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Bestuurslid Marga Moeijes van Buurtbeheer Legmeer (li.) overhandigt de petitie met 2.300 handtekeningen aan burgemeester Dagmar Oudshoorn

winkelcentrum Legmeerplein
Buurtbeheer een massa meer was
verwacht. Daarnaast had Buurtbeheer een petitie gehouden onder de
bewoners rond het Legmeerplein
voor behoud en uitbreiding van het
winkelcentrum. Deze actie leverde
ruim 2.300 handtekeningen op die
Moeijes na haar voordracht overhandigde aan burgemeester Dagmar Oudshoorn. Het is natuurlijk
te dol voor woorden dat de politiek
stok en star volhardt in een eerder
ingenomen standpunt ter meerdere glorie van een aantal winkeliers
en ondernemers op twee locaties in
het dorp, terwijl voortschrijdend inzicht de wens van een grote groep
bewoners een heel ander licht op de
zaak doet schijnen. Aanpassen van
het bestemmingsplan is een kleine
moeite waardoor bewoners hun zin

krijgen en hun een fatsoenlijk klein
winkelcentrum wordt gegund. Daar
zullen de ‘speerpunten’ echt geen
last van hebben want wie meer nodig heeft gaat toch wel naar winkelcentrum Zijdelwaard of het Amstelplein, maar ook naar Aalsmeer,
Hoofddorp of Amstelveen.

EDC PALL MALL ONLY
& JONES CARS GARCIA VERO MODA
OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

Wat is de huidige situatie?
Het verouderde en verpauperde
winkelcentrum op het Legmeerplein
wordt momenteel onder handen genomen door Ultimo Vastgoed. Een
projectontwikkelaar die zijn nek uitsteekt om er weer wat moois van te
maken. Het kost de gemeente geen
cent. Maar er zit een addertje onder
het gras. Het winkelcentrum mag
slechts 1500 vierkante meter benutten voor winkelruimte. Om zowel

Start stappenplan Integrale
Aanpak Europarei
Uithoorn - Het stappenplan Integrale Aanpak Europarei is voorzien van een ambitieuze planning
en deze gaat gehaald worden. Aldus de woorden die beluisterd werden op de startavond van het stappenplan in wijkcentrum ‘t Buurtnest
op woensdagavond 23 maart. Over
het programma werd door wethouder Jeroen Verheijen en Jan van den
Berg Jeths, directeur van Woongroep Holland, voorlichting gegeven
aan de bewoners. Projectleiders Karin Woltering (gemeente Uithoorn)
en Karen Ammerlaan (Woongroep
Holland) legden de intentie en het
proces uit dat in 2011 gevolgd gaat
worden. De bewoners zijn van harte uitgenodigd om mee te denken.

DisCafé???

Verzin de naam voor een nieuw café

3

95 zenders bij Caiway

39,95 CRAZY DAYS PRIJS

Uithoorn - Veel bewoners uit de
omgeving van het Legmeerplein
zijn het meer dan beu dat hun stem
bij de gemeente geen gehoor vindt
over de wens dat zij een klein, maar
fatsoenlijk winkelcentrum willen
hebben voor hun dagelijkse boodschappen. Omdat vele malen overleg en correspondentie tussen
Buurtbeheer Legmeer - die namens
de bewoners optreedt - en de gemeente tot op heden de patstelling
niet heeft doorbroken, bracht bestuurslid Marga Moeijes van Buurtbeheer afgelopen donderdagavond
24 maart de standpunten in de
raadsvergadering nog eens duidelijk naar voren. Zij voelde zich gesteund door de opkomst van een
flink aantal bewoners dat de raadzaal bevolkte, hoewel er volgens
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G-STAR EDC PALL MALL ONLY
JACK & JONES CARS GARCIA VERO MODA
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61, Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

supermarkt Deen als de bestaande (en drukbezochte) Aldi daarvoor
voldoende ruimte te geven komt
men zegge en schrijve 525 vierkante meter te kort. Daarbij inbegrepen ook een publieke ruimte en
een buurtsteunpunt voor de stichting Buurtbeheer Legmeer. Opgemerkt zij dat dit niet ten koste gaat
van de bestaande openbare ruimte
en groenvoorziening. Door de horecafaciliteit van het oude café erbij te
betrekken wordt al veel ruimte gewonnen om dit voor detaildoeleinden geschikt te maken. Maar dat
laat het vigerende bestemmingsplan niet toe. Bovendien heeft de
gemeenteraad in 2008 ingestemd
met de Economische structuurvisie 2020 en de detailhandelsvisie, waarbij star wordt vastgehouden aan speerpunten als het winkelgebied Oude Dorp en het Zijdelwaardplein. Een (klein) winkelcentrum in De Legmeer dat tot nu
toe duidelijk in de behoefte voorziet, past niet in de plannen. Marga
Moeijes bracht het standpunt van
de bewoners ten overstaan van de
voltallige gemeenteraad in de overvolle raadzaal nog eens uitgebreid
voor het voetlicht.
(Lees verder elders in deze krant)

TROY 5.0447

Tel: 0297-581698

39,95

Uit hoorn -Het ging een tijdje goed
met Caiway, de provider die voor
kabel-TV, internet- en telefoonverbindingen zorgt voor een groot aantal afnemers in Uithoorn. Waar medio vorig jaar nog veel commotie
was bij gebruikers vanwege de talloze storingen, niet functionerende HD- en videorecorders en niet
te vergeten de overgang in oktober 2010 van analoge naar digitale
TV, ebde dat stilaan weg omdat Caiway in de gaten had dat het zo niet
kon en er voluit voor ging om de
problemen op te lossen. Kennelijk
is die ronde met succes afgesloten.
Er kwamen sindsdien nauwelijks
meer klachten binnen bij de redactie van deze krant. Tot het afgelopen
weekend. Bewoners van de omgeving Wilhelminakade bleken vanaf
woensdagavond 23 maart tot zondag 27 maart verstoken te zijn (geweest) van de commerciële zenders
op het Caiwaynet. Een bewoonster
van de Wilhelminakade berichtte
ons dat zij met Caiway had gebeld,
maar al ‘in de wacht’ werd gezet bij
de storingsdienst, zo druk was het
kennelijk. Op vrijdag kwam zij ‘door’
en zou worden teruggebeld; dat gebeurde niet. Op zaterdag en zondag
weer gebeld. De gebruikelijke onzinnige vragen moest zij eerst beantwoorden zoals stekker eruit en
er weer in, splitter demonteren, etc.
Toen zij vertelde dat de buren dezelfde storing hadden, werd ingebonden. Een monteur zou de storing komen oplossen. Dat gebeurde, waarna zondag jongstleden alle kanalen weer beschikbaar waren,

ook de commerciële. Wat dat betreft
schijnt Caiway in de communicatie
nog maar weinig van vorig jaar te
hebben geleerd.
Laks
“We hebben in het weekend maar
in de logeerkamer TV gekeken, daar
hebben we gelukkig Digitenne en
die deed het goed”, aldus Irma Verpoorten. “Er is veel naar de storingsdienst gebeld. Ik vind dat zo’n grote
aanbieder van kabel-TV en internet
maar raar en laks met storingsmeldingen van haar klanten omgaat.
Dat moet toch sneller op te lossen
zijn dan die vier dagen dat we zonder een deel van de commerciële
zenders zitten. Daar zijn programma’s bij die we ook willen zien. Daar
betaal je toch voor? Wij zijn blij dat
we alleen maar TV via Caiway hebben en geen internet of telefoon. Zit
je dagen helemaal zonder!”
Volgens Wendy Rodenburg, van de
afdeling marketing en PR van Caiway, was er een stroomstoring in
Uithoorn en bleek daarna het signaal in de wijk rond de Wilhelminakade te zijn weggevallen. ”Na
de meldingen is er een monteur
van ons poolshoogte gaan nemen
en die heeft de storing verholpen
op zondag. Volgens ons is nu alles
weer in orde en hebben de gebruikers weer de beschikking over alle
TV-kanalen. Volgens onze gegevens
hebben zo’n vijftig van onze klanten last gehad van de storing.” Alles goed en wel, maar de vraag blijft
waarom het zo lang moet duren alvorens dit wordt opgelost?
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De lente is begonnen: mooi
cruiseschip in De Amstel!
Ui thoorn – Afgelopen week ontving
de redactie van Rob Linssen Fotografie
uit Uithoorn de hierbovenstaande foto, met bijgaande tekst: “Mijn naam is
Rob Linssen en ik ben fotograaf. Van-

morgen reed ik langs de Amstel voor
mooie plaatjes op de zonnige ochtend
en bij het Rechthuis aan de Amstel in
Uithoorn lag zowaar een cruiseschip,
dus de lente is echt begonnen!”

Aftrap sponsorloop brede school Legmeer
Uit hoorn - Van 16 tot en met 23
april vindt de achtste Nationale
Sport Week plaats. Ook Gemeente Uithoorn zal in deze week actief
zijn. Zodat iedereen kan ontdekken hoe leuk, gezond en vooral gezellig het is om te sporten. Daarom
vond er op 21 maart in de kantine
van de brede school Legmeer de ‘Aftrap’ plaats voor het project Sponsorloop en Sportmarkt op 21 april
2011 op sportpark Randhoorn. Wethouder Ria Zijlstra opende het sportieve project middels het zetten van
haar handtekening op de ‘officiële aftrap poster’. Alle deelnemende basisscholen zullen vanaf deze
week tijdens de gymlessen aan de
slag gaan met diverse hardloopoefeningen, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op de loop. De
basisschoolleerlingen zullen lopen
voor het goede doel: ‘Run4Schools’,
welke zich inzet voor kinderen in het
township Mitchell’s Plain in Zuid

Afrika. De combinatiefunctionarissen Sport, Hester v.d. Putten (brede school Legmeer) en Stefan Vrolijk (SKO De Kwakel) hebben deze

week de flyers voor dit project uitgedeeld.
Wil jij ook meedoen? Je kan je opgeven via www.uithoorn.nl/jap.

