan, Berend, Kiki, Bram, Sanne en 

Beatrice zijn de personages, die in 
‘De verkeerde koffer’ tot leven ko-
men. De woonkamer van een bui-
tenlands vakantiehuisje vormt het 
decor. Het thema is een familiere-
unie. De meegebrachte koffers zor-
gen voor de nodige verwarring, en is 
iedereen wel degene waar hij of zij 
zich voor uitgeeft? U bent van har-
te uitgenodigd om de spelersgroep 
van W.I.K in deze amusante klucht 
aan het werk te zien. Graag tot ziens 
op een van de uitvoeringsavonden.

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht -Aanstaande vrijdag 27 
maart is er weer Veenhartfilmavond.
De Veenhartfilmavond is voor ieder-
een die dicht bij huis wil genieten 
van de betere films en er vrijblijvend 
over door wil praten, met openheid 
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op 
een eigentijdse en creatieve manier 
kerk probeert te zijn. Een kerk die 
er niet alleen wil zijn voor zichzelf, 
maar voor De Ronde Venen. Zij wil  
een plek zijn waar ruimte is voor ie-
dereen die bezig is met religie of na-
denkt over zingeving. Alle activitei-
ten, ook de Veenhartfilmavonden, 
zijn bedoeld om op een uitdagende 
manier met religie en zingeving be-

zig te zijn. 

De Veenhartfilmavond is in het ge-
bouw van de Veenhartkerk aan  
Grutto 2a in Mijdrecht. Vanaf 20.00 
uur is de zaal open en de film 
start om 20.30 uur, entree 4,00 eu-
ro. De film wordt vertoond op een 
groot scherm en na afloop is er een 
drankje en de gelegenheid om na te 
praten.
Wil je weten welke film er draait of 
wil je meer informatie over de filma-
vonden?  Kijk op de website 
www.veenhartkerk.nl en geef je 
op voor de Veenharfilmladder, dan 
word je maandelijks op de hoogte 
gehouden.

Laatste vuur in smederij 
Catsburg in Waverveen
Waverveen - Vorige week stak Jo-
han Catsburg voor de laatste keer 
het vuur in de smederij aan. Ze 
stoppen ermee. In 1946 kocht hun 
vader Dirk Catsburg de smederij in 
Waverveen. De smederij werd over-

genomen door de zoons, maar Ben 
en Johan willen gaan afbouwen. Het 
bedrijfpand gaat in de verhuur en zo 
verdwijnt waarschijnlijk de laatste 
smederij van De Ronde Venen. 
 Foto: Herman van Soest

Rakkertjes in beweging 
met bewoners Maria-Oord
Vinkeveen – Peuterspeelzaal de 
Rakkertjes, 12 kinderen in de leef-
tijd van 2 t/m 4 jaar, was maan-
dagochtend 16 maart aanwezig bij 
de activiteit spel&beweging in Ma-
ria-Oord. Normaal gesproken staat 
er elke maandagochtend voor een 
aantal bewoners van Maria-Oord 
de activiteit spel&beweging op het 
programma. Maar deze keer kwa-
men de Rakkertjes en hun begelei-
ders op bezoek. Eens in de maand 
komen ze samen met de bewoners 
bewegen of knutselen. De kinderen 

van de Rakkertjes kwamen in het 
begin nog wat onwennig over. Maar 
met een gezellig muziekje en veel 
speel- en spelmateriaal werden ze 
al snel wat losser.

De kleintjes gooiden o.a. ballen over 
met de bewoners van Maria-Oord, 
speelden samen met elkaar een pot-
je kegelen en onder het genot van 
een drankje en een koekje werden 
er liedjes gezongen. Kortom: deze 
ontmoeting tussen jong en oud le-
vert altijd een groot succes op! 

Kom in de Kas een uitje 
voor het hele gezin
De Kwakel/Kudelstaart - Op za-
terdag 4 en zondag 5 april zet een 
aantal kwekerijen aan de Hoofd-
weg in De Kwakel en Kudelstaart 
zijn deuren wagenwijd open. Dit on-
der de noemer van de jaarlijkse Kom 
in de Kas-dagen. Ook dit jaar is het 
plaatselijke comité er in geslaagd 
een goed programma neer te zet-
ten. Ze zijn er vanuit gegaan dat er 
voor elk wat wils moet zijn en dat is 
ze dan ook aardig gelukt.
Maar het draait natuurlijk allemaal 
wel om de deelnemende kwekerij-
en en hun producten. Zo heeft u bij 
kwekerij de Amstel het idee te wan-
delen in een oerwoud, met ficussen 
van wel 7 meter hoog. Naast de fi-
cussen hebben ze ook o.a. Aglao-
nema’s, Sansevieria’s, Dracaena’s, 
Schefflera Amate, Tetrastigma’s en 
verschillende soorten palmen. Al-
le te verkrijgen in diverse variaties, 
hoogtes en potmaten, die ze op eb- 
en vloed telen. 
Bij Moerheim wordt u een blik ge-
gund op kuipplanten. Altijd al het 
naadje van de kous willen weten 
over kuipplanten, hier kun u zeker 
antwoorden krijgen op uw vragen. 
Deze kwekerij is een productiebe-
drijf dat zich gespecialiseerd heeft 
in de productie van diverse soorten 
Sundaville, Curcuma en Senetti. In 
het weekend van Kom in de Kas zijn 
er geen Curcuma’s te zien maar wel 
de Senetti en Sundaville. 
Bij HPD potplanten is er volop te ge-
nieten van grote aantallen potrozen, 
in een grote diversiteit aan kleuren 
en ook in maten. Het grootste voor-
deel van de potroos is dat u er we-
kenlang plezier van kunt hebben, 
zowel in de huiskamer als op het 
terras. Er worden in deze kwekerij 
45.000 m2 potrozen gekweekt. Op 
deze oppervlakte groeien 14 soorten 
in verschillende potmaten te weten 
13 cm, 17 cm, en op een schaal van 
21 cm. 
Bij Corditas zijn er naast de varens 
ook bloeiende planten te vinden, 
voor zowel in huis als in de tuin. Zo 
kweken ze daar Sinningia’s, Gloxi-
nia’s, Exacum en Ponsettia’s. Een 
deel van deze kwekerij wordt ver-
huurd aan Ed Bertoen. Hij kweekt 
hier buxussen. Er is een breed aan-
bod beschikbaar van buxus bol-
vormen vanaf 25 cm doorsnede tot 
ruim een meter doorsnede. Daar-
naast zijn er ook diverse vormen zo-
als piramides, spiralen, kubussen, 
bol op stam en bonsaivormen in di-
verse maten. Van belang is het stre-
ven naar een hoge kwaliteit. 

Bij L.J. van der Meer kunt u terecht 
voor een noviteit op het gebied van 
Azalea’s. Het is lang geleden dat in 
de regio Aalsmeer de kans werd ge-
boden om Azalea`s te bekijken tij-
dens Kom in de Kas. Dit seizoen in-
troduceert Van der Meer een unie-
ke noviteit; de roze azalea Fuji. Op 
de hellingen van de woeste vulkaan 
Fuji staan de voorouders van deze 
plant. Onder de bomen vinden zij in 
de vochtige grond hun ideale stand-
plaats. In deze oase van Oosterse 
rust groeien zij, om na twee jaar een 
uitbarsting van bloemen te tonen. 
Om u ook thuis van deze explosie-
ve bloei te laten genieten, hebben 
zij deze plant voor u ontwikkeld. Na-
tuurlijk is deze tijdens Kom in de Kas 
te bezichtigen. 
Bij Hedera vindt u potplanten in ver-
schillende maten en soorten. In de-
ze kwekerij worden 6 verschillende 
potplanten gekweekt. Het grootst 
aantal meters (20.000) wordt inge-
nomen door de Hedera’s. U vindt 
ze in verschillende vormen maar 
ook in hangpotten. De Zamioculcas 
neemt 10.000 meter in beslag, dit is 
een product dat, naast gebruikt te 
worden als potplant, ook een ideaal 
product is in boeketten. Ook wordt 
er op 7000 m2 Yucca´s gekweekt. Op 
de laatste 8000 m2 staan Aglaone-
ma’s, Beaucarnea’s, en Sanseveria’s 
oftewel vrouwentongen. 
Bij Van Leeuwen is er een groot 
aanbod van groene planten. Ze zijn 
gespecialiseerd in de teelt van klei-
ne groene planten, in de potmaten 8 
cm, 10 cm en 12 cm. 
Wanneer u verzot bent op rozen, 
dan is een bezoek aan de firma 
Verkuyl zeker een must. Dit bedrijf 
is gespecialiseerd in Trosrozen. De 
soorten die hier gekweekt worden 
zijn Lovely Lydia (donkerroze), Gra-
cia (roze) en Cream Gracia (crème). 
Deze laatste wordt veel gebruikt in 
bruidswerk.
Naast deze activiteiten is er voor de 
kinderen ook veel te doen. Zo kan 
men zich gratis laten schminken, 
worden er gratis suikerspinnen uit-
gedeeld, is er een speurtocht met 
heel leuke prijzen en kan men ook 
genieten van het springen op een 
springkussen. Het mooie van dit al-
les is dat alle activiteiten gratis zijn. 
Er zijn geen entreekosten en ook het 
parkeren is helemaal gratis. Gewoon 
een dagje uit op deze manier is de 
perfecte manier om je in deze tijd 
van bezuinigen uitstekend te verma-
ken. De openingstijden zijn op beide 
dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Grootse rommelmarkt
Mijdrecht - Op zaterdag 25 april 
a.s. wordt op het terrein van korf-
balvereniging Atlantis in Mijdrecht 
een grootse rommelmarkt gehou-
den. Korfbalvereniging Atlantis be-
staat dit jaar 40 jaar en om haar ju-
bileumfestiviteiten mogelijk te ma-
ken heeft zij een geweldige rommel-
markt georganiseerd.

Om 10.00 uur zullen de hekken 
opengaan en het zal tot ongeveer 
15.00 uur duren. Vanuit een grote 
tent en meerdere kramen wordt er 
een diversiteit aan spullen aange-
boden. Altijd leuk om even te snuf-
felen. Tevens zal er een terras zijn 
waar u een heerlijk kopje koffie/thee 
met iets lekkers erbij kunt nuttigen. 

En het rad van avontuur zal natuur-
lijk ook niet ontbreken. Voor de kids 
zijn er diverse activiteiten waaron-
der touwtje trekken, sjoelen en bal-
len gooien. Kortom: het gaat een 
hele gezellige dag worden waar zij u 
van harte voor willen uitnodigen!
Zij hebben al het een en ander ver-
zameld maar ze kunnen altijd nog 
meer spullen gebruiken. Heeft u 
nog bruikbare (handzame) spullen 
thuis en wilt u hen daar een plezier 
mee doen? Breng het dan komende 
zaterdag 28 maart tussen 11.00 en 
12.30 uur naar het Atlantis terrein in 
Mijdrecht. Mocht u op die dag niet 
in de gelegenheid zijn, bel hen dan 
op 287472 of 241026; zij zorgen dan 
dat het bij u wordt opgehaald. 
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HVM A1 neemt belangrijke 
punten mee naar huis
Mijdrecht - Op zaterdag 21 maart 
speelden de meiden van Mijdrecht 
A1 een belangrijke wedstrijd uit bij 
Bloemendaal. Na twee matige we-
ken voor deze meiden uit Mijdrecht 
moest er nu toch echt gepresteerd 
worden. Eerst een gelijkspel tegen 
Myra, en de week daarna een ver-
lies thuis tegen Overbos. Wedstrij-
den waar de meiden het liever niet 
meer over willen hebben. En dus 
was het zaterdag een extra stimu-
lans om er voor te gaan. Bloemen-
daal staat tweede in de competitie 
en Mijdrecht volgt daarachter op de 
derde plek. Deze wedstrijd was dus 
wel degelijk van belang als de mei-
den nog zicht willen houden op de 
tweede plek. Met winst zouden de 
meiden flink inlopen op de Bloe-
mendaalse meisjes, en dus was dat 
nu ook het doel. Laten zien dat ze 
wel degelijk meekomen in de eerste 
klasse, en nog steeds het zicht blij-
ven houden op de top 3.

