Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

31 maart 2010

Editie: Uithoorn

3

www.vankouwen.nl

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
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Busbaan met tunnel in aanleg
Uithoorn - Per 1 maart jl. zijn de
werkzaamheden begonnen aan de
omvorming van de oude spoorbaan
in een twee richtingen busbaan. Dit
gebeurt In opdracht van de provincie Noord-Holland die de busbaan
aanlegt vanaf het busstation aan
het Cort van der Lindenplein tot aan
de kruising bij de Legmeerdijk. De

busbaan loopt tussen de bebouwing
door van het Burgemeester Kootpark
en de Weegbree. Even voorbij de
Weegbree komt er ook een aftakking
naar Amstelveen-Westwijk. De busbaan maakt deel uit van de zogeheten Zuidtangent waarbij het tracé in
Uithoorn dwars door de drukbevolkte woonwijk Legmeer (West) wordt

aangelegd. De werkzaamheden zijn
in volle gang op de spoordijk. Onderdeel van de busbaan wordt een bustunnel onder de Zijdelweg door ter
hoogte van het autobedrijf Renault
Nieuwendijk. Ook daarvoor zijn de
werkzaamheden al duidelijk merkbaar. Funderingsspecialisten Van
‘t Hek uit Middenbeemster en Kui-

pers uit Lemmer zorgen voor de funderingen en het slaan van de damwanden langs het bustracé ter hoogte van de Zijdelweg. Bouwbedrijf
MNO Vervat uit Nieuw-Vennep, hetzelfde bedrijf dat de aansluiting van
de N201 met de A4 gaat realiseren,
is ook hier gevraagd om de bustunnel te bouwen. Als alle voorbereidingen zijn uitgevoerd wordt de tunnel
onder de Zijdelweg door geboord.
Om de busbaan te realiseren is op
de Zijdelweg bij de onderdoorgang
een bypass aangelegd voor het
doorgaande verkeer vice versa. Een
en ander brengt verkeershinder met
zich mee, zowel voor het snelverkeer
als voor fietsers en voetgangers.
Naar verwachtring zal het autoverkeer tot eind mei via de bypass over
de Zijdelweg rijden. Ter plaatse is
een 30 km zone ingesteld. Vanwege
de werkzaamheden is de fietstunnel
onder de Zijdelweg afgesloten, evenals de fietsbrug tussen de Weegbree
en het Burgemeester Kootpark. De
bustunnel wordt pal naast de fietstunnel aangelegd. Daarvoor moest
een van de zijwanden van de fietstunnel worden gesloopt.

Peutertje gewond na val
uit raam woning
Uithoorn - Vrijdagmiddag 26 maart
is een 3-jarig jongetje uit een raam
gevallen van een woning aan de
Prinses Christinalaan in Uithoorn en
daarbij mogelijk zwaargewond bij
geraakt. Direct na de melding werd

er groot alarm gegeven en werd ook
de traumahelikopter ingezet. Het
kind is met onbekend letsel naar
het ziekenhuis gebracht. Na de oorzaak stelt de politie een onderzoek
in. (foto Ronald van Doorn)

Thuiskantoor wijzigt
zaterdag openingstijden
Uithoorn - Met ingang van deze
week zijn de zaterdag openingstijden van het Postagentschap van
Thuiskantoor Uithoorn gewijzigd.
In verband met de grote toeloop op
de zaterdag is het postagentschap

voortaan open van 09.00 tot 16.00
uur op de zaterdag. In het postagentschap kunt u terecht voor TNT post
en ING zaken. De winkel is open van
09.00 tot 17.00 uur. Voor meer info
zie advertentie elders in dit blad.

Was er destijds een vooruitziende
blik geweest van de verschillende
bestuurslagen, dan zou het zinvoller zijn geweest beide tunnels in één
keer te bouwen. Was dat maar gebeurd. Had toch weer een hoop geld
gescheeld. Maar vooruitzien is helaas niet het sterkste punt van veel
gemeentelijke en provinciale bestuurders.

Kate & Go officieel in gebruik
Uithoorn - Dinsdagmiddag 23
maart is Kate & Go officieel in gebruikt gegaan. Deze speciale buurtwagen van Buurtbeheer Uithoorn is
op feestelijke wijze gepresenteerd
aan de medewerkers van Uithoorn.
Wethouder Maarten Levenbach gaf
hiervoor het startsein. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie van Buurtbeheer heeft wethouder Jeroen Verheijen de naam van de wagen bekend
gemaakt. De buurtwagen gaat nu
als Kate & Go door de straten van
Uithoorn rijden. Kate & Go zal onder
andere worden ingezet bij buurtschouwen, buurtendag, straatbarbecues en andere activiteiten in de
buurt.
Wilt u Kate & Go voor uw buurt reserveren? Neem contact op met
Buurtbeheer via tel. 0297-513111 of
buurtbeheer@uithoorn.nl

Scouting De Kwakel deelt
Riki paaspakketten uit
De Kwakel - Afgelopen week werden diverse ouderen en zieken in De
Kwakel verrast door de welpen van
de scoutinggroep ‘St. Joannes’ met
een paaspakket van de Riki Stichting.
De Zonnebloem afd. De Kwakel/

Vrouwenakker had dit jaar wederom
paaspakketten van de Riki Stichting ontvangen en om de diverse
doelgroepen met elkaar in contact
te brengen heeft de scouting deze
pakketten samen met de vrijwilligers uitgereikt.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Alarm
Centrale tel.s
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

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 dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 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
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.
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.spruit@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

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

De Algemene Hulpdienst van Uithoorn, een dienst van het Loket Wonen, Welzijn en Zorg, is op zoek naar vrijwilligers. De Algemene Hulpdienst is er voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel die bepaalde
klusjes niet (meer) zelf kunnen doen en ook niemand in de omgeving
hebben die kan helpen. Via het Loket Wonen, Welzijn en Zorg kunnen
inwoners een beroep doen op een vrijwilliger.

Wat doet een vrijwilliger van de Algemene Hulpdienst?
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A L G EMENE IN F O RMATIE

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

Enthousiaste
vrijwilligers gezocht

-

e
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bieden van hulp bij het doen van boodschappen
bieden van vervoer naar en van het ziekenhuis, huisarts
of fysiotherapeut
doen van boodschappen
klein tuinonderhoud
klusjes in- en om het huis.

Heeft u tijd en lijkt het u leuk om iets voor een ander te kunnen betekenen? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
Het Loket vindt u in het gemeentehuis van Uithoorn. Het is iedere
werkdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens zijn de medewerkers tijdens die uren telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0297-513131.

De gemeente bedankt alle medewerkers
aan Week Nederland Schoon
Van 15 t/m 20 maart is in Uithoorn
flink opgeruimd. Het was toen de
Week van Nederland Schoon en
veel scholen, groepen en verenigingen hebben hieraan meegedaan.
Er is dit jaar meer opgehaald dan vorig jaar: de actie was dus zeker geslaagd. Er zijn in het totaal 414 zakken met zwerfvuil verzameld. Niet alleen vanuit de gemeente is extra gewerkt aan opruimen ook de Provincie Noord-Holland heeft opgeruimd
langs de N201.
De gemeente bedankt in het bijzonder:
- Basisschool De Tweemaster
- Basisschool De Kajuit
- Basisschool De Dolfijn

-

Basisschool Toermalijn
Basisschool De Zon
Roei- en kanovereniging Michiel
de Ruyter
- Bewoners van Buitenhof
- Inwoners van De Kwakel
- DUS!
- Kinderboerderij De Olievaar en
de JAP
Niet alleen scholen, bewonersgroepen en verenigingen zijn bezig geweest. Ook individuele bewoners
zijn aan de slag gegaan. Bent u hierdoor enthousiast geworden en wilt u
ook in uw straat zwerfvuil opruimen?
Neemt u dan contact op met Martin
Baas of Giel Payens, telefoonnummer: 0297- 513111.

Begraafplaats Zijdelveld
geen gemeentelijk
monument

Het college van B&W heeft definitief
besloten de begraafplaats Zijdelveld
niet aan te wijzen als gemeentelijk
monument.
Het college handhaaft zijn conclusie
dat het totaalbeeld van de begraafplaats door de diverse wijzigingen
van de afgelopen decennia sterk
is aangetast. De impasse over het
beheer en behoud van de begraafplaats is slechts op te lossen door
constructief overleg tussen het kerkbestuur en de (vereniging van) nabestaanden. Een eventuele monumentenstatus lost dit probleem niet
op.
Daarnaast zijn voor een goed beheer een groot draagvlak en financiële bijdragen van een groot aantal
belanghebbenden (nabestaanden)
noodzakelijk. Het kerkbestuur biedt
bovendien nabestaanden de mogelijkheid grafrechten tot uiterlijk 2059
te verlengen.
Het college is bereid om te adviseren over een onafhankelijk voorzitter
voor het overleg van de vereniging
van nabestaanden met kerkbestuur
en bisdom. Het college is ook bereid
om een deel van de kosten voor de
inzet van een dergelijke voorzitter,
voor zijn rekening te nemen.

Achtergrond

De Terebinth Vereniging voor Funeraire Cultuur en de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld i.o. hebben gevraagd om de begraafplaats Zijdelveld aan te wijzen
als gemeentelijk monument. Zij zien
de aanwijzing tot gemeentelijk monument als een middel om de impasse tussen nabestaanden en kerkbestuur over het beheer en behoud van
de begraafplaats te doorbreken.
Deze twee verzoeken zijn behandeld conform de procedure van de
Monumentenverordening Uithoorn
1997. Op 22 december 2009 hebben burgemeester en wethouders
het voornemen uitgesproken om
de aanvragen tot het aanwijzen van
de begraafplaats Zijdelveld als gemeentelijk monument, af te wijzen.
De aanvragers, de Terebinth Vereniging voor Funeraire Cultuur en de
Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld i.o., zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op dit
voorgenomen besluit.
Op 18 februari 2010 is de Vereniging
Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld i.o. gehoord en in de gelegenheid gesteld om (aanvullende) argumenten in te brengen.
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

Wilt u graag regenwater
afkoppelen in uw tuin, maar
u weet niet hoe? Doe dan
mee aan de onderstaande
prijsvraag. Wie weet komt
TV-tuinman Rob Verlinden dan
binnenkort bij u thuis!

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

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING
GEMEENTERAAD UITHOORN OP 25 MAART 2010
Tijdens de raadsbijeenkomst hebben vier personen gebruik gemaakt van het
recht om in te spreken. De onderwerpen betroffen burgerparticipatie, stedenbouwkundig plan Hélène Swarthlaan en de evaluatie van de motie “Klad en
Plak”.

Deze hoofdprijs mag er wezen, maar de tweede
prijs is ook niet mis. Deze bestaat uit deelname aan
een minicursus tuinieren die door Rob Verlinden

De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
• de nota integrale handhaving
• het stedenbouwkundig plan Hélène Swarthlaan
• de evaluatie motie Klad en Plak
• de verordening antidiscriminatievoorziening

Wat moet u doen?
Om kans te maken op deze mooie prijzen hoeft u
alleen antwoord te geven op de onderstaande vragen:

Hoe heet het tuinprogramma op TV dat Rob Verlinden iedere zaterdag op SBS6 presenteert?

In de raadsvergadering is de heer Hazen beëdigd tot raadslid en zijn de fractie- assistenten van Dus!, Gemeentebelangen, CDA en PvdA benoemd en
beëdigd.

Wat is ongeveer het verschil in hoogte tussen het waterpeil in de Amstel en het laagste punt in Uithoorn?
2 meter

In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over de Cultuurfoto.
Gemeentebelangen heeft daarbij een amendement ingediend. Dit amendement is aangenomen met 20 stemmen voor en 1 stem tegen (Ons Uithoorn).
DUS! en Ons Uithoorn hebben ieder een motie ingediend over de Cultuurfoto. De motie van DUS is met 8 stemmen voor (DUS, Gemeentebelangen
en Ons Uithoorn) en 13 stemmen tegen verworpen (VVD, CDA en PvdA).
De motie van Ons Uithoorn is verworpen met 1 stem voor (Ons Uithoorn).

6 meter

10 meter

Maak de volgende zin af:
Mijn tuin heeft Robs tuinontwerp hard nodig omdat:

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Cultuurfoto
• Verordening naamgeving en nummering Uithoorn
• Bekrachtiging geheimhouding Hélène Swarthlaan
• Bekrachtiging geheimhouding UHC Qui-Vive
• Benoeming lid van de welstandscommissie.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 8 april 2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grifﬁe
(e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

in het gemeentehuis van Uithoorn wordt
gegeven. Hij legt daarin de basisbeginselen
uit over het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. De gemeente Uithoorn stelt
50 deelnameplekken beschikbaar. Daarnaast
zijn er als derde prijs nog 15 tuinbonnen te
winnen ter waarde van 50,- euro.

Uw naam:
Uw adres:
Uw telefoonnumer:
Uw e-mailadres:

VOOR MEER INFO
OVER DE WATERKRANT:
WWW.UITHOORN.NL

Knip deze bon uit, lever hem voor 26
16maart
april in op het gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16) of stuur hem naar:
Gemeente Uithoorn, T.a.v. prijsvraag, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Mailen mag ook, naar prijsvraag@uithoorn.nl.

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING
8 APRIL 2010
Op donderdag 8 april 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering.
De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
- rapport van de rekenkamer inzake communicatie, met presentatie
- live uitzenden van raadsvergaderingen
- bijdrage aan Hockeyclub Qui Vive
- stedenbouwkundige randvoorwaarden van de Vinckebuurt
- wijzigen indeling van de programmabegroting
Politiek Debat:
- nota integrale handhaving
- stedenbouwkundig plan Hélène Swarthlaan
- evaluatie motie “Klad en plak”
- VROM Starterslening Uithoorn en Woonfonds 2010

De agenda en de raadsvoorstellen worden op donderdag 1 april 2010 op de
website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 7 april 2010 staat de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffier van
de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail:
grifﬁe@uithoorn.nl. Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet
u zich hiervoor uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hebben
aangemeld bij de grifﬁer (per telefoon of e-mail).

Oproep aan de eigenaar
van het wit/gele bootje bij
Amsteldijk-Zuid
De eigenaar van het wit/gele polyester bootje, dat lag afgemeerd aan
de Amsteldijk-Zuid wordt verzocht contact op te nemen met de gemeentesurveillanten (0297-513111). Het bootje is verwijderd op
grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Kwartaalnieuws van de Wmo-raad
Het eerste kwartaal 2010 is achter
de rug en de Wmo-raad heeft daarin alweer drie maal vergaderd. De
vergaderingen zijn openbaar, maar
dit jaar hebben we nog geen belangstellenden gezien op de publieke tribune.

Concept advies Wmo-vervoer

In januari stond o.a. het concept advies Wmo-vervoer op de agenda. In
december 2009 heeft de werkgroep
Vervoer hieraan hard gewerkt. Belangrijke punten voor de Wmo-raad
zijn dat de gebruikers van deze vervoersvoorziening kunnen blijven
meedoen en op tijd op de plek van
bestemming zijn; dat de voorziening
betaalbaar blijft; dat je iemand mee

kunt nemen en dat er een mogelijkheid komt van een tussenstop. Hiermee wordt bedoeld dat er van huis
(A) naar een bestemming (B) gereisd wordt, vervolgens wordt doorgereisd naar een volgende bestemming (C) en hierna weer terug naar
huis (A). Op dit moment is het advies
uitgebracht en volgt de Wmo-raad
de aanbesteding van het Wmo-vervoer.

Meer contacten met achterban

Dit jaar wil de Wmo-raad de contacten met de achterban meer aandacht
geven. Een manier om dat te doen is
aanwezig zijn bij het bewonersoverleg in de wijken van Uithoorn en De
Kwakel. Het kan zijn dat het Wmo-

Nieuw middel voor
oplossen misdrijven
Vanaf deze week kan de politie mailalert in de hele regio inzetten voor
het oplossen van misdrijven. Mailalert is een getuigenoproep die via
e-mail wordt verstuurd naar mensen
die wonen of werken binnen een bepaalde straal rondom een misdrijf en
die zich voor mail-alert hebben opgegeven.
Wanneer er bijvoorbeeld een overval
of woninginbraak heeft plaatsgevonden, ontvangen alle abonnees in de
buurt een e-mail van de politie. In deze mail vertelt de politie kort wat er is
gebeurd en stelt een aantal belangrijke opsporingsvragen. Mail-alert
wordt alleen verstuurd naar mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Dus hoe meer aanmeldin-

gen, hoe groter de kans op nuttige
tips. Aanmelden kan via de website
www.depolitiezoekt.nl

Hulp bij opsporing

De informatie die in een mail-alert
wordt gevraagd kan leiden tot het
oplossen van een misdrijf. Details
waarvan de burger wellicht in eerste
instantie denkt dat ze niet belangrijk
zijn. Elke extra informatie kan net het
ontbrekende stukje van de puzzel
zijn waarmee een misdrijf wordt opgelost en de dader kan worden aangehouden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor mail-alert
via de website www.depolitiezoekt.nl

raadslid ook bewoner is van de wijk
maar dat geldt niet voor alle wijken.
Een ander middel is via de website
www.wmo.uithoorn.nl. Op deze site
kunt u bij de bladzijden van de Wmoraad terecht voor informatie over de
adviezen en de agenda en tijdstip
van de vergadering. In april zal ook
het jaarverslag 2009 daar te vinden
zijn. Het schrijven van deze kwartaalinformatie hoort ook in het plan
om de achterban meer te informeren
over het werk van de Wmo-raad.

Persoonsgebonden budget

In februari is het concept advies tarieven PGB (Persoonsgebonden
Budget) voor de hulp bij de huishouding besproken. De Wmo-raad heeft
op de voorstellen van de gemeente negatief geadviseerd. De Wmoraad vindt dat o.a. de keuzevrijheid
van de burgers niet tot zijn recht
komt. Op dit moment doet de gemeente nog verder onderzoek. Ook
dit onderwerp volgen we nauwgezet,
want zowel Wmo-vervoer als tarieven PGB stonden weer op de agenda van maart.

Nieuwe leden Wmo-raad
gezocht

Ontwikkelingen rondom de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning), kritisch volgen van het beleid
en de uitvoering daarvan door de
gemeente is interessant. Het werk
van de Wmo-raad draagt bij aan
een “leefbare samenleving”. Op dit
moment zijn we met 10 vrijwilligers.
Om het advieswerk goed te blijven
doen, zoeken we actieve, kritische
en maatschappelijk betrokken inwoners uit De Kwakel en Uithoorn
die samen met ons, aan het nieuwe
college van B en W, willen adviseren over het gemeentelijk Wmo beleid en de uitvoering hiervan. Op 14
april 10.00-12.30 is de eerstvolgende vergadering, komt u gerust een
keer luisteren vanaf de publieke tribune. Op de agenda staat het conceptadvies bij de integratienota.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Wmo-raad: wmo-raad.
uithoorn@telfort.nl of Postbus 8
1420 AA Uithoorn.

Inspraakavond aanleg
natuurvriendelijke oevers
Leopoldlaan
Op maandag 12 april vanaf 19.00 uur is in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, een inspraakbijeenkomst over het project “aanleg natuurvriendelijke oevers Leopoldlaan”. Tijdens de bijeenkomst wordt het
concept ontwerpplan gepresenteerd en besproken. Het plan ligt tot en
met maandag 12 april ter inzage in de hal van het gemeentehuis.
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Overheid beslist sneller Provincie steunt
vrijwilligerswerk
over uw aanvraag
Denkt u in aanmerking te komen
voor een subsidie? Gaat u AOW
aanvragen? Overweegt u een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen in te dienen? Wilt u
kinderbijslag ontvangen? Gaat u een
café openen en heeft u een dranken horecavergunning nodig?
In al deze gevallen moet u een aanvraag indienen bij de overheid. Vaak
is dat de gemeente, soms de provincie, het waterschap of de rijksoverheid. Nadat u de aanvraag gedaan
heeft, moet u wachten tot de overheid een beslissing genomen heeft.
Die beslissing is belangrijk voor u,
dus u wilt zo snel mogelijk weten
waar u aan toe bent.

Wet dwangsom en beroep
bij niet tijdig beslissen’

Daarom is op 1 oktober 2009 de
nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep
bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden. Deze wet versterkt uw positie wanneer de overheid niet tijdig
over uw aanvraag beslist.

Wat is ‘niet tijdig’?

Een overheid die ‘niet tijdig’ beslist,
overschrijdt de beslistermijn. Dat
kan een wettelijke termijn zijn: soms
staat in de betrokken wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er
geen wettelijke termijn is, geldt een
redelijke termijn. Wat ‘redelijk’ is,
hangt af van de soort beslissing. Dat
kan enkele weken of maanden zijn,
maar in sommige gevallen ook een
paar dagen. Het uitgangspunt is: niet
langer dan nodig is om een goede
beslissing te kunnen nemen.

Welke voordelen heeft
de wet voor u?

Verstrijkt de wettelijke of redelijke termijn toch zonder dat de overheid beslist over uw aanvraag? Dan
stuurt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft ingediend
een ingebrekestellingbrief, waarin u vraagt om een dwangsom. Een
model van deze brief is te vinden op
www.uithoorn.nl Hiermee stelt u de
overheid ‘in gebreke’. De overheid
heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:
1. De dwangsom begint
automatisch te lopen
Als u de overheid in gebreke heeft
gesteld en twee weken daarna is
er nog geen beslissing, dan heeft
u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom
loopt ten hoogste 42 dagen en
bedraagt maximaal  1.260.
2. U kunt direct beroep instellen
Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken daar-

na is er nog geen beslissing, dan
kunt u meteen beroep instellen
bij de rechter. U hoeft dus niet
meer eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het
beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen
twee weken te beslissen.

Opschorten beslistermijn

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de overheid een
weloverwogen beslissing neemt over
uw aanvraag. Daarom kan het nodig
zijn dat de overheid meer tijd krijgt
om te beslissen. In een aantal gevallen kan zij de beslistermijn verlengen. Bijvoorbeeld als het gemeentehuis is afgebrand, als de overheid
moet wachten op aanvullende informatie van u of uit het buitenland, als
de overheid zo veel informatie van u
ontvangt dat een beslissing onmogelijk binnen de beslistermijn genomen kan worden, of als u schriftelijk
instemt met de opschorting.
In de wet staat ook hoe de overheid
u moet informeren over de opschorting van de beslistermijn.

De procedure in het kort

In stappen ziet de procedure er als
volgt uit:
a. u dient een aanvraag in
b. de beslistermijn verstrijkt zonder
beslissing
c. als aanvrager stelt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft ingediend schriftelijk
in gebreke
d. twee weken verstrijken zonder
beslissing
e. de dwangsom gaat automatisch
lopen (max. 42 dagen en max.
€ 1.260) én u kunt direct beroep
instellen bij de rechter
f. als u direct beroep heeft ingesteld en de rechter verklaart het
beroep gegrond, dan moet het
bestuursorgaan alsnog binnen
twee weken beslissen.

Heeft u vragen?

Op www.minbzk.nl/dwangsom vindt
u meer informatie over de nieuwe
wet.

De provincie Noord-Holland verleent subsidie voor het werven en
behouden van mensen voor vrijwilligerswerk. Daarnaast ondersteunt
de provincie kwaliteitsverbetering
en professionalisering van vrijwilligersorganisaties. Voor beide onderdelen zijn er twee regelingen vrijwilligerswerk: op het gebied van cultuur, cultuurhistorie en lokale media
en op het gebied van sport, zorg en
welzijn. Subsidieaanvragen kunnen
worden ingediend van 1 april tot en
met 30 september 2010. Voor beide
regelingen geldt verlening op basis
van volgorde van binnenkomst.
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de
Noord-Hollandse samenleving.
Vooral de kleinere instellingen in
Noord-Holland zijn in grote mate afhankelijk van vrijwilligers. Het blijkt

steeds moeilijker om goede vrijwilligers te vinden en dit heeft gevolgen
voor de continuïteit en kwaliteit van
organisaties. De provincie zet zich
daarom in voor het versterken van
vrijwilligersorganisaties. Investeren
in de ontwikkeling betekent dan ook
investeren in de ontwikkeling van
vrijwilligers. In totaal is € 110.000
beschikbaar voor cultuur, cultuurhistorie, lokale media en € 270.000
voor sport, zorg en welzijn.

Meer weten?

Meer informatie over de regelingen
en de criteria staat op www.noordholland.nl onder: digitaal loket / subsidies / actuele subsidies. De uitvoeringsregelingen openen op 1 april
2010 en sluiten op 30 september
2010.

Ventileren en luchten
Vroeger was er automatisch veel
ventilatie via naden en kieren in huis.
Af en toe luchten was voldoende. Nu
de woningen beter zijn geïsoleerd, is
het nodig om continu te ventileren.

Wat is het verschil?

Luchten is: 5 tot 10 minuten ramen
en deuren die tegenover elkaar liggen op een kier openzetten. Hierdoor is sprake van een snelle luchtverversing. Ventileren is: voortdurend lucht verversen via raampjes,
roosters en/of mechanische afzuiging. Dit is voldoende om de gebruikelijke verontreiniging van de binnenlucht af te voeren.

Wanneer luchten en
hoe ventileren?

Luchten doe je een aantal keren per
dag òf telkens als de lucht niet zo
fris meer is, zoals bij schoonmaken,
schilderen, andere klussen in de woning, stofzuigen of koken.
Ventileren kun je het beste doen door
ramen en roosters die tegenover elkaar liggen open te zetten. Een kleine kier is dan al vaak voldoende.
Veel mensen zijn bang om kou te
vatten door tocht, maar daarvoor is
geen wetenschappelijk bewijs. Tocht

blijft wel hinderlijk. Probeer ramen of
roosters zo open te zetten dat de hinder beperkt blijft.

Mechanische afzuiging

Ook mechanische afzuiging kan zorgen voor een goede ventilatie. Mechanische afzuiging is over het algemeen aangebracht in keuken, badkamer en toilet. Ook bij mechanische
afzuiging moet buitenlucht worden
aangevoerd. Dus ook dan af en toe
roosters of raampjes openzetten.
Mechanische afzuiging heeft vaak
verschillende standen, waarbij de
laagste stand gebruikt wordt als er
niemand aanwezig is, stand 2 als er
mensen aanwezig zijn en stand 3 bij
koken, douchen en andere activiteiten waarbij verontreiniging vrijkomt.
Mechanische ventilatie moet niet
worden uitgezet.