WIN 250 euro aan waardebonnen + een...VOLLE TANK...brandstof bij:

Meedoen vanaf 18 jaar, stuur je inzending naar: info@discafe.nl • Inschrijving tot en met 31 maart 2011.
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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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

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

inloopspreekuur
gemeentesurveillanten
Vanaf donderdag 4 april hebben de gemeentesurveillanten op donderdag een vrij inloopspreekuur. U kunt dan bij hen terecht van 8.30 uur tot
12.00 uur aan de balie in het gemeentehuis. Bij onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de surveillanten er een keer niet zijn. In
dat geval ligt er een formulier waar u uw verhaal op kwijt kunt. Zij nemen dan telefonisch contact met u op om de verdere afhandeling te bespreken.
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Op dinsdag 5 april 2011 zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf later open dan gebruikelijk. U kunt er dan vanaf 10.00 uur terecht. Denk
daaraan bij het plannen van een bezoek aan gemeentehuis of gemeentewerf.

startavond europarei
Woensdag 23 maart vond een startbijeenkomst over de Integrale aanpak Europarei plaats. Veel mensen
wisten de weg naar ’t Buurtnest te
vinden. Sommigen kwamen ’s middags binnenlopen voor informatie
of een gesprek. Anderen mengden
zich liever in de discussie tijdens de
avondbijeenkomst. Tijdens de Startbijeenkomst is op basis van ingevulde enquêtes een top 10 van meest
gewenste acties voor de Europarei opgesteld. Het werd een boeien-

de avond met volop interactie tussen
de beide stuurgroepleden, wethouder Jeroen Verheijen en Jan van den
Berg Jeths en de bewoners. Vooral
de jongeren waren duidelijk niet voor
niets gekomen en legden de heren
Verheijen en Van den Berg Jeths pittige vragen voor. De uitkomsten van
de avond worden nu uitgewerkt. Op
zes april kan iedereen de resultaten
vinden op www.buurt-europarei.nl.
De bewoners ontvangen een nieuwskaart met de resultaten in de bus.

weRK in
uitVOeRinG

AFsLuitinG ALFOns
ARiënsLAAn

De Alfons Ariënslaan is van maandag 28 maart t/m vrijdag 29 april afgesloten voor alle verkeer, dus ook
voor fietsers en voetgangers. De bibliotheek en huisartsenpost zijn bereikbaar.

HeRinRiCHtinG HuGO
De GROOtLAAn

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.

u

Gemeentehuis en gemeentewerf
op 5 april vanaf 10 uur open

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

e

ALGemene inFORmAtie

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

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

i
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Loket wonen, welzijn en Zorg
18 april en 31 mei gesloten
Op 18 april en 31 mei 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn gesloten. Het telefonisch spreekuur
is op deze dagen ook gesloten.

Vrijwilligers Advies Commissie
(VAC) ook komende jaren in
uithoorn actief
B&W hebben op 24 maart een nieuw
convenant ondertekend met de VAC,
zodat deze commissie ook in de periode 2011 t/m 2014 actief kan blijven.
De komende jaren staan nog de nodige nieuwbouwprojecten in de gemeente Uithoorn op stapel, waarbij
deskundig advies van de VAC welkom is.

wat doet de VAC?

De Vrijwilligers Advies Commissie
(vroeger de Vrouwen Advies Commissie) is al jaren actief in de gemeente Uithoorn. De VAC behartigt
de belangen van de woonconsumenten vanuit de visie van de gebruiker
en wil de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving nog beter
maken. Op verzoek van de gemeen-

te brengt de VAC schriftelijk advies uit
over nieuwbouwplannen in de huuren koopsector. De commissie bestaat
uit 5 tot 8 personen, die in Uithoorn
wonen en ruimschoots deskundig zijn
op het gebied van wonen.
In de afgelopen jaren heeft de VAC
haar meerwaarde regelmatig bewezen, door over allerlei nieuwbouwprojecten te adviseren, zoals in Legmeer, Park Krayenhoff en in De Kwakel. Plattegronden zijn kritisch op gebruikskwaliteit bekeken evenals de
afwerking en uitrusting van de woningen, zoals de plaats van wandcontactdozen en de inrichting van keuken en sanitair.
Gemeente en VAC rekenen op voortzetting van een vruchtbare samenwerking.

Op 28 maart 2011 is aannemer Mourik in opdracht van de gemeente Uithoorn begonnen met de herinrichting
van de Hugo de Grootlaan. De werkzaamheden zijn naar verwachting
eind mei 2011 gereed. Eerst wordt
de bestaande bestrating aan de zijde van de Guido Gezellelaan uitgebroken. Omdat er 80 à 90 meter nodig is voor het werk en opslag van
materialen, kan er tijdelijk niet geparkeerd worden in het stuk van de Hugo de Grootlaan tussen Guido Gezellelaan en Hugo de Grootlaan nr.
34/19. De aannemer zal bijtijds in een
brief aangeven wanneer het volgende stuk aan de beurt is om opgebroken en opnieuw bestraat te worden.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer L. Disseldorp. Hij
is telefonisch bereikbaar via 0297513111

PARKeRen
winKeLCentRum
ZijDeLwAARD

Tot medio juli wordt gewerkt aan de ri-

olering. Gedurende deze werkzaamheden is het aantal parkeerplaatsen
bij het winkelcentrum verminderd.
Om dit tekort aan parkeerplaatsen
te compenseren kan tijdelijk geparkeerd worden op het grasveld naast
kerk De Schutse. Dit is met borden
aangegeven. Na afronding van de
werkzaamheden wordt het terrein bij
de kerk hersteld.
meer informatie?
Wilt u meer weten of heeft u vragen
over bovengenoemde werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen
met de projectleider de heer Maroef
Slamat (rioleringswerkzaamheden).
Dit kan telefonisch via 0297-513111
of per e-mail via gemeentepost@
uithoorn.nl. Actuele informatie kunt u
vinden op www.uithoorn.nl en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode. De omleidingsroutes zijn ook te
vinden op www.nhbereikbaar.nl.

euROPARei FAse 4

Het straatwerk verloopt volgens planning. Het plaatsen van bomen en
struiken begint in het najaar 2011. De
gazons worden ingezaaid zodra de
bestrating per fase is aangelegd.

fase 3
De groenwerkzaamheden van fase 3 worden afgerond in april 2011.
Dit werk houdt in het afwerken van
de nieuwe speellocatie, het inrichten
van de plantvakken en het plaatsen
van bomen.
nadere info
Nadere info over fase 3 en 4 kunt u
vragen aan de heer E. Wanningen,
tel. 0297-513111.

VeRKeeRsHinDeR
ZijDeLweG en
AFsLuitinGen
ZijweGen

Gebruikers van de Zijdelweg blijven
voorlopig nog hinder ondervinden
vanwege wegversmallingen. In de
meeste richtingen is maar 1 rijstrook
beschikbaar en kan er geen gebruik
worden gemaakt van de opstelstroken voor afslaand verkeer. Deze fase
duurt tot medio mei. Nadere info kunt
u verkrijgen bij de projectleider, de
heer Jack de Jong, tel. 0297-513111.

inspraakavond eerste fase
herinrichting Amsterdamseweg
De Amsterdamseweg zal worden
doorgetrokken, zodat zij aansluit op
het nieuwe tracé van de N201. In verband met deze herinrichting is er op
woensdag 27 april a.s. in de thamerkerk, Amsteldijk-noord 1, aanvang 20.00 uur, een inspraakavond.
De inspraakbijeenkomst begint met
een presentatie van het ontwerp.
Daarna is er de gelegenheid om het
ontwerp nader te bekijken. De aanwezige medewerkers van de gemeente kunnen een toelichting geven op het ontwerp.

ter inzage

Het ontwerp ligt vanaf 28 maart tot en
met 6 mei 2011 ter inzage bij de receptiebalie in het gemeentehuis en
in de bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1.
U kunt het ontwerp ook vinden op
www.uithoorn.nl

U heeft de gelegenheid om schriftelijk te reageren tot uiterlijk 6 mei 2011.
Uw reactie kunt u sturen naar de gemeente Uithoorn, afdeling Leefomgeving, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Tijdens de inspraakbijeenkomst kunt
u ook een reactie achterlaten.
Op basis van alle reacties nemen
burgemeester en wethouders uiteindelijk een definitief besluit.

Proefrit vrachtwagen

Verder organiseert de gemeente een
proefrit met een vrachtwagen om vast
te stellen of de berekeningen voor wat
betreft de manoeuvreerruimte kloppen. Deze proef vindt plaats op dinsdag 19 april om 12.00 uur bij Constructiebedrijf De Kwakel B.V.,
Amsterdamseweg 18.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
1 apr.
2 apr.

Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 u.
Postzegelveiling in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00 u.
1,50 euro voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
3 apr.
Ierse Muziek van Kilshannig in de Thamerkerk. Aanvang 14.30 u.
Entree 12,50 euro. Kaarten via de webshop www.kilshannig.nl
of op de dag zelf aan de zaal.
3 apr.-15 mei Expositie Dier gevangen in de kunst. Galerie Fort a/d Drecht.
Openingstijden.12.00-17.00 u.
5 apr.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, De Merodelaan,
aanvang. 19.30 u.
8 apr.
Open dag bij Roei & kanovereniging Michiel de Ruyter, Amstelijk-Zuid.
10 apr.
SCAU presenteert in Thamerkerk. Nadia Davids en Klara Wurtz,
cello en piano; 14.30 u.
12 apr.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 u.
Toegang gratis.
12 apr.
Eerste les in zilversmeden door Jeroen van Pesch. 6 lessen van
19.30 -22.00 u., bij CREA Uithoorn, Fort a/d Drecht.
Inlichting bij. crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
12 apr.
Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans, 19.30 u.
12 apr.
Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19.30 u.
15 apr.
Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 u.
15,16 apr.
Toneelgroep Maskerade speelt ‘Momenten van geluk’;
Alkwin Kollege, aanvang 20.15 u. Entree. 8 euro.
Reserveren via 0297-533305 of www.toneelgroepmaskerade.nl

16, 22 en
23 apr.
17 apr.
17 apr.
19 apr.
20 apr.
20 apr.