Serieus
De wedstrijd begon goed, de mei-
den waren vanaf minuut één seri-
eus en hadden maar 1 doel, aan-
vallend hockey spelen. De mei-
den uit Bloemendaal waren niet 
zo goed voorbereid en daar maak-
te Mijdrecht goed gebruik van. Met 
veel aanvallen over de linkerkant 
zorgde HVM er voor dat ze groten-
deels op de helft van Bloemendaal 
hockeyde. Het duurde dan ook niet 
lang voordat de eerste goal een feit 
was. Een prima aanval over de rech-
terkant zorgde ervoor dat Lindsey 
Minnaard de bal prima kon voorge-
ven, en via de stick van een verde-
digster van Bloemendaal kwam de 
bal voor de voeten van Jorinde van 
den Berkhof, zij tipte de bal er dan 
ook prima in, en de keepster was 
kansloos. 0-1. Mijdrecht moest de-
ze stand vasthouden en het uitbrei-
den naar meer. En dat deden ze ook, 
binnen 2 minuten lag de tweede bal 
alweer in het doel van Bloemendaal. 
Een niet zo’n slimme actie van de 
keepster zorgde ervoor dat Suzan 
de Graaff de bal prima kon binnen-
slaan. 0-2. En de meiden van Bloe-
mendaal werden wat harder en wa-
ren fysiek soms een klasse beter. Er 
mag zelfs gezegd worden dat het af 
en toe wel op een potje hout hakken 
leek, maar daar laten wij ons verder 
niet meer over uit. 

Voorsprong
De meiden gingen met een 0-2 voor-
sprong de rust en, en coach Claudia 
Röling was dan ook zeer tevreden. 
Met een paar kleine wijzigingen 
startten de meiden dan ook gemo-
tiveerd aan de tweede helft. Bloe-
mendaal had duidelijk iets goed te 
maken, en zij waren dan ook de eer-
ste 15 minuten van de tweede helft 
de betere ploeg. Een probleem waar 
de meiden wel vaker mee te maken 
krijgen. Ze denken er dan iets te 
makkelijk over, en vergeten dat een 
hockeywedstrijd uit 2x 35 minuten 
bestaat. Het duurde dan ook niet 
lang voordat keepster Lauren Dijks-
hoorn in actie moest komen. Na een 
paar goede reddingen, werd het bij 
een strafcorner even teveel, en de 
bal ging erin. 1-2. Het kon dus nog, 
dacht Bloemendaal. En door een 
kleine fout in de verdediging maak-
te Mijdrecht door een eigen doel-
punt wederom bij een strafcorner 
de stand weer gelijk. 2-2. Nu werd 
het echt spannend. De aanhang van 
Bloemendaal ging compleet ach-
ter haar meiden staan en het werd 
in de laatste 10 minuten een span-
nende wedstrijd. De meegereisde 
supporters uit Mijdrecht moedig-
den de dames vanaf de kant goed 
aan, wat zorgde voor een vechtend 
en goed spelend team. De meiden 
ging er met ze allen nog even voor, 
en dat resulteerde in een fantasti-
sche aanval, helemaal vanuit ach-
teruit werd er goed opgebouwd, de 
bal werd van recht naar links ver-
legd waar Susan de Graaff de bal 
prima kon binnenslaan. 2-3!! Fan-
tastisch. En met nog 5 minuten spe-
len kon het toch niet anders, dan 
dat Mijdrecht met de punten naar 
huis ging. Toch zorgde Bloemendaal 
nog voor wat sensatie door in de al-
lerlaatste minuut nog een strafcor-
ner te mogen nemen, maar gelukkig 
had Mijdrecht Floor Rehbach die de 
bal buiten de cirkel kon afstoppen, 
en dus er voor zorgde dat Mijdrecht 
met 3 hele belangrijke punten naar 
huis ging. 
Meiden, jullie hebben het fantas-
tisch gedaan, en jullie coach kan 
dan ook niet meer dan tevreden zijn 
over deze geweldige prestatie. Jullie 
hebben laten zien dat Mijdrecht wel 
degelijk een prima potje hockey kan 
spelen en beheerst over een prima 
doorzettingsvermogen. Klasse!

Dames Atalante D2 
vechten voor de winst
Vinkeveen - De Oudenallen equi-
pe, nog altijd 11de, speelde afgelo-
pen vrijdag tegen de nummer 9, Sal-
vo D1. De vorige wedstrijd hadden 
de dames twee sublieme sets ge-
pakt van de nummer één, de goede 
flow was gevonden.

De Vinkeveense dames begonnen 
de strijd ietsje op achterstand. Het 
was weer even een koude start en 
kijken wat deze nieuwe opponent in 
petto had. Het team was niet over-
dreven lang, net als de Vinkeveen-
se dames, maar erg pittig in de ver-
dediging.
De eerste set werd net aan verlo-
ren met 21-25 en helaas viel Mar-
leen Sondermeijer met een blessu-
re uit. Ook de tweede was een nek-
aan-nekrace en eindigde met 23-25 
verlies. 
De koppen dreigden te gaan hangen 
maar er werd terug geknokt en in de 
lange rally’s waren het steeds vaker 
de gele leeuwen die punten pakten. 
Bij Salvo was er net als bij de koplo-
per van vorige week één sterspeel-
sters (nr 7) die veelvuldig in stelling 
werd gebracht. Ze maakte mooie 
aanvallen bij het net en ook vanach-
ter de drie meterlijn. Maar de Ou-
denallen equipe stelde zich steeds 
beter op deze harde aanvallen in 
door achterin met een ‘man meer’ 
te verdedigen op de harde aanval. 
Petra de Bruin draaide als een trein 
met mooie reddingen en aan het net 

scoorde ze vaak. Ook Marjan Blenk 
speelde een lekkere wedstrijd. Set 
drie eindigde, weer net aan, in het 
voordeel van Atalante met 25-23.

Het team was prima op dreef en ging 
voort met set 4. Verdeler Jet Fedde-
ma was heerlijk op stoom en wissel-
de pittige slimme ballen af met fij-
ne set-ups voor de vele mooie aan-
vallen. Natalie van Scheppingen bij-
voorbeeld poeierde ‘m mooi op de 
grond en Annemarieke Wijnands 
zette de boel ook meerdere malen 
op scherp. Joke Ruizendaal blijft de 
meest stabiele factor en zij deed so-
lide haar werk. Inge Bakker was zo-
wel verdedigend als slim aanvallend 
prima in haar element. Met 25-20 
werd set 4 gewonnen en dus weder-
om een beslissende vijfde set. 

Het begin van de set stond bol 
van de foutjes aan de thuiszijde 
en dat resulteerde in een 1-8 ach-
terstand, nog extremer dan de 3-
8 achterstand in deze laatste set 
van een week eerder. Na de wissel 
van speelhelft begon het echter te 
draaien. Punt voor punt kwamen de 
dames naderbij. langszij, en gingen 
ze er overheen! Met 15-13 pakten 
ze na zeer pittig vechtwerk de vijf-
de set en 3 punten er bij! De num-
mer 10 verloor, de Oudenallen equi-
pe staat nu nog 2 punten achter en 
speelt vrijdag uit tegen de nummer 
5 Huizen D2.

Winst voor Argon in 
laatste kwartier
Mijdrecht - Dat Argon in de-
ze wedstrijd in het laatste kwartier 
de winst naar zich toe wist te trek-
ken dankte het, cru gezegd, eigen-
lijk aan Elinkwijk’s rechterspits Den-
nis Baino. Want deze slaagde er pal 
voor het begin van het laatste deel 
van deze tegenvallende wedstrijd in, 
om geheel vrij voor het Mijdrechtse 
doel (Eelco Zeinstra was al gepas-
seerd) de bal toch nog naast het le-
ge doel te schieten. En twee minu-
ten later lag de bal aan de andere 
kant van het veld  op de stip, toen 
verdediger Verweij te opzichtig aan 
Patrick Lokken ging hangen na een 
vrije trap, Lokken liet zich dit buiten-
kansje in tegenstelling tot Baino niet 
ontnemen, 0-1. 

Tot aan die momenten hadden de 
toeschouwers het moeten doen met 
een, zoals gezegd, tegenvallende 
ontmoeting tussen de streekgeno-
ten. Argon startte weliswaar voort-
varend, maar al snel zakte het tem-
po en slaagde Elinkwijk er in, om de 
betere mogelijkheden voor zich op 
te eisen. Een vrije trap van de Haan 
verraste al zwabberend bijna Eelco 
Zeinstra, die halverwege de eerste 
helft ook niet bij de boogbal kon ko-
men, die door de Haan van afstand 
op de bovenkant van de lat werd ge-
plaatst.

Bij de derde keer, dat de Haan in 
beeld kwam (na een snelle 1 – 2 
combinatie) wist de doelman met 
een reflex van zijn rechtervoet de 
score dubbel blank te houden.
In het laatste kwartier kwam Argon 
tot kansen, zoals de open kopkans 
die Jasper de Haer na 37 minuten 
kreeg uit een vrije trap van Nico-
lai Verbiest. Geheel tegen zijn ge-
woonte in mikte de opgekomen ver-
dediger van 4 meter afstand echter 
naast het vijandelijke doel. Ook Ben 
Ebu-Mordi zocht bij een schietkans 
na een corner van Michael van Lae-
re het doel op de verkeerde plaats, 
zodat met 0-0 van kant werd gewis-
seld.

Moeilijk
Ook na rust bleef het lange tijd 
moeilijk voor de spelers van bei-
de teams, om de bal bij een club-
genoot te brengen, zodat een rom-
melig spelbeeld ontstond met wei-
nig of geen kansen. Tot dus het laat-
ste kwartier aanbrak en Baino ver-

zuimde zijn ploeg aan de leiding te 
helpen. Een minuut later werd Ben 
Ebu-Mordi op de middenlijn van 
achteren onderuit gehaald door van 
der Horst, die niet alleen een gele 
kaart, maar ook een vrije trap tegen 
kreeg. 

Daaruit pompte Nicolai Verbiest 
de bal hoog in het Utrechtse straf-
schopgebied, waar Verweij zich ge-
roepen voelde om Patrick Lokken 
vast te houden, waarop scheids-
rechter Phielix de bal op de stip de-
poneerde. Patrick Lokken bleek koel 
genoeg, om deze kans om te zetten 
in de 0-1 en het spel was op de wa-
gen. Want nog geen 2 minuten later 
schoot Patrick Lokken uit een hoek-
schop de bal langs de doelman en 
zag de bal door een verdediger uit 
het doel worden gewerkt.

De assistent-scheidsrechter stond 
echter precies op de lijn en consta-
teerde, dat de bal achter de lijn was 
weggewerkt, zodat de scheidsrech-
ter niet anders kon dan de 0-2 aan-
tekenen. Dit zeer tot ongenoegen 
van de thuisploeg, die dit zo duide-
lijk kenbaar maakte, dat de assistent 
zich wederom genoodzaakt zag, de 
vlag in de lucht te steken.

Consult tussen de leidsmannen be-
tekende de rode kaart voor verde-
diger Mahdadi, die zich blijkbaar te 
buiten was gegaan aan te kwetsend 
taalgebruik. Al snel kon Argon pro-
fiteren van de overtal situatie, toen 
Patrick Lokken de bal precies op tijd 
meegaf aan de opkomende Anton 
den Haan, die doelman Pouw met 
een schuiver voor de derde keer 
passeerde, 0-3.

Op slag van tijd slaagde spits Bar-
tels van de thuisploeg er na een 
doorgekopte bal van Baino in, om te 
profiteren van een onoplettendheid 
in de defensie, zodat de eindstand 
op 1-3 werd bepaald.

Een stand, die er voor zorgt, dat Ar-
gon nog mee kan strijden voor de 
titel en dat Elinkwijk zich voorlo-
pig nog zorgen moet maken om het 
klassenbehoud. Zondag op de ver-
plichte vrije dag kan Argon toezien, 
hoe de andere ploegen de stand 
weer opnieuw rangschikken, waar-
na de ploeg op 5 april thuis aan kan 
treden tegen FC Omniworld.