GGD Amsterdam

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

Aanpassen drempels Prinses Christinalaan en omgeving
Op 15 december 2009 was de inspraakbijeenkomst over de geplande aanpassing van de verkeersdrempels in de Prinses Christinalaan en omgeving. Naar aanleiding
van de reacties tijdens deze bijeenkomst hebben B&W besloten om het
ontwerpplan op één punt aan te passen.

Deze aanpassing bestaat uit het
aanleggen van een betere oversteekplaats voor ﬁetsers vanuit de
Prinses Christinalaan naar het ﬁetspad aan de overkant van de Boerlagelaan. Hierdoor wordt gezorgd dat
ﬁetsers gebruik maken van dat ﬁetspad. Op 9 maart 2010 hebben B&W
besloten in te stemmen met het de-

ﬁnitief ontwerpplan, inclusief de aanpassingen. De start van de werkzaamheden is gepland vanaf mei
2010. Het inspraakverslag en het
deﬁnitief ontwerpplan kunt u vinden
op www.uithoorn.nl onder ‘plannen
en projecten / herinrichtingsplannen’
en op de website van buurtbeheer:
www.buurtbeheer.uithoorn.nl.

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 Nieuwe 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 evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
31 maart
31 maart
7 april
12 april
13 april
17 april
17 april

18 april
20 april
24 april
30 april

30 april
29 mei

13 juni
25 juni
10 juli

Paasactiviteit voor kinderen,
kinderboerderij De Olievaar, 13.30 uur (€ 2)
Afsluiting project Praktijkleren in
Scholengemeenschap Thamen, 15.00 uur
Inloopavond ‘renovatie openbaar groen’
in dorpshuis De Quakel, 19.00 uur
Inspraakbijeenkomst Aanleg natuurvriendelijke oevers
Leopoldlaan, Buurthuis Ponderosa, 19 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
Braderie in Oude Dorp
Ouderen en computers, ANBO afd. Uithoorn en
Bureau Onderwijsprojecten in winkelcentrum
Amstelplein, 11-15 uur
Duo Bilitis, zang en harp, Thamerkerk (€ 10)
Bewonersoverleg De Legmeer, steunpunt Legmeer,
19.30 uur
Recreatief volleybaltoernooi georganiseerd door
Sas’70; sporthal De Scheg, 19-23 uur
Koninginnedagfestiviteiten van 8.00-0.00 uur op
evenemententerrein in Legmeer-West, kindervrijmarkt,
optreden KNA, Oudhollands spellencircuit, kinderdisco,
Hollandse avond met Dirk Jan Deelen
Koninginnedag rond ‘ t Buurtnest, A. van Schendellaan;
vrijmarkt en Oudhollandse spelen
Bedrijvensportdag van Lionsclub Uithoorn op terrein
Poldersport, Boterdijk 91. 10-16 uur. € 650 per team;
maarten.mo@kpnplanet.nl
Timeus-toer en tandemtocht, start tussen 9 en 12 uur
bij Plux, Joh. Enschedeweg 180
Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

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

WERK IN
UITVOERING

•

LOPENDE
PROJECTEN

Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
• Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
• Herinrichting Heijermanslaan (tot
eind april 2010)
• Verleggen waterleiding langs
N201 bij Randweg; fietspad gestremd tot begin mei 2010.
Meer informatie (of uitgebreide toelichting) over de lopende projecten
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële mededelingen
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld
waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk
informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk

worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn
moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de
termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan
moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president
van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

WWW.UITHOORN.NL

TER INZAGE
Permanent
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Aanwijzen van de verbinding via de voetgangersbrug tussen de A. Verweylaan en de Heijermanslaan als onverplicht ﬁetspad, Inzageperiode t/m 14 april
2010. Nadere inlichtingen: mevrouw M.A. Vermaas, 0297-513111
- Verkeersbesluit braderieën 2010 in het Dorpscentrum te Uithoorn, inzageperiode t/m 21 april 2010. Nadere inlichtingen: mevrouw M.A. Vermaas, 0297513111
- Verzoek van Horsman en Co Vastgoed BV, Postbus 57, 2160 AB Lisse om
vergunning tot het plaatsen van een reclamebord op het perceel Noorddammerweg tegenover nummer 5. Inzageperiode: t/m 14 april 2010. Info: Afdeling
Publiekszaken, tel. 513111
- Nota Peilbeheer, inzageperiode:19 februari t/m 2 april 2010. Info: de heer M.
van Randwijk, tel: 513111

Vervolg op volgende blz.
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O ff 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 dm a k i n g e n
Vervolg op volgende blz.
Ter inzage
Tijdellijk
- Ontwerp wijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Inzageperiode: t/m 14 april 2010. Info: de heer.J.J.Vennik, tel.: 513111.
- Ontwerpvergunning Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland u.a., Legmeerdijk 313,
Aalsmeer. Verantwoordelijke instantie: Provincie Noord-Holland. Inzageperiode: t/m 15 april 2010. Info: de heer J.J.Vennik, tel.: 513111.
- Concept-Beleidsregel Maatregelen Ioaw en Ioaz 2010. Inzageperiode: t/m 9
april 2010 in het gemeentehuis van Uithoorn en Aalsmeer
- Concept-Integratienota Uithoorn 2009-2012. Inzageperiode:t/m 29 april. Info:
de heer W. Mol, tel.: 513111
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 72, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van de toegangsbrug tot het erf.
Meerwijk-Oost
- Gaastmeer 24, reguliere bouwaanvraag voor het onderheien van de achtertuin.
Meerwijk-West
- Canadese Gans en Roodhalsgans, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen
van speeltoestellen.
- Witkopeend 70, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een steiger.

KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
BESTEMMINGSPLAN 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 40, lid 3, van de bestemmingsplanvoorschriften ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna
bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
De Kwakel
- Jaagpad 6, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen en vergroten van
een aanlegsteiger.
Genoemd bouwplan ligt van 2 april t/m 13 mei 2010 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 ontheffing kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Boterdijk 182, vergunning voor het vergroten van een woning.
Beroep: t/m 12 mei 2010
- Bezworen Kerf 7, vergunning voor het plaatsen van een schuur en een kas.
Bezwaar: t/m 4 mei 2010.
- Kerklaan 22, tijdelijke vergunning aan de exploitanten van Cafetaria ’t Trefpunt
voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 24 juni 2010;
- een drank- en horecavergunning t/m 24 juni 2010.
Bezwaar t/m 7 mei 2010
- Kerklaan, vergunning aan de heer Van Slooten voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op de woensdagochtend voor de verkoop
van kaas en zuivelproducten vanaf het jaar 2010. Bezwaar t/m 3 mei 2010

-

Kerklaan, vergunning aan vishandel Kes V.O.F. voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen op de woensdagmiddag voor de
verkoop van vis en visproducten vanaf 24 maart 2010.
Bezwaar t/m 4 mei 2010
Meerwijk-Oost
- Eems 13, vergunning voor het vergroten van een woning.
Bezwaar: t/m 5 mei 2010.
Zijdelwaard
- Herman Gorterhof 152, vergunning voor het vergroten van een woning.
Beroep: t/m 12 mei 2010.
- Arthur van Schendellaan 100a, melding ontvangen van mevrouw Winter over
het organiseren van een snuffelmarkt op 30 maart 2010.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 7, tijdelijke vergunning aan de exploitanten van Bella Donna voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 24 juni 2010;
- een drank- en horeca vergunning t/m 24 juni 2010.
Bezwaar t/m 7 mei 2010
Dorpscentrum
- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan, wijzing van de vergunning voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen, op verzoek van de
heer De Witt Wijn komt de vergunning voor de donderdagmiddag te vervallen.
Bezwaar t/m 4 mei 2010
- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan V.O.F. Hau Fook voor het
innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op de zaterdagmiddag voor de verkoop van loempia’s en Chinese snacks vanaf het jaar 2010.
Bezwaar t/m 4 mei 2010
Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 180, tijdelijke vergunning aan de exploitanten van Brasserie Plux voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 30 juni 2010;
- een drank- en horeca vergunning t/m 30 juni 2010.
Bezwaar t/m 7 mei 2010

www . u i thoo r n . n l

Wij zoeken een nieuwe collega

Te koop:
Postzegelmapjes 189 st. 115
euro.
Tel. 0297-562206
Te koop:
Rose Loeki kinderfiets 12 inch
met zijwieltjes en mandje als
nw. 75 euro.
Tel. 0297-564748

Te koop:
Atag inbouw gasplaat met elektrische oven 100 euro.
Tel. 0297-567514
Te koop:
Twee fauteuils met oudrose palissander vr.pr. 350 euro. Verzilverd koffiestel 50 euro.
Tel. 0297-562433

Te koop:
Zaanse stoeltjesklok heeft poos
stilgestaan 35 euro.
Tel. 0297-565472
Te koop:
Vaatwasser Bosch 200 euro. Inbouwoven 50 euro. Gasconf.
inb. 25 euro.
Tel. 0297-565789

Te koop:
Damesfiets met extra lage instap, terugtraprem 50 euro.
Tel. 0297-563522
Te koop:
Pendule van voor de 2e Wereld
Oorlog merk Junghans i.pr.st.
met sleutel 40 euro.
Tel. 0297-530718

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in de verzekeringswereld?

De Westeinder Adviesgroep is een veelzijdig financieel dienstverlener van naam, gevestigd in
Aalsmeer. Wij hebben op dit moment een zeer interessante, uitdagende vacature voor een:

Buitendienstadviseur MKB/zakelijke markt
Uitgebreide informatie over de vacature is beschikbaar op onze website www.westeinder.nl.
Spreekt de vacature je aan, reageer dan snel!

Gratis een pak
Printerpapier
(80 grs, 500 vel)

Gratis kabaal

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:

G
R
A
T
I
S

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.

Te koop:
Z.g.a.n. GEM piano dig. WS 400
7 oct. met voetbassen ingebouwde speakers enz. 500 euro. Mobiel batterij BL-5C v.a.
7,50 euro.
Tel. 0297-892088
Te koop:
Monorekk voor motor plus koffer 40 euro. 3x straalkachel Tefal ophangen bijverwarming
v.a. 7,50 euro. Dig. kastje Caiway 40 euro. Tel. 0297-892088
Te koop:
Z.g.a.n. el. voetbubbelbad 10
euro. Philips br. beeld tv 50 euro. Skeelers mt. 34-37 7,50 euro. HP printer 15 euro. Stofzuiger 17 euro.Tel. 0297-526960
Te koop:
2x 2-zits leren bank kl. d.grn.
z.g.a.n. modern 150 euro.
Tel. 0297-565080
Te koop:
2 rotan fauteuils 35 euro p.st.
Tel. 0297-531862
Gevraagd:
Wie heeft er nog een polyester
roeiboot waar hij vanaf wil?
Tel. 0297-565544
Te koop:
Garderobekast noten nw. in
verp. 216x150x58 125 euro.
Tel. 0297-342118
Te koop:
Pendule van voor de 2e Wereld
Oorlog merk Junghans i.pr.st.
met sleutel 40 euro.
Tel. 0297-530718
Te koop:
Koga Miyata racefiets 60 cm als
nw. met toebeh. 50 euro.
Tel. 0297-565603

Bij aankoop van een originele
HP, Canon, Epson, Brother
of Lexmark Cartridge
Actie periode van 31 maart t/m 10 april

In verband met de grote toeloop op de zaterdag
is het postagentschap voortaan open
van 09.00 - 16.00 uur op de zaterdag.
In het postagentschap kunt u terecht voor
TNT post en ING zaken.
De winkel is open van 09.00 -17.00 uur
Thuiskantoor Uithoorn • Zijdelrij 8 • Uithoorn • Tel: 0297-524485
Thuiskantoor, de leukste winkel voor kantoor en thuis
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INFORMATIEF
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 werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden 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, Hofland 48,
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 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*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.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
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

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: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.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

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

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.

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

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 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist
- Thamerdal in Uithoorn, grijs/wit cyperse poes, 1 jaar oud. Haar
naam is Tinkerbel.
- Linie in De Kwakel, roodbeige poes. Haar naam is Delilah.
- Omgeving Padmosweg Wilnis, muisgrijze EKH poes. zij is schuw,
haar naam is Boef.
- Admiraal Tromplaan in Uithoorn, Noche, een zwarte kater met fel
groene ogen.

Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

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 ontwikkelingssamenwerking 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!

Honger

Goed tehuis gezocht voor
- Rood/wit gestreepte kater (Whiskas-kat).

Aanstaande zaterdag 3 april:

Kom eieren schilderen in
Winkelcentrum Zijdelwaard!
Uithoorn - Zondag 4 en maandag
5 april is het alweer Pasen! En natuurlijk besteedt de winkeliersvereniging van winkelcentrum Zijdelwaard daar ook aandacht aan.
Pasen betekent eieren eten en eieren beschilderen en dat kan op zaterdag 3 april in Winkelcentrum Zijdelwaard.
Tussen 11.00 uur en 16.00 uur kunnen alle kinderen onder leiding van
twee gezellige paashazen eieren
schilderen. De beschilderde eieren
kunnen natuurlijk mee naar huis genomen worden en, wie weet, tijdens

het paasontbijt opgegeten worden.
Kortom, samen met alle leuke en
lekkere paasaanbiedingen van de
Zijdelwaard-winkeliers is winkelen
in Zijdelwaard zaterdag 3 april extra
de moeite waard!
Extra mededeling
In verband met Goede Vrijdag zijn
de winkels in Winkelcentrum Zijdelwaard op vrijdag 2 april tot 18.00 uur
geopend. De supermarkten zijn tot
19.00 uur geopend.
Tweede paasdag 5 april is Winkelcentrum Zijdelwaard gesloten.

zORG &
DIENsTvERLENING

zwANGERsCHAP

Samenwerking de ronde venen

Gevonden
- Ondernemingsweg in Uithoorn, zwart-witte poes.
- Volkstuinen in Mijdrecht, een bruin-zwart-witte lapjespoes.
- Verhoefweg in Mijdrecht, cyperse, zwart/grijs gevlekte en
gecastreerde kat.
- Winkeldijk in Vinkeveen, grote cyperse kater met witte buik.
Niet gecastreerd.
- Spoorbaan bij de brug in De Hoef, gitzwarte kater, niet
gecastreerd.
- Bij fort in De Kwakel, cyperse poes.

vvv/ANwB

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: 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.

Stichting Ontwikkelings

Een directe confrontatie met mensonterende armoede is enorm aangrijpend.
Rondeveners waren in Kenia, Guatemala, Nepal en Tanzania en hebben
stichtingen opgericht met het doel daar de ellende te verminderen.
Particuliere initiatieven die samenwerken met - en gesteund worden door
- de Stichting Ontwikkelingssamenwerking en de gemeente De Ronde Venen.
We zijn met grote groepen mensen heel actief, doen belangrijk werk, maar
moeten helaas constateren dat het met de wereld steeds slechter gaat.
Er zijn inmiddels meer dan 1 miljard mensen die met honger naar bed gaan.
Geen schoon drinkwater hebben. Nauwelijks een dak boven hun hoofd
hebben. Moeten zien te overleven van minder dan 1 dollar per dag. Meer
dan alle inwoners van Amerika, Canada en Europa samen.
Hoe dat komt? Het heeft te maken met de wereldwijde verdeling van voedsel, macht en middelen.
Met de wereldvoedselprijzen en de afnemende investeringen in internationale landbouw. Met bezuinigingen vanwege de financiële crisis door de
welvarende landen.
Daar kunnen wij, als particulieren, niet 1,2,3 iets aan doen. Maar wel kunnen velen van ons iets aan de honger doen. Voor 20 cent per dag helpen we
iemand aan een maaltijd.
Het lukt mij persoonlijk niet om voor minder dan 1 euro een smakelijke
maaltijd te bereiden met verantwoorde en eerlijke producten. Gelukkig
hoeft dat ook niet. Wel lukt het me om per maaltijd tenminste 20 cent te besparen. En daar iets heel zinvols mee te doen.
Wilt u zoiets ook eens overwegen?
Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

Riki Stichting verrast
ouderen met paaspakket
Uithoorn- Afgelopen weken zijn
de vrijwilligers van de Zonnebloem
druk bezig geweest om namens de
Riki Stichting ouderen in Uithoorn te
verrassen met een paaspakket. De
Riki Stichting geeft met deze landelijke actie positieve aandacht aan
de oudere medemens en laat weten
dat er aan hen wordt gedacht. Extra
belangrijk rond feestdagen als Pasen wanneer iedereen met familie of

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’

vrienden bij elkaar komt. Juist dan
voelen veel ouderen zich eenzaam
en soms zelfs vergeten. Op de foto
overhandigt Yoram een paaspakket
aan mevrouw en mijnheer Boere uit
Uithoorn.

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

Voor meer informatie over het goede werk van de Riki Stichting en De
Zonnebloem zie www.rikistichting.nl
en www.zonnebloem.nl

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

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

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

Gratis ontbijtje op Paaszaterdag w.c. Amstelplein
Uithoorn – Zaterdag 3 april a.s. kun
t u gezellig komen ontbijten bij de
winkeliers van winkelcentrum Amstelplein. U wordt verwacht tussen
8 en 9 uur. Wilt u hieraan deelnemen, haal dan even een inschrijfformulier op bij een van de winkeliers, zodat ze ongeveer weten hoeveel personen er komen en wat de
wensen zijn.

Wilt u ook nog kans maken op een
leuke prijs, kom dat in nachtkleding
of als paashaas en hoe dan ook, als
het maar leuk en origineel is.
De leuks geklede gast ontvangt ook
nog eens een leuke prijs. Dus, kom
allen zaterdag naar Amstelpein en
geniet van een sfeervol, gezellig en
heerlijk ontbijtje.
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Mirande showde nieuwste
lingerie, corsetterie en
badkleding
Da Capo’s Popkoor zingt met
nieuw zangtalent in The Mix
Regio - Tientallen belangstellenden zijn zaterdag 27 maart jl. komen
luisteren naar het Miniconcert van
Da Capo’s Popkoor in The Mix. Daar
organiseerde Da Capo een Sing-inworkshop met een 50-tal deelnemers waarbij drie nummers werden
ingestudeerd, die aan het einde van
de dag gezamenlijk ten gehore werden gebracht aan familie, vrienden
en andere belangstellenden.
Het Uithoornse koor organiseert de
Sing-in-workshop jaarlijks in het kader van haar ledenwerving, maar zeker ook om zo veel mogelijk mensen
in en rond Uithoorn in aanraking te
laten komen met zang. Onder begeleiding van de vaste dirigent Floor
van Erp en arrangeur Carwin Gijsing
studeerden de koorleden met de
workshopdeelnemers drie nummers
in. Als eerste ‘After the Gold Rush’
van Neil Young , gevolgd door ‘Easy
Lover’ van Phil Collins & Philip Bailey en met het slotnummer ‘de Kapitein deel II’ van Acda en de Munnik kwam ook het Nederlandse repertoire aan bod. Het koorlid Karin
Koers had voor alle nummers een
geslaagde bijpassende choreografie voorbereid.
Aan het einde van een leuke en intensieve dag repeteren, werden de
vrienden en familie getrakteerd op
een heus miniconcert op het podium van The Mix. Da Capo’s Popkoor zong eerst een aantal nummers uit hun eigen repertoire en nodigde daarna de deelnemers uit om
gezamenlijk de drie ingestudeer-

de nummers uit te voeren. Speciaal
voor dit optreden had iedereen zich
in bruin/rood getinte kleding gestoken, wat de eenheid op het podium
alleen maar vergrootte.
Da Capo’s Popkoor: ”We zijn onder de indruk van de zangkwaliteit
van de deelnemers van de Sing-In
en hoe snel de nummers erin zaten.
Het was ontzettend leuk om met zo
veel enthousiaste mensen nummers
te zingen en het concert te geven.
Wij hopen zeker dat er een aantal
van hen bij ons koor komt zingen.”
En een van de deelnemers: “De
Sing-In is een absolute aanrader
voor iedereen die een mooie dag wil
beleven!”
De eerstvolgende grote eigen productie van Da Capo’s Popkoor zal
plaatsvinden op 9 en 10 oktober
van dit jaar in theater de Griffioen
in Amstelveen/Uilenstede. De repetities voor deze concertreeks met de
werktitel “Streetlife” zijn reeds begonnen, maar nieuwe leden kunnen
zich hier nog zeker bij aansluiten. In
het voorjaar zal ook de informatie
over de kaartverkoop via de website
bekend gemaakt worden.
Da Capo’s Popkoor heeft plaats voor
nieuwe leden in alle stemgroepen.
Naast een koor is Da Capo’s Popkoor ook een gezellige en bruisende
vereniging die naast haar jaarlijkse concerten ook veel verenigingsactiviteiten organiseert. Zo staat
het koor ieder jaar op het podium

bij de theaterfestivals in Uithoorn
en Mijdrecht. In januari jl. hebben
zij ook deelgenomen aan de korendagen in Paradiso in Amsterdam. In
het voorjaar vindt weer het traditionele jaarlijkse koor-repetitie-weekend plaats als voorbereiding op de
concerten in oktober aanstaande.
Het mag duidelijk zijn dat er tijdens
zo’n weekend naast veel repeteren
ook veel andere leuke dingen worden gedaan!
Geïnteresseerden hoeven geen zeer
ervaren zangers of zangeressen te
zijn, maar het is wel belangrijk dat
de stem en de uitstraling passen in
het koor en dat iemand met overgave zingt. Voor wie bij Da Capo’s Popkoor wil komen zingen is het mogelijk om eerst 4 repetities bij te wonen waarin men eerst de sfeer kan
proeven en het ensemble zingen
kan oefenen. Daarna volgt een auditie waarin door de dirigent en enkele auditiecommissie-leden wordt
geluisterd of de nieuwkomer in een
groepje de juiste zangpartij (sopraan, mezzo-sopraan, alt, tenor of
bas) kan zingen. Da Capo’s Popkoor
repeteert iedere donderdagavond,
behalve tijdens de schoolvakanties
van Uithoorn, in het buurthuis Ons
Streven in Amstelhoek.
Een afspraak voor het bijwonen van repetities kun je maken met Esther Visser per e-mail:
esthervis@zonnet.nl Op de website
www.popkoor.nl is nadere informatie over het koor te vinden.

Uithoorn - Zaterdag 27 maart jl.
hield Mirande Lingerie aan De
Schans 1, recht tegenover de ingang van Winkelcentrum AmstelPlein, weer haar traditionele voorjaarsmodeshow op het gebied van
lingerie, nachtkleding, badmode en
corsetterie. In drie sessies van ongeveer een uur, om 11.00, 13.00 en
15.00 uur, werd het nieuwste op dit
gebied door vier professionele mannequins geshowd, t.w. Annet, Babs,
Cynthia en Charon. Zij presenteren
de kleding al vele jaren voor Mieke
en doen dat met allure. Een en ander wordt bijgewoond door talrijke
nieuwsgierige klanten, voornamelijk
dames. Maar ook schuiven er soms
heren aan. Niet in de laatste plaats
omdat de shows de moeite van het
aanzien waard zijn. Gewoon gratis en zonder uitnodiging kan men
onder het genoegen van een hapje en een drankje kijken naar wat
er voor nieuws geshowd wordt. Uitstekend verzorgd en gepresenteerd
door Mieke Peeters-van Bunningen
zelf, Mieke beschikt over veel vakkennis. Bij de organisatie van deze modeshow werd zij ook ditmaal
weer bijgestaan door haar ploeg
enthousiaste (deels parttime) medewerksters. Zoals gebruikelijk was
het aardig vol bij Mirande waar het
altijd een hele kunst is om de kleding in een beperkte ruimte duidelijk tot uitdrukking te laten komen.
Maar dat lukt vrijwel altijd.
Shocking colours
De nieuwste collecties voor 2010

zijn inmiddels weer binnen. Die
munten uit door ‘shocking colours’,
zoals Mieke dat aangeeft, maar ook
klassiek zwart, paars en lila kleuren
zijn in de mode.
Geshowd werden nachtkleding, lingerie, corsetterie en badkleding –
waaronder bikini’s en tan-kini’s met
alle bij behorende jurkjes, jasjes, accessoires en verder toebehoren. De
collectie is heel kleurrijk, maar ook
voor hen die het liever klassiek willen houden heeft Mirande Lingerie
veel in huis. Heel leuk was de bijdrage van de tweelingmeisjes Mina
en Jana, de dochters van mannequin Babs, die bij de 25-jarige dierenspeciaalzaak Van Tol geschminkt
hun show opvoerden.
De geshowde collectie – met name de nacht- en badkleding - heeft
vaak een romantisch aanzien met
soms een exclusieve snit, maar altijd een mooie pasvorm en in een
hoogwaardige kwaliteit. Sommige
kledingstukken zijn multifunctioneel
in het gebruik. De afwerking is zoals
altijd perfect te noemen. De collectie wordt geproduceerd door fabrikanten van gerenommeerde merken
maar blijft in de meeste gevallen betaalbaar. Badkleding gaat vaak gepaard met extra aanbiedingen in de
vorm van een complete set, zoals
een gratis pareo of jasje. Veel vraag
is er ook naar ‘tan-kini’s’, een bikini
met een wat langer bovenstukje dat
naar wens op verschillende manieren kan worden gedragen.

Grotere maten en
prothesekleding
Mirande Lingerie onderscheidt zich
omdat zij nagenoeg in alle maten
kan voorzien, van pak weg een maa
tje extra klein tot extra groot. Men
biedt naast het nieuwste op het gebied van badmode, nachtkleding,
lingerie en corsetterie voor dames,
tevens een omvangrijk assortiment
herenondergoed en ondergoed voor
kinderen, zowel jongens als meisjes. Bovendien bad- en strandkleding voor deze doelgroepen. Als
één van de weinige zaken in de regio heeft Mirande zich bovendien
gespecialiseerd in lingerie en badkleding waaraan een prothese ten
grondslag ligt. Al met al gaat het om
kleding van bekende merken in het
middensegment en de wat hogere
prijsklassen. Heel prettig is dat de
rijpere vrouw bij Mirande een uitzonderlijke keuze heeft uit de wat
grotere maten. Ook die werden geshowd tijdens de modeshows.
De service die Mirande Lingerie
biedt staat op een hoog peil. Als u
vooraf even belt (0297-564106) of
het artikel binnen handbereik is,
maakt dat de beantwoording wel zo
gemakkelijk. Bij Mirande wordt men
professioneel en met veel vakkennis
in een informele sfeer geholpen. Dat
zijn vaste kenmerken die een positieve indruk achterlaten, evenals dat
bij de interessante modeshows het
geval is! Openingstijden: di t/m vrij
van 9.00 tot 17.30 uur en za van 9.00
tot 16.00 uur. Mirande neemt geen
deel aan de koopavond.