23 apr.
29 apr.
30 apr.
5 mei
10 mei
10 mei
12 mei
14 mei
14-21 mei
15 mei
16-19 mei
21 mei
27 mei
27-29 mei

Genesius speelt ‘Vrouwen op bestelling’ in Dorpshuis De Quakel
20.15 uur, zaal open 19.30 u.; entree 7,50 euro.
CREA workshop keramiek vogelhuisjes of vogeltjes maken door
Martina Dielen. Van 13.30-15.30 u. voor 17,50 euro incl.
Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
CREA workshop Hollandse kettingen maken met Fimo klei. Van
14.00-16.30 u. voor 20 euro inclusief, bij CREA Uithoorn. Fort aan de
Drecht, Grevelingen 56. Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297-561291.
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 u.
Sportmarkt en Sponsorloop 2011, 13.00-15.30 u.,
sportpark Randhoorn. www.bredeschoollegmeer.nl
Eerste les keramiek voor kinderen door Martina Dielen.
Van 13.30-15.00 u., 10 lessen voor 65 euro incl.,
bij CREA Uithoorn. Fort aan de Drecht, Grevelingen 56.
Inl. bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297-561291
ANBO presentatie i.s.m. Bureau Onderwijs Projecten op het
overdekte gedeelte van het Amstelplein van 11.00-16.00 u.
Koninginnemarkt, loterij, wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Klaverjassen Dorpshuis De Quakel start 13.30 u.
Inschrijving vanaf 12.30 u. 3,50 euro.
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (2,50 euro)
13.30 u.
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof;
13.30-16.00 u. Toegang gratis
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 u.
Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61, 12.00-17.00 u.
Week van de amateurkunst. Aanmelden bij admin@dehint.nl.
Info www.dehint.nl
CREA wolvilten workshop door Ria Demarteau. Van 13.30-16.30 u.
voor 25 euro incl. materiaal. Bij CREA Uithoorn Fort aan de Drecht,
Grevelingen 56. Inlichtingen bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297-561291
Avondvierdaagse
Kinderboerderij De Olievaar, Schaapscheerdersfeest,
13.30-16.00 u. Ritje per huifkar kost 0,50 euro.
Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 14.30 u.;
kaartverkoop aan de bar.
Sport & Spelweekend Legmeervogels.

28 mei
2 juni
5 juni
13 juni

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

Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersport De Kwakel;
10.00-16.00 u.
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel,
inschrijving 10.00-12.00 u.
Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start
tussen 11.00-12.00 u. bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is gratis.
CREA workshop decoratief schilderen - geef je meubels een tweede
leven - door Jan Willem Verheul van 13.00-16.30 u. voor 30 euro incl.
Bij CREA Uithoorn Fort aan de Drecht, Grevelingen 56. Inl. bij creauithoorn.nl of tel. 0297-561291
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 u.
Toegang gratis
Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 u.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 u.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, De Merodelaan;
aanvang. 19.30 u.
Rolstoelvierdaagse Rode Kruis afd. Uithoorn. Start 10.00 u. en ﬁnish
15.30 u. telkens bij Het Hoge Heem. Info. jpjwestera@caiway.nl
Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19.30 u.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 u.
Kinderboerderij De Olievaar, speurtocht, 13.30-15.30 u. Huifkartocht,
schminken en consumptie, kosten 2 euro.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 u.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse , 19.30 u.
Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 u.
Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 19.30 u.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Kinderboerderij De Olievaar, knutselmiddag, 13.30-15.30 u. 2 euro.
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 u.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
Bewonersoverleg Europarei , ‘t Buurtnest 19.30 u.

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

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

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbeperkt.
Tijdelijk:
- Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 liggen van 1 maart 2011 t/m 12
april 2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Nadere info: mevrouw R.
Visser, 0297-513111.
- Het Besluit ﬁnanciële tegemoetkomingen Wmo 2011 ligt van 1 maart 2011 t/m
12 april 2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Nadere info: mevrouw
R. Visser, 0297-513111.
- Besluit tot aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 123 te Uithoorn. Ter inzage van 16 maart t/m
27 april 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals 0297 513111
- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2011 in het Oude Dorp en Thamerdal.
Ter inzage van 23 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, tel.: 0297 513111
- Verkeersbesluit braderieën op 9 april 2011 en 24 juni 2011. Ter inzage van
23 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, tel.: 0297
513111.
- Gewijzigd bestemmingsplan “De Kwakel”. Ter inzage van 24 maart t/m 4 mei
2011. Contactpersoon: mw. J.E. Filippo, tel. 0297 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Meerwijk ligt van 25 maart 2011 tot en met 6 mei
2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. .A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Gewijzigde milieuvergunning cactuskwekerij/dierenpension Jaagpad 36 ligt ter
inzage van 24 maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297513111.
- Ontwerp aanwijzingsbesluiten wijziging hondenroutes ligt ter inzage van 24
maart t/m 4 mei 2011. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111
- Voorontwerp bestemmingsplan ‘Beleef Buitendijks’ ligt ter inzage van 25 maart
t/m 7 april 2011. Contactpersoon mw. A. Stevens, tel.: 0297-513111.
- Conceptbeleid gehandicaptenparkeerplaatsen ligt ter inzage van 23 maart t/m
4 mei 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297 – 513111.
- Ontwerp Herinrichting Amsterdamseweg ligt ter inzage van 28 maart t/m 6 mei
2011. Contactpersoon de heer R. van de Pol, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van restanten van de asbesthoudende beschoeiing. Ontvangen 21 maart 2011.
- Hooilaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. Ontvangen 24 maart 2011.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg 120, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dubbele schuur. Ontvangen 25 maart 2011
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een
afvoerpijp tot boven het dak. Ontvangen 24 maart 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Brandgans 47, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging, het wijzigen van de voorgevel en het veranderen van de draagconstructie. Ontvangen 17 maart 2011.
- Blauwe Gans 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakopbouw. Ontvangen 24 maart 2011.
- Rietgans 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Ontvangen 24 maart 2011.
Thamerdal
- De Savornin Lohmanlaan 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een garagedeur in een vast kozijn met deur. Ontvangen 24 maart 2011
Zijdelwaard (Europarei)
- Jan Campertlaan 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
een gevelkozijn aan de voorzijde. Ontvangen 17 maart 2011.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Kerklaan 16, onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer P.J.G. Kas
voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op:
- Koninginnedag 30 april 2011 van 09.00 -18.00 uur;
- Midzomeravondfeest 2 juli 2011 van 16.00 - 01.00 uur;
- Kwakelse Kermis 6 september 2011 van 09.00 -18.00 uur;
- Oud en Nieuw viering 29 december 2011 van 18.00 - 23.00 uur;
- Oud en Nieuw viering 30 december 2011 van 17.00 - 23.00 uur;
- Oud en Nieuw viering 31 december 2011 van 23.00 - 03.00 uur.
Bezwaar t/m 4 mei 2011
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Wieler Training Club voor het ten gehore brengen van geluid tijdens de wedstrijd op 17 juli 2011 van 9.30-13.00 uur.
- Weegbree 55, onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer J.A. Bufﬁng voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens toneelvoorstellingen van Maskerade op:
- 15 april 2011 van 19.00-00.30 uur;
- 16 april 2011 van 19.00-00.30 uur;
- 20 oktober 2011 van 19.00-00.30 uur;
- 21 oktober 2011 van 19.00-00.30 uur;
- 22 oktober 2011 van 19.00-00.30 uur.
Bezwaar t/m 4 mei 2011
Dorpscentrum
- Vergunning aan Funmarkt voor het organiseren van een braderie in het Oude
Dorp op 9 april 2011 van 10.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 5 mei 2011
- Vergunning aan Starpromotions voor het organiseren van een braderie in het
Oude Dorp op 24 juni 2011 van 09.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 5 mei 2011.

WWW.UITHOORN.NL
Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!
Meld je aan en start je eigen
actie op www. geefsamen. nl
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inforMAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPlAgE: 14.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.mEErBODE.nl

ALArMnUMMer 112

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

haar leuk vindt? Hoe maak je het
aan? En hoe maak je het uit? Waarom lopen beroemde liefdesverhalen
altijd slecht af? Is liefde besmettelijk? Geeft Isa Strombolov – onder
de naam Izzylove -antwoord op al
deze vragen en nog veel meer.
De schrijfster is in 2010 nog bekroond door de Jonge Jury voor
haar werk. Ze vertelde de leerlingen
van De kwikstaart over het schrijfproces en hoe ze aan haar inspiratie
voor haar boeken komt. Nadat Manon Sikkel stukjes uit haar boeken
had voorgelezen, waren de leerlingen zo nieuwsgierig geworden dat
ze bij het kraampje van Ten Hoope
direct boeken van de schrijfster
kochten.

DierenArtsen

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

sticHting weLzijn
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn,
tel. 0297-523726

vvv/AnwB
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.