BMX Cross 2009

De kop is er af
Uithoorn - Het BMX fietscrosssei-
zoen is weer begonnen. De afgelo-
pen weken hebben de crossers van 
de UWTC zich in de vorm van ‘test-
wedstrijden’ kunnen meten met de 
leden van de club van Velsen.

Op zondag 22 maart echter stond de 
eerste wedstrijd in 2009 van de af-
deling West weer op het program-
ma. De eerste mogelijkheid om te 
zien hoe de directe tegenstanders 
in iedere leeftijdsklasse uit de win-
terstop zijn gekomen.

Er zijn vele manieren om de win-
terstop door te komen en je als rij-
der voor te bereiden op het volgen-
de seizoen.
De baan in Langedijk was in ieder 
geval goed. Droog en zonnig weer, 
maar wel veel wind wat het crossen 
en springen bemoeilijkte.
Misschien was dit ook een van de 
oorzaken dat de EHBO de handen 
vol had deze dag. Daarnaast was 
het ook voor een grote groep jonge 
rijders de eerste echte wedstrijd met 
alle spanning die erbij hoort.
Tot deze pechvogels horen onder 
anderen Danny de Jong en Roan 
van den Berge die nog voor de fi-
nales waren gevallen. Dit overkwam 
echter in de finalerace ook Wouter 
Plaisant v.d. Wal. 
Er waren ook zeker positieve verras-
singen, zoals Jochem v.d. Wijngaard 
die als ‘nieuweling’ bij de Boys 6 jaar 

de eerste plaats wist op te eisen, net 
als Maarten van der Mast bij Boys 8. 
Heel goed.

Ook andere nieuwe sterren zijn bij 
de UWTC aangetreden en zullen 
nog veel van zich laten horen.

Uitslagen 
In de eigen klasse reden in de A-fi-
nale: 
1e Jochem v.d. Wijngaard, Maar-
ten v.d. Mast. 2e waren Bart van 
Bemmelen, Jaivy Lee Vink, Bart de 
Veer, Michael Schekkerman en Eel-
co Schoenmakers. 3e plaatsen voor 
Melvin v.d. Meer, Kevin de Jong en 
Erik Schoenmakers. 4e voor Max de 
Beij, Donne van Spankeren, Mit-
chel Vink, Roberto Blom. 5e plaats 
voor Jeroen Noordegraaf, Wesley ter 
Haar, Sam Verhulst, Wiljan Brouwer 
en Wouter Plaisant v.d. Wal. 6e voor 
Moreno Blom en Tom Brouwer. 7e 
waren Joey Nap, Mike Veenhof.

In de B-finale waren de uitslagen: 
1e plaats voor Jurre Overwater en 
Scot Zethof. 2e Arjan v. Bodegraven, 
Danny de Jong en Gerard de Veer. 
3e Thomas v.d. Wijngaard, Lars Wie-
bes. 5e was Mike Pieterse. 6e Dane 
Caldenhove, Arno van Vliet.

Voor de dagzege in de open klas-
se vielen 9 van de 25 hiervoor inge-
schreven UWTC rijders in de prij-
zen.

Ploegentijdrit Groene 
Hart Ronde
Regio - Op zondag 22 maart was 
de jeugd van UWTC op uitnodiging 
van wielervereniging WTC,  in Woer-
den om tijdens de 3de Ronde van 
de Groene Hart (profs) een ploe-
gentijdrit (jeugd demonstratie wed-
strijd) te rijden, er werd gereden 
met 4 renners per ploeg.
Zo was voor categorie 3, Daniel 
Wiegmans van de partij, en de later 
bijgeschreven(?) Wesley van Dijk, 
zij werden ingedeeld bij andere ren-
ners van verschillende wielervereni-
gingen. In hun categorie behaalden 
zij de 1e plaats.
Voor categorie 6 en 7 stond in het 
zonnige Woerden een UWTC kwar-
tet aan de start t.w. Rick van Wie-
ringen, Etienne Lenting, Jeroen van 
Pierre en Jouke Schelling. De start 
was moeizaam maar het kwartet 
kwam op het eerste rechte eind op 
stoom, er werd goed overgenomen 
en samengewerkt, in de finishstraat 
hadden ze voor de wind, Jeroen trok 
er hard aan zodat het kwartet brak 
in twee stukken, Etienne en Rick re-
den op een kleine achterstand, bij 
de derde tijd werd de chrono weer 
ingedrukt ze kwamen voor de 1ste   
plaats 0,2…. seconden te kort. Iet-
wat balend maar achteraf toch heel 
tevreden haalden de jongens op het 
Eneco podium hun 2de plaats me-
daille op.

Voorstelling
Na de ploegen voorstelling van 
UWTC op maandag 16 maart en na 
diverse verreden kampioenschap-
pen bij de noord Hollandse vereni-
gingen, stond zaterdag 21 maart de 

eerste jeugdwedstrijd op het pro-
gramma. Dit was een afwachtings-
wedstrijd voor de 56ste ronde van 
Haarlemmerliede en Spaarwoude 
(elite/belofte renners) bij HSC de 
Bataaf te Zwanenburg.
Om even over 12:00 uur was de 
start van categorie 1, maar UWTC 
had hier geen renners aan de start. 
In cat 2 startte Mieke van de Veer-
donk dit was haar 1e grote tournooi. 
Helaas had ze wat problemen bij de 
start om in haar pedalen te komen 
waardoor ze de aansluiting met het 
peleton miste. Daarna heeft ze haar 
koers probleemloos uitgereden.
In categorie 6 starte Rick van Wie-
ringen, hij fietste met veel gemakt 
mee met het peloton, deze wedstrijd 
eindigde in een massasprint en Rick 
wist zich bij de voorste de melden 
en werd mooi 14de. In categorie 7 
was het de beurt aan Jeroen van 
Pierre en Etienne Lenting. Etien-
ne had vrijdag een gym ongelukje 
gehad, doordat zijn pink uit de kom 
was geweest  kon hij niet zo goed 
zijn stuur vasthouden, en heeft hier-
door de strijd moeten staken.
Er werd direct vanaf de start be-
hoorlijk hard gereden in catego-
rie 7. Jeroen van Pierre reed  te ver 
van achteren, en door demarra-
ges kwamen er gaten in het pelo-
ton, zo kwam Jeroen met een gro-
te groep achter het peloton, (waar 
ook Etienne eerst nog deel van uit-
maakte). Jeroen heeft nog gepro-
beerd het gat te dichten maar ter-
wijl hij aansloot werd er van voren 
gedemarreerd. Jeroen werd uitein-
delijk 30ste. 

AKU zes maal prijs in 
Voorschoten en Spaarndam
Regio -Het weekend was weer be-
hoorlijk succesvol voor de atleten 
van AKU. Beste prestatie  leverde 
Anouk Claessens op de 10 Engelse 
mijlen in Voorschoten,

ze werd eerste overall bij de dames 
in een prima 1.05.20. Karin Versteeg 
scoorde een keurige tweede plaats 
op deze afstand bij de dames 35-44 
in 1.09.12. Bij de heren domineerde 
wederom Paul Hoogers, nu werd hij 
eerste in 1.00.34 bij de 55 plussers.
John van Dijk was hier de snelste 
AKU- er met een derde plaats en 
een tijd van 56.45 bij de 35-44 groep, 
gevolgd door Bram van Schagen die 
1.03.26 nodig had.

Harry Schoordijk bleef netjes bin-
nen de één tien met zijn 1.09.10, ter-
wijl Fred van Rossum daar net bo-
ven finishte in 1.12 rond. Rob Bos en 
Huub Jansen hadden zo’n close fi-
nish dat de foto de beslissing moest 
brengen, Rob trok aan het lang-
ste eind met 1 seconde, 1.13.46 om 
1.13.47!

Guido van Vliet bleef goed in hun 
spoor door in een tijd van 1.14.52 te 
volgen en Richard Mayenburg sloot 

het AKU echelon af in 1.23.25.
De 10 km. heren bracht Theo van 
Rossum een keurige tweede plaats 
in 37.22. Paul Staneke kwam net 
boven de veertig met zijn 40.11 en 
Fred van de Bogaard en John Ce-
lie bereikten de eindstreep onder de 
vijf en veertig minuten in 42.03 om 
44.57.

Jaap Verhoef deed zijn uiterste best 
om binnen de vijftig minuten te blij-
ven, maar strandde er net boven in 
50.44.

Jos Snel zweepte Baukje Verbrug-
gen op tot de mooie tijd van 46.48 
en Irma van Balken moest het alleen 
doen en kweet zich daar goed van 
met haar 49.41.
Wil Voorn liep in 51.25 naar een 
goed vierde plaats en Claire van der 
Post verbaasde weer eens een ieder 
met 54.02 en een vijfde plaats als 
ver 65 plusser.

Jos Lakerveld hield de AKU eer hog 
op de 5 km. in 30.53.
In Spaarndam moest Freek Koersvelt 
aan de bak. Hij kwam uit op de 30 
km. en presteerde uitstekend door 
als tweede te eindigen in 2.06.13.

Goede doelen weekend PK Sport:
Opbrengst: 8000.- euro 
op tegen kinderkanker
Vinkeveen - Dit prachtbedrag is 
bij elkaar gesport door 120 deelne-
mers. Het geld komt ten goede aan 
Villa Joep. 
Goede doelen weekend was bij PK 
Sport een fantastisch succes en 
een onvergetelijk evenement. Voor-
al de spinning les met live muziek 
was een waanzinnige happenning. 
Maar er werd niet alleen maar ge-
fietst, het bruiste dit weekend bij PK 
Sport! Van XCO tot squash en van 
KickFun tot FitWalk iedereen werk-
te zich in het zweet voor het goede 
doel, met het fantastische resultaat 
van 8000,- euro, top!  
De Vereniging van Exclusieve Sport-
centra – waarbij PK Sport  is aan-
gesloten, organiseerde de actie voor 
de zevende keer. Tijdens de afgelo-
pen jaren groeide het goede doe-
len weekend uit van een kleinscha-
lig evenement tot een landelijke ge-
beurtenis waar vele tienduizen-

den klanten met veel enthousias-
me en betrokkenheid aan mee heb-
ben gedaan. De Vereniging Exclu-
sieve Sportcentra heeft Villa Joep 
als goed doel gekozen en strijdt sa-
men met Villa Joep tegen neurblas-
toom kanker bij kinderen. De lande-
lijke opbrengst van alle deelnemen-
de centra was een recordbedrag 
van meer dan 400.000 euro!

Villa Joep draagt de naam van Joep 
Steijn uit Voorschoten bij Leiden. Hij 
overleed zes jaar geleden aan neu-
roblastoom kinderkanker. Joep was 
4,5 jaar. Een jaar na zijn overlijden 
richtten zijn ouders Villa Joep op om 
geld in te zamelen voor onderzoek 
naar geneesmiddelen tegen deze 
ziekte.
Hierbij willen wij alle deelnemers en  
sponsors bedanken voor hun ge-
weldige inzet en enthousiasme! Vol-
gend jaar weer!!
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Atalante volleybalheren 
pakken de volle winst
Vinkeveen - Vrijdag 20 maart 
speelden de A-side mediaman-
nen tegen VCH 3 uit Hoofddorp. Dit 
3de team bevindt zich in tegenstel-
ling tot het 2de team, in degradatie-
gevaar. Het 2de van VCH staat ge-
deeld eerste en is de volgende te-
genstander van de Atalanteman-
nen. Zoals gezegd stond de tegen-
stander van Atalante in degradatie-
nood en dan is het als tegenstander 
lastig inschatten wat je tegenover je 
krijgt in het veld. Een team dat voor 
elke bal gaat en probeert een alles 
of niets spel te spelen, of een team 
dat gewoon niet beter kan. Atalante 
trof tegen VCH 3 een mix van dit. De 
eerste 3 sets werden gewonnen, de 
laatste gaf VCH geen “echte” tegen-
stand meer en was het een kwestie 
van uitspelen. Kortom, 5 makkelijke 
punten voor de Vinkeveners die in 
Arjan Bakker een prima wisselspe-
ler hadden.