Klinkenberg Meubelen Amstelhoek opent ‘Happy Home’
Amstelhoek - Komende zaterdag 3
april opent Klinkenberg Meubelen
in Amstelhoek een nieuwe afdeling:
Happy Home!
Een nieuwe loot aan de stam van
deze bij velen bekende meubelzaak
die al meer dan 70 jaar aan de Amstelkade is gevestigd.
Ooit begonnen als een meubelfabriek is het familiebedrijf vandaag
de dag uitgegroeid tot een aanbieder van een breed assortiment
meubel- en woonaccessoires. Liefst
4.000 vierkant meter showroom is
ingericht met vele woonstijlen die
elke bezoeker wel zal aanspreken.

Bij Klinkenberg Meubelen staan
een goede prijs/kwaliteitsverhouding, persoonlijke aandacht en service hoog in het vaandel.
Happy Home
Happy Home is een afdeling waar
u lifestylemeubelen kunt bekijken
en de nieuwste trends op woongebied tegenkomt. Het geheel is ‘aangekleed’ met passende verlichting,
karpetten en de nodige woonaccessoires. Dat alles is omlijst met een
huiselijke sfeer waarin eenieder zich
happy voelt. Kortom, écht Happy
Home! Naast de al aanwezige brede

collectie lifestylemeubelen en kasten voor modern en eigentijds wonen, biedt dit concept een prachtige
aanvulling op het geheel.
En wat meer is, op de gehele Happy Home collectie geeft Klinkenberg
Meubelen bij aankoop op haar toch
al scherpe prijzen 10 procent extra
introductiekorting! Deze actie is geldig van 3 tot en met 17 april.
Klinkenberg Meubelen nodigt u uit
eens vrijblijvend binnen te lopen om
kennis te maken met het brede aanbod aan meubels, kasten en woondecoraties. U zult er geen spijt van
krijgen!

Eerste prijs voor leerlingen
van Dance Centre Jolanda
van Beek
Uithoorn - Selectie 2 van Dance
Centre Jolanda van Beek heeft onder de naam ‘Free Spirit’ afgelopen
zondag meegedaan aan Dance Experience in Theater de Meerse in
Hoofddorp. In de categorie all stylez
t/m 12 jaar wisten zij de eerste prijs
te bemachtigen! Met een heel stoer
nummer gemaakt door Maaike van
Agteren heeft deze talentvolle jonge
groep de jury duidelijk kunnen overtuigen dat zij de beste waren.
Danielle van Beek heeft week in
week uit met deze groep getraind
om dit niveau te behalen. ‘‘ ’Cleanen’,
zoals wij dat noemen, is een zware
en vooral vaak ‘saaie’ klus voor kinderen maar wel heel erg nodig om

een dans steeds mooier, beter en
vooral strakker te dansen. Werken
aan uitstraling, kracht, uithoudingsvermogen en gelijkheid is essentieel
voor een danseres. Niet snel tevreden zijn met hoe je het doet hoort
daar ook bij. Deze meiden van selectie 2 zijn heel talentvol en gelukkig zeer bereid om hard te werken en dat hebben we dan ook gedaan. Steeds weer overnieuw, stukje voor stukje een dans uitpluizen
en verbeteren heeft veel van ze gevraagd maar ze nu dus ook duidelijk een stuk verder gebracht. Door
het winnen van deze prijs hebben
ze nog meer zin gekregen om zichzelf te verbeteren! Uiteraard krijgen

ze ook steeds meer toneelervaring
door hun diverse optredens en daar
leren ze ook heel veel van. Volgende
keer gaan we met meer groepen inschrijven voor dit soort wedstrijden.
Ook selectie 1 (7-9 jaar) en bv selectie 4a (16+) zijn hele leuke groepen
hiervoor. Nu focussen we weer op
de SprookjesDroom op 3 april a.s.,
de finale van de Fame danswedstrijd
op 24 april en uiteraard de leerlingenvoorstelling op 20 juni a.s. in
Studio 21 in Hilversum. Uiteraard laten de meiden tijdens dit spektakel
naast musical, klassiek en show ook
hun winnende nummer zien!”
Voor meer informatie kijk op
www.dancecentrejolandavanbeek.nl

AH Jos van den Berg blijft
prijzen weggeven
Uithoorn - De rage van het sparen
van voetbalplaatjes is weer voorbij.
Dit tot teleurstelling van de jeugd
die deze actie eigenlijk wel veel langer zou willen laten duren. ‘Lekker
is echter maar een vinger lang’, zoals het gezegde luidt. De actie was
weer een groot succes. Meestal
knoopt AH Jos van den Berg daar
nog zelf leuke dingen voor de kinderen aan vast. Dat moet je waarderen! Zoals gratis voetballen en voetbaltenues, bestaande uit een shirtje,
broek en kousen van een willekeurig
gekozen lievelingsclub. En dan hoeft
men zich niet af te vragen welke dat
voor ‘Suarezjes in de dop’ is in deze
contreien: Ajax natuurlijk.
Bij AH Jos van den Berg konden
klanten tijdens de actie hun aankoopbonnen in een grote bak deponeren. Daarmee maakten zij kans
op het winnen van een fraaie leren
wedstrijdvoetbal of een voetbaltenue. Om kort te gaan, uit de zeer
volle bak had teamleider Gertjan
Roeleveld de prijswinnaars voor een
voetbal getrokken en die al overhandigd. Vervolgens drie prijswinnaars
voor het voetbaltenue van Ajax.
Van hen werd eerst de kledingmaat
opgevraagd, waarna de tenues bij
de club werden ingekocht. “Dat
viel even tegen, want uitsluitend
de shirtjes waren er, maar de broeken en kousen waren nog niet leverbaar,” hield Gertjan het bij elkaar
gekomen gezelschap in de bedrijfskantine voor. “Jammer, maar het is
niet anders. Daarom hebben we bij
de shirtjes een cadeaubon gedaan.

Gertjan Roeleveld ‘showt’ (v.l.n.r.) prijswinnaars Guido, Thomas en Camiel in
het Ajax-shirt
Eventueel kan men zelf de voetbaluitrusting completeren.”
Het zij zo. De prijswinnaars waren al
lang blij met hun prijs. Dat zijn geworden Camiel Schouten uit Amstelhoek, Guido Smit uit De Kwakel
en Thomas Peper uit Wilnis. Prijs-

winnaars passen een felicitatie en
AH Jos van den Berg kan terugzien
op een geslaagde voetbalplaatjesactie. Op naar het volgende evenement. Dat is de knutselmiddag op
21 april! Wat dat inhoudt wordt later
toegelicht in deze krant.
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Samenwerking kinderdagverblijf Simba en
Praktijkschool De Linie
te is om alle ouders en meekomende broertjes, zusjes te vragen om bij
halen en brengen het oversloffen
over de schoenen aan te trekken.
Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat straatvuil mee naar binnen
komt. Voorheen maakte de leidsters
de oversloffen zelf, omdat zij niet zo
tevreden zijn met de bekende blauwe plastic hoesjes die je ook wel bij
zwembaden ziet.

Uithoorn - Op het dagverblijf Simba waar veel kinderen spelen gelden ander normen voor hygiëne dan thuis. Omdat kleine kinde-

ren veel op de grond spelen en kruipen is het belangrijk om die grond
zo schoon mogelijk te houden. Vandaar dat het bij Simba de gewoon-

Een van de leidsters: “Doordat een
moeder die bij ons haar kind brengt,
werkzaam is op een praktijkschool
bracht zij ons op het idee om deze
klus uit te besteden aan de praktijkschool de Linie in Hoofddorp. Zij
hebben in de praktische lessen voor
ons dagverblijf nieuwe sloffen genaaid. Donderdag 25 maart hebben
ze die gebracht en hebben we de
leerlingen op Simba rondgeleid.
Zo konden we ze laten zien waar en
waarom de sloffen worden gebruikt
en konden wij ze trakteren op koffie
met wat lekkers voor hun inzet.”

SBBU: ’Werken aan
beveiliging stopt nooit’
Uithoorn - Op 25 maart werd het 3e
SBBU Event gehouden. Plaats van
handeling was het gebouw van de
Vakantiemakelaar. Dit evenement
wordt samen met een bedrijvenmarkt door de SBBU (Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn) georganiseerd voor alle ondernemers uit
Uithoorn en De Kwakel. In zijn inleiding gaf de voorzitter van de SBBU,
Chris van Zantwijk, aan dat collectieve beveiliging een belangrijke bijdrage levert aan het ondernemersklimaat in Uithoorn. “Helaas”, zo
stelde hij, “is momenteel de criminaliteit hoog. Hier moeten wij ons als
ondernemers bij voortduring tegen
beschermen. En als collectief gaat
dat nu eenmaal het best.”
Wethouder Jeroen Verheijen gaf in
zijn voordracht aan dat er bij de gemeente veel aan gelegen is om ondernemen in Uithoorn zo veel mogelijk te stimuleren. Onlangs is er een
subsidie verstrekt aan de gemeente ter stimulering van ‘het ondernemen’ in Uithoorn. Het streven is om
Uithoorn voor ondernemers te maken tot de Parel aan de Amstel.

Bestuurslid Arjan de Roos vertelde
onder meer dat de SBBU nog altijd
in ledental stijgt. Vreemd genoeg is
de deelname in De Kwakel nog altijd beperkt. Beveiliging van panden
en inventaris van ondernemers blijft
noodzakelijk. “Werken aan beveiliging stopt nooit,” zo merkte hij op.
“Helaas geven de politiecijfers aan
dat er in 2009 bij bedrijven meer is
ingebroken dan in de jaren daarvoor. Collectief beveiligen is een
middel om dit tegen te werken.”

duurzaamheid te nemen door hun
afval verder te scheiden en zodoende naar 100% recycling te streven.
Kostenbesparingen van 10-30% zijn
niet ondenkbaar.

Meer dan beveiligen alléén
De SBBU is in 2006 begonnen met
collectief beveiligen. Momenteel
kijkt deze stichting ook naar andere
collectieve initiatieven zoals afvalinzameling, verbetering van de bereikbaarheid van ondernemingen,
het verbeteren van de bekendheid
van ondernemers en de communicatie met de gemeente. Collectieve afvalinzameling lijkt goede mogelijkheden te hebben. Veel ondernemers schijnen nu nog zeer veel
te betalen voor hun afval. De mogelijkheid doet zich voor om samen
als ondernemers een stap richting

Oscar Tieman van VMB Security &
Services memoreerde wat zij het afgelopen jaar als beveiligingsfirma
hebben waargenomen en hoe zij
gehandeld hebben. Ook VMB ziet
een toename aan criminele activiteiten bij bedrijven. Opvallend is dat
het aantal incidenten bij SBBU-leden laag is ten opzichte van de politiecijfers. Een positief geluid.
Tot slot, maar niet in de laatste plaats,
konden ondernemers tijdens de
presentatie van Nico Theuns van de
Brandweer Uithoorn kennis opdoen
waar zij als ondernemer aan moeten
denken als het gaat om brandveiligheid. “Een brand kan soms 7 jaar later nog effecten hebben op de bedrijfsvoering. Ja, bedrijven kunnen
alsnog omvallen door het abrupte
verlies aan klanten.” Aldus Theuns.

Voor de bereikbaarheid van het industrieterrein met het openbaar vervoer is contact gezocht met Connexxion. Momenteel zijn veel bedrijven slecht bereikbaar. In de toekomst moet dat veranderen, hier zal
de SBBU zich voor inzetten.

Bedrijvenmarkt
Na de verschillende voordrachten
werd de bedrijvenmarkt geopend
en konden de verschillende ondernemers hun producten en diensten
demonstreren. Hiervan werd volop
gebruik gemaakt. De organisatie gaf
aan dat er een verdubbeling van tafels was ten opzichte van vorig jaar.
Ook was het bezoekersaantal hoger
dan de vorige editie. Parallel aan de
bedrijvenmarkt was er een informele borrel voor alle bezoekers. Hier
kon uitgebreid nagepraat worden
over ondernemen in Uithoorn.

Sfeervolle streekderby tussen KDO en
RKAV eindigt onbeslist
De Kwakel - Afgelopen zondag
speelde KDO 1 thuis tegen buurtgenoot RKAV 1 voor een zo hoog mogelijke klassering in de vierde klasse E. KDO, de ploeg die de afgelopen vier wedstrijden wist te winnen,
startte de wedstrijd vol vertrouwen
en kon deze middag alleen niet beschikken over de ten onrechte geschorste rechtsback Frank Hogerwerf.
De start van de wedstrijd was
spraakmakend, want na twee minuten kwamen de Kwakelaars uit
een penalty al op voorsprong. Linkerspits Joeri Stange werd onderuit gehaald in het zestienmetergebied en rechtshalf Patrick Schijff benutte deze terechte strafschop met
verve en zorgde voor een 1-0 voorsprong voor de Kwakelaars. Echter
kon KDO deze voorsprong niet lang
vasthouden, want één minuut na de
openingsgoal stonden beide ploegen alweer op gelijke hoogte. Opnieuw wees de scheidsrechter terecht naar de stip en wist RKAVmiddenvelder Eric Jansen vanaf elf
meter de 1-1 aan te tekenen.
In het verloop van de eerste helft
was RKAV de beter voetballende ploeg, maar de Kwakelaars bleven overeind door een gezonde dosis strijd die tentoon werd gespreid
door elke KDO-er. Toch kon RKAV
met een heerlijk gevoel de rust be-

reiken door een prima goal van
RKAV-spits Martin Bax. Bax, passeerde in de 44e minuut op snelheid
de Kwakelse verdediging en schoof
de bal fraai achter KDO-doelman
Peter Onderwater, 1-2.
Met een zichtbaar teleurgesteld gevoel ging KDO de rust in en in de
tweede helft begonnen de Kwakelaars furieus. In de 48e minuut leidde dit ook tot de zo felbegeerde gelijkmaker. Uit een goedgenomen
vrije trap van Bart-Jan van der Jagt kopte verdediger Rainier Onderwater keurig de 2-2 tegen de touwen. Een grote ontlading van KDO
was het gevolg en het geloof op een
goed resultaat nam alleen maar toe
bij de Kwakelaars.
KDO was in de tweede helft de betere ploeg en maakte aanspraak
op de overwinning. RKAV, nauwelijks gevaarlijk in de tweede helft,
mocht blij zijn dat Joeri Stange, invaller Rick Kruit en Patrick Schijff
het geluk niet op hun zijde hadden,
want anders hadden de Aalsmeerders allang tegen een achterstand
aangelopen. Door het missen van
de kansen van KDO bleef ook RKAV
nog aanspraak maken op de overwinning. In de laatste vijf minuten
waren RKAV-aanvallers Edwin van
Maris en Martin Bax dichtbij de 2-3,
maar ook zij konden het verschil uiteindelijk niet maken.

Na ruim negentig minuten spelen
konden beide ploegen tevreden zijn
met de puntendeling in de streekderby. KDO kan met een goed gevoel terugkijken op de wedstrijd
tegen RKAV. Met nog twee wedstrijden meer te spelen dan nummer drie RKAV is het verschil tussen beide ploegen drie punten in
het voordeel van de Aalsmeerders.
Mocht KDO de inhaalwedstrijden in
het Paasweekeinde tegen Sporting
Noord en Buitenveldert goed weten
af te sluiten, dan kunnen de Kwakelaars de aansluiting vinden met
de bovenste ploegen in het klassement.
Aanstaande zaterdag (paaszaterdag) speelt KDO 1 uit om 15.30
uur in Amsterdam tegen Sporting
Noord. Op tweede paasdag spelen
de Kwakelaars om 14.30 uur thuis
tegen Buitenveldert. KDO vertrouwt
ook in deze wedstrijden op uw voorwaardelijke steun!
Inzameling goede doelenactie
De selectiespelers van KDO
hebben afgelopen zondag rondom
de wedstrijden tegen RKAV 1 en
2 geld ingezameld voor de goede
doelen, te weten het Ronald
McDonalds Kinderfonds en
Zonnebloem De Kwakel. Er werd
een blinde poule voor de wedstrijd
KDO 1-RKAV 1 opgestart en

Spetterend jubileumconcert Pieces of Passion

Uithoorn - Het koor Passion heeft
op zaterdagavond 27 maart een
spetterend jubileumconcert gegeven aan een uitverkochte zaal in
Theater Griffioen in Amstelveen. De
bezoekers van Pieces of Passion waren zeer enthousiast. “Ik had Passion nog nooit zien optreden, maar dit
was boven al mijn verwachtingen. Ik
heb genoten van het optreden en
het was een fantastische avond.” Aldus een bezoeker van het concert.

Pieces of Passion
Passion heeft muziek uit de hele wereld ten gehore gebracht. Van

een speciale medley van de allereerste new age muziek samen met
oud-leden tot Afrikaanse tonen en
Franse chansons. Het avondvullende programma onder leiding van dirigent Rutger van Leyden werd afgewisseld met bijzondere gastoptredens, van Dance Centre Jolanda
van Beek, Jembeegroep Massongo
en soliste Laura Schoegje. De choreografie en de bijzondere kleding
zorgden voor een extra dimensie
aan de passie van het koor. De voorzitter van Passion, Jip van der Valk,
vertelt: “Het concert vloog voorbij en
het enthousiasme van het publiek

aan het eind van de voorstelling bezorgde me kippenvel.”
Meer informatie
Passion gaat starten met een nieuw
repertoire voor een volgend concert
en is weer op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. De leden variëren
in leeftijd van 30 tot 60 jaar en komen uit de gehele regio.
Voor meer informatie kijk op
www.passionkoor.nl.
Wil je een keer een repetitie meedoen of bekijken, neem dan contact
op via
passioninfo@passionkoor.nl.

Qui Vive Jongens A1
verliest nipt
Uithoorn - Voor de derde achtereenvolgende keer verloor Qui Vive
JA1 met het kleinst mogelijke verschil een thuiswedstrijd in de interdistrictscompetitie. Gooische ging
afgelopen zaterdag dankzij een 34 overwinning met de punten naar
huis. Zuur was de manier waarop: in
twintig minuten scoorden de gasten
uit strafcorners vier keer en bogen
daarmee een 3-0 achterstand om in
een overwinning. Positief is de ontwikkeling van de Uithoornse hockeyers, die de vorige wedstrijd tegen Gooische met 8-2 verloren. Zaterdag staat de inhaalwedstijd tegen
Stichtse op het programma.
Qui Vive JA1 ging na een goede trainingsweek gemotiveerd het veld op
in de race naar een betere klassering en begon aanvallend. Toch was
de eerste kans voor Gooische, na
een fout in de verdediging van het
team van co-sponsor Hortève Breeding, maar dat verscherpte de concentratie aan de Uithoornse kant.

tie de basis voor een dubbele ééntwee met collegaspits Tom Gunther,
waaruit Wilmink zelf kon scoren: 20. Qui Vive bleek fitter dan Gooische, dat nog wel een keer de paal
vond en technisch iets meer in huis
had. Keeper Kaas hield koelbloedig
zijn doel schoon en de 2-0 ruststand
was de overwinning van een sterker
collectief.
Omslag
Snel na de hervatting benutte
Gunther een strafcormer, waardoor
Qui Vive een riante voorsprong van
3-0 kreeg. Maar in het team sloop
onrust, te gehaast werd naar de
aanval geschakeld waar individualistisch spel leidde tot onnodig balverlies. Gooische benutte de ruimte die hierdoor ontstond door in
een hogere versnelling te spelen
en dwong hiermee in twintig minuten verschillende strafcorners af, die

overigens wel erg makkelijk door
de scheidsrechter werden gegeven.
Hieruit scoorde Gooische vier keer,
de nummers 1, 3 en 4 op exact dezelfde manier met een lage sleeppush en de tweede treffer uit een
rebound. Waar de verdediging van
Qui Vive in voorgaande wedstrijden
weinig corners weggaf, gingen het
ABNAmro-team dit keer in de fout
en had bovendien geen antwoord
op steeds dezelfde variant.
In het slotoffensief kreeg Qui Vive
nog enkele scoringskansen en zelfs
een strafcorner in de laatste minuut.
Qui Vive miste echter het raffinement, de routine en de killersmentaliteit waarover Gooische wel bleek
te beschikken. Dat het team sprongen vooruit heeft gemaakt en aantoont dat van alle tegenstanders in
de zware competitie kan worden
gewonnen, geeft hopelijk zaterdag
uit tegen Stichtse extra motivatie.

Sterke eerste helft
Met het vorderen van de speeltijd
werd Qui Vive sterker en kreeg de
voorhoede mogelijkheden en kleine kansen. Maar er was veel balverlies, ook bij Gooische. Na een kwartier profiteerde Tom Gunther hiervan en prikte de 1-0 op het scorebord. Na een half uur legde Casper
Wilimink met een slimme intercepeen collecte georganiseerd, wat
in totaal 3.100,- op zou leveren.
Een anonieme geldschieter
verdubbelde de opgehaalde 775,waarna Wim van Diemen dit
bedrag nogmaals verdubbelde,
wat uiteindelijk leidde tot een
schitterende opbrengst van 3.100,. Via deze weg wil de KDO-selectie
alle gulle gevers bedanken voor
zijn/haar gift en vertrouwen het
Ronald McDonalds Kinderfonds en
Zonnebloem De Kwakel erop dat
zij met dit grote bedrag een goede
dienst kunnen betekenen aan de
maatschappelijke samenleving.
Ook KDO 2 speelde afgelopen zondag tegen RKAV, ditmaal het tweede team. In de eerste helft was KDO
heer en meester en kon de rust tegemoet zien met een verdiende 51 voorsprong. Door drie goals en
twee assists van Jean-Paul Verbruggen scoorden de Kwakelaars maar
liefst vijf keer. De overige doelpuntenmakers voor KDO 2 waren Rick
ten Brink en Patrick den Haan.
In de tweede helft zakte KDO 2 behoorlijk in en mocht uiteindelijk blij
zijn dat ze de volle drie punten in De
Kwakel wisten te houden. Het werd
5-4 voor KDO en na drie wedstrijden zonder overwinning, leidde dit
tot een volle grote vreugde uitbarsting voor KDO 2. De komende weken kan KDO opnieuw goede zaken
doen in de strijd om een hoge klassering in de derde klasse als er aangetreden zal worden tegen Hillegom
2 en CTO’70 2.

Tweedehandskinderkledingen speelgoedbeurs
Uithoorn - Wegens een groot succes wordt er op 10 april a.s. voor de
2e keer een 2e handskinderkledingen speelgoedbeurs georganiseerd
in de Sporthal De Scheg, Arthur van
Schendellaan 100A te Uithoorn.
Hier kunt u voor een klein prijsje kleding en speelgoed kopen en
verkopen. Je vindt er echt van alles.

Kleding in maat 56 tot en met maat
176. Ook regenlaarzen, slofjes, badjassen, diverse speelgoed voor groot
en klein, te veel om op te noemen.
Kom eens snuffelen zou ik zeggen.
Toegang is gratis en de zaal is open
van 9.30 uur tot 11.30 uur.
INFO: plunjebeurs@gmail.com

Bewonersoverleg
Thamerdal vergadert
Uithoorn - Het Bewonersoverleg Thamerdal komt weer bijeen
op dinsdagavond 6 april om 20.00
uur in de Ponderosa. Op de agenda
staan o.a. ideeën voor de besteding
van het buurtbudget, herinrichting

busstation, en diverse onderwerpen
over de leefbaarheid in de buurt.
Iedere bewoner is van harte welkom
en kan aan het begin van de bijeenkomst onderwerpen aandragen ter
bespreking.
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Fred Schot Zeilmakers gaat Zeilmakerij Voor De Wind voortzetten

‘Het is een prachtvak, maar
het is tijd voor andere dingen’

V.l.n.r.:Jasper Buffing, Wim Meijers en Theo Baas ondertekenen het sponsorcontract.

Samenwerking van
Rabobank en Toneelgroep
Maskerade voortgezet
Uithoorn - Dat het goed gaat met
Toneelgroep Maskerade werd nogmaals duidelijk toen Wim Meijers,
kantoordirecteur van de Rabobank
in Uithoorn, het sponsorcontract
kwam tekenen tijdens een repetitie
van de toneelgroep. Rabobank Regio Schiphol en Toneelgroep Maskerade werken al 3 jaar intensief samen en hier komen nu dan nog 3
jaar bij.
De samenwerking is in eerste instantie begonnen op financieel vlak,

maar in de loop van de tijd bleek dat
Toneelgroep Maskerade en de Rabobank veel meer voor elkaar konden betekenen. Zo hebben ze samen speciaal voor de Rabobank-leden een exclusieve voorstelling verzorgd, iets wat voor de toekomst zeker voor herhaling vatbaar is.
“Maskerade verzorgt theater op
een hoogstaand niveau en daar wil
de Rabobank zich graag mee verbinden”, aldus Wim Meijers van de
Rabobank. Jasper Buffing en Theo

Baas, beiden bestuursleden van
Maskerade, zijn behoorlijk in de
nopjes met deze verlenging van
de samenwerking. ‘Je zag de bui al
hangen, banken vallen om en sponsoring wordt geschrapt, gelukkig bij
de Rabobank niet”, zei de penningmeester van Maskerade, Theo Baas.
Jasper Buffing: “een steady bank
werkt samen met een steady toneelgroep” en onder luid applaus van alle leden werd de samenwerking beklonken.

Feestelijke palmpaasoptocht
trekt door Uithoorn
Uithoorn - Een flinke stoet van kinderen en ouders, getooid met prachtig versierde palmpaasstokken, trok
afgelopen zondag door Uithoorn om
de intocht van Jezus in Jeruzalem te
vieren. Afkomstig van de R.-K. Emmaüsparochie en de Protestantse
Gemeente De Schutse, en voorafgegaan door een prachtig draaiorgel, lieten de kinderen zien dat samen geloven wel degelijk een absoluut feest kan zijn.
Het bleef gelukkig droog afgelopen
zondag, ondanks de grijze hemel.
Nadat de kinderen eerst in hun eigen kerk waren binnengetrokken, in

het geval van de Emmaüsparochie
na de palmtakwijding door pastor
Mascini in de open lucht, kwamen
ze op het Potgieterplein bij elkaar
om hun optocht te beginnen. Voorafgegaan door draaiorgel “Columbus” uit Rotterdam trok de stoet via
de Guido Gezellelaan, de Bilderdijklaan, de Constantijn Huijgenslaan,
de Tesselschadelaan naar de Joost
van de Vondellaan. Een laatst bochtje naar de Valeriuslaan bracht de
optocht tot aan de voordeur van de
Karel van Manderhof, waar ze door
de bewoners enthousiast op koffie
en limonade werden onthaald.