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

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

zilversmeden. Deze is 6 keer en u
maakt in deze cursus een ring van
zilver. Deze cursus kost 75.00 euro
en is exclusief materiaal. Het materiaal koopt u bij de docent. Ook voor
de kinderen start er op 20 april een
korte cursus keramiek en wel een
cursus van 10 keer. De kosten hiervan bedragen 65 euro en dit is wel
inclusief materiaal.
Zondag 3 april open middag
Crea heeft 3 april een open middag
waarop cursisten vrij kunnen komen
werken. Ook kunt u zich al inschrijven voor het nieuwe seizoen.
De workshops worden gehouden op
de vertrouwde locatie in het fort aan
de Drecht, Grevelingen 56.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- P.C. Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op
zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Drechtdijk De Kwakel, rode gecastreerde kater met wit vlekje onder
het kinnetje. Sam is 6 jaar oud.
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd.
Haar naam is Kikky.
- Coninksmeer in Vinkeveen, grijs/zwart cyperse gecastreerde kater.
Hij heet Barrel en heeft witte voetjes. Is gechipt en heeft een
fluorescerend bandje om.
- Eems in Uithoorn, Olivier, een lapjespoes. Zij heeft een breed kopje
en is lichtdementerend.
Gevonden
- Mijdrechtse Dwarsweg in Mijdrecht, zwart/bruin gestreepte poes.
Roest-bruin op kop. Voorpootjes wit, achterpootjes wit/bruin. Witte borst
en bef.
- In de Amstel bij Nessersluis, muskuseend.
- Buitenkruier in Mijdrecht, zwarte/witte kater. Hij heeft wituitlopende
oortjes. Hij is mager en heeft lichte beschadiging bij zijn neusje.
- Dorpsstraat in Mijdrecht, zwart/witte niet-gecastreerde grote kater.
- N201 bij Shellstation in Mijdrecht, forse zwarte kat met witte bef en potjes.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, rode kater.
- Achterbos in Vinkeveen, zwart/witte kater. Rug zwart, onder wit. Hij
heeft witte vlek op zijn kopje. Mank aan rechterachterpoot.
- Nicolaas Steenstraat in Mijdrecht, witte kat met rode pluimstaart en
een rood kopje. Lijkt op een Boskat.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

Nieuwe workshops op
stapel bij Stichting CREA!
De eerst workshop is een ketting
maken van Fimo klei met als thema
Holland. U maakt een ketting van
zelfgemaakte kralen in de kleuren
rood wit en delftsblauw. Deze workshop is van 14.00 tot 16.30 uur en
kost 20 euro inclusief materiaal
Ook is er een workshop keramiek
met als thema lente. U maakt in
deze workshop een vogelhuisje of
vogel(tjes), al naar gelang eigen
voorkeur. Deze workshop duurt van
13.30 tot 15.30 en kost inclusief materiaal 17.50 euro. Verder start Crea
op 12 april met een korte cursus

Uithoorn - Donderdag 23 maart
bracht de schrijfster Manon Sikkel een bezoekje aan de groepen 7
en 8 van De Kwikstaart in Uithoorn.
De schrijfster vertelde in het kenniscentrum van de brede school over
haar boeken en over haar werk.
Manon Sikkel is psychologe en is
bekend van de serie boeken over Izzy Love. In 2008 verscheen haar eerste jeugdboek bij uitgeverij Moon: Is
liefde besmettelijk? door Izzy Love.
De serie boeken gaat over liefde en
vriendschap en is geschreven voor
jongens en meisjes van 9 tot 17 jaar.
Waarom krijg je buikpijn als je verliefd bent? Waarom word je wel verliefd op de een en niet op de ander? Kun je zoenen leren? Hoe kun
je iemand laten weten dat je hem of

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

www.112.nl

Uithoorn - Na een zeer geslaagde
workshop kalligrafie heeft Crea zondag 17 april weer 2 nieuwe workshops op stapel staan.

Schrijfster Manon Sikkel
op De Kwikstaart

Frisse wind door Restaurant
De Kempers Roef Kudelstaart
Regio - Sinds januari van dit jaar
zijn Sebastiaan Kant en zijn partner
Kelly de Haan de trotse eigenaren
van à la carte restaurant De Kempers Roef in Kudelstaart. Sebastiaan
werkt al negen jaar in het bedrijf.
Vanaf 2006 staat hij als chef-kok in
de keuken en vanaf 2009 werd hij
al mede-eigenaar. Kelly begon, tijdens haar opleiding hotelmanagement, vijf jaar geleden als stagiaire.
Ze werd al snel assistent-bedrijfsleider en vervolgens restaurantmanager. De twee hebben elkaar, zoals begrijpelijk, leren kennen op de
werkvloer en zijn ervan overtuigd
dat ze het restaurant een nieuwe
boost kunnen geven. Kelly vertelt:
“We zijn bezig om een frisse wind
te laten waaien door het restaurant.
Dit komt onder andere tot uiting in
de nieuwe menukaart, die overigens
om de twee maanden wordt gewisseld en vernieuwd.” Sebastiaan sluit
daarbij aan: “In principe ben ik een
klassieke kok, ik kook Frans georienteerd, maar daarbij geef ik een
hedentijdse touch aan het eten. Ik
werk uitsluitend met seizoensgebonden producten. Buiten de kaart
om maak ik dagverse gerechten. Wij
zullen u aan tafel vertellen wat dat
op dat moment is. De wisselende
kaart houdt overigens niet in, dat de
oude gerechten verdwijnen hoor. Ik
zorg dat er bijvoorbeeld altijd runderhaastournedos op blijft staan of
de ganzenlever en de oesters. Daar
komen vaste gasten toch echt voor
terug. Ook de Bawykov zalm, die
Rien Heemskerk (eerste eigenaar,
red.) geïntroduceerd heeft, is een
blijvertje! Ook wel leuk om te vertellen is dat de paling en de snoekbaars van ‘de buurman’ komen, namelijk Rekelhof. Die worden dus uit
onze eigen Westeinderplassen gevist.”
Speciaal Lente-Menu
Het team van De Kempers Roef bestaat uit vijfentwintig medewerkers.
Sebastiaan vervolgt: “Mede dankzij ons personeel gaat het er bij ons
gezellig aan toe. De afgelopen restaurantweek was ook zeer geslaagd.
Vanwege de lente hebben we vanaf aanstaande vrijdag een speciaal
menu samengesteld voor slechts

33,50 euro. Dit heerlijke viergangenmenu ziet er als volgt uit: Als
voorgerecht bieden wij u een salade van gerookte Kemperland hoenderfilet en parmaham met een bitterbal van kalfszwezerik, het tussengerecht is een crèmesoep van pommodori tomaten en courgette met
basilicumolie. Het hoofdgerecht bestaat uit gebraden Livar lende met
een taartje van knolselderij en aardappel, groene asperges en een saus
van morilles óf gebakken wilde zeebaarsfilet met ratatouille, pasta en
een saus van kreeft en als dessert
hebben we gekozen voor drie bereidingen van ananas met yoghurtijs
en een kaneelstengel. Loopt het
water u al in de mond? Mooi! Van
dit menu kunt u tot en met 23 april
bij ons genieten. Daarna zullen we
weer inspelen op de twee paasdagen en de Koninginnedag, waarop wij geopend zullen zijn. Hopelijk krijgen we een mooie lente en
zomer, want ons terras, waarop wij
tachtig gasten kunnen ontvangen is
er een uit duizenden. Prachtig gelegen aan het water. Er is bij ons genoeg parkeerruimte. Het apart gelegen Kraaienest blijft ook gewoon
geopend voor familiefeesten en andere besloten partijen en is zeer geschikt voor vergaderingen en recepties. Het biedt plaats aan ongeveer
vijfentwintig zittende gasten. Voor
staande recepties natuurlijk meer.
Wij geven u graag informatie hierover. Op www.dekempersroef.nl
kunt u alvast een kijkje nemen.”
De openingstijden van restaurant
De Kempers Roef zijn van woensdag tot en met zondag van twaalf tot
twee uur voor de lunch (uitgebreide lunchkaart aanwezig) en van zes
tot half tien voor het diner. De openingstijden voor het terras met mooi
weer zullen ruimer zijn. U kunt dan
’s middags tussen twee en zes uur
ook een borrelgarnituur bestellen of
iets anders van de kleine kaart. Telefonisch reserveren gewenst: 0297324145 adres: Kudelstaartseweg
228 te Kudelstaart. “Wij hebben in
ieder geval zin in de lente en heten
u van harte welkom in ons restaurant voor een fijne smaaksensatie.”
Aldus Sebastiaan en Kelly tot besluit.

Goed tehuis gezocht voor:
- Hond. een Boxer, 11/2 jaar oud. Reu, lief en vrolijk. Kan goed bij kinderen.
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.

Toneelgroep Maskerade
brengt ‘Momenten van geluk’
Uithoorn - Beleef uw eigen gelukkige moment bij Maskerade! De Uithoornse toneelgroep speelt namelijk op vrijdag 15 en zaterdag 16
april het toneelstuk ‘Momenten van
geluk’ in Het Alkwin Theater in Uithoorn.
Dit stuk van Alan Ackbourn is een
pijnlijk-grappige
familiekomedie
met vlijmscherpe karakteriseringen
en spitse dialogen. Na een avondje genieten in het favoriete restaurant van de familie Schaafsma weet
u weer precies waarom u niet met
en niet zonder uw familie kunt.
Momenten van geluk (Time of my
life) van de Britse toneelschrijver
Alan Ayckbourn speelt zich af in een
restaurant. Moeder Laura viert haar
verjaardag.
Behalve de jarige en haar man Gerard, zijn ook hun twee zoons, de
eeuwig ontrouwe Willem en de artistiekerige Joost, met hun partners
aanwezig. Zo op het oog een ‘happy family’, maar schijn bedriegt. Het

verjaardagsdiner ontwikkelt zich in
de loop van de avond tot een schrijnend en vermakelijk slagveld met
desastreuze gevolgen.
Genadeloos
Ayckbourn ontmaskert genadeloos
- maar altijd met veel humor - het
menselijk onvermogen om echt gelukkig te zijn. Vakkundig wordt heen
en weer geschakeld tussen heden,
verleden en toekomst, waarin tedere verliefdheid, harde onverschillige
ontrouw, de ontmaskering van een
huwelijk en een ontroerend nieuw
begin daarvan elkaar afwisselen. De
vraag is of de familie in staat is hun
geluk te herkennen.
‘Momenten van geluk’ is geregisseerd door Roel Visser en is te zien
in Het Alkwin Kollege aan Weegbree 55 in Uithoorn. De voorstellingen beginnen op vrijdag en zaterdag om 20.15 uur. Reserveren
kan via tel.nr. 0297-533305 of via
www.toneelgroepmaskerade.nl.