De 1ste set begon de basisforma-
tie van coach Martijn de Vries, be-
staande uit Robert Hardeman, Bas 
vd Lubbe, Frans Roos, Leonard de 
Jong en Duncan van Senten. Mar-
tijn is op de weg terug en begint ko-
mende dinsdag weer beperkt met 
trainen. Zoals gezegd hadden de 
mannen versterking gekregen van 
Arjan Bakker uit heren 2. Het begin 
was een beetje vlak van Atalante. 
De punten werden wel gepakt, maar 
niet met “leuk” aanvalsspel. Gewoon 
degelijke punten, geen verrassende 
aanvallen bijvoorbeeld. Dit was nu 
net een tegenstander om aanvals-
combinaties uit te proberen. Zoals 
gezegd werden de punten wel ge-
pakt. Dit resulteerde in de 1ste set-
winst van deze avond met 25-18.

De 2de set kwam Arjan binnen de 
lijnen voor Duncan. Arjan bekend 
om zijn goede verdedigende ac-
ties liet zich direct gelden. Met een 
paar goede passacties liet hij zien 
dat hij er stond. Ook in de 2de set 
kwam Atalante niet echt uit de verf. 
Oké, de voorsprong was er wel op 
een gegeven moment, maar tot 14-

14 ging het gelijk op. Pas bij 20-17 
ontstond er een gaatje met VCH dat 
daarna direct een time-out nam. Het 
eerste punt na de time-out was ech-
ter weer voor Atalante dat het be-
kende gaatje nog groter maakte. 
VCH pakte nog wel een paar pun-
ten, maar wederom waren de A-si-
de mediamannen die aan het lang-
ste eind trokken, 25-20.

In de 3de set werd Arjan gewisseld 
voor Rick. Duncan schoof door naar 
de diagonaal en Rick werd aanval-
ler op linksvoor. In deze set begon 
Atalante op stoom te komen. Met 
servicedruk, een prima rallypass en 
lekkere aanvallen werden de pun-
ten binnengehaald. Het beste leek 
er af bij VCH. Een paar slordigheden 
werden afgestraft door VCH maar 
de A-side mediamannen gaven de-
ze avond op het juiste ogenblik gas. 
Hierdoor kwam deze set nimmer in 
gevaar en ook weer een prooi voor 
Atalante, 25-19.
De 4de set ging VCH alles of niets 
spelen. Bij het inspelen was er een 
aanvaller opgevallen vanwege zijn 
aanvalskracht. Deze speler werd 
de 4de set buiten de basis gela-
ten. Eerlijk gezegd bracht hij niet in 
de wedstrijd wat hij bij het inspelen 
liet zien. Hij stond er de 4de set dus 
naast. Atalante wilde de volle tribu-
nes nog een setje spectaculair vol-
leybal laten zien, maar VCH wens-
te niet mee te werken. De heren uit 
Hoofddorp leken het wel te geloven. 
Een paar ballen werden nog plicht-
matig gespeeld, maar het beste was 
er meer dan af. Met een duidelij-
ke 25-14 was de setwinst voor de 
Vinkeveners. Aankomende woens-
dag zal er uit een ander vaatje ge-
tapt moeten worden als de heren 
op bezoek gaan bij de medekoplo-
per VCH 2. 
De eerstvolgende en tevens laatste 
thuiswedstrijd van de A-side me-
diamannen is vrijdag 3 april. Dan 
wordt er gespeeld om 19.30 uur te-
gen Amsterdam H3. De laatste wed-
strijd van dit seizoen is op donder-
dag 16 april tegen SVU H1

Dames Nooitgedacht eerste 
op ploegenachtervolging
De Ronde Venen - Zondagavond 
werd op de ijsbaan in Amsterdam 
om de Jaap Edentrofee voor ploe-
genachtervolging gestreden.

Voor IJsclub Nooitgedacht deden 
Manja Bunschoten, Silvia Verlaan-
Bakker en Maaike Elfferich mee. 
De wedstrijd bestond uit twee voor-
rondes en één finalerace. De voor-
rondes, één van 5 ronden en één 
van 3 ronden gingen in 3.23.34 en 

in 2.01.60. Waarmee het team als 
eerste geplaatst was voor de fina-
le. De finale ging over 3 rondes en 
werd een spannende strijd. De eer-
ste 2 rondes lag het Nooitgedacht-
team een fractie achter op de Jaap 
Eden ploeg. Maar door een goede 
samenwerking van de dames werd 
er met een verschil van 3 sec ge-
wonnen in een tijd van 2.00.29. In 
het clubklassement werd de ijsclub 
uit Wilnis 4de. 

Prijsklaverjassen in
Café De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 27 
maart  is er prijsklaverjassen in Ca-
fé De Merel. 
Er zullen vier giffies gespeeld wor-
den, u dient om 20.00 uur aanwe-
zig te zijn, Er wordt om 20,15 uur 
met het klaverjassen begonnen, dus 
kom op tijd, alstublieft. De uitslag 
van de laatstgespeelde wedstrijd: 

1. Rob Veraar met 7139 punten; 2. 
William Mayenburg met 7107 pun-
ten; 3. Jan van Kouwen met 7042 
punten; 4. R. van Achterbergh met 
6855 punten; 5. A. van Scheppingen 
met 6784 punten

De poedelprijs was voor Dorus v.d. 
Meer met 4871 punten.

De Vrijheid/Biljartmakers 
laat steekje vallen
De Ronde Venen - Ze staan nog 
bovenaan maar hebben tegen De 
Kromme Mijdrecht 2 een flinke 
deuk opgelopen. Ab Augustin en 
zijn mannen wisten de Amstelhoe-
kers in toom te houden. Alleen Da-
ve Meijer hield de eer voor zijn club 
hoog. Dus: Kromme Mijdrecht 2– De 
Vrijheid 7-2.
Dio 1 doet weer mee in de top door 
een 7-2 winst op Stieva Aalsmeer.  
Eric Brandsteder was tegen Eduard 
Kroon in slechts 16 beurten uit en 
zette de kortste partij van de week.  
Voor Stieva was het Ton Bocxe die 
met een slotserie van 33 de deur 
dichtdeed voor gebrande Jaap Ho-
gendoorn. Bobs Bar 1 verloor met 2-
7 van De Merel/Metaal Mijdrecht 2.    
Richard van Kolck bleef Peter Mar-
sen in 22 beurten “meester”.
De Schans verloor met 2-7 van De 
Kromme Mijdrecht 1, terwijl Hein 
Voorneveld de puntjes in 17 beurten 
thuis wist te houden.   
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 won 
met 7-2 van Bobs Bar 2. Het team 

van Hans van Rijn was goed op 
dreef door de prima prestaties van 
Hans zelf, Cor van Wijk en Mar-
ry Verhoef die in slechts 19 beur-
ten uit was. Alex Driehuis redde de 
eer door winst in 21 beurten op Ca-
ty Jansen.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 verloor 
met 2-7 van De Kuiper/van Wijk. De 
Kuiper/van Wijk had in de vorm van 
Kees de Zwart met een ontketende 
Wim Roest te maken die de eer in 19 
beurten bij De Merel kon houden.
Cens 2 won met 7-2 van De Padde-
stoel 3.
Cens 1 moest een 2-7 verlies toe-
staan, toegebracht door De Padde-
stoel 2. Robert Daalhuizen was de 
man van de avond want hij deed het 
in slechts 17 beurten. Patrick Gillet 
wist in 33 beurten Jim van Zwieten 
af te houden waardoor Patrick de 
eer opstreek.
De Paddestoel 1 verloor met 4-5 van 
Dio 2. Het was een gelijkopgaan-
de strijd met partijen van 28 tot 31 
beurten.

Veenlandturnsters weer 
in de prijzen
De Ronde Venen - Zaterdag 21 
maart werd in Breukelen de voor-
ronde gehouden van de verplichte 
oefenstof. Nog maar net wakker of 
de turnsters mochten de vloer op. 

Voor Veenland turnden Denise Of-
ferman, Gerjanne Meyers, Kimberly 
Bouman, Kimberly Moeliker en Am-
ber Verkaik. Het leek wel of iedereen 
toch zenuwachtiger was dan voor 
de eerste wedstrijd. Hier en daar 
werden toch kleine foutjes gemaakt. 
Maar er waren ook prima presta-
ties. Zo was Denise derde op brug 
en vloer, Gerjanne tweede op balk 
en Kimberly op sprong derde en op 
brug tweede. Kimberly Bouman ein-
digde op de 3de plaats. Denise op 
de 5de, Kimberly op plaats 12 en 
Amber op plaats 18. In de tweede 
ronde de beurt aan Puck Straver en 
Sascha Stam. Helaas ook hier veel 
nervositeit want de eerste wedstrijd 
waren ze eerste en derde gewor-
den. Bij Sascha waren de oefenin-
gen niet zo strak als de vorige keer. 
Puck draaide een stabiele wedstrijd 
met weinig foutjes.

Op vloer liet ze zelfs de mooiste 
oefening zien. Puck eindigde op 
een fantastische tweede plaats en 
Sascha ook niet slecht op de vijfde 
plaats. In de derde ronde veel turn-
sters van Veenland. Bij de Pupillen 2 
Naomi Bouman, Nadi Snel en Mar-
lies Samsom. Ook deze drie lieten 
hier en daar een steekje vallen. Bij 
Nadi lukte de opsprong op de balk 
nu wel. Naomi had een prachtige 
brugoefening. Bij de mat lukte de 
handstand doorrol net niet. Ook bij 

Marlies was het een beetje romme-
lig. Uiteindelijk werd Naomi 10de, 
Marlies 18de en Nadi 21ste. Op de 
andere baan turnden Lois Verhoek, 
Eva Prins en Romy de Graaff. Ze 
turnden ieder keurige oefeningen. 
Lois werd 3de op balk, Eva 3de op 
mat en Romy 2de op brug.
Bij de prijsuitreiking bleek Lois 4de, 
Eva 6de en Romy 9de. Prima gedaan. 
Ook in deze ronde Nades Kammin-
ga, Donya Selim, Julie Postma, An-
gela v.d. Vaart. Ook hier merkte 
je dat ze de prestatie van de vori-
ge keer in hun hoofd hadden zitten. 
Op de brug ging alles perfect. Na-
des had weer het hoogste cijfer. Ook 
Angela scoorde hier een dikke 9. Op 
de balk was het een beetje wiebe-
lig. Maar niemand vergat dit keer 
een onderdeel en Nades werd zelfs 
tweede, en Donya 4de.
Op mat en sprong ging het goed. Bij 
de prijsuitreiking mocht Nades op 
plaats drie gaan staan. Donya werd 
6de, Angela 11de en Julie 16de. In 
de allerlaatste ronde kwam Tessa 
Groenewegen op de vloer. De eerste 
toestellen gingen goed, maar toen 
op de brug ging het helemaal mis. 
Tessa viel in met turnen met zwaai-
en op de brug en brak hierbij haar 
arm. Helaas moest ze geopereerd 
worden om er een pen in te zetten. 
Iedereen wenst Tessa dan ook heel 
veel sterkte de komende weken en 
hoopt dat alles weer goed komt.

Met een dubbel gevoel gingen ze 
weer huiswaarts. De blijdschap om 
de prijzen maar het vervelende ein-
de voor Tessa. Nu afwachten wie er 
door mag naar de finale op 16 mei.  

Een ruime overwinning 
voor Hertha E1
Vinkeveen - Hertha E1 heeft ook 
haar tweede competitiewedstrijd na 
de winterstop met ruime cijfers ge-
wonnen. In Laren werd het tegen 
Laren 99 E2 1-4. 