De kinderen deelden hun palmpaasstokken en andere attenties uit aan
de ouderen van het hof, die dankbaar in ontvangst werden genomen.
Ouderen, die om gezondheidsredenen niet beneden in het atrium konden zijn werden niet vergeten en
kregen in hun woning bezoek van
de kinderen. In een gemoedelijke
sfeer stonden jong en oud zo door
elkaar. Tot het moment daar was
om, wederom voorafgegaan door de
“Columbus”, terug te keren naar het
vertrekpunt bij de Burght. Dat was
het einde van een feest voor jong
en oud.

Regio - Wanneer je de loods van
Zeilmakerij Voor De Wind uit Leimuiden binnenstapt proef je direct
de romantiek van het zeilmakersvak.
Links en rechts vind je rollen zeil en
doek, je ruikt bij wijze van spreken
het touw. Gereedschap en klossen
garen slingeren overal rond. Het is
de georganiseerde chaos die hoort
bij een nostalgisch bedrijf als dit.
Je voelt aan alles dat dit een plek
is waar echt gewerkt wordt. En hard
ook.
‘We begonnen ooit in een koeienstal’, vertelt Arie Zethof, een van de
twee eigenaren met een grote glimlach. ‘Die stond min of meer op de
plek waar nu deze loods staat’, valt
zijn compagnon Paul Böschen hem
bij. ‘Tussen de kassen en de wilde
paarden. Als klanten ons kwamen
bezoeken legden we een plank over
een sloot, zodat ze bij ons konden
komen.’
Beide heren vertellen met gepaste
genegenheid over het ontstaan en
de snelle groei van Voor De Wind
en het mooie zeilmakersvak. ‘Deze loods hebben we uiteindelijk
zelf gebouwd. Zo tussen de klussen door.’
Een begrip
Paul en Arie begonnen rond hun 15e
bij zeilmakerij Kersken in Aalsmeer.
Daar hebben zij het vak geleerd.
‘Langzaamaan gingen we in de
avonduren wat klusjes voor onszelf
doen in het voorjaar.’
Dat ging uiteindelijk zo goed dat
Zethof en Böschen in 1967 uiteindelijk besloten voor zichzelf te beginnen.
‘
In het begin moesten we echt achter het werk aan. Maar het ging al
snel zo goed dat we eigenlijk nooit
meer zonder werk hebben gezeten.
We zijn dan ook bijna 30 jaar de enige zeilmaker in deze regio geweest.’
Niet verwonderlijk daarom dat Zeilmakerij Voor De Wind, ook door het
leveren van kwaliteitswerk en uitstekende service, uitgroeide tot een
begrip in de regio.

was een fantastische maar ook gezellige tijd. Alles kon toen’, vertelt Arie. ‘Het is voor ons altijd een
prachtberoep geweest. Voor de
nieuwe generatie is het ook mooi,
maar wij hebben echt het “oude”
vak beleefd. Zelfs nog gewerkt met
echt katoen en hennep. En alles met
de hand.’
Klanten
Zeilmakerij Voor De Wind werkt voor
grote werven als De Vries Scheepsbouw of Van Dam. Maar ook veelvuldig voor particulieren. ‘Grote of
kleine klanten, ze zijn ons allemaal
even lief. We leveren nooit seriewerk. Elke kap, tent of (dek)zeil is
uniek en letterlijk op maat gemaakt’,
vertelt Zethof.
Zijn kompaan knikt beamend en
vertelt vervolgens hoe mooi het zeilmakersvak is. ‘Klanten verwachten
van ons dat je zijn wensen vervult.
Dat vergt tegelijkertijd een bepaalde creativiteit. Meteen in 3D kunnen
inschatten wat de klant wil. Maar we
zien het snel hoor. Een beetje zwaaien met een meetlint en dan weten
we het wel. Ach, het is een prachtig vak.’
Fred Schot Zeilmakers
‘We hebben een prachtig bedrijf op-

gebouwd in de loop der jaren. Maar
we hebben nu ook een ander leven’, vertelt Paul. ‘We gaan vaker en
ook langer op vakantie. We zijn nog
even gedreven en gek op het vak als
vroeger, maar het is nu ook tijd voor
andere leuke zaken.’
Toch wil Zeilmakerij Voor De Wind
haar klanten goed kunnen onderbrengen. ‘In onze zoektocht naar
een zeilmaker die dezelfde kwaliteit,
service en filosofie heeft als de onze zijn we uitgekomen bij Fred Schot
Zeilmakers uit Loosdrecht’, zegt Paul
Böschen. ‘We voerden twee jaar geleden al gesprekken, maar nu is de
tijd rijp. Fred heeft een fantastisch
bedrijf in Loosdrecht en het klikt en
het vertrouwen is wederzijds. Dat
en het feit dat we hetzelfde denken over het vak is heel belangrijk.
Het bedrijf is toch ons kindje, en dat
willen we in goede handen achterlaten.’
Fred Schot Zeilmakers zal in de toekomst Zeilmakerij Voor De Wind
voortzetten. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat het helemaal goed
gaat komen’, zeggen Paul en Arie
beiden. ‘Een ander bezoekadres en
telefoonnummer. Maar verder blijft
alles eigenlijk bij het oude. Dezelfde
kwaliteit, service en vakwerk.’

‘Wij hebben de opkomst van de watersport helemaal meegemaakt. Dat

Nieuw servicepunt van
Caiway in Uithoorn
Uithoorn - Per 1 april (geen grapje)
heeft Caiway een nieuw servicepunt
in Uithoorn. Dit servicepunt neemt
de activiteiten over van de Caiway Shop aan de Visserstraat 4 in
Aalsmeer. Klanten kunnen met hun
vragen over de diensten van Caiway
voortaan terecht bij de medewerkers van Computer Service Uithoorn
aan de Stationsstraat 60.
Naast persoonlijk contact op het
nieuwe servicepunt aan de Stati-

onsstraat 60 in Uithoorn kunnen
klanten via de persoonlijke servicepagina MijnCaiway.nl onder andere abonnementen beheren en facturen inzien. En de klantenservice
van Caiway is tijdens kantooruren
bereikbaar via 088 2249 111 (lokaal
tarief).
Over Caiway
Caiway is kabelexploitant in de
gemeenten Westland, MiddenDelfland, Schiedam, Maassluis,

Aalsmeer, Uithoorn, IJsselstein, Lopik (kern Benschop), Halderberge (kern Oudenbosch), Den Haag
(wijk Wateringse Veld) en Utrechtse
Heuvelrug (kern Doorn). Hiernaast
biedt Caiway ook digitale radio en
televisie in Loenen, Krimpen aan
den IJssel, Hilvarenbeek en Gouda
en omgeving. Caiway bedient ruim
150.000 radio- en televisieabonnees
met daarbij circa 73.000 kabelinternetklanten en zo’n 29.000 telefoonaansluitingen.

Genesius speelt “Jansen &
Janzen, twee is teveel”

v.l.n.r op de foto: Peggy Buchter, Janaika van der Holst, Tinka Offereins en Mandy van Eijk van het winnende meisjesteam

Amstelveen College schoolkampioen circuitrun Zandvoort
Amstelveen - Afgelopen zondag
vond op het racecircuit van Zandvoort de 3e Runner’s World Zandvoort Circuit Run plaats. Het Amstelveen College deed met 19 leerlingen hi0eraan mee. En met succes. De wedstrijd ging over een vol-

le ronde van 4,2 kilometer, door de
Tarzanbocht en de Hunzerug.
De teams finishten vóór de eretribune op het circuit.
Het meisjesteam van vier leerlingen
veroverde de eerste plek bij de ca-

tegorie scholen. Dit team mag zich
gedurende een jaar officieus ‘Scholenkampioen van Nederland’ noemen.
Voor de tweede keer achter elkaar
won Tinka Offereins bij de meisjes
het individueel klassement.

De Kwakel - Na een flink aantal maanden repeteren brengt Toneelvereniging Genesius voor u op
17, 23 en 24 april a.s. de doldwaze
klucht: “Jansen & Janzen, twee is
teveel” Het stuk is geschreven door
Hans Pijpers. Korte inhoud: Jansen & Janzen hebben hun zaakjes graag op orde. Hun oude huis
is keurig ingericht, ze gaan onberispelijk gekleed en een afspraak
zullen ze nooit maar dan ook nooit
missen. De twee heren zijn collega’s en boezemvrienden. Zij wonen in hetzelfde appartementcomplex, twee woningen onder één dak,
waarvan de tussenmuren zijn weggehaald maar de entrees behouden. Ze zijn nu eenmaal graag samen maar dat gaat de buitenwereld
niet aan. Ze zijn erg gesteld op rust
en regelmaat. Als zij ergens niet
van houden dan is het van verrassingen. De twee heren krijgen hun
verloofden over de vloer, maar ook
hun moeders komen langs. De heren vrezen de toorn van hun moeders, want ze zijn van verloofden
gewisseld. De moeders hebben het
huis gefinancierd onder voorwaarde dat zij met hun verloofden trouwen. De dames houden nog minder van verandering dan hun zonen. Kortom, Jansen & Janzen moeten zich tot het uiterste inspannen
om hun leven in het gareel te houden. En dat onder het toeziend oog
van de nieuwe butler en de poets-,
was- en strijkvrouw…
U zult deze avond worden meegezogen in een levensgroot strip-

verhaal met markante figuren, felle kleuren en onverwachte wendingen. Niets is logisch, dus... verstand op nul en kom genieten in het
dorpshuis van de Kwakel op 17, 23
of 24 april a.s. Aanvang is 20.15 uur,

zaal open 19.30 uur.
Kaarten hiervoor kosten 7.50 euro
en zijn verkrijgbaar bij:
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel,
tel: 0297-560448 of Marga Westerbos, Cyclamenlaan 48, De Kwakel,
tel: 0297-532970.
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Willem Pieterse: BMX
categorie 45+
Uithoorn - De Uithoornse Wieler
Trainings Club heeft als omnivereniging naast een Wielren en Toer ook
een afdeling fietscross. Deze zeer
populaire sport wordt sinds 1984 bij
de vereniging beoefend door leden
van wie de gemiddelde leeftijd rond
de 12 jaar ligt. Maar er zijn mensen die helemaal over de top gaan
en op oudere leeftijd nog wekelijks
met hun BMX-fiets over metershoge bulten en door steile kombochten racen. We laten Willem, 56 jaar,
graag vertellen over zijn passie.

Zomertijd gaat in voor
Schaatsvereniging Amstelland
Uithoorn - Helaas, het schaatsseizoen zit er weer op. S.V. Amstelland sluit het schaatsseizoen 20092010 op gebruikelijke wijze af met
de schaatsproeven voor de jeugdschaatsers, het clubkampioenschap voor de wedstrijdrijders, het
traditionele gezellige afscheidsfestijn met diploma- en prijsuitreiking
bij de bowlingbaan voor de junioren
en jeugd en de borrel met prijsuitreiking van de senioren, met mooie
plannen voor de zomerperiode:
droogtrainingen en andere activiteiten in de buitenlucht.
Bij deze gelegenheden is bekend
gemaakt hoe de uitslag van het
clubkampioenschap van dit jaar is.
Het kampioenschap is verreden op
7 maart.
Door vrijwel alle schaatsers van de
jeugdtrainingsgroep zijn mooie PR’s
gescoord. Allersnelste van de meiden is Daniek Smit, met 1:03.63 op
de 500 meter, en 37.44 op de 300
meter; bij de jongens is dat Ivan
Veul, met op de 500 meter 52:99 en
op de 300 meter 32.68.
Bij de senioren/masters was de
oogst kwa PR’s nogal matig, maar
het waren toch spannende ra-

ces. Martin Heerma werd ongeslagen clubkampioen, met de prachtige tijden 42.65 op de 500 meter, en
2:09.53 op de 1500 meter.
Uitslagen:
Meisjes pupillen
1) Daniek Smit
2) Inge Meijerink
3) Suzanne de Bruine
4) Melissa Sluiter
Jongens pupillen
1) Govert van der Klei
2) Maarten Breet
3) Teun van Someren
4) Friso Rip
Meisjes junioren
1) Eva Commissaris
2) Wendy Verhoef
Jongens junioren
1) Ivan Veul
2) Pim Veldhuisen
3) Guido Maijenburg
4) Maarten Breet
5) Robert Meijerink
Heren senioren
1) Martin Heerma
2) Nick Aafjes
3) Wouter Verhoef
Heren masters
1) Han Houdijk
2) Peter Verbruggen

3) Peter Rip
Dames masters
1) Patricia Elsinger
Bovendien viel er te melden dat Daniek Smit, Maarten Bakker, Govert
van der Klei en Martin Heerma dit
seizoen mochten deelnemen aan
het Kampioenschap van Amsterdam, daar is de vereniging erg trots
op.
Daniek werd 11e in de klasse Meisjes pupillen A, Maarten werd 12e
bij de Jongens pupillen B en Govert
werd 9e in dezelfde klasse. Martin
Heerma wist de 5e plek bij de Heren
senioren te veroveren.
En Martin Heerma is er dit seizoen
wederom in geslaagd clubrecords
te verbeteren, dit keer op het snelle ijs van Thialf.
Naast het record dat vorig jaar op
zijn naam werd genoteerd voor de
700 meter, staat hij nu genoteerd op
de 500 meter (40.80), 1000 meter
(1:21.54) en de 1500 meter (2:04.79).
De records stonden tot dan toe lang
op naam van respectievelijk Alexander Vet (41.0 en 1:22.90) en Paul
Verlaan (2:05.50).

Wat is het verschil tussen
fietscross en BMX?
“BMX ontstond eind jaren zestig
in de Verenigde Staten. Het heeft
zijn oorsprong in motorcross, waar
je met een motorfiets over zanderige en heuvelige terreinen reed. Zo
ben ik zelf ook ooit begonnen”, vertelt Wim “maar na mijn huwelijk met
Doretty ben ik uit kostenoogpunt
gestopt, maar dat terzijde. Fietscross, zoals de sport in Nederland
genoemd wordt, stamt uit het begin
van de jaren tachtig en heeft daarna een enorme groei doorgemaakt.
Sinds de Spelen van Peking in 2008
is het een Olympische sport. BMX
staat voor Bicycle Motocross, de X
staat dus voor cross”, verduidelijkt
Willem.
Hoe was je start bij UWTC?
“Een paar jaar nadat ik met motorcross was gestopt, haalde mijn
zoontje Mike op zijn crossfietsje
dezelfde capriolen uit op de werft
en sprong over de geïmproviseerde schansjes. Toen besloten we om
samen naar een club in Rijsenhout
te gaan waar we op de baan lekker
konden crossen. Maar daar zat niet
zoveel uitdaging in, de bulten waren
nog geen meter hoog en de club
hield na een paar jaar op te bestaan.
Ik ben in Uithoorn geboren en wist
dat binnen de UWTC een crossafdeling was met een splinternieuw
en uitdagend parcours. De over-

stap was snel gemaakt en mijn zoon
reed daar toen op vijfjarige leeftijd
zijn eerste internationale wedstrijd.
Zijn start was dus goed, hij racet nu
op hoog niveau, maar ik ben eigenlijk te laat begonnen. Ik was 35 jaar
toen ik voor het eerst ging trainen
en nu, 22 jaar later, ben ik geen onverdienstelijke rijder”, zegt Willem
bescheiden “maar twee bulten tegelijk nemen dat laat ik toch aan de
jongeren over.”
Is BMX een
blessuregevoelige sport?
“Ja en nee. In al die jaren heb ik me
nog nooit hoeven laten behandelen
in het ziekenhuis. Natuurlijk vielen
Mike en ik wel eens, maar dan was
Doretty er om de pijn te verzachten.
Twee jaar terug zeiden wij nog tegen elkaar toen we naar Tegelen reden ‘dat als Mike blijft liggen er iets
mis is’. Hij was nog nooit blijven liggen als hij gevallen was. Nou. dat
had ik beter niet kunnen zeggen
want prompt viel hij en werd afgevoerd met de ambulance naar het
ziekenhuis met gebroken rugwervels. Maar alles is weer goed gekomen en hij is weer actief op de fiets.
Maar iedereen maakt wel eens een
stuurfout en ik heb wel eens gewonden van de baan moeten halen, ja.
Een gebroken kaak bijvoorbeeld is
heel pijnlijk. We kijken er doorgaans
goed op toe dat deelnemertjes eerst
hun warming up doen voor ze starten. Dat voorkomt blessures.
Ben je veel van huis?
De UWTC sprak mij vanaf het begin
aan. Het is een grote vereniging met
veel uitdagingen. De BMX afdeling
heeft meer dan 120 leden en er zijn
zelfs wachtlijsten. Het crossen zit
in de familie. Mijn zoon en daarna
ook mijn twee dochters gingen actief trainen. Hele weekenden waren
wij ermee bezig. Dat was geen probleem, want thuisblijvers waren er
niet. We namen vaak de caravan en
de hond mee en zo genoten we met
het hele gezin. Wielrenwedstrijden
kijken is heel anders. Je staat langs
de baan te wachten en dan is het
zoef en ze zijn voorbij. Maar crossen
is veel meer spektakel. Iedere ronde
is anders, omdat er weer andere rijders aan de start staan. Maar goed,
ieder zijn sport.
Welke vrijwilligerstaken
verricht je momenteel?
Ik ben heel wat uren in de week bezig voor de UWTC. Momenteel alle

zaterdagen met het bouwen van een
nieuwe startheuvel. Elk jaar moet je
in ieder geval veranderingen op je
baan doorvoeren, anders val je een
categorie terug en dat kan betekenen dat je geen Nationale wedstrijden mag organiseren op de baan in
Uithoorn. Het starthek stamde van
1987 en moest nodig vervangen
worden om aan de nationale eisen
te voldoen. Naast het beoefenen
van de sport werd ik al snel actief
als trainer. Het is leuk om die kleintjes te leren sturen en stiekem te imponeren door zelf over twee bulten
tegelijk te springen. Vroeger hadden
we maar twee trainers voor 45 deelnemers, dat was veel te kort, dus
vroegen ze mij of ik wilde assisteren. Veel leden en ouders van leden
helpen gelukkig mee. Bij elk kind
dat traint moet tegenwoordig een
ouder blijven voor eventuele calamiteiten. Dus al gauw wordt die ouder als vrijwilliger actief. In het verleden ben ik ook 12 jaar secretaris geweest van de cross en 4 jaar van het
hoofdbestuur, 3 jaar commissielid
van de fietscross en nu omroeper.
Ook heb nog 3 jaar het clubblad gemaakt. Tegenwoordig zoek ik weer
liever het crossen op. Alhoewel ik
niet helemaal los kom van andere
taken. Ik kan nu eenmaal slecht nee
zeggen als ze mij om hulp vragen.
Heb je successen geboekt
waar je trots op bent?
“Sinds het laatste jaar rijd ik clubkampioenschappen en de NKclubs. Kampioen ben ik in de beginjaren geworden. Het waren de titels
Noord-Holland en Afdeling West
kampioen. Bij de EK en WK wedstrijden is me dat nog niet gelukt
maar dat kan nog veranderen” zegt
Willem lachend.
“Bij de eerste vier komen, dat is waar
het om draait. Er wordt met acht rijders gestart en dus vallen de laatste
vier af. Een rondje duurt maar 45 seconden, maar het is heel intensief.
Het is vergelijkbaar met 500 meter
schaatsen.
Toen ik in Valkenswaard bij een grote wedstrijd de finale bereikte kreeg
ik kippenvel op mijn lijf toen mijn
naam door de microfoon werd omgeroepen.
De spanning was zo groot dat zelfs
mijn dochter niet meer durfde kijken. Helaas werd ik aangetikt en
viel, zodat een 7de plaats de uitslag
was. Maar ik was wel trots dat ik
daar de finale had bereikt.

Judoka’s Judo Ryu Kensui
presteren goed
Uithoorn - Afgelopen zondag 21
maart werd de dojo bij Health Club
Amstelhof verlaten, want Judo Ryu
Kensui was te gast op een judotoernooi in Leimuiden. Judoka’s uit een
grote regio konden hieraan meedoen. De club is op de goede weg
wat resulteerde in veel mooie prijzen. Bij dit leuke toernooi judoot iedere judoka, ingedeeld op leeftijd en

gewicht, tegen elkaar en de judoka
met de meeste gewonnen wedstrijden is de winnaar.
De 27 deelnemers van de judoschool, en de in groten getale aanwezige ouders en belangstellenden,
streden voor elk punt en na een
lange dag konden alle deelnemers
moegestreden met een mooie bokaal trots huiswaarts keren.

ABC speelde vierde avond
Uithoorn- De vierde wedstrijddag van de derde competitieronde
bij bridgeclub ABC werd afgelopen
donderdag 25 maart gespeeld.
Er werd in twee lijnen gespeeld, in
de A-lijn met 16 paren en in de Blijn met 14 paren.
In de A-lijn was het zeer spannend.
Eerste werd het echtpaar De Vree
met 57,44% op de voet gevolgd door
het echtpaar V. d. Schot met 56,25%

(het koffie zetten had geen nadelige invloed op het spel) en Greet
de Jong met Roel Knaap derde met
55,65%.
In de B-lijn waren Greet van Diemen met Nel Groven veruit de sterkste met 67,71%, gevolgd door good
old Frits Uleman met Gerard Prager
met 55,56% en het gelegenheidsduo Corrie Olijhoek en Nelly de Ruiter met 53,82%.

Judoleraar Ruud van Zwieten was
wederom enorm trots en blijft zeer
te spreken over de sportieve manier van judoën, vooruitgang en inzet van zijn pupillen.
Voor het complete verslag, uitslagen, foto’s en informatie over judoschool Judo Ryu Kensui kunt u
een kijkje nemen op: www.judoryukensui.nl
Bridgeclub ABC is een club voor
vroege vogels.
De club speelt op donderdagochtend om 9.00 uur in het Buurtnest
aan de Arthur van Schendellaan in
Uithoorn.
Bent u geïnteresseerd in bridgen
in een vriendenclub onder de bezielende en vrolijke (vooral als zijn
clubje gewonnen heeft) leiding, van
hun wedstrijdleider Jan van Rijk,
dan kunt u voor inlichtingen langskomen op de wedstrijddag of telefonisch contact met de heer Van Rijk:
561860.

Presentatie van nieuw
fietscrossteam
Uithoorn - Zaterdag 20 maart jl.
is het GO!BMX team officieel van
start gegaan met een teampresentatie op de baan. De negen teamleden kregen hun nieuwe kleding
voor het nieuwe fietscrossseizoen
2010 uitgereikt en er was een teamtraining georganiseerd. Het team,
met hoofdsponsors Blom Metselwerken Vinkeveen, Van Dorp installaties, Piet Ende BMX Sport Uit-

hoorn en BMXPLATES.EU, gaat rijden in het afdelingskampioenschap
van regio West en de nationale topcompetitie. Verder wordt er ook nog
een aantal wedstrijden voor het Europees Kampioenschap gereden in
het buitenland.
Het team is mede ondersteund door
Arend Tuinen Kockengen, Sportschool Move4life en HTA Software.
Het team is op 9 mei a.s. in actie te

zien tijdens de fietscrosswedstrijd
voor het afdelingskampioenschap
West op de baan bij de UWTC in
Uithoorn.
Het fietscross GO!BMX team bestaat uit de volgende rijders: Mathijs Stam, Maarten van de Mast ,
Jeroen Stam , Jarno van Groningen,
Roberto Blom, Sven Wiebes, Debbie
van Groningen, Erwin Diks en Arjan
Stam.
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Internetbankieren? Waarom niet

Steeds meer mensen maken gebruik van diensten die op internet worden aangeboden. Denk
maar eens aan de belastingaangifte, aan het boeken van een vakantie of even snel iets opzoeken.
Steeds meer gebruikers bieden dan ook op internet
hun diensten aan. Zelfs de gemeente doet mee. Dat
noemen ze daar “ons digitale loket” Scheelt ambtenaren, want veel dingen doet u nu zelf. Klik ook
maar eens op de verschillende forums waar mensen vertellen over wat ze allemaal hebben meegemaakt. Vooral op het gebied van gezondheid staat
het nodige vermeld. “Je zal wel moeten”, schreef ik
onlangs in deze rubriek wijzend op de vlucht die internet overal al heeft genomen.
Zo geeft SeniorWeb al jarenlang workshops over internetbankieren zoals dat door de Rabobank wordt
ondersteund. Deze twee uur durende workshops
worden gehouden elke laatste vrijdag van de maand
als op die dag tenminste geen algemene herdenking plaatsvindt. Denk aan Koninginnedag of Goede
Vrijdag. Wanneer u meedoet, dan krijgt u een CD en
een mooi duidelijk geschreven boek met veel plaatjes die de verschillende handelingen duidelijk maken die nodig zijn om via internet te kunnen betalen en te sparen. Met die CD wordt een simulatie gestart. Die simulatie laat zien hoe een mijnheer achtereenvolgens een rekening en een acceptgiro betaalt en geld van zijn spaarrekening overboekt naar
zijn betaalrekening en andersom. Alle stappen die
daarvoor nodig zijn als oefening in dat boek opgenomen. U volgt die stappen op een van de computers in het leslokaal en u ziet meteen het resultaat.
De docent neemt het technische deel voor zijn rekening, de medewerker van de Rabobank neemt bankvragen voor haar rekening. Naast de eerdergenoemde overschrijvingen leert u ook hoe periodieke betalingen in elkaar zitten, hoe u een overschrijving in
de toekomst kunt doen, hoe u alle eerder gedane
transacties keurig netjes onder elkaar op het scherm
zichtbaar kunt maken en nog veel meer.
Het echt grote voordeel van internetbankieren is dat
je op elk moment inzage hebt in van wat er op de betaal- en spaarrekening staat en wanneer er transacties hebben plaatsgevonden. Zo worden overschrijvingen tussen de eigen betaal- en spaarrekening
meteen uitgevoerd. Je ziet ze al het ware onder je
handen plaatsvinden. Overschrijvingen naar andere rekeningen worden wel meteen van de eigen rekening afgeschreven maar zijn pas de volgende dag

Inbreker
gewond geraakt

Mijdrecht - Bij een bedrijf werd in
de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 maart ingebroken. Daarbij
raakte de inbreker gewond.
Rond 03.05 uur werd een bewoner
van de Industrieweg wakker van
harde geluiden op straat. Toen hij uit
het raam keek, zag hij iemand met
een zaklantaarn in een bedrijfspand
lopen. Vervolgens zag hij de verdachte uit het pand komen, op een
fiets stappen en wegrijden. De verdachte was een man met een donkere jas en een capuchon over zijn
hoofd. Hij fietste weg in de richting
van de Handelsweg en reed op een
fiets met fietstassen. De getuige
belde 1-1-2, gaf de locatie, het sig-

bij de andere rekeninghouder bijgeschreven. Dan de
veiligheid. De Rabobank werkt met een zogenoemde random reader. Een klein handzaam kastje waar
een betaalkaart in past en waarmee zowel het aanmelden bij de bank en het goedkeuren van transacties plaatsvindt. Wat je precies moet doen staat allemaal op het computerscherm. Een zeer veilige manier van werken.
Meldt u aan bij de Rabobank of bel ons op de dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
op nummer 0297-272720. Voor rekeninghouders bij
de Rabobank is de workshop gratis.
Groet Joop

Ons cursus
programma
Basiscursus Vista
Acht lessen te beginnen dinsdagmiddag 27 april
en maandagmiddag 6 september.
Basiscursus XP
Acht lessen te beginnen op
maandagmorgen 6 september.
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op
woensdagmorgen 8 september.
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op
donderdagmiddag 9 september.
Internetbankieren
Elke laatste vrijdagmorgen van de maand t.w.
23 april en 28 mei. Deze workshop is gratis
voor rekeninghouders bij de Rabobank.
Opfrissen Windows en slimmer internet
Vier lessen van twee uur. Meldt u aan!
Basiscursus Windows 7
Acht lessen te beginnen op
donderdagmiddag 29 april.
CD’s en DVD’s branden.
Een workshop van twee uur. Meldt u aan.
Andere
Verder organiseren we twee uur durende
workshops over computerbeveiliging, kennismaking
met de computer, CD’s en DVD’s branden en het
gratis tekstverwerkingsprogramma Open Office.
Meld u aan.
Zonder aanmeldingen kunnen we niet plannen.
Een workshop of cursus gaat door bij vijf of meer
deelnemers. De lessen bij SeniorWeb lopen van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

nalement van de verdachte en zijn
vluchtrichting door.
Onderzoek
Meerdere politie-eenheden stelden
een onderzoek in de omgeving in,
maar zij troffen de verdachte niet
meer aan. Hij had een ruit van het
bedrijf vernield om zo in het pand te
kunnen komen. Daarbij had hij zich
kennelijk gesneden, want er lag op
meerdere plaatsen bloed. Uit het
pand was navigatieapparatuur gestolen.
Aan getuigen die menen de verdachte te (her-)kennen, mogelijk in
combinatie met zijn fiets met fietstassen en/of het feit dat hij sinds
de nacht van donderdag op vrijdag
snijwond(en) heeft, wordt verzocht
contact op te nemen met de politie van district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844.