Jubilerend Amstel Gospel
Choir in de Thamerkerk
Uithoorn - The Amstel Gospel Choir
viert het 15-jarig bestaan met twee
jubileumconcerten ‘Beautiful People’ op 2 april in de Thamerkerk, aanvang 20.00 uur
Kaarten à 12,50 euro zijn te bestellen via www.amstelgospel.nl (ga
naar ‘Concert’ tab)
‘Beautiful People’ belooft een gevoelig concert te worden. Het koor
zal een eerbetoon brengen aan
een voor ieder koorlid speciaal persoon. Dit kan bijvoorbeeld een muziekidool zijn maar ook iemand uit

de persoonlijke omgeving. Een zeer
divers repertoire staat op het programma, het koor heeft hiervoor
de afgelopen maanden maar liefst
12 nieuwe nummers ingestudeerd.
Tevens zijn er cd opnamen gemaakt voor de nieuwste cd ‘Beautiful People’.
De cd verkoop zal tijdens de concerten van start gaan maar kan alvast besteld worden via de website. De concerten worden gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.

regeling chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen (70+)
Met deze regeling kunnen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (70+) in aanmerking
komen voor een jaarlijkse extra tegemoetkoming. Deze financiële tegemoetkoming is bedoeld om extra kosten op te vangen ter compensatie van de extra kosten op het gebied van
de zorg. U moet dan wel een inkomen hebben
dat niet meer dan 125% van de bijstandsnorm is
en een maximaal vermogen (conform de WWB
vermogensgrenzen) hebben.
Daarnaast moet één van de onderstaande situaties voor u van toepassing zijn:
U ontvangt een uitkering in het kader van de
WAO/WIA, WAZ of Wajong voor 80-100%.
U een ontheffing van de arbeidsplicht op
grond van de WWB wegens medische redenen voor minimaal een jaar heeft.
U op grond van de Wmo een voorziening
heeft of een financiële tegemoetkoming in de
vervoerskosten ontvangt. Of u bent in het be-

openingstijden
loket Wonen, Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop

In februari 2011 heeft u de aanslag voor de
gemeentelijke belastingen en de nieuwe
waardebepaling (van onder andere een
eigen huis) ontvangen. Wanneer u van een
minimuminkomen leeft of een bijstandsuitkering ontvangt, worden de gemeentelijke belastingen kwijtgescholden. De procedures van de kwijtschelding is in beide
gemeenten anders.

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

zit van een gehandicaptenparkeerkaart op
grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
U een tegemoetkoming onderhoudskosten
thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG
2000) heeft ontvangen in de twaalf maanden
voorafgaand aan de aanvraag.
U een buitengewone belastingaftrek heeft
ontvangen over het jaar voorafgaand aan de
aanvraag voor ziektekosten.
U minimaal zes maanden bent aangewezen
op de thuiszorg.
U een persoonsgebonden budget heeft ontvangen over het jaar voorafgaand aan de
aanvraag.
U 70 jaar of ouder bent.
Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan
contact op met het cluster Werk en Inkomen.
Aan de linkerkant van deze pagina vindt u de
contactgegevens.

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
heeft op 17 maart 2011 besloten een
mandaat te verlenen aan de medewerkers van Florijn Schuldhulpverlening
Ondernemers voor het uitvoeren van
de bepalingen, genoemd in Titel III van
de Faillissementswet “Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen” (Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP).
Dit mandaat is verleend voor de duur van
de overeenkomst tot uitvoering van de
schuldhulpverlening voor ondernemers
tussen het dagelijks bestuur en Florijn
Schuldhulpverlening Ondernemers en
treedt in werking op de dag na publicatie
ervan op deze G2 pagina in de Nieuwe
Meerbode.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak

telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

Bekendmaking

loket Wonen, Welzijn
en Zorg 18 april en
31 mei gesloten
Op 18 april en 31 mei 2011 is het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg gesloten in de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
Tevens is het telefonisch spreekuur op
deze dagen ook gesloten.

gemeente Uithoorn
In Uithoorn wordt de kwijtschelding automatisch
geregeld voor mensen met een bijstandsuitkering (op 1 januari 2011).
Mocht u geen automatische kwijtschelding
hebben ontvangen en u denkt hier wel voor in
aanmerking te komen: vraag dan een kwijtscheldingsformulier aan bij de afdeling
publiekszaken. De afdeling financiën zal u aanvraag beoordelen. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met de afdeling publiekzaken:
0297-513111.
gemeente Aalsmeer
Woont u in Aalsmeer en ontvangt u een bijstandsuitkering, dan krijg u geen automatische
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Wanneer u een bijstandsuitkering (op 1 januari 2011) ontvangt, heeft u al wel een aanvraagformulier ontvangen. Vul deze snel in en
stuur deze op, zo krijgt u uw geld weer terug.
Mocht u geen aanvraagformulier hebben ontvangen en denkt wel in aanmerking te komen
(bijvoorbeeld omdat u een AOW of een minimuminkomen ontvangt) voor kwijtschelding
van de gemeentelijke belastingen, dan kunt u
een aanvraagformulier ophalen bij de afdeling
financiën van de gemeente Aalsmeer. Heeft u
vragen, neem dan contact op met de afdeling
financiën: 0297-584230.

Wijziging uurtarief
persoongebonden
budget huishoudelijk
verzorging

Vanaf 1 april 2011 wijzigt het uurtarief van
het persoongebonden budget in het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning
voor huishoudelijk verzorging. er zal een
zogenoemde tweedeling komen, namelijk
een uurtarief voor particuliere hulp (deze is
maximaal € 15,-) en een uurtarief voor hulp
van een professionele zorgaanbieder (deze
is maximaal € 20,-).
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn heeft voor deze
tweedeling gekozen, omdat gebleken is dat een
tarief van maximaal € 15,- een marktconform
tarief is voor het inhuren van particuliere hulp
(particuliere hulp kan uw buurvrouw, kleindochter of kennis zijn). Een tarief van maximaal
€ € 20,- wordt gehanteerd voor het inhuren
van een hulp bij een professionele zorgaanbieder. Dit heeft te maken met extra kosten die
een zorgaanbieder moet maken (bijvoorbeeld
de huur van een gebouw, ondersteunend personeel, aanbieden van cursussen, etc.). Heeft u
een persoongebonden budget voor huishoudelijke verzorging? Dan ontvangt u binnenkort een
beschikking van de gemeente over de wijziging
van het uurtarief. Heeft u vragen over uw persoonsgebonden budget en de mogelijke wijzigingen? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Contactgegevens en openingstijden zijn links op deze pagina te vinden.

Vaststelling verordening
De gemeenteraad heeft tijdens de openbare vergadering van 17 februari 2011
het wijzigingsvoorstel Verordening Wet
inburgering Aalsmeer 2007 vastgesteld.
De gewijzigde Verordening Wet inburgering is met terugwerkende kracht,
per 1 januari 2011, in werking getreden.

Balk Rijwielen Fietstest
Kudelstaart / Nieuw-vennep - Nadat de klok om
is gegaan wordt het nu eindelijk echt voorjaar, je
hoort de merels al enige tijd hun voorjaarsliedjes
op het dak zingen. Het is weer heerlijk om naar
buiten te gaan en op de fiets te springen, maar
dan moet het liefst wel lekker makkelijk gaan.
daarom bestaan er al enkele jaren de elektrisch
ondersteunde fietsen, deze hebben een enorme
opmars gemaakt en zijn niet meer weg te denken,
vandaar in deze test de “giant twist go double”

lekker, met een stekker!

Ook Giant heeft hierdoor al de derde generatie op de
markt gebracht. Het leuke van deze fiets is dat je echt
twee keer moet kijken voordat je ontdekt dat deze fiets
met ondersteuning uitgerust is. Op het eerste gezicht
zie je een sportieve damesfiets met fietstassen. Pas als
je verder kijkt valt de wat dikkere voornaaf op waarin
de elektromotor verstopt zit. Deze wordt gevoed door
de twee accu’s die aan weerszijde van de bagagedrager
achter de dubbele fietstassen zijn weggewerkt. Je ziet er
dus helemaal niets van! Voorheen waren de elektrische
fietsen alleen toegedicht aan de mindervalide personen,
nu heb je gewoon een prachtige damesfiets, maar met
heel veel extra. Giant maakt vier uitvoeringen met
verschillende accu’s in diverse eigentijdse kleuren. Leuk
ding dus, nu even proberen. Als eerste beginnen we met
het afstellen van de juiste stuurafstelling door middel
van de met de hand te bedienen verstelbare stuurpen.
Erg prettig voelen de voorgevormde steungevende
handvatten, deze zorgen er voor dat je geen vermoeide
polsen krijgt. Ook voel je het zachte zadel met verende
zadelpen. Op het stuur zien we de display met hierin de
fietscomputer ingebouwd. Verder is in het rechter handvat

Kudelstaartseweg 224
1433 gr Kudelstaart
tel. 0297 - 360041

de acht versnellingsnaaf te bedienen. Bij de eerste meters
rijd je voor je gevoel op een hele normale fiets met acht
versnellingen, verstopt in de shimano nexus achternaaf.
Door een simpele beweging schakel je de hulptroepen in
door de display te drukken.
Direct lijkt het alsof de wind gedraaid is en je de wind in
de rug hebt. Alleen de benen laten vallen is al voldoende
om een lekker gangetje te krijgen. Met de linkerknop
kunnen we kiezen hoeveel hulp we willen hebben.
Er zijn drie standen:
eco-, normaal- en de sportstand. Tevens geven de rode
lampjes weer hoe vol de accu’s nog zijn. Met twee volle
accu’s kun je zo’n 130 kilometer rijden!! Geweldig dus,
nooit meer het gevoel dat je de thuishaven niet meer
haalt en je houdt je partner met gemak bij! De hobbels
die voel je nauwelijks door de geveerde voorvork en de
verende zadelpen. Zeker door de normale wielmaat,
rolt de fiets geweldig over de klinkers. De fiets stuurt
prettig, het frame is volledig van aluminium net als de
velgen, bagagedrager en het stuur. De drager heeft
een handige greep waardoor je de fiets makkelijk kunt
verplaatsen in bijvoorbeeld de krappe schuur. Ook kan de
fiets gemakkelijk meegenomen worden op de auto. De
accu’s zijn namelijk afneembaar. Het laden van de accu’s
is kinderspel en kan dus overal gedaan worden, ook op
bijvoorbeeld drie hoog. Zelfs als de ene accu geladen
wordt, kun je toch nog met de tweede accu op pad. Maar
ook heb je zonder accu’s nog steeds een lekkere sportieve
fiets. De Giant Twist heeft nog diverse broertjes en zusjes
en is al verkrijgbaar vanaf e 1799.00 euro.
tot de volgende rit.
wilco van der Hoorn
Balk rijwielen