Na een lange winterstop werd vo-
rige week de competitie hervat met 
een verpletterende overwinning (14-
2) op Zuidvogels E4. De E1 was van 
plan om een goed vervolg hierop te 
geven in de 2e wedstrijd – uit tegen 
Laren 99 E2.
Evenals vorige week pakte Hertha 
vanaf het begin het initiatief. Ech-
ter deze tegenstander was wat taai-
er was dan de tegenstander van vo-
rige week. Nadat Robin en Mai-
kel al dicht bij een doelpunt waren 
geweest, opende Hertha in de 10e 
minuut de score. Na aangeven van 
Robin dribbelde Sep langs twee ver-
dedigers en schoot beheerst in: 0-
1. Hierna begon een zeer sterke fa-
se van Hertha. De keeper van Laren 
moet handelend optreden bij scho-
ten van Maikel en Sep. Een als voor-
zet bedoelde bal van Jesse viel op de 
lat en daarna verscheen Robin twee 
keer alleen voor de keeper. Echter 
het verdiende tweede doelpunt viel 
nog niet. Laren putte hier moed uit 
en brak enkele malen gevaarlijk uit. 
Een hard schot van Laren ging via 
de vingertoppen van Maarten tegen 
de lat en even later moest Maar-
ten gestrekt om een schot over de 
grond te pareren. Even later viel dan 
toch de 2e treffer. En wat voor een 
treffer. Een hoge voorzet van Maikel 
werd door Jesse ineens op de slof 
genomen en de bal zeilde prachtig 
in het doel: 0-2. Jesse (bal van de 

lijn gehaald) en Maikel (alleen op de 
keeper, bal naast) kregen nog kan-
sen op een derde treffer maar deze 
bleef uit voor de rust. 

Sterk spelen
Na rust bleef Hertha sterk spelen. 
Sverre en Thierry waren heer en 
meester op het middenveld en ach-
terin gaven Jordi en Sjoerd geen 
kansen weg. Na een poeier van Jes-
se tegen de lat was het even later 
Robin die zich vrijspeelde en de bal 
hoog in het doel schoot: 0-3. Even 
later was het de beurt voor Sep. 
Hij kwam het veld in na een wissel, 
pakte de bal op, dribbelde langs een 
aantal tegenstanders en schoot de 
0-4 binnen. Een nieuwe monster-
score zat er aan te komen. Sep, Mai-
kel en Robin kregen nog meer kan-
sen maar vonden steeds de keeper 
op hun pad. Halverwege de tweede 
helft vond nog een ludiek moment 
plaats. Laren forceerde een corner. 
Hierbij raakte een speler gebles-
seerd. Het duurde een tijdje tot de-
ze behandeld was. Hierdoor waren 
de Herthanen even het spoor bijster. 
Sverre ging achter de bal staan en 
nam de corner en Sep tikte de bal 
bekwaam in het doel. Toen kwam hij 
achter dat het zijn eigen doel was. 
De scheidsrechter wees naar de 
middenstip. Hertha had een eigen 
doelpunt gemaakt. Toen de scheids-
rechter erop gewezen was dat La-
ren deze corner toch echt zelf moest 
nemen werd de treffer alsnog afge-
keurd. In de allerlaatste minuut luk-
te het Laren dan toch om zelf te sco-
ren. Hierdoor kwam de eindstand 
op 1-4. 

Spelers Hertha E1: Jesse Kroon, Jordi Smids, Sverre Kroon, Maarten van Eijs, 
Sjoerd Kompier, Robin Meyer, Timmerman Thijssen, Thierry van `t Hof, Maikel 
Meinsma, Sep Rehbach

Damclub Kunst & Genoegen 
moet een stapje terug doen
De Kwakel - Drie jaar geleden werd 
K&G kampioen in de 1e klasse van 
de Noord-Hollandse dambond, dat 
leverde een promotie naar de hoofd-
klasse op. Afgelopen maandagavond 
kwam een einde aan het hoofdklas-
serschap, voor de vijfde maal werd 
met het kleinst mogelijke verschil 
van 3-5 verloren. Met maar een vier-
tal zijn de marges zeer klein, een 
verliespartij komt het team al duur 
te staan. Verleden seizoenen met 
een zestal kwam K&G beter tot haar 
recht omdat deze club in de breed-
te juist sterk is. Op het laatste bord 
kon Leo Hoogervorst de stand altijd 
weer in evenwicht trekken. In het 2e 
team behaalde Leo niet voor niets de 
Th. Voorn-prijs voor de meeste pun-
ten in bondswedstrijden.
Maandagavond had K&G een kleine 
kans op lijfsbehoud als er in Zaan-
dam gewonnen zou worden van de 
damcombinatie aldaar. Juist kop-
man Adrie Voorn liet het al snel af-

weten, binnen een uur kreeg hij lik-
op-stuk. In zijn 42-jarige damloop-
baan had hij nog nooit zo snel verlo-
ren. Gelukkig kon Rob Broekman de 
stand weer op gelijke hoogte bren-
gen na een winnende damcombina-
tie. Wim Könst wikkelde vervolgens 
knap naar remise af, 3-3 gelijk. 
Wim Keessen geraakte vervolgens 
in hevige tijdnood, Wim keek meer 
naar de klok dan naar het bord en 
dat kwam hem duur te staan. Een 
combinatie van zijn tegenstander 
hielp Wim van zijn ongeslagen sta-
tus af en leverde een nederlaag voor 
zijn team op, 3-5. De ogen kunnen in 
de komende afsluitende dammaand 
april, gericht worden op de onderlin-
ge competitie. Hierin is de strijd nog 
hevig tussen Wim, René en Adrie. In 
de bekerstrijd gaat Piet van der Poel 
aan de leiding. Elke maandagavond 
wordt er vanaf 19.30 uur gestreden 
in ’t Fort De Kwakel. Damliefhebbers 
zijn van harte welkom.

Rabobank/Amstel schaak-
toernooi op zaterdag 4 april
Uithoorn - Zaterdag 4 april aan-
staande organiseert Schaakvereni-
ging de Amstel voor de 14e keer het 
Rabobank/Amstel schaaktoernooi. 
Dit toernooi richt zich sterk op juni-
oren, maar er is ook een groep voor 
senioren. Deelname aan dit toernooi 
is gratis. Van te voren aanmelden is 
beslist noodzakelijk. Junioren kun-
nen deelnemen t/m 15 jaar.
Het toernooi begint in Sporthal de 
Scheg aan de Arthur van Schendel-
laan 100a om 12.00 uur. Men dient 
in verband met de indeling niet later 
dan 11.45 uur aanwezig te zijn. Ein-
de en prijsuitreiking rond 17.00 uur.

De junioren spelen 9 ronden met 
een bedenktijd van 15 minuten per 
persoon per partij. De senioren spe-
len 7 ronden met een speeltem-
po van 20 minuten per persoon per 
partij. Prijzen zijn er voor de 1e, 2e 
en 3e plaats, voor de jeugd zijn er 
tevens extra prijzen per leeftijdcate-
gorie .
Opgeven kan tot 1 april: per e-mail 
amstelschaak@xs4all.nl of tele-
fonisch bij H. Elserman tel. (0297) 
566501. Jeugdspelers dienen op te 
geven : naam en adres, telefoon-
nummer. geboortedatum en -jaar 
en wel- of niet-clubspeler.



De Kwakel - Tijdens de wereld-
kampioenschappen in Rotterdam 
op 21 en 22 maart jl. hebben Katja 
van den Aardweg uit De Kwakel en 
Rebecca Hartman uit Aalsmeer van 
Sportschool Wassanim prima resul-
taten neergezet.

Op zondag werd na een paar zin-
derende partijen op Topniveau Kat-
ja tweede en Rebecca derde. We-
derom heeft Johan van der Nald zijn 
reputatie waargemaakt en hij is su-
pertrots op zijn twee toptalenten!

Meerdere foto’s zullen binnenkort 
op de website te zien zijn.
Kijk op www.wassanim.nl, het tele-
foonnummer waarop u Sportschool 
Wassanim kunt bereiken voor de 
lestijden is 06-51987470.
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Legmeervogels F4 naar 
halve finale KNVB-beker
Uithoorn - Zaterdag 21 maart kwa-
men de jongens van Legmeervogels 
F4 naar Sportcomplex de Randhoorn 
voor de kwartfinale voor de Beker 
tegen de Buitenboys uit Almere.Een 
kwartier voor aanvang kwamen zij 
de kleedkamer uit en werd er warm 
gelopen. De Buitenboys stonden al 
klaar om te beginnen met de wed-
strijd. Al vrij snel was duidelijk dat 
de voetballers van LMV F4 van-
daag goed in vorm waren. Er werd 
geknokt voor de bal, goed overspel 
zorgde voor een prima wedstrijd. De 
jongens gunden elkaar kansen en 
zo kwam LMV F4 op een 1-0 voor-
sprong door een schot van Jessy. 

Het was een lucky goal maar ze-
ker verdient omdat LMV duidelijk 
meer balbezit had en regelmatig bij 
het doel van de tegenstander kwam. 
Het tweede doelpunt, wederom van 
Jessy, was een schot van afstand 
over de keeper heen. Dit keer een 
mooi doelpunt. LMV F4 bleef do-
mineren en was constant de bete-
re partij. Toch wisten de Buitenboys 
uit een goede aanval een doelpunt 
te maken.
Goed voor de wedstrijd want hier-
door werd het wel weer wat span-
nender. Bij een gelijke uitslag zou-
den immers penalty’s genomen 
moeten worden. De verdediging 

stond als een muur, daar kwamen 
de Buitenboys niet meer doorheen. 
Jaden schoot de bal nog op de lat 
kort daarna was het Iman die voor 
een derde doelpunt zorgde. Nu was 
het 3-1 en was de buit (bijna) bin-
nen. Enkele minuten later floot de 
scheidsrechter en was de wedstrijd 
afgelopen. De jongens uit Almere 
waren verrast door dit sterke team 
en de teleurstelling was van de ge-
zichten af te lezen.

Legmeervogels F4 gaat zich voorbe-
reiden op de halve finale. Goed ge-
daan, jongens! Jullie hebben zater-
dag een mooie wedstrijd laten zien.

Michiel de Ruyter succes-
vol op Head of the River
Uithoorn - Koning winter zorgde 
dit jaar voor fraaie plaatjes van een 
dichtgevroren Amstel. Dat duur-
de voor de roeiers van de Acht net 
iets te lang. Het resultaat was dat 
de voorbereidingen voor de Head of 
de River, een beetje in de ‘ijsblokjes’ 
viel. Met veel ambitie maar met iets 
minder conditie werd de vervolgens 
de wedstrijd aangevangen. 

De loting zorgde dat de Michiel de 
Ruyter Acht als één na laatste star-
te, vlak voor een snelle jonge stu-
dentenploeg van Skoll. Er werd van-
af Ouderkerk met de wind mee ge-

start. Een straffe windkracht vier uit 
het Noordwesten zorgde vervolgens 
voor wat storende zij- en tegenwind. 
De eerse kilometers jaagde Skoll 
onze ploeg stevig op. Door strak te 
sturen wist Michiel, de stuur van on-
ze Zeven Provincieën, de bochten 
tot Amsterdam af te snijden. Met 
de rechte stukken liep de boot als 
een speer. Dit leverde resultaat op 
want na drie kilometer werd de eer-
ste voorganger; ‘t Diep uit Steenwijk 
ingehaald met name door slim de 
binnenbocht te nemen bij de Roo-
zenoordbruggen ter hoogte van de 
begraafplaats Zorgvlied. Skoll drong 

aan en uiteindelijk overwon de trai-
ningsinspanning van de junioren de 
ervaring van de iets oudere ploeg 
van Michiel de Ruyter.

Hierna volgde een korte dip, maar 
men herpakte zich. Voor de laatste 
bocht lukte het ook nog “de Honte” 
uit Middelburg in te lopen. Toen werd 
ook duidelijk dat Skoll niet meer in-
gehaald kon worden en mocht Mi-
chiel de Ruyter tevreden zijn met 
een 18e plaats met een tijd van 28 
minuten en 30 seconden. Een aller-
minst acceptabele tijd gezien de ge-
leverde trainingsinspanning.

Katja van den Aardweg
zilver op WK Tang Soo Do

Legmeervogels C4 op 
koppositie
Uithoorn - Vandaag moest er ge-
wonnen worden om de koppositie te 
versterken. Ze wisten dat het tegen 
Roda moeilijk zou worden. Maar 
doordat we de oefenwedstrijd af-
gelopen donderdag tegen de in de 
hoofdklasse spelende meiden van 
ARC met goed voetbal, winnend 
hebben kunnen afsluiten(4-0), nam 
het vertrouwen alleen maar toe. 