Lies 25 jaar bij
de Zonnebloem

Regio - Tijdens de vrijwilligersvergadering van de Zonnebloem van
woensdagavond 24 maart jl werd
vrijwilligster Lies van Nieuwkerk in
het zonnetje gezet.
Zij ontving van het districtshoofd
Dieny Scheffers het gouden speldje. Dieny overhandigde haar ook de

oorkonde en het beeldje op standaard met het nieuwe Zonnebloemlogo. Lies kreeg dit alles voor het
werk dat ze 25 jaar voor de Zonnebloem verricht heeft. Ook sprak ze
Lies lovende woorden toe, en de
wens dat ze nog een aantal jaren dit
mooie werk mag voortzetten.

Open avond salsalessen en
start nieuwe zumbacursus
bij Danscentrum Colijn!
Uithoorn - Afgelopen september
is het samenwerkingsverband tussen Danscentrum Colijn en Club Fiera uit Haarlem gestart en deze is tot
nu toe zeer succesvol gebleken! Vanaf september worden er op de vrijdagavond cursussen salsa aangeboden en inmiddels staat de derde cursus al weer voor de deur.
Er heeft inmiddels een wisseling van
docent plaatsgevonden; de nieuwe
docent is Rolf v.d. Meulen en hij doet
samen met assistente Agnes Djamianto de lessen. Tijdens de lessen van
de beginners 1 cursus wordt er niet
alleen aandacht gegeven aan salsa
maar ook aan de merengue en bachata. Deze laatste dans is bijzonder
in opkomst! Vanaf beginners 2 wordt
er uitsluitend aandacht gegeven aan
de salsa.
Open avond
Aanstaande vrijdag 2 april, is er een
open avond bij Danscentrum Colijn

voor de Salsalessen. Het programma
is als volgt: 20.00 uur ontvangst en
start met warming up en merengue,
om 20.30 uur start de workshop
salsa voor beginners en om 21.30
uur start de workshop bachata
voor beginners. Ook gevorderde
dansers zijn op deze avond van
harte welkom. Zij kunnen dan
kennismaken met Rolf en Agnes
en verder informatie ontvangen!
Zumba
Binnenkort lopen de huidige cursussen Zumba af en natuurlijk gaat
Danscentrum Colijn weer verder met
deze sportieve dansvorm. De nieuwe cursussen starten vanaf vrijdag 7
mei. De lessen worden gegeven op
de dinsdag- en vrijdagavond. Zumba heeft inmiddels een vaste plaats
gevonden binnen het lespakket van
Danscentrum Colijn. De lessen worden verzorgd door een ervaren Zumba gecertificeerde docente. Zij maakt

van een vermoeiende work-out toch
een feest!! De zumba is één van de
dansvormen welke worden gegeven in de nieuwe dansstudio in de
bovenzaal. Met de komst van deze dansstudio beschikt Danscentrum Colijn inmiddels over 3 prachtige zalen met goede vloeren! Het TLbalken tijdperk is voorbij; bij Danscentrum Colijn vindt u niet alleen de
dansvorm die bij u past maar de lessen worden ook nog eens gegeven
in zalen voorzien van airco en met
een warme, persoonlijke sfeer. Daarnaast worden de lessen bij Danscentrum Colijn uitsluitend verzorgd door
gediplomeerde docenten. Danscentrum Colijn staat garant voor kwaliteit! Vanaf begin mei staat het lesrooster voor het seizoen 2010-2011
op de site! Stijldansen voor tieners
en paren, ballet vanaf 4 jaar, hip
hop, popshowmusicaldance, breakdance, zumba en salsa!! Meer info?
www.colijndancemasters.nl

Goed winkelweer op koopzondag
Mijdrecht. De weergoden waren
iedereen die de koopzondag een
goed hart toedraagt, wederom gunstig gezind. Kortom, leuk winkelweer om hartje Mijdrecht eens te
gaan verkennen.
Niettemin was de toch wel frisse voorjaarswind er debet aan dat
de meeste ‘shoppers’ vaak snel de
warmte van een winkel opzochten,
voor zover die geopend was natuurlijk. Vanzelfsprekend tot groot
plezier van de ondernemer. Daarom leek het in de winkelstraten niet
extravagant druk. Waar het winkelend publiek de meeste interesse
toonde waren de ‘overdekte gedeelten’ zoals het deel van de Passage
aansluitend aan de Hema, winkelcentrum De Lindeboom en Passage Molenhof. Kleding-, schoenenzaken en juweliers waren veruit favoriet deze zondag. Die hadden redelijk toeloop. Ook de winkels buiten het centrum op het industrieterrein en bouwmaterialenzaak Karwei hadden hun deuren geopend

Getuigen
gezocht
Amstelhoek/Uithoorn - Donderdag 25 maart heeft er rond 14.30
uur een aanrijding plaat gevonden
tussen een auto en een fietser.
Komend uit de richting Mijdrecht
richting Amstelhoek, stak een 16jarig meisje met haar fiets over op
het vernieuwde fietspad.
Tijdens het oversteken, waarbij zij
eerst een stilstaande vrachtwagen
passeerde welke op de rijstrook

en ook daar was bedrijvigheid. Jammer is dat de meeste verswinkels en
supermarkten gesloten zijn op zo’n
koopzondag en dat merk je meteen
in de loop.
Op het Raadhuisplein vermaakten wat ouders met (kleine) kinderen zich in de draaimolen en op
het springkussen. De poffertjesman
deed toch wel goede zaken, want
iets lekkers gaat er altijd wel in. Hetzelfde was het geval aan de ‘snackcar’ in de Dorpsstraat naast winkelcentrum de Lindeboom.
Voor nog meer gezelligheid is het
misschien een goed idee de braderie gelijk te laten lopen met de koopzondag. Een gezellig stukje muziek
zal het helemaal afmaken. Piet Paulusma had jammer genoeg lekker
terrasweer kunnen verzorgen, anders hadden ze bij Rendez Vous de
handen vol gehad. Voor de kleinste
onder het winkelend publiek waren
de rondlopend paashaasjes helestond voor afslaand verkeer rechtsaf, werd zij op de rijstrook voor afslaand verkeer linksaf geschept
door een donkere auto.
Na een kort sorry van de vrouw van
middelbare leeftijd, is de bestuurster van de donkere auto zonder
verdere nazorg en achterlaten van
gegevens doorgereden. Het meisje is, met lichte verwondingen en
een beschadigde fiets, geschrokken
daarna huiswaarts gegaan.
Contact wordt gezocht met de bestuurster of getuigen van deze aanrijding. U kunt ons bereiken op
0297-580608.

Poprock- en Soulband
FLYER in bar Het Fort
De Kwakel - Aankomende zaterdagavond 3 april speelt poprocken soulband ‘Flyer’ in bar Het Fort in
De Kwakel. De Uithoornse band bestaat in z’n huidige vorm nog geen
jaar, maar omdat de band uit ervaren rotten in ‘het vak’ bestaat zijn
de muzikanten in staat geweest om
snel een breed repertoire bij elkaar
te oefenen dat bestaat uit klassieke pop- en rocksongs aangevuld
met een flinke dosis soulnummers.
Voeg daarbij de aangeboren groove
en het enthousiasme van de muzikanten en een swingende 6-mans
(vrouw)formatie staat geheel tot
uw dienst. Het uitgangspunt van de

band is dat 70 procent van het repertoire dansbaar moet zijn, dus...
Dat de repertoirekeuze en de kwaliteit van Flyer aanslaat is een ding
dat zeker is. Inmiddels heeft de
band meerdere spontane aanvragen voor optredens ontvangen en
zullen ze binnenkort een aantal buitenoptredens in de regio verzorgen.
Maar wie gelijk zaterdagavond eens
lekker wil genieten van pure live
muziek is vanaf 20.00 uur van harte
welkom in bar Het Fort aan Het Fort
55 in De Kwakel.
Voor een routebeschrijving kijk je
op www.barhetfort.nl. Oh ja, de toegang is gratis!

maal leuk en voor de ouders was er
een kleine traktatie. Een aantal winkeliers heeft echter zijn best gedaan
om het elke bezoeker naar de zin
te maken en die zullen wellicht dan

ook een aardige omzet hebben gedraaid die dag. Dat is dan een positieve vermelding waard van deze
eerste zondagse winkelopening van
dit jaar in Mijdrecht.

Ango en lokale projecten
slaan handen ineen
Regio - De nationale collecte van
Handicap.nl vindt dit jaar plaats van
7 tot en met 12 juni. Het geld dat
Handicap.nl ophaalt gaat naar het
Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt
individuele financiële hulpverlening
betaald aan mensen die buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning en zorgverzekeraar vallen. Maar ook lokale initiatieven worden met de opbrengst
ondersteund. De Ango komt al
sinds 1927 op voor gehandicapten
en chronisch zieken. Daar waar de
overheid of zorgverzekeraar het af
laat weten, springt de Ango bij waar
nodig is. Iedereen met een handicap
of chronische ziekte loopt vroeg of
laat tegen problemen of kosten aan.
Ango helpt waar de overheid en
zorgverzekeraar het af laten weten
en zorgt dat het geld er wel komt.
Voor die gewenste autoaanpassing,
sta-op stoel, studie of computer.
Om mensen te kunnen blijven helpen, heeft de Ango geld nodig. De
nationale collecte die elk jaar in juni plaatsvindt, is daarbij van onmisbaar belang. Dit jaar gaan de collectanten van Handicap.nl van 7 tot en
met 12 juni langs de deuren. Handicap.nl hoopt dit jaar het bedrag van
840.000 euro dat in 2009 werd opgehaald te evenaren.
Plaatselijke verenigingen die betrokken zijn bij gehandicapten en/of
chronisch zieken zijn van harte wel-

kom om mee te helpen. Minimaal
25% van de opbrengst mag behouden worden voor eigen activiteiten.
Dit kan bijvoorbeeld zijn: de aanschaf van aangepaste gymtoestellen, het laag houden van contributie
of bij een dagcentrum voor kinderen
een trampoline of fietsen.
De nationale collecte van Handicap.
nl heeft kortom iets extra’s. Wilt u
weten hoe u mee kunt doen met uw
vereniging of stichting? Neem dan
contact op met de regiocoördinator
van Handicap.nl.
U kunt de regiocoördinatoren vinden op www.handicap.nl.

Teveel alcohol
Vinkeveen – Een automobilist
raakte op zondagmiddag 28 maart
zijn rijbewijs kwijt omdat hij een behoorlijke slok te veel op had.
Rond 14.15 uur controleerden
agenten een 36-jarige automobilist uit Maarssen op de Provincialeweg N201. De Maarssenaar bleek te
veel te hebben gedronken en werd
aangehouden. De agenten brachten
hem over naar het politiebureau.
Bij de ademanalyse in het politiebureau blies hij 680 ug/l, meer dan
drie keer het wettelijke maximum
van 220 ug/. Tegen de verdachte is
proces-verbaal opgemaakt en zijn
rijbewijs is ingevorderd.
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Atalante D2 serveert er
op los en speelt met pit
Mijdrecht - Met nog 3 wedstrijden te gaan en een derde plek in
de poule speelde Atalante D2 vrijdag tegen het derde team van VCH
(7e). Het vierde team van VCH staat
2de en bekend was dat twee van
hen mee zouden doen om het team
te versterken. Grote verwachtingen
dus en in ieder geval vooruitzicht op
een leuke pittige pot.
Een servicereeks van Natalie van
Scheppingen aan het begin van de
eerste set zette al direct flink wat
punten op het bord, VCH had geen
antwoord op de snoeiharde ballen.
Als er al een bal terugkwam werd
er alert gereageerd en een mooie
combinatie teruggegeven. Ook Inge
Bakker maakte een erg sterke servicereeks, de dames uit Hoofddorp
wisten van gekkigheid niet hoe zich
op te stellen. Voor de Vinkeveense
dames het wisten was de set klaar
met 25-10. Heel verrassend.
In set twee kwam er meer rally in
het spel. Aanvankelijk lag de Haaxman-Oudenallen equipe op voorsprong maar VCH kwam terug. Een
time-out van Jet Feddema onderbrak goed en maakte punt. Erg sterke rally’s w0erden gespeeld met supermooie bijna onmogelijke reddingen van met name Natalie van
Scheppingen die heerlijk frank en
vrij stond te spelen. Dat maakte
nog meer mooie spirit. Tineke Vellekoop stond haar mannetje op de
buitenkant, Joke Ruizendaal scoorde met afwisselende harde aanvallen door het midden en ook Kellie
Bocxe liet zien wat een spetters ze
in huis heeft. Verder puike aanvallen op de rechtsvoor van Inge Bakker, bijna altijd punt. De pass kwam
ook steeds beter waardoor Annemarie Bakker lekker kon opgooien of af en toe de tweede bal in het
middengat plonzen. Aan het eind

Zaterdagvoetbal

Argonauten heel simpel
langs Eemnes

van de set werd het superspannend.
De groengele ploeg was vaker de
winnaar in de rally’s maar meerdere servicefouten veroorzaakten een
uitstel van het einde tot daar uiteindelijk een 31-29 winst op het nieuwe telraam stond, pffff..
Setje drie. Annemarieke Wijnands
en Marjan Blenk kwamen binnen
de lijnen, duidelijk was dat VCH een
klein tikje had opgelopen. De invaller van D4 scoorde af en toe een
mooi punt maar het was lang niet
genoeg om het hele team mee te
trekken. Bovendien werd de topservice uitgebreid met boem-boem
Annemarieke en als een Joris Driepinter werden samen met Inge Bakker en Natalie mooie puntenreeksen
gemaakt. Jet Feddema kwam in het
veld en vrolijk, geconcentreerd en
gedecideerd ging de equipe voort
tot een 25-10.
Voor de belangrijke laatste set was
het zaak de kop er goed bij te houden. De thuisclub hield wel steeds
een kleine voorsprong maar hier en
daar pakte VCH puntjes mee door
wat groengele foutjes. Het lekkere
spel en enthousiasme had de overhand en de ladies gaven het niet
meer uit handen. Met 25-12 werden
de vijf punten veilig gesteld.
Hoe staan de dames er nu voor?
Nog steeds derde op één puntje onder de nummers 1 en 2 die sinds
vrijdag gelijk staan. Koploper Roda
moet het laatste stuk helaas doen
zonder spelverdelers en ze verloren vrijdag met 3-1 van de nr 4 VHZ.
Stand: Roda 20-83, VCH 20-83, Atalante 20-82, VHZ 19-72. Roda ziet
nog de nummers 8 en 10, VCH de
nummers 4 en 8. Vrijdag 9 april volgt
voor D2 de nr 11 in De Boei en een
week later de nr 12. De mooie actiefoto is van Sven Pothuizen.

Argon E5 speelt een
goede reeks wedstrijden
Mijdrecht - Even voorstellen: Jordy,
Tobi, Nathan, Jesse, Dario, Casper,
Enes,Ugur en Martijn, allemaal eerstejaars E-spelers die derde klasse spelen. Het team werkt momenteel aan een zeer succesvolle reeks
wedstrijden. Wedstrijd op wedstrijd
wordt er zeer goed gevoetbald.
Dit alles gaat niet makkelijk. De
meeste tegenstanders zijn tweedejaars en dus fysiek een stuk sterker,
maar voetballend weten de spelers
elke week weer de overwinning mee
naar huis te nemen.
Afgelopen zaterdag was de topper
tegen medekoploper Wasmeer.
De tegenstanders kwamen het veld
op en de voetballers van de E-5
schrokken in eerste instantie van
hen, ze waren namelijk bijna allemaal een kop groter.
Na erg goed samenspel, topverdediging en Jordy op doel wisten ze toch
de nul te houden, ondanks het feit
dat Wasmeer sterker was. Er moest

en zou gewonnen worden, dus bleven ze proberen het doel te zoeken
van de tegenstander. Dit lukte maar
mondjesmaat. Nathan probeerde
een afstandschot te nemen, welke
gekeerd werd door de keeper, maar
Ugur was er razendsnel bij om toch
de 1-0 binnen te halen.
De tweede helft werd een kopie
van de eerste helft: continue onder druk staan en vechten om de
voorsprong te behouden. Uiteindelijk werd Wasmeer steeds radelozer
omdat het maar niet langs die kleinere verdedigers kwam. Argon bleef
ervoor gaan, wat resulteerde in nog
een doelpunt vlak voor tijd.
Het was een superwedstrijd van
twee kanten en erg leuk om naar te
kijken. De E5 heeft door deze winst
een nog stevigere koppositie ingenomen. Blijf zo voetballen, dan zullen er nog vele mooie wedstrijden
bij komen!

Einde aan een mooie
reeks van Argon
Mijdrecht - De goede reeks, die Argon de laatste weken wist te scoren,
is tegen ADO ’20 ten einde gekomen. In een zeker niet hoogstaande wedstrijd profiteerden de gasten
van momenten, waarop Argon teveel vrijheid gaf, dit gebrek aan felheid bleek funest te zijn.

Een geslaagde lentedrive
bij Bridgevereniging
De Ronde Venen
Mijdrecht - Afgelopen dinsdag
heeft in de Meijert weer de lentedrive van de Bridgevereniging De
Ronde Venen plaatsgevonden. Deze
bridgedrive vindt jaarlijks plaats, gezamenlijk met de zustervereniging
De Bridgeboei uit Vinkeveen. Zoals elk jaar was dit weer een avond,
waarin met veel plezier gespeeld
werd. Veel spelers gingen op deze
avond met een prijs naar huis. Zoals de gewoonte niet alleen voor het
paar met de hoogste score, maar
ook voor degene met de laagste
score en voor het paar met een score die het dichtst bij de 50 en de 47,5
procent lag.
Komende week wordt weer in competitieverband gespeeld. Gespeeld
wordt in 2 lijnen op de dinsdagavonden, aanvang 20.00 uur in De
Meijert .

De uitslag van de speelavond vindt
direct na afloop van de laatste spelronde plaats.
De vereniging heeft nog plaats voor
zowel beginnende als ervaren bridgers. Er wordt gespeeld in een ontspannen sfeer. Heeft u belangstelling om in het nieuwe seizoen bij
deze vereniging te komen bridgen,
kom dan zonder enige verplichting
eens een avond meespelen, om de
sfeer te proeven. Wilt u thuis met
kennissen spelen, dan heeft de vereniging ook bridgekoffers beschikbaar, welke tegen geringe kosten
door leden geleend kunnen worden.
Voor nadere inlichtingen en aanmelding om een avond vrijblijvend mee
te spelen kunt u bellen met Theo
van Nes, tel 0297.593618.

Al na vijf minuten spelen mocht Sarica ongestoord van de linkerkant
naar binnen trekken en zijn schot
bleek zo verrassend voor Eelco
Zeinstra, dat deze de toch bepaald
niet onhoudbare bal in zijn rechterhoek liet belanden, 0-1. Na deze tegentreffer zocht Argon wel de aanval, niet via soepele aanvallen maar
vooral via lange ballen op de spitsen
en via spelhervattingen. Dat leverde wel mogelijkheden op, maar Michael van Laere kreeg na een klein
kwartier bij een kopkans een onvervalste elleboog in het gezicht geplant door Van der Grijp, die dit pal
onder de neus van de assistent ongestraft mocht doen. Doelman Van
der Geest kreeg verschillende hoekschoppen te verwerken en wist dat
een aantal malen goed te verwerken, maar toen hij zich na 34 minuten bijna liet verrassen door een
scherp indraaiende corner van Joshua Patrick, legde hij de bal eigenlijk panklaar op de voeten van Rory van Gulik, die tot verbijstering
van zichzelf en zijn ploeggenoten de
bal van 4 meter afstand over de lat
heen mikte. Het bleek echter toch
de voorbode van de gelijkmaker, die
drie minuten later tot stand kwam
toen Joshua Patrick het strafschopgebied inging en met een schuivertje via de binnenkant paal doel trof,
1-1.
Ook bij deze treffer leek de doelman
te verrast om attent te reageren. In
de laatste minuten voor de doelwisseling waren er nog enkele pogingen van Joshua Patrick en Rory van
Gulik, maar zij zochten het doel op
de verkeerde plek.
Verlengd
Na rust startte Argon sterker dan de
gasten en er kwamen enkele goede
mogelijkheden: Joshua Patrick brak
over links door, maar gaf zijn voorzet niet de juiste richting mee, Patrick Lokken zag de bal na een inzet
door een verdediger weggewerkt
worden, een hoekschop van Joshua
Patrick werd door Anton den Haan
verlengd en door Frank Verlaan
precies in de handen van de doelman gekopt en in minuut 57 kwam
de voorsprong op het bord: Patrick
Lokken brak over links door de defensie en uit zijn voorzet was het de
inlopende Michael van Laere, die 21 liet aantekenen. Helaas bleek Argon na deze voorsprong hardleers,
want enkele minuten later mocht
Sarica opnieuw (ditmaal vanaf links)
naar binnen trekken en op het doel
van Eelco Zeinstra vuren, die ditmaal kansloos was op de inzet, 2-2.
Enkele minuten later mocht hij het

tot frustratie van de doelman zelfs
nogmaals proberen, nu verdween
de bal net voorbij de paal naast het
Mijdrechtse doel. Door deze treffer
was niet alleen de stand weer gelijk, ook het overwicht dat Argon
na de doelwisseling had ebde weg
en de strijd ging gelijk op. Op een
ruim kwartier voor het eindsignaal
mocht ADO ’20 een hoekschop nemen, waarbij de bal in eerste instantie voorbij het doel van Argon ging,
maar nadat het leer opnieuw voor
de goal werd gebracht, ontstond
een scrimmage waaruit Kruijer als
winnaar te voorschijn kwam, hij zette de gasten op 2-3.
Aanval
Met alle beschikbare aanvallers
werd in het laatste kwartier de aanval gezocht en dat leverde wel enkele hachelijke momenten op, zoals
de voorzet van Patrick Lokken die de
bal via de bovenkant van de lat achter zag gaan, en een uitbraak van
Joshua Patrick, die slechts ten koste
van een gele kaart door Beemer kon
worden afgestopt.
De toegekende vrije trap vond zijn
einde in de muur van verdedigers,
waarna een tegenaanval werd opgezet, waarbij de inzet van Worm
nog net door Rory van Gulik onschadelijk gemaakt kon worden. In
blessuretijd kwam na een hooggeheven been van Ben Ebu-Mordi, terecht bestraft met een vrije trap,
nog even de frustratie bij een aantal spelers naar boven, wat resulteerde in een rode kaart voor doelman Van der Geest, die zijn handen
op de verkeerde manier inzette. De
blessuretijd tegen 10 man leverde
geen mogelijkheden meer op, zodat
ADO ’20 voor het eerst in de historie
met een zege terug kon gaan naar
Heemskerk nadat ze eerder ook al
met de volle buit vertrokken bij AFC
en FC Hilversum.
Argon zal in het inhaalweekeinde
met Pasen moeten proberen om uit
bij Elinkwijk via een goed resultaat
aan te blijven haken bij de eerste
vier plaatsen van de hoofdklasse A.