Hugo de vriesstraat 56
2152 Ct Nieuw-veNNep
tel. 0252 - 686014

specificaties Giant twist
Framematen :
Kleuren
:
Frame
:
voorvork
:
stuurpen :
Zadelpen :
versnelling :
shifters
:

S 44, M 50, L 55
Champagne/Silver
Aluxx aluminium
RST verend
Toolless verstelbaar
Verend Zadel
Giant Naafversnelling
Shimano Nexus 8

remmen
Crankset
velgen
Banden

:
:
:
:

extra’s

: Accu 2x Lithium-ion, 26v 9 Ah,
235 Wh Verlichting via accu
Slot ABUS Amparo

Rollerbrake/V-brake
Sanyo
Aluminium
Schwalbe Energizer

Ervaar zelf het geweldige gevoel van de Giant Twist.
Kom naar de winkel en maak een gratis proefrit.

info@balkrijwielen.nl • w w w.balkrijwielen.nl

Projectweek op Basisschool de Springschans

U

ithoorn - Elk jaar wordt
er op De Springschans
een projectweek georganiseerd, die afgesloten
wordt met een verkoopmiddag. De
opbrengst van die middag is bestemd
voor een goed doel. Het idee hierachter is, dat kinderen zich inzetten voor
andere kinderen, die het minder goed
hebben. Dit jaar hebben de kinderen
van groep zeven wensstichting SHAMAJO als goede doel gekozen. Deze
stichting zet zich in om ontspannende
activiteiten te organiseren voor jongeren met een handicap. De naam
SHAMAJO is een samenvoeging van
de namen van de kinderen van de
oprichter van de stichting; SHAron,
MArloes en JOost. Sharon en Joost
zijn beiden ernstig meervoudig gehandicapt en hebben een levensbedreigende stofwisselingsziekte. Als
vader van deze kinderen weet de
oprichter goed uit eigen ervaring wat
deze doelgroep mist en daar zorgt
SHAMAJO voor. Voor meer info kunt
u kijken op www.shamajo.nl.
Liedje
Het thema van deze projectweek
was: Kinderen voor Kinderen. Naar
aanleiding van een liedje van Kinderen voor Kinderen werd er door de
groepen één, twee, drie en vier een
knutselwerkje gemaakt om te verkopen aan de ouders en andere belangstellenden. Zo hadden de kleuters
een mooie krokodillen memohouder
gemaakt vanwege het lied: Ik wil een
krokodil als huisdier. Bij groep drie
was van alle vaders een clown schilderij gemaakt n.a.v. het lied: Mijn vader is een clown.
In groep vier is gekleid met het liedje:
Wakker met een wijsje.
Door de groepen vijf, zes, zeven en
acht werden diverse activiteiten georganiseerd. Groep vijf had als uitgangspunt het lied: Eéntje kan er
altijd bij. Er waren diverse spelletjes
te doen en iedereen had “a minute to
win it”. Groep zes had gekozen voor
het liedje: Groen. Daar kon je geschminkt worden, een tattoo kopen,
je haar laten verven of vlechten, je op
laten maken, je nagels laten lakken
en armbandjes maken.
Groep zeven had een theatershow
gemaakt met o.a. het lied: In vuur en
vlam. De show werd in de gymzaal
opgevoerd voor een groot publiek.

Restaurant

Groep acht verzorgde het restaurant
met als themalied: ‘Wij willen kip,
patat en appelmoes’. Dat was niet
te koop, maar wel allerlei ander lekkers. Limonade, ijs, fruit met chocola,
chips, zelfgebakken koekjes en popcorn werd dan ook volop verkocht.
Bovendien was er in de grote aula nog
een grabbelton waar allerlei leuke cadeautjes gegrabbeld konden worden
en je kon nog een beer winnen door
zijn naam te raden.
De verkoopmiddag was een groot
succes. Niet alleen vanwege de goede opbrengst voor SHAMAJO, maar
ook door het plezier dat alle kinderen
met de voorbereiding en de uitvoering hadden. Dankzij deze actie kunnen heel wat gehandicapte kinderen
gaan genieten van een leuk dagje uit.
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Mitsubishi verovert Nederland met spectaculaire acties en Editions

Bij Autobedrijf van Yperen
is het duidelijk merkbaar!

De publieke tribune was goed gevuld, maar Buurtbeheer had een paar honderd bewoners méér verwacht als ‘ondersteunende factor’

2300 Handtekeningen voor uitbreiding
van het winkelcentrum Legmeerplein
(Vervolg van voorpagina)
“In het plan van aanpak buurtbeheer Uithoorn 2007-2011 ‘Samen
werken aan Buurtbeheer’ staat beschreven hoe Buurtbeheer in de afgelopen jaren is georganiseerd in
Uithoorn. De vaste bewonersgroep
van BBH de Legmeer is hier enthousiast over”, zo ging Moeijes tijdens haar inspreekbeurt bij de raad
van start. “Er is een kader ontstaan
waarbinnen door regelmatige contacten met medewerkers van de gemeente een daadwerkelijke inbreng
van bewoners werd gerealiseerd. Te
denken valt aan de plezierige samenwerking tussen de gemeente
en de bewoners bij de verschillende verbeterplannen. Duidelijk is dat
niet alle wensen kunnen worden ingewilligd, maar daar zijn we over het
algemeen in goed overleg uitgekomen.
Wij hopen dan ook dat de aanstaande evaluatie van het Buurtbeheer
zal leiden tot een voortzetting van
deze werkwijze in de komende jaren vanuit ons eigen buurtsteunpunt op het Legmeerplein, waarbij ook inspraak bij grotere plannen
- zoals de renovatie van het buurtwinkelcentrum Legmeerplein - door
bewoners gewenst wordt. Bij zulke
majeure beslissingen is de inbreng
van bewoners tot nu toe helaas uiterst beperkt. De staat van onderhoud van het buurtwinkelcentrum
Legmeerplein is al zeker 10 jaar een
doorn in het oog van veel buurtbewoners. In de afgelopen 2 buurtprogramma’s werd dit ook steeds benoemd als aandachtspunt. Daarom
zijn bewoners blij met de inzet van
projectontwikkelaar Ultimo Vastgoed, die als eerste in vele jaren het
initiatief heeft durven nemen een
begin te maken met vernieuwing
van het verpauperde centrum. Echter, naar recent is gebleken, passen
de laatste plannen van Ultimo niet
in de Economische structuurvisie
en de detailhandelsvisie van de gemeente.” Aldus Moeijes.
Aldi wil (ook) blijven
Zij verwees vervolgens naar het
laatst gehouden bewonersoverleg van 25 januari jl, waar meerdere raadsleden van de verschillende
politieke partijen aanwezig waren.
Ter plaatse gaf architect Henk van
der Laan, namens directeur Bergsma van Ultimo, toen uitleg over deze
plannen. Die avond werd zeker door
zo’n tachtig geïnteresseerde bewoners bezocht. Omdat Aldi de vierkantemeter-prijs niet kan betalen in
de geplande nieuwbouw, heeft Ultimo Vastgoed de firma Deen bereid gevonden een supermarkt te
gaan beginnen in de 1e fase van
de nieuwbouw. Deen wil echter iets
verder uitbreiden om een breder assortiment te kunnen bieden, waardoor binnen het huidige bestemmingsplan van het Legmeerplein
onvoldoende ruimte overblijft voor
de Aldi.
De Aldi wil echter ook graag in de
Legmeer blijven en eveneens licht
uitbreiden van 600 naar 750 m2.
Aldi en Deen zien uit naar hun sa-

menwerking en ook de bewoners
tonen draagvlak voor het voorliggende plan, eventueel in enigszins
afgeslankte vorm en blijvend binnen de huidige grenzen van 2.025
m2. Daarbij kan door een mogelijk
gedeeltelijke omzetting van horeca- naar detailhandelbestemming
een oplossing gevonden worden.
Zo kunnen beide supermarkten, de
kapper, de Chinees en het buurtsteunpunt alle een plekje vinden.

markt Deen in de plaats komt van
de Aldi, of de horecaruimte wil opofferen om uitbreiding van de detailhandel mogelijk te maken en of
er voldoende parkeerruimte is als
er zich twee supermarkten vestigen. Daarnaast of er rond het Legmeerplein intensievere verkeerstromen zullen ontstaan. Op alle vragen
werd door Marga Moeijes een bevredigend en duidelijk antwoord gegeven.

Burgerinitiatief
“Dit wetende heeft de vaste bewonersgroep van BBH de Legmeer
overlegd hoe om te gaan met deze
patstelling. Het idee was als eerste
om via een burgerinitiatief, waarbij
wij konden laten zien dat er draagvlak is voor een aanpassing van het
bestemmingsplan onder bewoners,
de ontwikkeling van het winkelcentrum op de agenda van de Raad
te plaatsen. Echter deze mogelijkheid bestaat in Uithoorn niet. Hierbij verzoeken wij de Raad te overwegen een verordening tot het instellen van zo’n burgerinitiatief te
overwegen. Het is een prima manier om bewoners te betrekken bij
gemeentelijk beleid wat in veel gemeenten reeds wordt toegepast, zoals bijvoorbeeld sinds 2004 in de
gemeente Amstelveen. Hiervan kan
dan ook in de toekomst gebruik gemaakt worden door andere actieve
bewoners in Uithoorn,” legde Marga Moeijes voortvarend uit.