Na een aftastende start, en uitein-
delijk de druk naar het doel van de 
tegenstander kon LMV al na een 
minuut of 10 de score openen. Roda 
voerde de druk aardig op en kwam 
meer en meer in de wedstrijd. Ge-
lukkig voor LMV gingen we de rust 
in met 2-0. 

Na de rust raakten ze toch een beet-

je uit hunspel en zakten ze iets in 
en lieten Roda hun spelletje spelen. 
Na een paar mooie reddingen van 
hun keeper konden ze toch de wed-
strijd weer een beetje hun kant op 
krijgen. Hoewel er geen doelpunten 
meer vielen in de 2e helft bleef het 
een boeiende wedstrijd om naar te 
kijken. 
Goed gedaan mannen!!!. 

Winst voor Qui Vive 
jongens B1
Uithoorn – Afgelopen zaterdag be-
haalde het jongens B1-team van 
Qui Vive zijn eerste overwinning in 
de sterke Inter District Competitie. 
Amersfoort ging met lege handen 
naar huis. In een uitstekende wed-
strijd hebben jongens B1 van hoc-
keyclub Qui Vive laten zien dat ze 
thuishoren in de sterke IDC-com-
petitie, de één-na-hoogste klasse 
in Nederland. Met een 4-2 overwin-
ning op Amersfoort werd de 6-1 ne-
derlaag in de eerste wedstrijd in no-
vember weer rechtgezet.

Alert
De organisatie in het veld was goed, 
en de hele wedstrijd werd zeer alert 
en gedisciplineerd en gespeeld. Al 
in de eerste minuten ontstonden er 
enkele kansen voor Qui Vive. Na 12 

Wouter Haremaker zet twee tegenstanders op het verkeerde been.

minuten was het raak: Tom Günther 
onderschepte een bal op het mid-
denveld en gaf na een lange rush de 
goalie het nakijken. Amersfoort her-
stelde zich en kreeg door onnodig 
balverlies in de Qui Vive-verdedi-
ging een strafcorner die echter net 
naast gepusht werd.
In de 17e minuut kwam de thuis-
club op een 2-0 voorsprong: een 
scherpe dieptepass van Jacob Veer-
man bereikte na een slim overstap-
je van Tom Günther de spits Cas-
per Wilmink, die beheerst afrond-
de. Geheel tegen de verhouding in 
kreeg Amersfoort diverse strafcor-
ners, maar wist hier gelukkig niet uit 
te scoren.

Aantrekkelijk hockey
Ook de tweede helft toonde aan-

trekkelijk hockey met mooie com-
binaties en diverse doelkansen. Het 
was Amersfoort dat na een kwartier 
uit een strafcorner de achterstand 
verkleinde tot 2-1. Gelukkig bouw-
de Tom Günther voor de Dutch Flo-
wer Group-boys de voorsprong 
weer uit tot 3-1, na een fraaie voor-
zet van Casper Wilmink. Amersfoort 
kwam nog één keer terug tot 3-2, 
maar het was weer Tom Günther die 
een minuut later de eindstand op 4-
2 bracht, door een rake sleeppush 
vanuit de enige Qui Vive strafcorner. 
Deze winst werd niet meer uit han-
den gegeven. Qui Vive is duidelijk 
op de weg terug en laat zien weer te 
geloven in eigen kunnen. Aanstaan-
de zaterdag hopen ze op een goede 
revanche uit tegen het sterke Alecto 
in Leiderdorp.

KDO maakt titelaspiraties
NFC onmogelijk
De Kwakel - Voor KDO stond af-
gelopen zondag de thuiswedstrijd 
tegen NFC/Brommer op het pro-
gramma. Nummer vier NFC/Brom-
mer was op voorhand nog volop in 
de strijd om het kampioensschap 
en zou deze middag dus een pitti-
ge tegenstander gaan worden. Trai-
ner Ron Langhout kon deze middag 
niet beschikken over keeper Nick 
Hartog (hersenschudding), mid-
denvelder Rob Rewijk (kuitspier) en 
de langdurig geblesseerde Bart Til-
burgs (inmiddels uit het gips). Daar-
naast waren de aanvallers Den-
nis Roolker en Rick Kruit niet 100% 
fit, maar gesteund door de resul-
taten in de voorgaande twee wed-
strijden, was er toch volop vertrou-
wen aan Kwakelse zijde. De wed-
strijd begon gelijkopgaand, waarbij 
opviel dat KDO meteen vroeg druk 
wist te zetten op de Amstelveense 
verdediging, iets waar NFC het zeer 
moeilijk mee had. Na twintig  mi-

finitief, maar hadden het geluk niet 
aan hun zijde. In de 89e minuut wist 
KDO het duel wel op slot te gooi-
en via rechtshalf Patrick Schijff. 
Een vrije trap vanaf de rechterkant 
schoot hij linea recta over de keeper 
heen in de verre hoek. Een prachti-
ge bal van de steeds beter in vorm 
komende Schijff en een keurige 3-
1 voorsprong. Na uiteindelijk 95 mi-
nuten spelen floot de scheidsrech-
ter af en was er vanuit alle kanten 
lof over het vertoonde spel van de 
Kwakelaars. Op voorhand hoop je 
op één puntje, maar na afloop was 
de 3-1 overwinning meer dan te-
recht te noemen. De Kwakelse ver-
dediging stond o.l.v. Micheal Me-
ijer als een huis tegen NFC, wat de 
sleutel van het succes bleek. Dank-
zij deze prachtige teamprestatie 
heeft KDO meer lucht gekregen in 
de strijd tegen degradatie. Volgende 
week wacht de uitwedstrijd tegen 
nummer twaalf ’t Goy. Thuis werd 
er van hun met 4-0 gewonnen, van 
gemakzucht was echter geen spra-
ke zijn. Zij hebben de hoop om lijfs-
behoud nog niet opgegeven en zul-
len super gemotiveerd de kleedka-
mer uit gaan komen. Als KDO de-
zelfde werklust op kan brengen als 
tegen NFC, dan kan de goede start 
in de derde periode een mooi ver-
volg gaan krijgen!

Zondagvoetbal

Legmeervogels op dreef
Uithoorn - Drie thuiswedstrijden in 
een tijdsbestek van vier weken. Dat 
moet toch een goed resultaat ople-
veren. Helaas, het is anders gewor-
den. Zo gaan de duels tegen res-
pectievelijk FC Abcoude en de FC 
Weesp verloren. Als dat gebeurt, is 
de vraag hoe houdt het elftal zich 
bij de derde thuiswedstrijd? In de-
ze derde thuiswedstrijd is de tegen-
stander het in degradatienood ver-
kerende HBC.

Uit weet Legmeervogels/LG/UBA 
in Heemstede tegen HBC ter nau-
wer nood een gelijkspel, 0-0 uit het 
vuur te slepen. Na de twee neder-
lagen op rij heeft de ploeg van trai-
ner Danilo Raciti eens goed de kop-
pen bij elkaar gestoken en gepro-
beerd om het tij te keren. HBC, de 
ploeg dus in degradatie nood, zal er 
alles aan doen om in Uithoorn de 
zo belangrijke punten mee terug te 
nemen naar Heemstede. Legmeer-
vogels laat het deze keer niet zo ver 
komen. Nu kun je stellen HBC staat 
bijna onderaan dus het moet kun-
nen. Maar ploegen die in degra-
datie nood verkeren, verkopen hun 
huid toch vaak erg duur. Daarom is 
het goed dat Legmeervogels van af 
het eerste fluitsignaal er goed te-
gen aan gaat en de verdediging van 
de gasten onder grote druk zetten 

waardoor uitverdedigen heel moei-
lijk wordt. En, ook niet onbelangrijk, 
het heeft al vroeg in dit duel suc-
ces. Het is Stefan van Pierre die de 
bal, ter hoogte van de middenlijn 
verovert op zijn directe tegenstan-
der. Dan een pas op maat aflevert 
bij Sam Osie die vervolgens zijn te-
genstander uitspeelt de bal voor 
het doel trekt en dan is het Imad 
Ghanoun die voor zijn directe te-
genstander komt en de bal snoei-
hart tegen het nylon weet te kop-
pen; 1-0 en dat al na een minuut of 
drie. Wat moet dit worden?

In tegenstelling tot de voorgaan-
de wedstrijden blijft Legmeervogels 
de verdediging onder druk houden 
waardoor er weer wat kleine en gro-
te kansen ontstaan en de doelman 
van HBC alle zeilen moet bijzetten 
om Legmeervogels van een tref-
fer af te houden. Dat lukt hem tot 
aan de 17e minuut. Weer een voor-
zet op maat van Sam Osie en de-
ze keer is het Mounhir Ghanoun die 
de doelman van HBC met een schot 
in de linker bovenhoek het nakijken 
geeft. 2-0. 
Na deze 2-0 laat Legmeervogels/
LG/UBA zich geheel onnodig te-
rugvallen en kan HBC zowaar in 
de buurt komen van Patrick Brou-
wer. Echt moeilijk werk krijgt Brou-
wer in deze eerste 45 minuten niet 
te doen. Voor HBC wordt de situa-
tie op slag van rust nog vervelender 
als een verdediger van HBC het no-
dig vindt om de doorgebroken Mels 
Bos met een aardige overtreding tot 
stoppen te dwingen. De scheids-

nuten spelen werd dit beloond met 
een doelpunt via Dennis Roolker. De 
rechtermiddenvelder van NFC werd 
zenuwachtig van de Kwakelaars en 
speelde pardoes de bal in de voeten 
van Roolker. Spits Roolker aarzelde 
geen moment, omspeelde de kee-
per en schoof beheerst de 1-0 bin-
nen. KDO kon haar geluk niet op, 
maar kende vervolgens een min-
der middengedeelte. Dit bleef ech-
ter zonder gevolgen en vlak voor 
rust wist KDO de wedstrijd weer 
naar zich toe te trekken. Met een 1-
0 voorsprong werd er gerust.

Positief
In de rust waren er positieve ge-
luiden in de Kwakelse kleedkamer 
en werd nogmaals benadrukt dat 
er echt gewonnen kon worden van 
het ‘op papier’ sterke NFC/Brom-
mer. Niks was minder waar, want na 
nog geen minuut spelen kwam NFC 
op gelijke hoogte. Wat er daar in 

de kleedkamer heeft afgespeeld, is 
voor ons onduidelijk, maar er zullen 
ongetwijfeld harde woorden zijn ge-
vallen. NFC-invaller Melvin Holslag 
maakte in vrijstaande positie de 1-
1. KDO bleef ook na deze domper 
geloven in eigen kunnen en knok-
te echt als collectief voor elke cen-
timeter. In de 50e minuut werd dit 
op een fantastische wijze bekroond 
door een doelpunt van linkshalf 
Paul Hogerwerf. Uit een afgesla-
gen corner, wist hij op aangeven 
van Dennis Roolker, vanaf de rand 
van het zestienmetergebied, de bal 
kogelhard in de linkerbovenhoek 
te knallen, 2-1. Een enorme vreug-
de uitbarsting was het gevolg en 
een enorme mentale klap voor de 
Amstelveners. NFC/Brommer kon 
in het vervolg van de tweede helft 
geen vuist maken en KDO was het 
die het spel dicteerde. Doron Bor-
ger en invaller Rick Kruit kregen 
100% kansen om de wedstrijd de-

rechter kan niets anders dan deze 
HBC speler een rode kaart te tonen 
en moet HBC de rest van de eerste 
helft en de gehele 2e helft het doen 
met 10 speler. De toegekende vrije 
trap levert vervolgens niets op dus 
gaat de rust in met een 2-0 voor-
sprong voor Legmeervogels.