Klaverjasclub
Onder Ons
Vinkeveen - Bij de wedstrijd van
dinsdag 23 maart had Bep Schakenbos een topavond met 5554 punten,
als tweede eindigde An van der Meer
met 5338 punten, derde werd Ben ten
Den met 4965 punten, op de vierde
plaats Theo Kranendonk met 4955
punten en als vijfde eindigde Rob van
Achterbergh met 4701 punten. Ferry
Verbraak is nog steeds van slag en
kwam niet verder dan 4069 punten.
De uitslag na acht avonden spelen:
1. Theo Kranendonk
38519 ptn.
2. An van der Meer
37495 ptn.
3. Rob van Achterbergh 36658 ptn.

Mijdrecht - Tegen hekkensluiter Eemnes is het een gemakkelijke overwinning geworden. Voor rust
scoorde Argon driemaal, de tweede helft was het allemaal wat minder met de Argonauten, tien minuten voor het eindsignaal bepaalde
Albert Mens de eindstand op 4-0.
Al na negen minuten was het raak
voor Argon, een voorzet van Niels
de Wildt werd door René Legters
hard ingeschoten, 1-0. Even daarna was er een mogelijkheid voor
Youri van Adrichem maar hij schoot
in handen van de keeper. Ook een
hard schot van Alan Doorson werd
door de goede keeper Henk Niesing onschadelijk gemaakt. Even later was een gerichte kopbal van Van
Adrichem opnieuw een prooi voor
keeper Niesing. Uiteindelijk moest
er een strafschop aan te pas komen
om het scorebord te activeren, Niels
de Wildt werd binnen het strafschopgebied licht aangetikt en vanaf elf meter scoorde Albert Mens de
2-0, ook hier zat Niesing in de goede hoek maar hij kon zijn hand net
niet achter de bal krijgen.
Fraai
Vlak voor het rustsignaal zag Ke-

vin Blom een fraaie actie beloond,
hij plaatste de bal op maat voor het
doel, voor Youri van Adrichem was
het geen moeite om van dichtbij in
te tikken, 3-0.
De tweede helft was het opnieuw
heel druk op het Eemnes doel, maar
de nauwkeurigheid en concentratie ontbraken. Veel lange ballen die
niet altijd op hun bestemming kwamen en ook waren er achterin enkele slordigheden. De enige goede mogelijkheid die Eemnes kreeg
was Mattijs Lambert maar hij schoot
vanaf rechts naast. Vervolgens knalde Alan Doorson op de keeper en
een schot van Albert Mens werd
geblokt. Met nog een kwartier op
de klok mochten Jimmy van Veen,
Swen Ranck en Justin Eindhoven
hun opwachting maken. Tien minuten voor het eindsignaal bepaalde
de hardwerkende Albert Mens de
eindstand, een actie door het hart
van Eemnes defensie werd met een
hard schot afgerond, 4-0.
Het paasweekeinde is voor Argon
drukbezet, op zaterdag ontvangt Argon TOV uit Baarn en maandag gaat
Argon op bezoek bij AH ‘78 in Huizen.

Atalante D1 pakt twee
punten van de koploper
Vinkeveen - Zaterdagmiddag 27
maart speelden de dames van Atalante, gesponsord door Krijn Verbruggen en Haaxman Lichtreclames, in Amsterdam tegen de koploper in de competitie US dames 3.
Na een enerverend ritje naar Amsterdam met zes vrouw en een man
in een auto met ballen, tassen en
flesjes, kwam D1 fit bij de Wibauthal aan.
De hal was helaas erg luidruchtig
en de temperatuur was boven de 25
graden.
Toch hadden de dames van Atalante de eerste set nodig om op wedstrijdtemperatuur te komen. De pass
kwam niet aan bij de spelverdeelster
en ook het wapen van de laatste weken, de serve liep niet. De eerste set
ging met 19-25 naar US.
In de tweede set ging het beter
draaien bij het team uit Vinkeveen.
Ondanks dat de pass regelmatig te
scherp lag kon setupster Irma toch
haar aanvalsters goed bedienen. Er
werden een paar mooie punten gescoord en Atalante kwam op een
kleine voorsprong. US zat ze op de
hielen maar de Vinkeveense meiden
wisten US voor te blijven en won deze set met 19-25.
De derde set was een kopie van de
eerste. Verlies 25-14.
Na deze set mocht Atalante weer
naar de winnende kant, wetende

dat er meer in zat!
En er zat dus ook meer in, de vierde set wisten de dames van Atalante elkaar weer te vinden.
Met name Carin kon punt na punt
scoren. US wist geen antwoord op
de onberekenbare middenaanvallen van Carin. Ook de andere aanvallers konden door Irma goed bediend worden. Resultaat, winst in de
vierde set 22-25.
Winst van de wedstrijd was mogelijk, mits de dames geconcentreerd
en sterk door konden spelen. De
vijfde set startten de dames echter
slecht. Al snel keken ze tegen een
5-0 achterstand aan. Er werden veel
foutjes gemaakt en alles wat ze probeerden lukte net niet.
Maar toch wisten de meiden elkaar
nog op te beuren en aan te sporen
om te gaan voor elke bal. Helaas
lukte het niet om drie punten mee
naar Vinkeveen te nemen. Toch kan
Atalante Dames 1 tevreden zijn met
deze twee punten. Atalante staat
nu 1 punt boven Lovoc op de vierde plaats, en nog maar 1 punt achter op VV Amsterdam.
De laatste thuiswedstrijd vindt plaats
op vrijdag 9 april om 20.00 uur in De
Boei tegen Move uit Volendam. Helaas neemt D1 deze avond afscheid
van een aantal speelsters en trainer/
coach. Het team ziet u graag op de
tribune deze avond.

Mooie strijd Atalante H2
Vinkeveen - Atalante H2 speelde
vorige week maandag tegen Martinus 5, volledig overschaduwd door
de titanenwedstrijd die op het ‘andere’ veld werd gespeeld door H1.
Door de wedstrijd van de vrijdag er
door met 4-0 te verliezen was er veel
reden om orde op zaken te stellen.
Om de basis van heren 2 te doordringen van het feit dat ook zij goed
kunnen spelen, was Leroy Kuijper
afgestaan aan Heren 1. Hierdoor
viel Heren 2 terug op een slanke
soepele kern van willende spelers.
Gebrand om punten te pakken werden de meningsverschillen terzijde
gelegd en werd besloten goed/beter te spelen.
De start van de eerste set was dan
ook verrassend goed, alles lukte.... voor Martinus! Heren 2 keek al
snel tegen een achterstand van 112 aan.
Anders dan voorgaande wedstrijd
vochten de mannen uit Vinkeveen
terug en wonnen met 25-22. Deze
briljante inhaalrace bracht het geloof in eigen kunnen terug. Opeens
werd het aan de kant van Martinus
wat stiller. Wat leek op een ‘walk
over’ werd een col van de eerste categorie (zoals wielrenners dat plegen te noemen).
Tevreden over dit eerste feit werd de
belofte ingelost, de opstelling bleef
staan.
Deze opstelling bleek het in de tweede set niet waar te kunnen maken,
een serviceserie van Martinus bleek
de Rabobank formatie fataal. Ondanks vele reddingen door verdediging en set-upper werd de achterstand groter en leidde tot een verlies: 25-16. Beslist geen walkover.
Hoe dan ook, een man een man een
woord een woord. Wisselen. De wissels waren natuurlijk gebrand om
ook een goede prestatie neer te zetten.

Wederom werd een serviceserie de
gastploeg te veel. Een set-upper die
zich uit de naad rent, een aanvaller
die wel wil maar net die goede setup niet kan krijgen, alles bij elkaar
een kopie van de tweede set, andere spelers, maar het spelverloop
hetzelfde. 25-12. Het leek of Heren
2 aan de afdaling was begonnen
en dat kon niet waar zijn, ze hadden goed gevochten en zagen vermoeidheid aan de andere zijde. Deze vierde set moest hun set weer
worden, heel simpel. De opstelling van de eerste set er weer in. Dit
werkte, de vierde set ging weer als
vanouds, passing was goed, set up
lag mooi. Ja, dan gaat de trojka glijden en is niet meer te houden. Een
goede/mooie winst in deze vierde
set. 17-25.
Stand 2-2, Nog steeds in de schaduw van het andere veld, ook daar
werd er gevochten. Bij wisseling van
set duurde het ook wat langer. Samen met de scheidsrechter en de
Vinkeveense tegenstander werd
gekeken naar de verrichtingen van
Heren 1. Weer terug naar het eigen
spel, deze vijfde set moest kunnen,
winst boeken op de nr 3 in de competitie (zelf op een 5e plek) zou mooi
zijn. Helaas mocht dit niet zo zijn.
De vijfde set had de Vinkeveense
ploeg het nakijken door een slechte pass. 15-10. Heren 2 speelde een
goede wedstrijd. En elk punt in deze laatste wedstrijden zijn zwaarbevochten punten. In deze laatste
wedstrijden moet Heren 2 tegen de
nummer 1, 2, 3 en 4 terwijl ze zelf op
de 5e plek staan.
Van de nummers 1 en 3 werden 2
punten gepakt. Anders dan tegen
een sportief Martinus, die geven
rustig toe dat het touché is op een
belangrijk moment, staan VCH 4 en
5 nog op het programma, de nummers 2 en 4.
Hier zal Heren 2 ook punten moeten pakken om de 5e plek veilig te
stellen.
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Honden Uitlaat Service
op maat in Mijdrecht
Mijdrecht – Sinds kort is er een
oranje busje aan het straatbeeld
van de regio toegevoegd. De belettering en de foto van de twee aandoenlijke hondjes maken het al snel
duidelijk, het gaat hier om het busje van de Honden Uitlaat Service
Mijdrecht e.o. Een kennismaking
met de vrouw achter deze honden
uitlaat service; Martine Elgersma uit
Mijdrecht.
Na ruim 30 jaar in diverse functies
achter een bureau gezeten te hebben vond ze het hoog tijd om het
roer om te gooien, haar hart te volgen en een volledig nieuwe uitdaging aan te gaan.

Nieuwe blokfluitgroep bij
Muziekvereniging VIOS
Mijdrecht - Al jaren kom je muziekvereniging VIOS op straat tegen. Bij
optochten, grote evenementen en
sinds kort ook weer op de taptoeterreinen. Samen muziek maken is
hartstikke leuk en dat geldt zeker
ook voor spelen in de blokfluitgroep
van VIOS. Half april start er weer
een nieuwe blokfluitgroep. Ben je 7
jaar of ouder, dan is nu het moment
om je aan te melden.

leidingsorkest van 18.15 tot 19.15
uur in het VIOS clubgebouw De
Notenkraker aan de Windmolen in
Mijdrecht. Onder de bezielende leiding van dirigente Maddy Kuijlenburg staat er een heus orkest een
prima stuk muziek weg te spelen. Zo
net na de VIOS jaaruitvoering wordt
al weer druk gestudeerd op nieuwe
nummers om de swing erin te houden.

Opleidingsorkest
De blokfluitKidz spelen ook mee in
het leerlingenorkest. En dat maakt
het nou juist zo leuk en vooral uniek.
Immers, de blokfluit staat bekend
als een opstapinstrument. Eerst leren noten lezen en een liedje blazen. Dat kan allemaal al gauw met
de blokfluit. Maar samenspelen, dat
is natuurlijk waar het om draait en
wel zo gezellig toch?! Iedere maandagavond oefent het jeugdige op-

Start nieuwe blokfluitgroep
Bijna alle blokfluitleerlingen hebben
inmiddels gekozen voor een ander
instrument en spelen een behoorlijk deuntje mee in het opleidingsorkest. Er is dus weer plaats voor
nieuwe leerlingen.
Half april start er dan ook een nieuwe groep blokfluiters. Vanaf 7 jaar
kun je je aanmelden. Alle lessen
worden verzorgd in VIOS-clubgebouw De Notenkraker aan de Wind-

molen 77 in Mijdrecht. VIOS zorgt
voor de blokfluit en de muziek en jij
voor gezonde zin om lekker te spelen. En zodra het kan, speel je mee
op de maandagavond.
En voor je het weet treed je al op.
Misschien al wel op de VIOS-Open
op het Raadhuisplein op 3 juli?!
Het is natuurlijk niet alleen oefenen en optreden wat de klok slaat.
Er worden, zoals het een echte vereniging betaamt, nog tal van andere ontspannende activiteiten georganiseerd. Kijk eens op de website
www.vios-midreth.nl!
Informatie/aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met
Karin Schrama, tel. 0297-250510,
via het e-mailadres karin@schramaconsultancy.nl
of via het contact formulier op de
website www.vios-midreth.nl.

Proostdijschool 40 jaar!
voor geld nodig. Ook de kinderen
konden hierbij een handje helpen.
Nou... beter gezegd een voetje.

Maar waarom begon je nu juist
een Honden Uitlaat Service?
“Ik ben nu eenmaal dol op honden
en het welzijn van dieren gaat me
aan het hart. Niet iedereen is altijd
in de gelegenheid om zijn of haar
hond zelf goed uit te laten en de beweging te geven die een hond nodig
heeft. Dat is vaak geen onwil hoor,
mensen kunnen soms door hun
werk niet even naar huis voor een
goede dagelijkse wandeling.
Maar het komt natuurlijk ook voor
dat mensen wel willen, maar fysiek niet in staat zijn om hun hond
de beweging te geven die deze nodig heeft. Neem bijvoorbeeld oudere mensen die slecht ter been zijn,
maar ook door ziekte kan het zijn
dat het heel fijn is als je hond onder
de hoede van een goede uitlaat service genomen kan worden.”
Het is niet niks om met een
eigen bedrijf te starten. Hoe
heb je dat aangepakt?
“Natuurlijk, er komt heel veel bij kijken om een bedrijf goed op poten
te zetten, maar deze uitdaging ben
ik vol overtuiging aangegaan onder
het motto ‘als je het doet, moet je
het goed doen’ en ik heb de tijd genomen voor een zo goed mogelijke voorbereiding. Zo heb ik de opleiding Erkend Honden Uitlaat Service bij de Martin Gaus Academie
gevolgd. Deze opleiding is een initiatief van de Belangenvereniging
Honden Uitlaat Services (HUS) Nederland. Daarnaast heb ik natuurlijk
uitgebreid onderzoek gedaan naar
de behoefte aan een uitlaat service
in De Ronde Venen.
Met ongeveer 2.200 geregistreer-

de honden in de gemeente durfde
ik de uitdaging wel aan om aan de
slag te gaan.”
Dus je bent een officieel
erkende HUS?
“Jazeker. Maar een diploma alleen
is niet genoeg voor die erkenning.
Ik moet ook aan een aantal strenge regels voldoen. Zo is mijn bus ingericht met aparte benches, die minimaal 1x in de week ontsmet worden en is de bus voorzien van een
elektrische ventilator i.v.m. de luchtverversing. En dat ik maximaal met 6
honden wandel heeft als groot voordeel dat de ophaal- en wegbrengtijd
niet te lang is en ze dus zo kort mogelijk in de bus zitten.
Volgens de richtlijnen van HUS Nederland draagt iedere hond een
penning met onze contactgegevens
en zo zijn er ook de nodige administratieve regels zoals aangesloten
zijn bij de Kamer van Koophandel en
dergelijke. Maar ook aan de honden
en de eigenaren worden voor ieders
welzijn bepaalde eisen gesteld. Iedere hond moet ingeënt, ontwormd
en preventief behandeld zijn tegen vlooien en teken. Ook moet de
hondenbezitter een WA verzekering hebben waarbij huisdieren zijn
meeverzekerd.” Dat is allemaal leuk
en aardig maar als hondenbezitter wil je ook een goed gevoel hebben bij degene die zich over je hond
ontfermt en Martine vervolgt: “Buiten deze regels ben ik met hart en
ziel betrokken bij wat ik doe. Iedere
hond is als een hond van mezelf en
die wil ik het beste geven in de vorm
van persoonlijke aandacht, beweging en een zo goed mogelijke individuele begeleiding, passend bij iedere hond.”
Maar hoe gaat zo’n uitlaat
service nu in z’n werk?
Haal je de honden op en laat je ze
dan in een weiland rennen of wordt
er echt gewandeld?
Lachend; “Nee, er wordt het nodige afgewandeld, da’s ook goed voor
mijn lijn!” Dan serieus. “Iedere hond
is anders en de thuissituatie is ook
overal anders, dus ik bied maatwerk.
Voor er gewandeld kan worden bekijk ik, eerst door het intakegesprek
dat ik altijd vooraf met de eigenaar
heb, wat er voor de hond gewenst
is. De meeste honden zullen, na een

uitgebreide kennismaking, in de
groepswandelingen van maximaal 6
honden mee kunnen en dat is voor
honden ook een natuurlijke situatie.
Het zijn roedeldieren en ze hebben
sociale contacten met andere honden nodig. Maar het kan ook zijn dat
dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de hond angstig is, te oud of te
jong, loops of misschien niet los kan
lopen. In dat geval maak ik individuele wandelingen in een park of bij
grasvelden in de buurt van de woning.”
Dus je biedt echt maatwerk.
Hoever ga je daarmee?
“Nogmaals, iedere hond is anders
en iedere thuissituatie is anders. De
behoefte aan de diensten van een
uitlaatservice is daardoor vaak verschillend. Als regel maak ik afspraken dat er op een vast aantal dagen
in een groep of individueel gewandeld wordt op basis van een 4-wekelijkse wandelkaart. Maar het kan
ook voorkomen dat er slechts incidenteel een beroep op mij gedaan
hoeft te worden. Dat kan ook, zelfs
als dat ‘s avonds of in het weekend
is. Stel, je wilt met het hele gezin een
dagje uit en de hond kan niet mee
omdat honden nu eenmaal niet in
pretparken e.d. toegelaten worden.
Toch fijn als je voor die keer het uitlaten van je hond aan een deskundige kunt overlaten. Of je hebt aansluitend aan je werk een gezellig
etentje en kunt eigenlijk tussendoor
niet naar huis, er zijn situaties genoeg als deze waarbij wij graag uitkomst bieden. Een speciale service
bied ik aan mensen die in Mijdrecht
wonen en tussen de middag alleen
met veel vliegen en rennen kans
zien om de hond snel uit te laten.
Ik kan deze stress uit handen nemen door tegen een speciaal tarief
tussen half 1 en half 2 een kwartiertje met de hond te gaan wandelen,
zodat de eigenaar op zijn of haar
werk normaal de tijd voor een lunch
kan nemen.”
Het is ons duidelijk, bij Martine van
de Honden Uitlaat Service Mijdrecht
e.o. is ieders hond in goede handen
en iedereen die zich tot en met april
inschrijft krijgt ook nog eens 10%
introductiekorting.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.husmijdrecht.nl of bellen
naar 0297-752129.

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen zich de benen uit hun lijf gerend
tijdens de sponsorloop.
De kinderen hadden ouders, vrienden en familie gevraagd om hen te
sponsoren en per rondje kregen zij
daarvoor een afgesproken bedrag.
En nu maar zorgen dat ze veel rondjes renden, zodat er zoveel mogelijk
geld werd opgehaald.
De sponsorloop was een groot succes en alle kinderen hebben zo hun
steentje bijgedragen.

Mijdrecht - In 1970 werden de deuren geopend van een nieuwe school,
de Proostdijschool.
We zijn nu 40 jaar later en nog steeds
staan de deuren van de Proostdijschool open om kinderen een leerzame en fijne tijd op de basisschool
te bezorgen.
Maar 40 jaar, dat moet natuurlijk
gevierd worden.
De komende periode zullen er ver-

schillende activiteiten zijn voor de
kinderen en natuurlijk een spetterend feest waar ook de ouders,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Wat
ze precies gaan doen, dat wordt nu
nog niet verklapt.
Wat de kinderen wel al weten is dat
velen bezig zijn met de organisatie
van dit alles. En natuurlijk is daar-

Naast activiteiten voor de school
zelf is het natuurlijk fijn om ook anderen van jouw feestje mee te laten
genieten.
Daarom is er een ‘goed doel’ gekozen, waar de Proostdijschool een
donatie aan wil geven. Het is de dierenbescherming geworden.
Om de kinderen een idee te geven
van de werkzaamheden die de dierenbescherming doet, waren er vorige week twee medewerkers van
Kids for Animals op school. Zij gaven voorlichting over hun stichting
aan de kinderen en leerkrachten. Zo
wisten de kinderen nog beter waarvoor zij zich inzetten.

Het was volop genieten
met De Opregte Amateur
De Hoef - Afgelopen weekend was
het toneel van de toneelvereniging “De Opregte Amateur” in de
Springbok in De Hoef in een complete camping veranderd inclusief
twee caravans, een waar huzarenstukje van de decorploeg. Op dat
veld werd de strijd tussen de families Bruinsma en Zwaanswijk uitgevochten met een verrassend slot.
Via een prijsvraag had oma Zwaanswijk (Anneke Hogenboom) een
week vakantie op de Veluwe gewonnen, maar zij verwachtte eigenlijk een vijfsterrenhotel in plaats van
een kleine caravan. Ook haar bazige dochter Mathilda (Suzan Duivenvoorde) en haar sullige echtgenoot
Jan Hein in driedelig pak (Winfried
Achterberg) hadden geen enkele
kampeerervaring en dat leidde gelijk al tot komische situaties (zo konden ze o.a. geen badkamer in de caravan vinden...). Als zij verhaal gaan
halen bij de receptie, arriveert de
familie Bruinsma, die per ongeluk
haar intrek neemt in dezelfde caravan. De Bruinsma’s – doorgewinterde campinggasten – kende het publiek al, want die komen regelmatig
terug in de stukken van Carl Slotboom en De Opregte Amateur had
al eens eerder deze familie op de
planken gezet in ‘Leve de Koningin’. De eerste crash tussen de families is voorspelbaar en campingbeheerder Michiel (Remco Hoogervorst) moet er aan te pas komen om

de familie Bruinsma te laten inzien
dat zij toch echt in een andere caravan thuishoort. Sjef (heerlijk neergezet door Ronald Wieman) laat de
verhuizing over aan zijn onderdanige Truus (Annet van der Meer) over,
terwijl zoon Boris (de aangenaam
stotterende Peter van Kempen) tevergeefs probeert de dochter van
de Zwaanswijken (Belinda Wahlen)
te versieren. Die laatste ziet meer
in Michiel, maar Boris weet ze later goed tegen elkaar op te zetten.
De toon is gezet en in werkelijk alles
botsen de families: of het nu gaat
om de soort muziek, het ophangen
van de waslijn of de meegebrachte
hamster. Toch heeft Sjef medelijden
met de sul Jan Hein en ondanks (of
misschien wel dankzij) diens onge-

lukkige poging zijn vrouw Truus te
verleiden, weet hij hem via een halve fles cognac te overreden het heft
bij de Zwaanswijken in handen te
nemen. Het resultaat is verrassend
en aan het eind van de vakantie
week besluiten beide families alles
het volgend jaar nog maar eens over
te doen. En dan hebben we het nog
niet eens over de mislukte dropping
of het ouderwetse badpak van Jan
Hein of het buiten slapen van oma
gehad...
Tot vrij kort voor de voorstellingen
had regisseuse Tiny Pieterse nog
haar handen vol om de goede lijn
uit te zetten, maar het resultaat kon
eenieder weer tevreden stellen, zeker de bezoekers in de twee uitverkochte zalen.
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Atalante haalt tweede en
vierde plaats in de drieen vierkampfinale

Eenvoudige overwinning
voor Atalante JC1
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
speelde Atalante JC1 de thuiswedstrijd tegen de nummer 11 van de
competitie Alides MC1. Deze wedstrijd die eigenlijk van te voren al
met de winst in het hoofd werd gespeeld was toch iets lastiger dan
gedacht, met name de 2e set ging
Atalante op in het rommelige spel
van Alides. De eerste set, waar Atalanta afgesproken had om fel op de
aanval van Alides te reageren met
volle blok, was snel over met setstand 25-18.
De 2e set was zoals eerder genoemd
ietwat rommelig met als gevolg dat
Alides stiekem dicherbij kwam tot
21-20, maar na de time out en ster-

ke krachtige service van Atalante
werd de set snel in het voordeel van
Atalante gewonnen met 25-21.
De 3e set was dan weer een formaliteit en kwam snel ten einde in 2512. De 3 punten zijn binnen en Atalante is dan ook op jacht naar de 2e
plek in deze sterke competitie waar
Alides JC1 al kampioen is geworden. Het is dus afwachten wat SAS
’70 gaat doen in de laatste wedstrijd.
Als dit 1 set laat liggen zijn alle kansen open voor Atalante JC1, een
topprestatie dit jaar voor de oudkampioenen van vorig jaar.
Volgende wedstrijd is 10 april uit tegen VCH JC3 dus superspannend.

Atalante H1 verliest van
medekoploper
Vinkeveen - Vorige week maandag
speelde Atalante H1 de spannende
kraker tegen medekoploper Martinus H4. Martinus staat al maanden in de bovenste regionen, Atalante heeft zich vooral in de tweede
helft van het seizoen zeer sterk gemanifesteerd, topper was natuurlijk
de ontzettend knappe 4-0 zege op
deze ietwat zelfingenomen lijstaanvoerder op 18 december. De A-side
mannen staan nu bovenaan, maar
Martinus heeft een wedstrijd minder gespeeld. Er zijn nog 2 wedstrijden te gaan.
De wedstrijd begon gespannen, een
heel andere wedstrijd dan tegen
de middenmoot. De Amstelveense
mannen zijn gebrand op het kampioenschap en misschien meer nog
wel op revanche van de eerste wedstrijd. Omdat het tweede herenteam
met speler/trainer/coach Erik Raket gelijktijdig op het veld naast H1
speelde was routinier en volleybaldier in hart en nieren Wim Aarsman
meegevraagd als coach. Ook talent
Leroy Kuijper van H2 was van de H1
partij. Het niveau van het spel was
hoog. Mooie rally’s over en weer
met uitstekend aanvalswerk en reddingen aan beide kanten. Echter,
aan Vinkeveense zijde was het ook
vechten tegen de spanning, met name aan het eind van de set. Net iets
te veel domme foutjes werden op
dat moment gemaakt waardoor de
thuisploeg de eerste spannende set
kon pakken: 25-21.