De beweegredenen nog
eens op een rij:
Bij de totstandkoming van de Economische visie zijn bewoners niet
betrokken. Is het niet zo dat tegenwoordig bij de planning van de
bouw van winkelcentra be- en gestuurd wordt door de gemeente
vanuit de vraagzijde en niet, zoals
hier gebeurd is vanuit de aanbodzijde? Wat de consument zou willen
moet o.i. leidend zijn!
In de ‘oude’ Legmeer is 25% van de
bewoners 65+. Deze bewoners hebben uit financiële overwegingen of
i.v.m. beperkte mobiliteit behoefte
aan een buurtwinkelcentrum waar
zij voor hun dagelijkse boodschappen terecht kunnen.
Het aantal inwoners van de Legmeer
bedraagt nu een kleine 7.000 personen. Dit aantal zal na de afbouw van
Legmeer-west en Park Krayenhoff
oplopen tot 9.000. Dit rechtvaardigt
o.i. een buurtwinkelcentrum aan de
westkant van de Zijdelweg. De ontwikkelingen rond de uitbreiding van
winkelcentrum Zijdelwaard kunnen
hier prima parallel aan lopen. Uiteindelijk is de uitbreiding op het
Legmeerplein daarbij vergeleken
maar marginaal.
In de afgelopen Buurtbeheerprogramma’s was de verpauperde staat van het winkelcentrum altijd een van de belangrijkste punten
die door bewoners werd benoemd.
Zeker 10 jaar worden bewoners en
middenstanders op het Legmeerplein al aan het lijntje gehouden. De
gemeente is mede verantwoordelijk
voor de stagnatie van de ontwikkeling van het winkelcentrum in deze
jaren.
Sinds 2008 is Ultimo Vastgoed eigenaar. Deze projectontwikkelaar heeft het initiatief durven nemen plannen voor een gefaseerde
nieuwbouw te starten. Hiermee zijn
bewoners uiteraard erg blij. Echter ook nu weer houdt de gemeente vast aan het vastgestelde beleid,
waar bewoners niet gehoord zijn.
Aldi heeft een bovenwijkse, ja zelfs
regionale functie. Het is o.i. dan ook
niet redelijk om het aantal m2 van
Aldi volledig op het conto van de
Legmeer te schrijven. Uit contacten
van Buurtbeheer met het hoofdkantoor van Aldi blijkt dat Aldi graag in
de Legmeer wil blijven en hoopt op,
zoals eerder gezegd, een uitbreiding
van 600 naar 750 m2.
Doordat bewoners van de Legmeer
voor een deel van hun boodschappen binnen de wijk blijven, betekent
dat minder uitstoot van uitlaatgassen en een beperking van het autoverkeer op de wegen binnen de gemeente.–

Petitie
“Buurtbeheer heeft uiteindelijk in
overleg met Aldi een petitie opgesteld voor behoud van Aldi naast
Deen in de Legmeer die door ruim
2.300 buurtbewoners is ondertekend. Zo kunnen wij toch laten zien
dat er draagvlak is voor een aanpassing van het bestemmingsplan voor
het Legmeerplein. Inspreken tijdens
de gemeenteraadsvergadering was
de enige optie, waarvan wij hier dan
ook gebruik maken. Wij hebben bewoners opgeroepen aanwezig te
zijn op de publieke tribune, zodat u
en het college kunnen zien dat wij
niet alleen staan in onze vraag tot
een kleine aanpassing van het bestemmingsplan van het Legmeerplein.” Aldus Moeijes. (Jammer dat
die in deze belangrijke fase het verzoek om naar de raadzaal te komen
massaal negeerden. Red.). Zij benadrukte dat Buurtbeheer opkomt
voor de belangen van bewoners (!!)
uit de Legmeer en onafhankelijk
staat van welke partij dan ook. Zij
riep de raad en het college op om
te komen met een voor alle partijen acceptabele oplossing en wenste de betrokken bestuurders daarbij
veel wijsheid toe.
Omdat het onderwerp niet op de
raadsagenda van die avond stond,
mochten raadsleden uitsluitend informatieve vragen stellen en geen
debat aangaan. Drie raadsleden, te
weten Jordy Keimes (CDA), Benno
van Dam (Ons Uithoorn) en Elfriede Henraat (GroenLinks), maakten
daar gebruik van. De vragen betroffen voornamelijk waarom super-

Cupcakes groot succes bij
Bakkerij Hulleman
Uithoorn - Sinds afgelopen weekend worden ze volop gemaakt bij
bakkerij Hulleman: Cupcakes. Voor
velen wellicht ook bekend uit de Sex
and de City. Het is een feestelijk gebakje opgebouwd uit een volgens
speciaal recept bereide cakebodem
met daar bovenop een smakelijke
versiering. De gebakjes kun je uit
de hand eten en zijn dus uitermate geschikt voor verjaardagen, housewarming partys of voor onderweg.
“Het is echt ongelooflijk hoe de cupcakes aanslaan”, aldus Marco Hulle-

man. “We krijgen heel veel leuke reacties van klanten.” Volgens Marco
is de charme van de cupcake de diversiteit in smaken en uitvoeringen.
“Iedereen heeft zo zijn favoriet.”
Bij bakkerij Hulleman maken ze
maar liefst 6 verschillende smaken.
De introductie van de cupcakes
gaat gepaard met het “Cupcakefestival” Gedurende deze periode
worden de cupcakes extra voordelig aangeboden. Het Cupcakefestival bij bakkerij Hulleman duurt t/m
komende zaterdag 2 april.

Regio - Tatjana Simic ging in een
Mitsubishi ASX met succes op zoek
naar een nieuwe man. Ben Saunders won met The voice of Holland
een Mitsubishi. En ook de rest van
Nederland loopt steeds meer warm
voor Mitsubishi. Dat is niet vreemd,
want Mitsubishi biedt riant uitgeruste, voordelige modellen en denkt
aan het milieu (de eerste volledig
elektrische auto in Nederland is van
Mitsubishi!). Met de huidige Edition-uitvoeringen en extra kortingen
doen ze er nog een flinke schep bovenop. Ook bij Autobedrijf van Yperen in Mijdrecht en Aalsmeer is dat
duidelijk merkbaar. De Mitsubishidealer legt uit: “De Edition-uitvoeringen bieden klanten de mogelijkheid om tegen een geringe meerprijs een pakket aan extra’s toe te
voegen om hun nieuwe Mitsubishi
nog completer en luxer te maken.
Het voordeel kan daarbij oplopen
tot 3.100,- euro“. Een overzicht van
wat Autobedrijf van Yperen biedt:

Lancer
De Mitsubishi Lancer is net als de
Colt verkrijgbaar met A-label én in
de Edition ONE en TWO uitvoeringen. Het is een zuinige, voordelige
auto die net als de Colt prima kan
concurreren met vergelijkbare merken in zijn klasse.
ASX
Deze nieuwkomer bij Mitsubishi is
hard op weg om records te breken.
Niet alleen Tatjana en Ben Saunders
rijden erin, ook veel andere mensen
waren blijkbaar toe aan iets heel
anders en kochten een ASX. Ook
dit nieuwste Mitsubishi-model heeft
een zeer voordelige (Intro) Editionuitvoering.
Outlander
Sinds vorig jaar is ook de Outlander

vernieuwd. Deze stoere SUV kreeg
een complete facelift, kent een Intro Edition-pakket en is nu ook verkrijgbaar met een zeer sterke en uiterst zuinige 2.0 motor. Voor 1.000,meer is hij er ook in automaat.
i-MiEV
Iets heel anders van Mitsubishi is
de nieuwe i-MiEV. Deze eerste volledig elektrische auto in ons land is
snel oplaadbaar, heeft een grote actieradius en wordt standaard geleverd met 3 jaar garantie. Voor zowel particulieren als bedrijven is het
nu extra aantrekkelijk om elektrisch
te gaan rijden in verband met interessante financiële regelingen. De iMiEV is net als alle andere modellen van Mitsubishi duurzaam, milieuvriendelijk en goed voor de portemonnee!

Colt
De Colt, een rijk uitgeruste ´hoogzitter´ met veel extra’s, is nu al leverbaar vanaf 10.599,- euro. Naast
het pakketvoordeel van de Editions
ONE en TWO heeft de Colt nu een
extra pluspunt: 5 deuren voor de
prijs van 3! Sinds de start van deze actie begin februari zijn de gratis
‘extra deuren’ een enorm succes. Ze
leveren gemak op voor de eigenaar,
en later ook een hogere inruilwaarde dan een model met 3 deuren.
Deze actie duurt nog tot 30 april.

Dinsdag Bewonersoverleg
Zijdelwaard in De Schutse
Uithoorn - Op 5 april a.s. vindt het
eerstvolgende bewonersoverleg Zijdelwaard plaats, een overleg ván
bewoners vóór bewoners. Aanvang
19.30 uur in De Schutse, aan De
Mérodelaan 1. Álle bewoners van
Zijdelwaard zijn hiervoor van harte
welkom.
Het bewonersoverleg biedt u als inwoner van Zijdelwaard een prima
gelegenheid, zich bij te laten praten
over de zaken die uw buurt aangaan.
Alle Zijdelwaarders worden op deze
avond uitgenodigd om sámen te onderzoeken hoe het is gesteld met de
leefbaarheid in hun buurt en waar
en hoe deze kan worden verbeterd. Denk hierbij aan buurtbarbecues en straatfeesten maar ook aan

eenzaamheid van buren of (jongeren-)overlast in de straat. Dit overleg staat ondermeer in het teken
van de laatste ontwikkelingen rondom het ongelimiteerd wonen (panden betrokken door meerdere tijdelijke bewoners).
Ook geeft Cardanus’ Jongerenwerk
een uitgebreide toelichting op hun
werkzaamheden en maatregelen ter
voorkoming van mogelijke overlast
door jongeren en krijgt u uitleg over
de Twitter activiteiten van Buurtbeheer Zijdelwaard.
De agenda voor deze avond ziet
er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen

3. Gemeente Uithoorn over nietgelegitimeerd wonen
4. Notulen bewonersoverleg van 18
januari 2011
5. Buurtkrant
6. Buurtbudget
7. Buurtprogramma
8. Werk in uitvoering
9. Rondvraag
10. Sluiting
Bent u overigens al vertrouwd met
Twitter? Buurtbeheer Zijdelwaard
stuur via Twitter regelmatig nieuwe
berichten ‘de buurt in’. Denk hierbij aan korte updates over het winkelcentrum, over jongerenoverlast,
over vergaderingen enz enz.
U kunt deze berichten op uw eigen
pc ontvangen via www.twitter.com/
BBHZijdelwaard of via @BBHZijdelwaard. Heeft u vragen over het
nut of het gebruik van Twitter, dan
kunt u deze uiteraard stellen tijdens
het komende bewonersoverleg.