De tweede helft is een afspiege-
ling van de eerste helft. Legmeervo-
gels is de betere ploeg, blijft goed 
voetballen, is wel eens anders ge-
weest de laatste weken, en creëert 
weer kansen en kansjes. HBC komt 
er eigenlijk niet meer aan te pas. 
Dan breekt de 66ste minuut aan. 
Een aanval van Legmeervogels uit 
het boekje. De bal wordt direct ge-
speeld en HBC staat eigenlijk alleen 
maar te kijken. Een snelle combina-
tie over een 4-tal schuiven Stefan 
van Pierre, Dennis Rijnbeek Moun-
hir Ghanoun en het is dan Imad Au-
gerhion die deze fraaie aanval van 
Legmeervogels doeltreffend kan af-
sluiten 0-3. Nog vindt Legmeervo-
gels het niet genoeg. Net voor de 
middenlijn krijgt Legmeervogels een 
vrije trap te nemen. Het is Yannick 
v.d. Akker die deze vrije trap gaat 
nemen. De doelman van HBC ver-
wacht een voorzet maar Yannick v.d. 
Akker ziet hem te ver voor zijn doel 
staan en besluit dan ook het maar 
eens te proberen van deze afstand. 
De doelman van HBC is hier zo door 
verrast en ziet de bal net onder de 
lat in het doel verdwijnen; een tref-
fer om net als de nadere Legmeer-
vogels doelpunten van deze week in 
te lijsten.
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Biljarten

Kees, Frans en Marco kampioenen
De Kwakel -  Het afgelopen week-
einde werden in bar ’t Fort in De 
Kwakel de Open Kwakelse Kampi-
oenschappen gehouden in het spel-
soort libre. Deze kampioenschap-
pen worden verspeeld over drie 
poules, ingedeeld naar sterkte van 
de tegenstanders. Zo is de drempel 
laag waardoor iedere biljarter mee 
kan doen. In de weken voorafgaand 
aan de finale werd het kaf van het 
koren gescheiden. De beste 8 spe-
lers van iedere poule mochten deel-
nemen aan de finale.
In de A-poule spelen spelers met een 
gemiddelde van boven de 2.00. Het 
waren de driebanders die rijk verte-
genwoordigd waren. Bart de Bruyn 
mocht het in de eerste ronde op-
nemen tegen zijn broer Kees. Kees 
is van huis uit een pure libre spe-
ler, en Bart daarentegen een drie-
bander. Het stond dus van tevoren 
vast dat het een moeilijke partij zou 
worden voor Bart. Het duurde even 
voordat Kees in het ritme zat. Als het 
dan gaat lopen bij Kees vliegt hij van 
de ene naar de andere kant van het 
biljart. In 24 beurten had Kees zijn 
160 caramboles bij elkaar en stond 
de teller van Bart op 66. Een keurige 
overwinning dus. John van Dam be-
gon het toernooi tegen zijn teamge-
noot Henny van Doorn. Hij had het 
lastig. Maar John dacht eerst de 2 
punten en dan zien we wel verder. 
In 28 beurten was John aan het ein-
de van zijn partij. Do een illusie ar-
mer achterlatend op zijn stoel. Jan 
van Doorn hoopte de eer van de fa-
milie van Doorn in de A-poule hoog 
te houden. In zijn eerste partij tegen 
Marco van Kessel liet Jan er geen 
gras over groeien. Marco is zeker 
niet de minste biljarter die bij biljart-
vereniging ’t Fort rondloopt maar te-
gen het niveau wat Jan in zijn eer-
ste partij ten toon spreidde was hij 
niet opgewassen. Met een gemid-
delde van 7.00 zat Marco op zijn 

stoel en keek ernaar. Hij kon al-
leen maar waardering uitspreken 
voor Jan. Hans van Eijk had in Rik 
van Zanten zijn eerste tegenstander. 
Het ging lang gelijk op maar uitein-
delijk maakte Hans het verschil. In 
33 beurten had hij zijn 85 carambo-
les bij elkaar. 
Gekeken naar het niveau van ronde 
één waren Kees, John en Jan de ge-
doodverfde titelkandidaten.
John van Dam liet als eerste een 
steekje vallen van deze drie. Tegen 
Marco van Kessel kwam John er 
niet aan te pas. Hij kwam er uitein-
delijk 9 te kort. Een dure nederlaag 
zou later blijken. Jan van Doorn ver-
loor op knullige wijze in de 2e ronde 
van Rik van Zanten. 

In de kast
Zijn kampioensaspiraties konden 
dus al snel weer in de kast. Kees 
de Bruyn wist in de 5e ronde op het 
nippertje te voorkomen dat hij tegen 
zijn eerste nederlaag op liep. Het 
moest wel uit zijn tenen vandaan 
komen. Jan van Doorn had het bijna 
voor elkaar om te winnen van Kees 
maar in zijn laatste serie miste hij 
de laatste carambole. Dit gaf Kees 
de kans om zijn partij uit te maken. 
In de nabeurt tikte Jan nog wel ge-
lijk. De laatste speeldag moest dus 
de beslissing brengen. Het zou gaan 
tussen Kees de Bruyn en John van 
Dam. Kees speelde zijn een na laat-
ste partij tegen Hans van Eijk. Bei-
den spelen libre in de competitie 
waarvan Kees toch wel de sterkste 
is van de twee. Hans kwam er dan 
ook niet aan te pas. In 16 beurten 
was Kees uit. John van Dam moest 
tegen Jan van Doorn proberen het 
verschil op één punt te houden. In 
deze partij evenaarde Jan het niveau 
van zijn eerste partij. Voor John was 
er dus geen houden aan. Kansloos 
moest John de overwinning aan Jan 
laten. Zo kon het gebeuren dat Kees 

Het altijd enthousiaste en fanatieke B1-team van KDO.

Meiden KDO B1 winnen 
van koploper
De Kwakel – De handbalmeiden 
van KDO B1 hebben afgelopen zon-
dag gezorgd voor een stunt in de 
competitie. In een geweldige laat-
ste wedstrijd van het zaalseizoen 
hebben ze gewonnen van koploper 
DSOV. De tegenstander werd hier-
mee onttroond van de eerste plaats 
en hoewel KDO geen zaalkampioen 
meer kon worden, werden zij be-
kroond tot morele winnaar.
De wedstrijd was vooraf al veel be-
sproken. KDO zou ongeacht de uit-
slag derde eindigen in de competi-
tie. DSOV stond op een eerste plaats 
en bij winst van KDO waren ze ze-
ker van de kampioenstitel. Maar als 
KDO zou winnen, dan werd Vido 
kampioen. De coach van Vido be-
loofde KDO een taart als dit laat-
ste zou gebeuren. Dus stond er voor 
KDO ook nog wat op het spel.

Inzet beloond
De wedstrijd werd gekenmerkt door 
de enorme teamspirit die de B1 al 
het hele seizoen heeft. Een moeiza-
me eerste helft werd in de tweede 
helft rechtgezet door veel inzet.
Aanvallend zat alles goed in elkaar, 
maar verdedigend begon de wed-
strijd moeizaam. KDO werd verrast 

door een linkshandige hoekspeel-
ster. In de rust werd daarom een an-
dere tactiek met de hoekverdedi-
gers besproken. Dana en invalsters 
Jessica en Chantall (C1) hebben 
het de hoekspeelsters vervolgens 
zeer moeilijk gemaakt. De opbou-
wers van DSOV maakten geen ge-
bruik van de open verdediging die 
hierdoor naast de hoeken ontstond, 
dus kwamen ze niet tot scoren. Li-
sa stond als invalkeepster gewel-
dig op doel en stopte zelfs twee pe-
nalty’s. KDO bleef aanvallend goed 
draaien en kwam op voorsprong. De 
scheidsrechter floot af met een 9-11 
eindstand.

Geen bloemen, geen taart
De bloemen die klaarstonden voor 
de meiden van DSOV, verdwenen 
via de achterdeur. De meiden van 
KDO hebben niet alleen een ge-
weldige prestatie geleverd door te 
winnen van de koploper, maar ze 
hebben tegelijkertijd ook Vido een 
dienst bewezen. Coach Ruud van 
Vido was aanwezig, maar had de 
beloofde taart helaas niet meege-
nomen. De meiden hebben wel van 
een drankje van hem kunnen genie-
ten.

Driedaagse voetbalevenement bij 
voetbalvereniging Legmeervogels
Uithoorn - Onder auspiciën van De 
Wolf voetbal academie van de be-
kende ex-profvoetballer John de 
Wolf (Feyenoord) wordt bij de voet-
balvereniging Legmeervogels op 
maandag 27, dinsdag 28 en woens-
dag 29 april een driedaagsvoetbal-
evenement voor jeugdige voetbal-
lers georganiseerd. Het gaat hierbij 
om voetballers in de leeftijdsklassen 
van 6 tot en met 18 jaar. Die wor-
den voor het evenement ingedeeld 
in leeftijdsgroepen. Tijdens de voet-
baldagen krijgen de deelnemers in-
tensieve voetbaltrainingen onder 
leiding van John de Wolf en Mar-
cel Oerlemans. Laatstgenoemde is 
eveneens een ex-profvoetballer.

Tijdens de trainingen komen na een 
gedegen warming-up nagenoeg al-
le technische en tactische aspecten 
van de voetbalsport op het veld aan 
de orde. Er is zelfs een aparte kee-
perstraining die wordt gegeven door 
een keeperstrainer. De trainingen 
en tactische leermomenten staan 
op een hoog niveau. Doel is de deel-
nemers met nieuwe oefenstof meer 
voetbaltechniek bij te brengen. Ver-
der is er elke dag een voetbalquiz 
met 10 vragen waaraan leuke prij-
zen zijn verbonden. Ook is er de 
mogelijkheid om voetbal te zien via 
een dvd. Een en ander staat duide-
lijk vermeld en toegelicht op het hier 
bijgaande programmaoverzicht van 
de dagen.

Opgeven
Ouders en/of verzorgers van jeug-

dige voetballers kunnen hun pupil 
voor dit driedaagse evenement via 
een deelnameformulier opgeven, 
rechtstreeks bij v.v. Legmeervogels 
in het clubgebouw op het terrein 
aan de Randhoornweg. De wat ou-
dere voetballers kunnen dit bij be-
langstelling natuurlijk zelf doen. In-
schrijven kan men zich ook via de 
website van de club: 
www.legmeervogels.nl. 
Het voetbalevenement is niet alleen 
opgezet voor leden van v.v. Leg-
meervogels, ook voetballers van an-
dere verenigingen in de regio zijn 
van harte welkom. Wie aan dit voet-
balevenement wil deelnemen dient 
zich uiterlijk tot woensdag 15 april 
aanstaande op te geven.

Compleet voetbaltenue
De kosten van het evenement zijn 
in totaal 150 euro per deelnemer 
voor drie dagen. Dat is inclusief al-
le trainingen, (gezond) eten en drin-
ken. Bovendien krijgt elke deelne-
mer (jongen of meisje) een com-
pleet voetbaltenue ter waarde van 
225 euro. Dat bestaat uit een shirt 
met broek en kousen, een trainings-
pak en een regenjack plus een heu-
se (eigen) wedstrijd (Lotto)bal. Lot-
to is een van de sponsors van dit 
evenement. De uitrusting – die men 
ook na het voetbalevenement mag 
behouden - krijgen deelnemers uit-
sluitend als alle drie dagen aan het 
evenement wordt deelgenomen. De 
(enthousiaste) voetbaljeugd is aan 
het begin van de meivakantie drie 
dagen compleet onder de pannen. 

De voetbaldagen beginnen elke dag 
om 9.00 uur en eindigen om 17.00 
uur. Deelnemers kunnen vanaf 8.30 
uur gebracht worden, dan wel op 
eigen gelegenheid binnenkomen. 
Vanaf 17.00 uur kan iedereen weer 
worden opgehaald en/of naar huis 
gaan.

Voetbal academie
Het driedaagse voetbalevenement 
kan gezien worden als een intro-
ductie van de voetbalschool die on-
der leiding van John de Wolf aan het 
begin van het seizoen 2009/2010 bij 
v.v. Legmeervogels van start gaat. 
Het bestuur van de club gaat met 
John de Wolf een overeenkomst 
aan om deze voetbalschool samen 
met de vereniging gestalte te geven. 
Doel ervan is de voetbaljeugd de fij-
ne kneepjes van de voetbalsport bij 
te brengen. 