De tweede set ging voort met een
stevige partij en dit keer was het Atalante dat met 20-25 aan het langste
eind trok. De spanning was te snijden, in de derde set liep de A-side
ploeg steeds net 2-3 puntje achter
de thuisploeg aan. Aan het eind van
de set werd het nog spannender en
ondanks time-outs van Wim Aarsman en goede invalbeurten lukte
het wederom niet goed de spanning
de baas te blijven en die paar foutjes op verschillende posities maakten de doorslag: 25-19 verlies.
De groengele batterij werd weer opgeladen en de Vinkeveense mannen
kwamen erg ver in de vierde set. Leroy Kuijper maakte een prima onbevangen invalbeurt en scoorde menig mooi punt op de buitenkant.
Maar het mocht net aan niet baten,
met 25-21 won Martinus de laatste set, een 3-2 had leuker geweest.
De achterstand is nu 3 punten, met
voor Martinus nog 3 wedstrijden en
voor Atalante nog 2 wedstrijden te
gaan. Vrijdag 9 april speelt Atalante H1 om 21.00 uur in De Boei tegen
de nummer 8, de week erna is de
laatste uitwedstrijd tegen de nummer 7. Beide wedstrijden werden in
de eerste helft verloren, het is zaak
nu de volle 4-0 te pakken en hopen
dat Martinus punten laat liggen
Voor de nummer 2 is het mogelijk
via P/D wedstrijden te promoveren.
Stand: Atalante 20-77, Martinus 1975, Spaarnestad 20-72.

Atlantis A1 net niet de
beste
Mijdrecht - Zaterdag 13 maart
werd in sporthal De Phoenix de topper gespeeld tussen Atlantis A1 en
OVVO A2.
Inzet van de wedstrijd: het kampioenschap in de tweede klasse.
Atlantis A1 (gesponsord door Van
Dam Bedrijfsdiensten) en OVVO
hadden na 13 wedstrijden evenveel punten vergaard en in de laatste zaalwedstrijd moest dan uiteindelijk de beslissing vallen.
In een afgeladen sporthal, waarbij
beide verenigingen met trommels
en toeters hun spelers en speelsters
muzikaal ondersteunden, werd een
schitterende partij korfbal gespeeld
voorzien van alle facetten die het
korfbal zo aantrekkelijk maakt. Het
was uiteindelijk OVVO dat de kansen beter benutte en, enigszins geflatteerd, won met 14-17.

De Merel/Heerenlux 1
wint nipt van de
Paddestoel 2
Vinkeveen - In speelweek 31 stond
de topwedstrijd tussen De Merel/
Heerenlux 1 en De Paddestoel 2 op
het programma. De Merel/Heerenlux 1 was door een subliem spelende John Vrielink (zie foto) met
5-4 net iets sterker dan De Paddestoel 2. Na 11 speelrondes in de 2e
helft van de competitie staan beide
teams exact gelijk. Met Dio 1 op de
3e plaats belooft het een spannend
slot te worden. John Vrielink was, na
een slecht persoonlijk kampioenschap, op revanche uit. Pim de Jager
werd het slachtoffer van een ontketende John. Na 11 beurten en een
gemiddelde van 12,727 was John
“de kwelgeest” voor Pim. En passant
maakte John ook nog de hoogste
serie van de week met 56 caramboles = 40% van zijn totaal te maken
punten. Dio 2 was met 5-4 iets sterker dan APK Mijdrecht 1. Cor Ultee
had slechts 17 beurten nodig om
Ton Brantsema te verslaan.
Cens 2 was met 2-7 kansloos tegen
De Kuiper/van Wijk. Kees de Zwart
was na een overwintering in Portugal weer van de partij. Alan Knigthley was het slachtoffer van een
sterke Kees. In 18 beurten was de
ongelijke strijd beslist. Martien Heijman had maar 22 beurten nodig om
een verrassend spelende Jelte Huizenga te verslaan.
Kromme Mijdrecht 1 had met 9-0 de
grootste overwinning van de week.
Stieva Aalsmeer was de verliezer
van de week. John Oldersma had de
spannendste pot. Tegenstander Pieter Coenen kwam maar een punt tekort.

Paddestoel
De Paddestoel 1 trok met 4-5 aan
het kortste eind tegen De Kromme Mijdrecht 2. Herman van Yperen
maakte in 17 beurten korte metten
met Wijnand Strijk.
De Vrijheid/Biljartmakers was met
7-2 een maatje te groot voor De Merel/Heerenlux 4.
Bert Loogman had maar 18 beurten nodig om Wim Roest vertwijfeld
achter te laten. Gijs van der Vliet
redde de eer voor De Merel/Heerenlux 4.
APK Mijdrecht 2 won verrassend
met 7-2 van Cens 1. Hennie Versluis maakte in 17 beurten ‘gehakt’
van Desmond Driehuis. Tom Bos en
Pascal Pluijmakers zorgden voor de
overige punten van APK Mijdrecht
2.
De Paddestoel 3 verloor nipt met 45 van de Merel/Heerenlux 2. Peter
Marsen had maar 17 beurten nodig om Hans Bak alle hoop te ontnemen. Dorus van der Meer zorgde met winst in 20 beurten op Ralph
Dam voor de winst van zijn team.

Hoewel teleurgesteld kan Atlantis
A1 terugkijken op een uitstekend
zaalseizoen en om even in de stijl te
blijven van voetbaltrainer Martin Jol
(Ajax) zullen de beide coaches Arie
Zaal en Marijke Pauw zeggen dat
dit wellicht het jongste team is dat
in het veld staat en misschien geeft
zelfs de 2e plaats nog recht op promotie naar de 1e klasse.
Onder leiding van de uitstekende scheidsrechter van der Soer begonnen beide ploegen aan de wedstrijd. Het was aftasten in het begin. maar het was OVVO dat als eerste de bal door de mand liet ploffen. Dat kunstje flikten ze nogmaals,
zodat OVVO duidelijk liet merken
niet naar Mijdrecht afgereisd te zijn

om zich bij voorbaat neer te leggen
bij een eventuele nederlaag. Atlantis knokte zich terug naar 2-2. OVVO naar 2-3, antwoord Atlantis 3-3.
Zo bleef het gelijkopgaan tot de rust
waarin OVVO een kleine 7-9 voorsprong had.
Arie Zaal en Marijke Pauw waren
bijzonder onder de indruk van het
vertoonde spel, complimenteerden
de ploeg en hoopten dat dit niveau
ook in de 2e helft te zien zou zijn.
OVVO was na rust iets scherper en
scoorde het 10e doelpunt. Maar Atlantis bleef in het spoor en kwam
op 8-10. Nadat OVVO wederom het
verschil op drie punten bracht, 811, leek Atlantis aangeslagen, maar
aangemoedigd door het publiek
kwamen ze terug tot 11-11. Niemand kon vermoeden hoe dit zou
aflopen. De scoringsmachine van
OVVO ging door en via 11-14 ging
het naar 12-15. Was Atlantis dan nu
echt verslagen? Nee, ze kwamen terug tot 14-15, maar in de laatste 2
minuten stond het vizier van OVVO
op scherp, zij beslisten de wedstrijd
en mochten de bloemen in ontvangst nemen.
Een staande ovatie van het publiek
aan de youngsters van Atlantis en
een dank van de spelers, speelsters en coaches voor hun geweldige support.
De zaalcompetitie zit erop en de
voorbereidingen voor de veldcompetitie zijn in volle gang. Ook hierin staat Atlantis A1 aan kop in de
tweede klasse met goede vooruitzichten op de titel.

3. Dio 1

64 punten

De meisjes 6/8 jaar moesten ‘s morgens hun oefeningen laten zien op
de brug balk en lange mat 3 kamp)
zij behaalden een 14e plaats, wat
heel netjes was. Dit was ook de eerste keer dat zij aan deze wedstrijd

meededen.
De meisjes 9/11 jaar waren lekker
op dreef op brug, balk, lange mat en
trampoline (4 kamp). Zij lieten ook
al aardige oefeningen zien en werden van de 13 groepen 9e.
De meisjes 12/15 jaar 4 kamp werden net geen 3e, maar kwamen op
een 4e plaats terecht, en de vorige
keer waren zij 1e. Jammer, maar zij
hebben ook heel goed geturnd. De
concurrentie was dit keer een stuk
groter er deden er ook meer groepen mee dan de vorige keer.
De meisjes 12/15 jaar (3 kamp):
zij werden na een zeer spannende
strijd 2e, wat zij ook de vorige keer
behaalden. Wat met een beker werd
beloond, die zij nu in de prijzenkast
van Atalante kunnen zetten. Meisjes, allen van harte gefeliciteerd met
jullie behaalde resultaten.

CSW heerst in Marken
Wilnis - De topper in de tweede
klasse tussen de nummers 1 en 2
van de ranglijst is geëindigd in een
dikverdiende 0-2 overwinning voor
CSW. Daardoor vergrootte CSW
zijn voorsprong op de ranglijst tot 4
punten maar Marken moet nog een
wedstrijd inhalen.
Een sterk begin van CSW dat Marken niet de mogelijkheid gaf om van
achteruit op te bouwen. Er werd
steeds fel gejaagd waardoor Marken genoodzaakt was steeds de
lange bal te spelen. Die ballen kwamen nauwelijks bij een medespeler
terecht waardoor CSW veel balbezit
had. Doordat CSW steeds een man
doorschoof naar het middenveld en
Marken achterin met een vrije man
bleef spelen, creëerde CSW steeds
een man-meer-situatie op het middenveld. CSW combineerde goed en
er kwamen ook wat kleine kansjes
voor de ploeg uit Wilnis. Zo draaide
Michel Zeldenrijk knap weg van zijn
tegenstander en schoot maar net
over. Een corner van Maurice Bartels bij de tweede paal werd door
Alexander Bos naast gekopt. CSW
kreeg ook nog enkele vrije trappen,
mede dankzij de slimme en balvaste
Cesar de Kuyer, maar ook dit leverde nog geen voorsprong op. Marken kon absoluut geen vuist maken
deze middag en de altijd zo productieve ploeg wist zich in de eerste helft een halve kans te scheppen die door Jordi Wens onschadelijk werd gemaakt. Absoluut een
groot compliment voor de verdedigers van CSW die heer en meester
waren over elke situatie.

gaan komen waardoor er nog meer
ruimte ontstond voor CSW. Maar
Marken had deze middag niet echt
de macht om het CSW lastig te maken. Na een half uur spelen vergrootte CSW zelfs zijn voorsprong.
Een slim steekballetje van Maurice Bartels op Cesar de Kuyer werd
door de Kuyer met buitenkant rechts
keurig afgemaakt. Bijna werd de uitslag nog groter maar een schot van
Stephan de Graaf werd van de lijn
gewerkt. Marken probeerde met hoge ballen nog wat te forceren maar
CSW bleef moeiteloos op de been.
Een prima resultaat voor de ploeg
van trainer Dennis v.d. IJssel dat
aanstaande zaterdag op bezoek
gaat bij Monnickendam.

Balbezit
Na rust eenzelfde spelbeeld met
CSW als bovenliggende partij. De
ploeg was veel in balbezit maar bij
de laatste bal soms iets te slordig
om echt gevaarlijk te worden. Toch
kwam CSW verdiend aan de leiding
na een kwartier spelen in de tweede helft.
Maurice Bartels stuurde Cesar de
Kuyer de diepte in die zijn tegenstander te snel af was en de bal met
een puntertje langs de uitkomende
doelman schoof. Marken moest nu

Geslaagd Open Openingstoernooi bij TV Wilnis

De Merel/Heerenlux 3 verloor met
2-7 verrassend van De Schans. John
Beets, Dirk van Yperen en Hein
Voorneveld behaalden de punten
voor De Schans.
Stand na 11 wedstrijden (2e helft):
1. De Paddestoel 2
68 punten
2. De Merel/Heerenlux 1 68 punten

Vinkeveen - Zaterdag 27 maart
waren er de finale gymwedstrijden
van de drie- en vierkamp in Wilnis
van het district Midden Nederland.
De organisatie was in handen van
GVM Mijdrecht en GV Atalante Vinkeveen. De dag begon al erg vroeg
met de 1e wedstrijd namelijk Om
8.30 uur, Atalante was afgelopen 13
februari in de finale van ¾ kamp gekomen met 4 groepen. In de leeftijd van 6/8 jarigen, 9/11 jarigen en
12/15 jarigen, alle waren de meisjesgroepen. De groepen 12/15 jaar
waren toen als 1e en 2e geëindigd.

Kristian Geerdinck, Jeroen Korver, Goof van Straaten, Wendy Kentrop, Iris Facee Schaeffer, Cynthia Sassen, Marijke Pauw, Lars van Walraven, Joyce Gortenmulder en Arie Zaal.

Wilnis -Afgelopen zondag 28 maart
jl. heeft het Open Openingstoernooi
bij Tennisvereniging Wilnis plaatsgevonden. Dit toernooi stond weer
in het teken van “Iedereen is welkom”!
Voor deze dag hoefde je geen lid
te zijn, het was een dag waar eigen leden en belangstellenden samen konden komen. De dag begon om 11.30 uur, iedereen werd
verwelkomd met een lekker kopje koffie. In totaal waren er 45 deelnemers, van wie een aantal niet-leden. De twee trainers van TV Wilnis,
Gerard Hoogland en Ruud van der
Helm, verzorgden clinics voor ieder-

een. Dit viel erg in de smaak, zowel
bij de eigen leden als bij de niet-leden. Iedereen was erg enthousiast over de twee heren. De getoonde technieken konden direct in uitvoering worden gebracht in de korte
partijtjes die werden gespeeld.
De meer ervaren spelers waren
soms ook gemixt met de beginners,
wat weer leuke situaties opleverde!
De beginners stonden hun mannetje en met z’n allen wisten we er een
leuke dag van te maken.
Het Open Openingstoernooi 2010
was erg geslaagd. Deze dag zal volgend jaar zeker weer in de agenda
te vinden zijn!
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Ondernemersclub
‘Vrienden van Thamen’
uitgebreid met De Beij

Apotheose viertallen bij
bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - De laatste zitting van
de viertallencompetitie van dit seizoen zorgde op de valreep voor een
spannende finish. Niet in de A-lijn
waar het team Timmer over zeven
wedstrijdavonden soeverein eerste
werd met een puntentotaal van 139.
Met een topscore van 25, het hoogst
mogelijk, tweemaal 23 en nooit lager
dan 13, waren ze duidelijk de sterkste van dit jaar. Het verschil tussen
de nummers twee en drie, de teams
Egbers en Schavemaker, bedraagt
echter maar 6 punten, 122 om 116
en kwam hoofdzakelijk tot stand in
de laatste zitting waar Egbers 25 en
Schavemaker 20 punten scoorden!
In de B-lijn eindigde de strijd om
de eerste plaats in een “draw”. De
teams Kamp en Selman zagen zich,
toen de kruitdamp was opgetrokken, terug op een gedeelde eerste
plek met voor beiden 127 punten.
Debet daaraan was de sterke eindsprint van Kamp cum suis, die met
een score van 25 tegenover 12 van
Selman precies langszij kwamen.
Derde werd hier de groep Bruine de
Bruin met 119 punten, waarbij vooral opviel dat ze na een moeizame
start met zelfs een povere 6 punten

in de tweede zitting, de laatste drie,
de sterren van de hemel speelden
met 25, 21 en 24 punten op rij!
Ook de C-lijn hield de spanning
er tot de laatste snik in. Team De
Weerdt stond bij het begin van de
avond nog net aan kop met een
voorsprong van twee punten op
team Van Maarseveen. Echter, het
misfortuin zit in een klein hoekje, éénmaal van de 23 spellen de
tegenpartij 4 schoppen laten maken en zelf daardoor 4 harten plus
1 missen, wat het contrapaar dus
wel maakte, deed hen de das om!
Het gevolg was een eerste plaats
met 136 punten voor Van Maarseveen en De Weerdt miste node de
wijn op één punt, 135! Derde werd
team Bakker met 115 punten dat in
het begin van de competitie lange
tijd aan de leiding ging, maar uiteindelijk het eindschot miste.
Wilt u zich ook eens de haren uit het
hoofd trekken om een gemiste manche, kom dan bridgen bij Bridge Vereniging De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.15 uur in de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen secretariaat Gerda
Schavemaker, tel: 0297 567458.

KDO organiseert 21e
W.A. Verlaan Toernooi

De Kwakel - Op paaszaterdag 3
april en tweede paasdag 5 april aanstaande vindt op het sportcomplex
van s.v. KDO in De Kwakel het 21e
W.A. Verlaan Toernooi plaats.
Dit grote jeugdsportevenement
wordt georganiseerd door de jeugdafdelingen van KDO, te weten voetbal, handbal en gymnastiek. Het
toernooi, vernoemd naar oud-voorzitter Willem Verlaan, de grondlegger van KDO in haar huidige vorm,
wordt sinds jaren gesponsord door
C1000/Reurings Uithoorn. Circa
1.250 jongeren tot 18 jaar nemen

deel aan deze 21e editie. Verenigingen uit de regio gaan de strijd aan
met de KDO-teams van de voetbal, handbal-, en volleybalafdelingen.
Voor de gymnastiekleden worden
interne wedstrijden gehouden, genaamd diplomagym. Het veldvoetbaltoernooi is verdeeld over 2 dagen. Zaterdag 3 april komen de pupillen in actie, terwijl maandag 5
april de junioren aan bod komen.
Het jeugdhandbaltoernooi wordt zaterdag 3 april gespeeld. De interne
gymwedstrijden zijn maandagochtend 5 april.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 23 maart
werd, met nog drie ronden te gaan,
de derde zitting van de laatste competitie gespeeld. In de A-lijn bleken Nel Bakker en An van der Poel
de beste prestatie te hebben geleverd, met 63.33% werden zij eerste.
José Möller en Ank Reems, na enige startproblemen als nieuw paar,
scoorden 61.50% en werden tweede. Kitty van Beem en Agnes de Kuijer deden het ook niet slecht, zij behaalden 59.17% en werden derde. In
de B-lijn plaatsten Gerda Bosboom
en Nel Hamelijnck zich opnieuw als
eerste met 65.73%. Ans Pickkers en
Loes Wijland werden goede tweede
met 57.36%. Wil Blansert en Ria van
Geelkerken volhardden in de derde
plaats met 56.32%. De competitie
ziet er nu als volgt uit: in de A staan
Nel Bakker en An van der Poel, met
gemiddeld 60.66% als eerste. Wie

Uithoorn - Deze week tekenden
Jeroen Weisscher (voorzitter van
Honk- en Softbalvereniging Thamen) en Driek de Beij jr. (directeur
van De Beij Elektra BV) een sponsorovereenkomst. Met deze overeenkomst is De Beij Elektra BV lid van
de ondernemersclub “Vrienden van
Thamen”.

Clubkampioenschappen
bij Judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zaterdag 27 maart
jl. zijn bij Judoschool Blaauw de
clubkampioenschappen gehouden.
Aan deze clubkampioenschappen
schreven 152 van de 240 leden zich
in. De deelnemers, van 4 tot en met
49 jaar, waren onderverdeeld op gewicht, geslacht en judo-ervaring in
poules. Ook voor degenen die net
op judo zitten waren er aparte poules gemaakt.
‘s Ochtends waren de jongste meisjes en jongens aan de beurt. Gadegeslagen door ouders, oma’s, opa’s
en andere belangstellenden, die genoten van de wedstrijden, begonnen de jongste leden aan de wedstrijddag. Voor de meeste kinderen was het de eerste keer dat ze
aan een judowedstrijd meededen.
Er waren dan ook veel verrassende
uitslagen.
Aan het einde van de wedstrijddag
waren de oudere judoka’s aan de
beurt. Ook hier waren er zeer spannende poules.
Indien er een judopartij onbeslist
was moest de winnaar via de golden scoreregel bepaald worden. Bij
een aantal poules moesten er be-

slissingwedstrijden gedraaid worden om te bepalen wie er zich uiteindelijk clubkampioen mocht noemen.
Na deze leuke en gezellige judodag
waarbij elke judoka een prijs in ontvangst mocht nemen mogen de volgende leden zich clubkampioen van
2010 noemen:
Aisha Ratra, Axel van den Hoff,
Bart Gazendam, Calvin Kikken, David Fiege, Dylan Koeleman, Eline
Kooijman, Flip van Walraven, Iris
Blaauw, Ivar Nijhof, Jelle van den
Berg, Jeroen Metzemaekers, Jeroen
Trommel, Jorn Hansen, Jouke van
Westrenen, Joy van Oostveen, Julian
Walbeek, Karan Sankatsing, Kendra
Krimp, Lars Bekkers, Lois Pop, Luuk
Meijles, Malee Luijken, Martijn de
Jong, Martijn Roelofsen, Mats Koolmoes, Matthijs Maarsen, Mike Theijssen, Mila van Coevorden, Milou
van Oostveen, Nadine van Westrenen, Peter Kooijman, Quinty Kwak,
Ronan Focke, Rowan Portengen,
Stan van den Berg, Stanley Verhoef, Suraj Ploegman, Thomas Copier, Thorsten Lohuis, Tim de Groot,
Tom Westra.

neemt het tegen hen op? Froukje
Kraaij en Anneke van der Zeeuw, op
plaats twee, hebben die kans dus.
Grijp hem dames! Gedeelde derde
zijn de paren An van Schaick/Lea
Wit en Thecla Maarschalk/Rees van
der Post. In de B-lijn zijn Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck nog hogerop gekomen (de Mount Everest is er
niets bij) en staan met 7.05% voorsprong bovenaan met gemiddeld
62.58%! Nummer twee, het paar
Ans Pickkers/Loes Wijland, heeft
nog een behoorlijke inspanning
voor de boeg om hen in te halen.
Corry Bleekemolen en Erny Brandsen zijn een plaats gezakt en staan
nu derde in de rangorde. Volgende week vindt de paasdrive plaats,
hiervan zal geen verslag worden gedaan. Paasreces dus. Ook spelen bij
Hartenvrouw? Inlichtingen bij Alice
Oostendorp, tel. 0297-540183.

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 22 maart
jl. speelde Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) de laatste ronde van
de viertallencompetitie. Onderstaand de uitslagen:
A-lijn

Team de Voys Team Hillard
25 - 2
Team Kruyk Team Breggeman 20 - 10
Team Lang Team Pronk
19 - 11
Team Limburg Team van Praag 16 - 14

B-lijn

Team Verberkmoes
Team Verhoef
21 - 9
Team v.d. Kerkhoven Team Calis 25 - 3
Team v.d. Wal
Team Wezenberg
17 - 13
Team Geels
Team v.d. Meer (To)
16 - 14

In de eindstand is Team Limburg 1e
geworden in de A-lijn met 136 punten , gevolgd door Team Pronk (117)
en de Teams van Breggeman en De

Voijs (115). In de B-lijn ging de eer
naar Team Van de Kerkhoven eveneens met 136 punten, gevolgd door
Team Verhoef (126) en Team Wezenberg (109).
Op 29 maart wordt de (interne)
paasdrive gespeeld. Na de Pasen
volgt de 4e parencyclus, deze duurt
tot eind mei.
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal De Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
Of kijk eens op de website:
www.nbbportal.nl/1048.

Weer drie punten voor
team 1 VDO
Regio - Afgelopen zaterdag stond
de wedstrijd tegen DOV uit Heerhugowaard op het programma.
Het is een uurtje rijden maar dat
wij weer snel naar huis konden had
niemand verwacht. Ons team was
oppermachtig en won zeer verdiend
met 8-2. Mandy stond weer eens
ouderwets te spelen en won alle drie haar wedstrijden zonder ook
maar één game af te staan. Mark
won er twee ondanks dat hij goed
en geconcentreerd stond te spelen,
alleen zijn eerste tegenstander was
net iets te sterk.
Matthijs was wederom goed bezig
en speelde zeer aanvallend, alleen in
zijn laatste wedstrijd ging het op het
laatste moment mis. In 5 games verloor hij nipt en dat was jammer want
hij was beter dan zijn tegenstander.

De dubbel wonnen Mandy en Matthijs zeer gemakkelijk met 3-0. Maar
liefst zeven wedstrijden werden er
met 3-0 gewonnen, vandaar dat wij
na ruim twee uur weer richting Uithoorn konden vertrekken. Dit team
in de huidige vorm was veel te sterk
voor deze tegenstander.
Het Piet Keek – dubbeltoernooi
Op zondag 25 april organiseren wij
weer ons traditionele dubbeltoernooi. Deelname staat open voor iedereen, mits één van de twee spelers lid is van onze vereniging. De
aanvang van het toernooi is 11.00
uur. Wie gaat er dit jaar met de grote
wisselbeker van door, verleden jaar
waren dat Richard Vos en Rob Wouters. Vanaf deze week hangt er een
inschrijfformulier op het publicatiebord in de gang van ons clubhuis.

Koplopers van BVK allen
op het podium
De Kwakel - De koplopers in de
verschillende lijnen bij de BVK lieten
ook afgelopen donderdag in Dorpshuis De Quakel zien dat deze koppositie geen toeval was.
In alle 3 lijnen eindigden de koplopers op het podium en namen daarmee verder afstand van de concurrentie.
De opkomst was deze avond gering.
Of dat nu lag aan het fraaie lenteweer of dat er andere zwaarwegende zaken aan ten grondslag lagen is
niet duidelijk, maar slechts 38 van
de 50 paren kwamen opdraven. Aan
de herrie in de zaal was dit overigens niet te merken, want voordat
de eerste kaarten werden gelegd
was het zeer rumoerig.
Enig rumoer is er trouwens ook geregeld als wedstrijdleider Cor de uitslagen voorleest en het zou toch wel
van een beetje respect getuigen als
er dan wat minder gekwebbeld zou
worden!
In de A lijn waren Dick Elenbaas en
André Verhoef voor de 3e keer in
4 avonden de sterksten, deze keer
met 64,6% en dat was bijna 1%
meer dan runners up Nel Bakker en
Hans Wagenvoort (2e met 63,75%).
Han Mann en Ria van Zuylen continueerden hun goede vorm van de
afgelopen weken door 3e te worden
met 56,8%.
Hennie en Jan van der Knaap daarentegen continueerden de matige
vorm van de afgelopen weken door
op de 12e en laatste plaats te eindigen. Het kan niet altijd feest zijn.
In de B lijn haalden Piet en Truus

Langelaan genadeloos uit met maar
liefst 69,44% en daarmee scoorden
zij ruim 12% meer dan de verrassende nummer 2, Nico en Jannie Koning, die 57,3% lieten optekenen. Op
de gedeelde 3e plaats eindigden de
echtparen Kooyman en Van Beem
met 55,56%.
Minder succesvol was gelegenheidscombinatie Trudy FernhoutJoop de Jong, die op de ranglijst
voorrang moesten verlenen aan alle overige paren.
In de C lijn vinden we 2 paren op
een gedeelde 1e plaats en dat komt
niet vaak voor, zeker niet als een van
die 2 paren een gelegenheidsduo
is. Dat overkwam Hetty Houtman
en Annie Lauwers, die gezamenlijk
60% bijeenkaartten. Datzelfde resultaat werd behaald door Greet de
Jong en Roel Knaap.
Met een vooruitziende blik had Helen Conijn voor aanvang van de
speelavond haar e-mailadres laten
toevoegen aan de lijst van degenen
die dit verslag ook per mail ontvangen, want zij scoorde met partner
Ineke Hilliard de vermeldenswaardige 3e plaats met 55,67%.
De koplopers in de 3 lijnen hebben allen een gemiddelde van bijna 60%(!) en dat na 4 speelavonden. Die positie zullen zij niet zo snel
meer kwijtraken. In de onderste regionen in de diverse lijnen is het zoals altijd dringen geblazen en met
nog 2 speelavonden voor de boeg
wordt het nog spannend.
Aanstaande donderdag de feestelijke paasdrive.

Dit Elektrotechnisch Installatiebedrijf is zowel regionaal als landelijk actief en koos voor deze unieke
vorm van publiciteit. Sponsors van
Thamen kunnen immers grote borden ophangen op de speelvelden,
en gebruik maken van een directmail actie richting alle leden. Daarnaast worden de namen van alle

sponsors op diverse manieren binnen de vereniging gepubliceerd.
Met de opbrengsten van de sponsors is Honk- en Softbalvereniging
Thamen in staat om de groei van de
vereniging te realiseren en de professionaliteit te verbeteren.
Kortom, een ideale win-winsituatie voor ondernemers en de vereniging.
De ondernemersclub van Honk- en
Softbalvereniging Thamen kent verschillende sponsorpakketten, zodat
elke ondernemer kan kiezen voor de
vorm die bij het bedrijf past.
Voor meer informatie is de sponsorcommissie bereikbaar via
sponsorc@thamen.info.

Indoormarathon

Een foutloze rit voor
Gonny van den Broek
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd bij Stal Wennekers in Aalsmeer
de laatste wedstrijd van de Indoor
mencompetitie van Noord-Holland
gehouden. Deze wedstrijd, georganiseerd door Menvereniging Haarlemmermeer, was de laatste van
een reeks van 5 waarbij de 3 beste
resultaten gelden. De parcoursbouwers Arend de Wit en Rene Groeneveld uit Aalsmeer hadden een
prachtig parcours neergezet, bestaande uit diverse hindernissen
(waaronder een door hen zelf gebouwde brug van 9 meter lengte)
en een aantal poorten (kegels met
balletjes erop).
De deelnemers moeten hun paarden/pony’s zo snel mogelijk door
de hindernissen en door de poortjes rijden en er zo min mogelijk balletjes af rijden.
Gonny van den Broek (meninstructrice) uit De Kwakel zette samen met haar Groom Tessa Yannink zaterdagochtend een foutloze
rit en de snelste ronde tijd neer op
dit prachtige parcours. Haar Welsh
pony’s Super Mario en Snelle Jelle
(zal het aan de naam hebben gelegen?) gingen in volle galop door de
hindernissen. De pony’s beschikken
over een superconditie, aangezien
ze ook voor de menlessen voor het
Koetsiersbewijs worden gebruikt
! En gelukkig zijn ze ook heel snel
en wendbaar van zichzelf. Doordat
Gonny ook in de vorige wedstrijden
goede resultaten behaalde, werd ze
zaterdagochtend direct gehuldigd
als Kampioen van de Indoor Marathon Wintercompetitie Noord-Holland gesponsord door de Pin en Ga
tankstations.
Ook waren de snelle ritten goed genoeg om zich te plaatsen voor de finale die zaterdagavond ook gelijk
gereden werden. En of het kampi-

oenschap nog niet genoeg was,
won Gonny van den Broek met Super Mario en Snelle Jelle ook ’s
avonds weer, door de snelste tijd te
verbeteren met 8 seconden !
Haar pony’s zijn echt geweldig goed
te sturen en lekker fel in de hindernissen.
Voor mensen die het spektakel gemist hebben: aanstaande dinsdag
avond wordt er nog een trainingsavond door het parcours gehouden
op Stal Wennekers te Aalsmeer, dus
als u interesse heeft in de paardensport is dat een mooie gelegenheid
om eens te kijken en vragen te stellen. Hierna worden de hindernissen
weer afgebroken. Voor meer info:
Gonny van den Broek 06-21204473
Uitslagen:
Enkelspan pony’s
1 Brian Bing
2 Chantal Vermerris
3 Joey v.d. Ham
Enkelspan paard
1 Brian Bing
2 Linda Groothuizen
3 Carla Lankhaar
Tweespan pony’s
1 Gonny v.d. Broek
2 Niek Veul
3 Evelien de Wit
Tweespan paard
1 Bud de Gooijer
2 Jan van Leeuwen
Vierspan pony’s                   
1 Iris Wildemans                                
2 Tessa Yannink
Vierspan paard
1 Bob van Asselt
2 Gerte Hoogewerf
3 Jan Ranzijn
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Blessurespook tart AKU

Renners UWTC zoeken
competitie in België

Regio - “Kom je over maartje dan
leef je weer een jaartje” dreigt ook
van toepassing te worden voor de
coryfeeën van de lopers groep van
AKU. De ellende begon dit seizoen
met Irma van Balken die aan een
fietsongeluk een verbrijzelde voet
overhield. Inmiddels meldde Anouk
Claessens, na een misstap bij de
duintraining, zich met een verrekte enkelband ook in de ziekenboeg.
De vijfde Zorg en Zekerheidloop in
Roelofarendsveen bracht topper Jolanda ten Brinke in de problemen.
Een paar kilometer voor het einde
van de halve marathon deed haar
voet niet langer wat het hoofd wilde en werd ze tot op tien meter door
haar rivale ingehaald. Een laatste
vertwijfelde aanzet bracht haar nog
net als eerst binnen in 1.31.12, maar
daarna was het strompelen naar de
kleedkamer.
Ook Atie van Oostveen, tot nu toe
bezig aan een geweldig seizoen, viel
ten prooi aan een onwillig been. Ze
werd nog wel derde in 50.25 op de
10 km, maar erg lekker ging het allemaal niet. Wil Voorn daar en tegen
heeft de blessures net achter zich
gelaten en werd nu keurig tweede,
net voor Atie in 50.09.
Karin Versteeg huppelt gelukkig
nog frank en vrij en consolideerde
zo haar klassement met een mooie
derde plaats in 1.34.08 op de 21,1
km. Bij de heren halve marathon
zat het ook al niet mee. Paul Hoogers, de gehele winter soeverein
aan kop bij de heren veteranen vijftig plus, werd door een onzorgvuldige verkeersgeleider bij een rotonde
de verkeerde afslag ingestuurd! Na
circa 500 meter kwam het besef…,
maar het koste hem vijf minuten en
de eerste plaats. Paul werd nu tweede in 1.27.03 en ook nog in tijd voorbij gestreefd door Bram van Schagen die bij de senioren netjes vijfde werd in 1.25.38. Guido van Vliet
deed het zonder problemen en fi-

Uithoorn - De nieuwelingen van
UWTC: Jeroen van Pierre en Etienne Lenting, stonden zaterdag 13
maart aan de start in Amsterdam op
sportpark Sloten voor het verrijden
van het regiokampioenschap van
Amsterdam. Op het brede en 2,5 km
lange parcours is het moeilijk om
een uitlooppoging tot stand te laten komen. Maar in de eerste ronden was het Etienne met een andere renner die het toch probeerden,
maar dit was wat vroeg in de wedstrijd, waardoor zij werden teruggepakt. Menig renner heeft het geprobeerd.
Na half koers werd er toch een
kopgroep geformeerd van 4 renners. Deze vier streden op de eerste
plaats, waarna Jeroen en Etienne in
het peloton zijn gefinisht.
Wegens het nog ontbreken dit vroege voorjaar van voldoende wielerwedstrijden voor nieuwelingen in
Nederland, stonden vier UWTC’ers
op zondag 14 maart aan de start in
het Belgische Essen. Voor Thijs Leijgraaff, Glenn van Nierop, André
Looij en Etienne Lenting stonden
met 100 andere nieuwelingen aan
de start in de straten van Essen. 8
omlopen van 6,2 km stonden op het
programma.

in Braassemloop

nishte in een goede 1.36.43, net
voor Fred van Rossum die 1.38 precies nodig had. Arie Ligtvoet kon tevreden terugkijken op zijn prestatie
van 1.43.24.
Mandy Plasmeijer stortte zich na
haar uitstapje op de tien Engelse
mijlen van vorige week weer op de
10 km. en deed dat zo goed dat ze
eerste werd bij de dames senioren
in 44.40.
Baukje Verbruggen negeert ook de
noodlotstrend en kwam zelfs als
vierde dame 35+ binnen in een prima 46.37. Corrie van Dam liep nu
eens haar eigen race en was dus
drie minuten sneller dan een week
ervoor in 1.03.00.
Bij de heren 10 km. lieten John van
Dijk en Theo van Rossum zien dat ze
het nog niet verleerd zijn. John werd
tweede bij de 35+ in 34.49 en Theo
zelfs eerste bij de boven vijf en veertigers in 35.53. Theo Rekelhof benaderde de veertig minuten tot op 47
seconden (40.47), waarna Richard
Mayenburg en John Celie volgden
in 45.05 en 46.29.
Jos Snel en Maarten Moraal gaven
elkaar nauwelijks iets toe met tijden
van 46.39 en 46.50.
Vooral van Maarten is dit als ver
65 plusser een geweldige prestatie en ontmaskerde gelijk de “ghost
runner”van vorige week, die een
(slechte tijd) voor hem neerzette
terwijl hij zelf in het buitenland verbleef en van niets wist!
Hans Mooy zat hier vlak achter met
48.25 en Wim Roozendaal en Jeroen
Breggeman kwamen beiden in de
vijftig uit met 54.26 en 58.40.
Jos Lakerveld was de taaiste van de
drie AKU hekkensluiters met 66.43,
net voor Bram Menet met 1.10.46 en
(te) ruim voor Maarten Breggeman
met 1.11.33.
Op de 5 km. liepen Iselin en Gerard
Keune naar respectievelijk 23.33 en
23.37, waarmee Iselin keurig zevende bij de meisjes 15 jaar werd.

‘Jij bent je lijf’-opleiding
iets voor jou!
Uithoorn - Neem je gezondheid in
eigen hand. Leer over het belang
van voeding, diëten en de biochemie tussen lichaam en geest. In de
opleiding wordt dieper ingegaan op
het belang van voeding op de gezondheid. Er wordt basiskennis bijgebracht over voeding, vitaminen,
diëten en beweging. Ook leer je over
de biochemie tussen je lichaam en
geest. Aan de hand van testen en
protocollen zul je stap voor stap
meer leren over dit alles. De ‘Jij bent
je lijf’ opleiding gaat daarbij verder
dan andere cursussen en opleidingen. Het integreert bewustwording,
filosofie, met de wetenschappelijke kennis van de orthomoleculaire geneeskunde. Het uiteindelijke
doel is niet alleen jezelf beter, mooier en gezonder te voelen, maar ook
preventief met je gezondheid om te
kunnen gaan.
Om je kennis te laten maken met
de opleiding, de inhoud en de trainer, ben je van harte welkom op de
open avond voor de opleiding ‘Jij
bent je lijf’ op donderdag 15 april
a.s. bij Amstelhof Health Club op de

Noorddammerweg 30 in De Kwakel (Uithoorn). Programma: 19.45 –
20.00 uur Inloop 20.00 – 21.00 uur.
Informatie over de gehele opleiding
& kennismaking met Gerard Meijer
21.00 – 21.30 uur. Vragenronde &
inschrijvingen. Aanmelden en meer
informatie. Mocht je de open avond
willen bezoeken, stuur even een email naar: info@jijbentjelijf.nl.
Wil je nu alvast meer weten over de
opleiding ga naar www.jijbentjelijf.
nl.

Fietscrossers van UWTC
weer op dreef in Heiloo
Regio - Na een lange winterstop is
de kop eraf, de eerste wedstrijd in
de BMX-West-Competitie is gestreden op de crossbaan van FCC de
Boscrossers in Heiloo.
Vroeg uit de veren want de klok
was een uur teruggezet maar om
9.45 uur hadden 40 UWTC-ers zich
in Heiloo aangemeld om de strijd
aan te gaan met de concurrentie uit
West Nederland.
Veel crossers gaan nog even snel
naar de tent van sponsor Piet Ende
om een nieuwe zijplaat en nummers
te kopen. In het begin van een seizoen is alles nieuw, je clubgenoten
zijn flink in lengte gegroeid of hebben een nieuwe crossfiets en outfit. Ook nu weer veel felle kleuren
op het parcours om medecrossers
te imponeren, maar vooral om het
voor toeschouwers mogelijk te maken hun favoriet te volgen.
Fietscrossen is een familiesport, vader en opa De Bruin zijn zeer verheugd dat Daan, naast zijn grote
broer Mats, zijn primeur rijdt en een
mooie 2e plaats behaalt in de B-finale.
Koud
Het was koud in Heiloo maar desondanks was er veel animo, de borden met wedstrijdformulieren meldden 40 manches eigen klasse en 22
manches open (dag) klasse.
Nadat het starthek is gevallen
voor de eerste manche in de open
klasse wordt er door de crossers
hard gereden voor de eerste vier
(finale)plaatsen. Na de open klasse waren de crossers lekker opge-

warmd en streden vol vuur in de
eigen klasse voor de felbegeerde
kwart-/halve-/ finaleplaatsen en zodoende punten te behalen voor de
competitie. De boys van de UWTC
presteerden goed, want na de
shake–out in het totale klassement
waren er 22 crossers geclassificeerd
voor de A-finale en 10 voor de B-finale.
De volgende uitslagen zijn behaald
in de A-finale:
1e: Bart van Bemmelen, 2e: Maarten van de Mast, Joey Nap, 3e: Donne van Spankeren, Gijs Braat, Arjan
van Bodegraven, 4e: Jochem van
der Wijngaard, Izar van Vliet, Jaivy-Lee Vink, Michael Schekkerman,
Wouter Plaisant van der Wal,
5e: Wesley ter Haar, Bart de Veer,
Tom Brouwer, 6e: Melvin van de
Meer, Mats de Bruin, Kevin de Jong,
7e: Max de Beij, Mitchell Vink, Sam
Verhulst, Roberto Blom, 8e: Scott
Zethof
B-finale
1e: Evert de Jong, 2e: Daan de Bruin,
Jurre Overwater, Thomas van der
Wijngaard, Gerard de Veer, 3e: Ferdi
Cevahir, 4e: Danny de Jong, 6e: Ramon Saelman, 8e: Guven Cevahir.
In de open klasse podiumplaatsen
voor:
1e: Bart van Bemmelen, 2e : Donne
van Spankeren en Joey Nap, Arjan
van Bodegraven en Michael Schekkerman.
De eerstvolgende BMX TopCompetitie wedstrijd wordt georganiseerd
op 10 en 11 april in Haaksbergen.

De geruchten over partijdige
scheidsrechters die van het eiland zelf kwamen hadden Uithoorn
al weken geleden bereikt. Met enthousiasme werd dus gereageerd
dat de scheidsrechter deze week
uit Alkmaar kwam. Met veel minder enthousiasme werd de kwaliteit
van het hoofdveld ontvangen door
spelers en technische staf van LMV
A1. Echt schandalig hoe dit veld er
bij lag. Dat de mensen van Texel 94
ietwat sarcastisch liepen te lachen
toen de spelers met open mond naar
de konijnenholen in het veld keken,
zegt alles over de manier zoals voetbal beleefd wordt op dit Waddeneiland. Dat LMV A1 zich liet meeslepen in het antivoetbal van Texel 94 is
spijtig. Na een gemiste penalty van
LMV zijde was het spel vrijwel gelijkopgaand. Helaas viel Dyon den
Haan(zie foto) met een kniekwetsuur uit in de rust.
De tweede helft - na wat omzettingen in het elftal - was LMV de meerdere, echter 2 grove fouten aan LMV
zijde zorgden ervoor dat er uiteindelijk een 2-2 stand op het scorebord
stond toen na 90 minuten de uitstekende scheidsrechter affloot. Een
wedstrijd waarin Robin Kortstra (zie
foto) die vaak de ‘aanjager’ is in dit
soort slappe wedstrijden node gemist werd. Op 7 april speelt LMV de

Bij de junioren ging Dennis Looij
tesamen met 138 andere renners
van start. Door het hoge tempo, het
gladde parcours en een valpartij
van ongeveer 30 renners in de eerste ronde werd het rennersveld al
flink verdeeld. Twee renners wisten
te ontsnappen, met op 20 seconden achterstand het jagende peloton. Dennis wist zich goed in het peloton te handhaven.
Iedere ronde moesten er renners
met een te grote achterstand langer
dan 5 minuten het parcours verlaten. Met nog 2 ronden te gaan reden er nog ongeveer 70 renners hun
rondes. In de sprint van het peloton
wist Dennis plaats 17 te bemachtigen.

Dames 1 Qui Vive doet
wederom goede zaken
Uithoorn - Afgelopen zondag
speelde dames 1 van Qui Vive thuis
tegen Alkmaar.
Met rust stond de formatie van trainer/coach Etienne Spee met 2-0
voor en uiteindelijk werden de punten zeker gesteld na het 3e doelpunt
in de tweede helft: 3-0. Uit in Alkmaar won Qui Vive ook al met een
0-4 eindstand na een zeer goede
tweede helft.
In De Kwakel speelden de dames
van Alkmaar met een overvol middenveld en was het baltempo van
Qui Vive met name de eerste helft
te laag. Qui Vive kwam uiteindelijk

toch met 2–0 voor door doelpunten
van Emma Cobbin en Charlotte Vega. Na de rust heerste Qui Vive vanaf de eerste minuut en kwam Alkmaar sporadisch, door met name de
lange bal, in de cirkel van Qui Vive.
De opbouw van Qui Vive was verzorgd, maar nog steeds iets te traag.
Toch creëerden de dames voldoende kansen, maar misten deze zondag enige scherpte. De 3–0, gemaakt door Emma Douqué, viel een
kwartier voor het einde waarna de
coach Spee rustig kon doorwisselen. Het was dus een goed weekend
voor de dames.

JeugdActiviteitenPas:
meld je (weer) aan!

Bedreiging
De Kwakel - De politie heeft vrijdagochtend 26 maart rond kwart
over acht op de Prinses Irenelaan een 18-jarige man uit De Kwakel aangehouden. Hij wordt ervan
verdacht even daarvoor meerdere
mensen bedreigd te hebben. Hierop is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hier beledigde hij ook een politieagente. De
man is in verzekering gesteld voor
verder onderzoek.

Uithoorn - Vanaf 29 maart is het
mogelijk om in te schrijven voor blok
4 van de JAP in dit schooljaar;
Er zijn veel leuke en nieuwe activiteiten waar je uit kunt kiezen: atletiek, hockey, honkbal, judo, kanovaren, tennis, turnen, zumba, zwemvierdaagse, twee natuurclubs, DJ
lessen, zangles en creatieflessen. Inschrijven voor de nieuwe activiteiten
van de JAP kan via www,uithoorn.

Legmeervogels A1 laat
punten liggen op Texel
Uithoorn - Maar liefst 8 uur onderweg om op Texel de uitwedstrijd te
spelen tegen Texel 94 en slechts met
1 schamel punt terugkeren. Omdat
alle topploegen de punten lieten liggen op Texel was LMV A1 al min of
meer van te voren ‘gewaarschuwd’.

Met de eerste doorkomst was het
nog een compleet peloton dat door
het Belgische dorp heen denderde.
Tijdens de 2de omloop was het wat
gaan regenen. Er waren 4 renners
weggereden, onder wie ook UWTC’er André Looij. Daarachter nog
een groep van zes, met daarin Thijs
Leijgraaff en Glenn van Nierop, die
bijna aansloot bij de zes achtervolgers. Glenn van Nierop ging helaas

te hard door de bocht en kwam in
aanraking met het wegdek. Hij heeft
zijn weg nog geprobeerd te vervolgen, maar moest jammer genoeg
met twee beschadigde knieën de
strijd staken. André Looij en Thijs
Leijgraaff konden goed de koers
van voren meedoen. Etienne reed
goed met het peloton mee, totdat hij
in aanraking kwam met een andere renner, wat tot gevolg had dat hij
het peloton moest laten gaan. Etienne vervolgde hierna zijn koers in een
2de peloton.
Met nog twee ronden rijden zagen
twee renners de kans uit het peloton te ontsnappen. Met de doorkomst van de laatste ronden was
de voorsprong van deze twee renners opgelopen tot 45 sec. en het
peloton heeft ze niet meer teruggepakt. De pelotonsprint werd gewonnen door André Looij, direct gevolgd
door Thijs Leijgraaff.

nl/jap Aanmelden kan tot en met
donderdag 22 april aanstaande.
Meld je aan en doe mee!
Bent u actief in één van de deelgebieden (cultuur, natuur en sport)
en heeft u interesse om met uw organisatie deel te nemen aan de
JeugdActiviteitenPas, dan kunt u
op de site kijken of contact opnemen met projectleidster Saskia van
der Meer via jap@uithoorn.nl, 020
3473459

Qui Vive heren 1 laat
mooie kans liggen

thuiswedstrijd tegen SVW uit Heerhugowaard.

Petanque Jeu de boules

Jubileumjaar geopend
Uithoorn - Zondag werd traditioneel het buitenseizoen geopend met
een clubtoernooi.
Achtentwintig leden namen deel en
omdat dit tevens de start was van
het jubileumjaar, de vereniging werd
25 jaar geleden opgericht, droegen
vele leden een echte Franse baret
en waren sommigen gekleed in de
Franse tricolore.
De opening werd verricht door het
onthullen van het jubileumbord boven de doorgang naar het speelterrein, waarna er een jubileumvlag
werd aangeboden, die dit jaar boven de banen zal wapperen tijdens
alle evenementen. Het openingstoernooi, ook wel het 1-2-3-toernooigenmoend, ging daarna van
start met een partij tête-à-tête (één
tegen één). Na deze speelronde had
de helft van de deelnemers een gewonnen partij achter hun naam
staan en namen deze mee naar de
tweede ronde. Deze ronde werd met
doubletten (paren) gespeeld, die
door loting waren samengesteld. In
de derde ronde, de triplettenronde
(drie tegen drie) werd duidelijk wie
om de ereplaatsen in het eindklassement gingen strijden. Slechts vier
deelnemers waren nog ongeslagen.
De vierde speelronde was weer een
doublettenronde en vreemd genoeg

verloren alle ongeslagen deelnemers hun partij in deze ronde. Daardoor werd het aantal kanshebbers
voor de toernooiwinst ineens tien en
moest de laatste speelronde, weer
een tête-à-tête, de beslissing brengen. Van de tien deelnemers wisten
er zes hun partij te winnen en moest
het puntensaldo de beslissing brengen. Toch eindigden verschillende spelers met een gelijk aantal gewonnen partijen en een gelijk puntensaldo.
De dertien besten gingen met een
prijsje naar huis, variërend van een
fles wijn tot een met lekkere dingen
gevuld mandje.
Eindstand:
1 Hans v/d Wal
Bert Rademakers
3 Gunther Jacobs
Mede dankzij het goede weer konden de leden terugkijken op een
geslaagd, maar vooral gezellig toernooi en is het jubileumjaar goed gestart.
Zaterdag 17 april aanstaande zal er
in het kader van de nationale sportweek gelegenheid zijn om met het
jeu de boules/petanque kennis te
maken. Voor meer informatie zie
www.buthamen.nl of neem contact op met Henk van Rekum, 0297565377

Uithoorn - Heren 1 van Qui Vive
speelde afgelopen zondag uit tegen Push en liet helaas de punten
in Breda liggen: 4-2. Omdat de twee
directe concurrenten in de competitie verloren had Qui Vive erg goede
zaken kunnen doen. Een 4-0 achterstand kon met 2 doelpunten in
de tweede helft niet meer goed gemaakt worden.
De heren van Push stonden 1
punt voor op Qui Vive dat dus bij
winst een goede stap had kunnen
maken. Juist de vechtlust om te winnen ontbrak eraan bij Qui Vive en
zeker in de 1ste helft.
Het leek wel of er bij de spelers geen
energie uit de benen kwam en toen
ook nog keeper Sjors de Bruin geblesseerd raakte bij de 1ste goal viel
er niet veel meer te redden en gin-

gen de mannen van trainer/coach
Thomas Zwart met 3-0 de rust in.  
Qui Vive kwam na de rust een stuk
feller uit de startblokken en begon
veel druk uit te oefenen op de defensie van Push. Die wisten er in de
meeste gevallen geen raad mee:
veel balverlies bij individuele acties
en zij sloegen veelvuldig de bal met
een lange klap over de achterlijn
van Qui Vive. Erik Otto, als invallende keeper, deed het niet onverdienstelijk maar voorkwam niet nog een
treffer van Push: 4-0.
Nog steeds bleef Qui Vive drukken
en dit leidde wel tot meer kansen.
Een afvallende bal was voor Jasper
de Waal de kans om met zijn backhand de 4-1 te maken. Even later
mocht uit een corner in 2e instantie Mark Otto de 4-2 maken. Andere mooie acties resulteerden helaas
niet in meer doelpunten.

Klaverjasmarathon KnA
Uithoorn - Op zaterdag 24 april is
er weer een klaverjasmarathon bij
Muziekvereniging KnA in Uithoorn.
Zoals altijd zal er weer gekaart worden om leuke prijzen, maar de gezelligheid staat voorop.
Er wordt gekaart in koppels, maar
als u geen vaste maat hebt kunt u
zich altijd opgeven, dan probeert de
organisatie een maat voor u te vinden. Het evenement begint om 10.00
uur en zal om 22.00 uur eindigen.
Tijdens deze dag wordt u rijkelijk

voorzien van de nodige doping in de
vorm van soep, broodjes en andere
lekkere hapjes om deze slijtageslag
goed door te komen.
Tussen de bedrijven door worden
er ook weer loten verkocht voor de
grote loterij. Deelname voor deze
marathon kost u slechts 12,50 euro.
U kunt zich telefonisch opgeven bij
Hans Kas: 06-45729086.
De marathon wordt gehouden in
het muziekgebouw van KnA aan het
Legmeerplein 49.
Geef u snel op, want vol = vol.