Volgens jeugdvoorzitter Jeroen Bru-
ning sluit de oprichting van de voet-
balschool naadloos aan bij een am-
bitieus Jeugdplan waaraan bin-
nen de vereniging momenteel 
hard wordt gewerkt. Het driedaag-
se voetbalevenement is tevens een 
trekpleister om (schoolgaande) kin-
deren meer te laten bewegen. In dit 
geval via de voetbalsport. Het sluit 
bovendien aan bij de plannen van 
de (lokale) overheid op dit gebied. 
Wat dat betreft zou een vorm van 
subsidie om een dergelijk evene-
ment jaarlijks te organiseren, uitste-
kend in deze plannen passen. Dat 
geldt overigens ook voor bepaalde 

vormen van sponsoring.
Nadere inlichtingen kunt u ook krij-
gen door te bellen met telefoon-
nummer 06-20066696. 

Verzoeken om deelname kunnen 
eveneens worden gestuurd naar De 
Wolf Voetbal academie, p/a Laan 
van Meerwijk 37, 1423 AH Uithoorn.

Programma Voetbalevenement 
De Wolf Voetbal academie

Maandag 27 april.
08.30 Vanaf dit tijdstip kunnen ou-
ders hun kinderen brengen 
09.00-10.00 Ontvangst kantine, wel-
komst woord, uitdelen trainingspak-
ket
10.00 Start training, Warming-up + 
passing
11.15 Drinkpauze (sportdrank)
11.30 Start training Rennen met de 
bal
13.00 Lunch (sportmaaltijd)
14.00 Start training Warming-
up+afschermen van de bal
15.15 Korte fruitpauze
15.30 Start training Schieten op het 
doe
17.00 Einde eerste trainingsdag
17.00-18.00 Ophalen van de kinde-
ren

Dinsdag 28 april. 
8.30 Vanaf dit tijdstip kunnen ou-
ders hun kinderen brengen
09.00-10.00 melden bij de organisa-
tie in de kantine
10.00 Start training Warming-
up+wegkoppen

11.15 Drinkpauze (sportdrank)
11.30 Start training Dribbel
13.00 Lunch (sportmaaltijd)
14.00 Start training Warming-
up+kappen binnen/buitenkant voet 
li/re.
15.15 Korte fruit pauze
15.30 Start training Een-Tweetje
17.00 Einde 2e trainingsdag
17.00-18.00 Ophalen van de kinde-
ren

Woensdag 29 april.
8.30 Vanaf dit tijdstip kunnen ou-
ders hun kinderen brengen
09.00-10.00 melden bij de organisa-
tie in de kantine
10.00 start training Warming-
up+balvasthouden (afschermen)
11.15 drinkpauze (sportdrank)
11.30 start training Ruimte creëren.

13.00 Lunch (sportmaaltijd)
14.00 start training Oog in oog met 
de keeper.
15.15 Korte fruit pauze
15.30 Start training ingooi + sprint-
training
17.00 Einde voetbalkamp
17.00-18.00 Afhalen van de kinde-
ren

* Er is tussendoor nog plaats om 
voetbal via een dvd te kijken; el-
ke dag is er een voetbalquiz van 10 
vragen met op de laatste dag een 
prijsuitreiking!!!

* Er komt een speciale keepers-
training welke de jonge keepers 
die zich aanmelden, 3 dagen lang 
voorziet van keeperstraining op het 
hoogste niveau

den in de C-poule. Onder het toe-
ziend oog van zijn vader Frans was 
de druk direct hoog. Robert ging er 
prima mee om en kon een overwin-
ning op Pieter Langelaan bijschrij-
ven. Het ging er heel spannend aan 
toe verder in deze C-poule. Doordat 
er diverse keren verrassend werd 
gewonnen van lager genoteer-
de spelers  in de ranglijst kon het 
zo zijn dat in de voorlaatste ronde 
nog 3 spelers volledig kans maakte 
op het kampioenschap. Peter Gan-
zevles had het meeste aanspraak 
op de titel. Hij had aan een remise 
genoeg tegen Gerard Schellinger-
hout. Gerard speelde echter voor-
treffelijk, terwijl bij Peter de zenu-
wen parten speelden. De anders al-
tijd trefzekere ballen draaiden er nu 
om heen. Dit koste naar later bleek 
Peter het kampioenschap. Marco 
Voorn moest van Flip Hoogervorst 
winnen om kampioen te worden in 

de C-poule. Het werd een marathon 
partij waarbij Marco Voorn, alias 
Bok, aan het langste eind trok. Hier-
door ging de beker voor het eerst in 
zijn biljartloopbaan naar Marco. De 
RDB mocht dus weer eens juichen. 
Na 2 jaren de beker niet in hun be-
zit gehad te hebben,was het nu dus 
wel weer raak. Organisator Peter 
Maijenburg kon terug kijken op een 
sportief en gezellig toernooi. Me-
de dankzij gastheer Marc Hogen-
boom en barvrouw Hennie bleef het 
nog lang gezellig na afloop. Het tri-
atlon toernooi is het volgende toer-
nooi wat op de agenda staat. Hier-
in spelen teams van drie personen 
de onderdelen driebanden, libre en 
bandstoten. De beste 8 teams van 
de voorronden gaan ook hier naar 
de finale. Je kunt je nog opgeven bij 
Martien Plasmeijer of Pieter Langel-
aan of op de website, www.bvhet-
fort.nl

al kampioen was voordat de laat-
ste ronde verspeeld was. In de laat-
ste partij speelde John tegen Kees 
dus om de eeuwige roem. Kees had 
moeite om zich nog op te laden voor 
deze partij. Hij gaf nog wel tegen-
stand aan John maar deze wist aan 
het langste eind te trekken.
Dit leverde voor John een dikver-
diende tweede plaats op. Bart de 
Bruyn wist beslag te leggen op 
plaats drie.
In de B-poule speelden de spelers 
met een gemiddelde tussen de 1.00 
en de 2.00. Hierin stonden maar 
liefst 5 finalisten die zich vorig jaar 
ook voor de finale wisten te plaat-
sen. In ronde 1 speelde Peter Ma-
ijenburg tegen Chris Draaisma. Dit 
zijn wedstrijden waarin Peter het al-
tijd moeilijk heeft. In normale doen 
moet Peter van Chris kunnen win-
nen, ditmaal waren de rollen ech-
ter omgedraaid. Een pijnlijk verlies. 
Frans van Doorn mocht beginnen 
tegen Jan Ganzevles uit Uithoorn. 
Frans, de winnaar van de voorgaan-
de 2 edities van dit kampioenschap, 
gaf in de eerste ronde meteen zijn 
visitekaartje af. Jan stond erbij en 
keek erna. Ook Kees van de Meer 
wist in de eerste ronde een prima 
resultaat neer te zetten. Tegen Henk 
van de Sluis, in de voorronden de 
beste van alle deelnemers, boekte 
Kees een solide overwinning. Huib 
Bakker speelde tegen Rob Plaisant 
van de Wal. Rob had nog wat last 
van wintersportbenen en dit speel-
de hem parten. Hij kon niet voor-
komen dat Huib Bakker met een 
overwinning van start zou gaan. De 
eerstvolgende ronden zou blijken 
dat dit kampioenschap verdeeld 
ging worden tussen drie personen. 
Frans van Doorn, Kees van de Meer 
en Peter Maijenburg. In de voorlaat-
ste ronde kon Frans van Doorn pro-
beren kampioen te worden. Hij had 
Peter Maijenburg als tegenstander. 

Beiden spelers spelen in de regulie-
re competitie bij elkaar in het team. 
De zenuwen speelden beiden par-
ten. Het was Peter Maijenburg die 
de zenuwen het meest in bedwang 
had. Met een mooie tussenserie van 
10 sloeg hij het gaatje. Frans kwam 
nog wel terug, maar het was net niet 
voldoende om Peter nog te kunnen 
achterhalen. Kees van der Meer 
won zijn partij ook tegen Huib Bak-
ker. Een ware finale was het resul-
taat. In een onderlinge ontmoeting 
tussen Frans van Doorn en Kees 
van der Meer  moest de kampioen 
te voorschijn komen. Het ging tus-
sen de beide kemphanen lang gelijk 
op. Hoogstaand was het allemaal 
niet, maar Frans sloeg met een serie 
van 6 een gaatje. Dit gaatje was vol-
doende om de partij naar zijn hand 
te zetten. Frans mocht voor de der-
de opeenvolgende keer de kampi-
oensbeker in zijn handen houden.
Kees van der Meer werd tweede en 
Peter Maijenburg werd derde.

Talent
In de C-poule, hierin spelen spe-
lers met een gemiddelde tot 1.00, 
was een groot aantal spelers van de 
RDB, dit staat voor Rosse Die Bal, 
van de woensdagavond club ver-
tegenwoordigd. Flip Hoogervorst, 
hij had het toernooi al een keer op 
zijn naam geschreven, mocht be-
ginnen tegen Maus de Vries. Flip 
had 43 beurten nodig voor zijn 35 
caramboles maar had wel zijn ver-
diende 2 punten. Peter Ganzevles, 
een aankomend talent uit de re-
gio, mocht beginnen tegen Hans 
Schockman. Beiden haalden een 
hoog niveau en de uiteindelijke re-
mise was dan ook een terechte uit-
slag. Marco Voorn opende tegen 
Gerard Schellingerhout. Marco was 
de sterkste in de derby van de RDB. 
Robert van Doorn moest proberen 
de eer van de familie hoog te hou-

Qui Vive Ma1 verliest van 
de koploper
De Kwakel - Op zaterdag 21 maart 
begon de tweede helft van de com-
petitie. Qui Vive Ma1 had inmiddels 
tegen alle teams gespeeld en nu 
stond de eerste tegenstander weer 
op het programma, namelijk Gooi-
sche Ma1.

De heenwedstrijd werd met 2-1 ge-
wonnen. Echter na dit verlies voor 
Gooische Ma1, heeft dit team geen 
wedstrijd meer verloren en waren ze 
de koploper.
Het beloofde dus een spannende 
wedstrijd te worden met goed hoc-
key. Om kwart voor drie begon de 
wedstrijd. Beide teams waren goed 
georganiseerd en speelden het 
spelletje goed.
Dit zorgde er dan ook voor dat er 
aan beide kanten, niet of nauwelijks 
kansen ontstonden. Er werd veel 
op het middenveld gehockeyd en 
de ploegen waren in evenwicht. De 
ruststand luidde dan ook 0-0. 

In de tweede helft werd er door bei-
de ploegen iets meer geforceerd, 
waardoor er een aantal kansen ont-

stond. Vooral de dames van Qui Vive 
waren gevaarlijk in de cirkel van de 
tegenstander.

Na 20 minuten in de tweede helft 
kwam Qui Vive dan ook verdiend op 
voorsprong; een vrije slag buiten de 
cirkel werd door Marijn Holman de 
cirkel in geslagen waar Dulcia Spee 
op de goede plek stond om de bal 
het doel in de tippen, 1-0. 

De dames van Qui Vive wilden ech-
ter meer en bleven veel druk op de 
Gooische houden. Vijf minuten later 
leverde dit een grotere voorsprong 
op; invalster Beaudine Zonjee kreeg 
de bal voor de keeper en wist de bal 
met haar backhand in het doel te 
werken, 2-0.

Zo leek Qui Vive 10 minuten voor 
het eind al in veilige haven. Het te-
gendeel was echter waar. De dames 
van Qui Vive verloren de organisa-
tie en de rust, waardoor Gooische in 
de laatste 10 minuten de overwin-
ning kon binnenslepen. Door twee 
strafcorners en een overtal situatie, 

kon Gooische nog drie keer scoren 
en de wedstrijd met 2-3 winnen. Dit 
was een zure appel voor de dames 
van Qui Vive die 60 minuten lang 
goed en georganiseerd hebben ge-
hockeyd. 

Volgende week staat de wedstrijd 
tegen Alkmaar Ma1 op het pro-
gramma. Hier gaan de dames van 
Qui Vive proberen om weer met een 
overwinning van het veld af te stap-
pen.  