Da Capo’s Popkoor Sing-In
workshop een groot succes!
Uithoorn - Tientallen belangstellenden zijn afgelopen zaterdag 26
maart komen luisteren naar het Miniconcert van Da Capo’s Popkoor in
The Mix. Daar organiseerde Da Capo
een Sing-in workshop met een vijftigtal deelnemers waarbij drie populaire zangnummers werden ingestudeerd, die aan het einde van de dag
in een miniconcert gezamenlijk ten
gehore werden gebracht aan familie, vrienden en andere belangstellenden. Het Uithoornse koor Da Capo’s Popkoor organiseert de Sing-in
workshop jaarlijks in het kader van
hun 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 pianist Colijn Buis studeerden de koorleden met de workshopdeelnemers drie populaire nummers
in. Koorlid Karin Koers had voor alle nummers een geslaagde bijpassende choreografie voorbereid. Aan
het einde van een leuke en intensieve dag repeteren, werden vrienden
en familie getrakteerd op een miniconcert op het podium van The Mix.
Da Capo’s Popkoor zong eerst een
aantal nummers uit haar eigen re-

pertoire en nodigde daarna de deelnemers uit om gezamenlijk de drie
ingestudeerde nummers ten gehore te brengen.
Kwaliteit
Da Capo’s Popkoor: ‘De zangkwaliteit van de deelnemers van de SingIn was dit jaar bijzonder hoog. 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 komen zingen.’ Één
van de deelnemers: ‘De Sing-In is
een absolute aanrader voor iedereen die een gezellige, leuke en leerzame dag wil beleven!’
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 het
theaterfestival in Mijdrecht. In januari 2011 hebben zij ook deelgenomen aan de korendagen in Paradiso in Amsterdam. In het voorjaar
vindt weer het traditionele jaarlijkse
koor-repetitie-weekend plaats. Het

mag duidelijk zijn dat er tijdens zo’n
weekend naast veel repeteren ook
veel gezelligheid is!
Zangers
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 de sfeer kan
proeven en het zingen kan oefenen. Daarna volgt een auditie waarin door de dirigent en enkele auditiecommissieleden wordt geluisterd
of de nieuwkomer in een groepje de
juiste zangpartij (sopraan, mezzosopraan, alt, tenor of bas) kan zingen. Da Capo’s Popkoor repeteert
iedere donderdagavond (m.u.v. de
schoolvakanties van Uithoorn) in
het buurthuis “Ons Streven” in Amstelhoek. Een afspraak voor het bijwonen van repetities kun je maken met Erna de Lange, per e-mail:
erna@ernadealange.nl. Op de website www.popkoor.nl is nadere informatie over Da Capo’s popkoor te
vinden.

KampeerPerfect.nl goed van start gegaan
Open huis druk bezocht
Uithoorn - De grootste online webwinkel in
kampeer- en caravanartikelen van Nederland,
KampeerPerfect.nl, heeft zich het afgelopen weekend
na de officiële opening al duidelijk gemanifesteerd.
In deze online winkel vinden liefhebbers alle
kampeerbenodigheden die men zich maar kan
bedenken. Zoals Mepal servies, Dukdalf stoelen,
alles op het gebied van koken, elektriciteit, gas en
water, Fiamma & Omnistor luifels en toebehoren,
Cadac skottels braai’s, Truma onderdelen en
oneindig veel meer. Ondanks het feit dat er in
meerdere branches in dat weekend open huis en
open dagen waren georganiseerd, zat de loop met
nieuwsgierige klanten er bij KampeerPerfect.nl
vanaf 10.00 uur al meteen in.
“Lekker druk, niets te klagen, maar ik moet wel snel
weer aan het werk”, liet eigenaar Brian Marsman zich
tevreden ontvallen, intussen met een controlerende
blik over en tussen en de schappen door in de gaten
houdend of alle bezoekers zich konden
vinden in dat wat zij zochten.

Trekpleister
Een aantal bleek zich duidelijk eerst te willen
oriënteren. Op de bovenverdieping stonden enkele
fraaie tenten opgesteld die, net zoals veel andere
artikelen, waren voorzien van een actie(openings)
prijs. Een collectie mooie en handige lig- en
zitstoelen bleek eveneens een trekpleister, net zoals
koelkasten, straalkachels en (combi)magnetrons.

Kortom, de wat grotere huishoudelijke artikelen op
het gebied van kamperen en ‘caravannen’ trokken
duidelijk de aandacht. Waarschijnlijk vanwege de
prettig ogende actieprijzen ter gelegenheid van de
officiële opening. Bezoekers werden een hapje en
een drankje aangeboden, clown Flappie was er voor
de kinderen en er werd popcorn gemaakt. In de
voormalige werkplaats naast de winkel die nu als
showroom
wordt gebruikt voor caravans,
was een kok bezig met lekkere
saté te bereiden.
Er werd een caravanmover
gedemonstreerd
en
vanzelfsprekend
stonden
diverse caravans klaar die

van binnen en van buiten konden worden bezichtigd.
Daaronder overjarige caravans tegen aantrekkelijke
prijzen, occasions en natuurlijk ook splinternieuwe.
Buiten voor de deur aan de Wiegerbruinlaan was de
parkeergelegenheid al snel vol. Geen nood, naast
het pand en aan de overkant was en is er voldoende
(gratis) parkeerruimte, vooral in het weekend.
Zes dagen
Bent u niet in de gelegenheid geweest om
afgelopen zaterdag of zondag KampeerPerfect.nl
te bezoeken, dan kan dat vanaf nu zes dagen per
week, maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur,
vrijdagavond tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur.
Veel gemakkelijker is natuurlijk de artikelen digitaal
via internet te bestellen en naar uw adres te laten
opsturen.
Immers, daarvoor is de webwinkel
in het leven geroepen:
www.kampeerperfect.nl.
Kan niet missen.
Maar natuurlijk heet
men u in de ‘analoge’
winkel ook van harte
welkom!

2e katern
Leden Michiel de Ruyter
werven nieuwe leden

Uithoorn - Deze week waren de leden van Michiel de Ruyter welkom
bij de winkeliers van het Amstelplein. Adri Tijdemand vertelde enthousiast over de nieuwe initiatieven die het huidige bestuur van Michiel de Ruyter onderneemt. De vereniging heeft zich onlangs uitgesproken om zich als Social club en
met name ook sportief te profileren.
Dat betekent gezelligheid met een
fanatiek sportrandje. MdR wil zich
onderscheiden als vereniging waarbij de leden op allerlei manieren actief zijn. Denk aan Kika-row waarbij er op en neer naar Engeland is
geroeid (200km heen en 200km terug) maar ook aan evenementen als
de Kano-walk over de Amstel. Leo
vertelde over de diverse tochten die
hij roeit door fraaie gebieden zoals
de Weerribben bij Giethoorn en om
Dordrecht heen langs de Hollandse Biesbosch. Ook vanuit de jeugd
was er vertegenwoordiging in de
persoon van Steven Bebelman. Op
9 april zijn nieuwe leden welkom
aan de Amsteldijk Zuid, nr 253 alwaar Michiel de Ruyter een fraai onderkomen heeft met terras dat een
breed uitzicht heeft op het groene
hart van Holland. Voor meer informatie www.mdr.nu.

Multifunctioneel Cultuurhuis aan
het Marktplein in Uithoorn?
Uithoorn - CultuurHart Uithoorn is
het initiatief voor de ontwikkeling
van een Multifunctioneel Cultureel
Centrum aan het Marktplein in het
Oude Dorp van Uithoorn.

Op 12 april wordt door CultuurHart
Uithoorn een workshop georganiseerd in buurthuis Ponderosa.
Voor deze workshop zijn alle vereni-

gingen, stichtingen en personen, in
Uithoorn, met een hart voor cultuur
uitgenodigd om bij elkaar te komen.
Om 20:00 uur presenteren wij het
initiatief CultuurHart Uithoorn.
Vervolgens gaan wij met elkaar in
gesprek en aan het werk om initiatieven, inspiraties, ideeën voor dit
CultuurHart met elkaar te bundelen.
Ons doel is om aan het einde van

een bruisende avond een arsenaal
aan initiatieven en zichten te hebben zodat wij het programma van
eisen voor het CultuurHart Uithoorn
kunnen gaan uitwerken.
Al wij willen dat het culturele hart
van Uithoorn gaat kloppen dan
kunnen we daar samen, tijdens de
workshop, een goede impuls aangeven.

Hebt u een hart voor
cultuur in Uithoorn?
Praat mee en werk mee aan nieuwe
initiatieven in Uithoorn. Laat uw culturele hart kloppen! Werk mee om
CultuurHart Uithoorn straks de centrale ontmoetingsplek te maken.
Voor inschrijving en meer informatie: info@cultuurhartuithoorn.nl

Voelt u zich ook verantwoordelijk voor een schoon De Kwakel en
heeft u zin de handen uit de mouwen te steken? Dan bent u op 2
april a.s. van harte welkom. Bedankt
alvast namens de deelnemers aan
buurtbeheer en de inwoners van De
Kwakel!

Mijdrecht - Voor de lessen drama
aan het VLC speelde vorige week
“Toneelmeesters”. Vrouw en man,
gekleed in mantelpak en colbert,
beginnend met een aantal rekking
oefeningen en daarna als een hoge
snelheid trein door het lokaal denderend. De voorstelling ging over
theater maken en alle onderdelen
die daarbij zitten. Rollen van echte
mensen gespeeld in het klaslokaal.
Ruimte en meeleven als aspecten
van het theater.

Trainster Natasja trakteerde nog op
een heerlijk ijsje. Vervolgens hebben
we nog een uurtje gebowld. HSV
bedankt ons maar onze dank gaat
ook uit naar de waardering die we
hebben gekregen.
Reden genoeg voor welk team dan
ook om dit jaar weer z’n best te
doen voor onze club.
Nieuwsgierig en/of interesse in
handbal? Kom naar ons vriendjes/
vriendinnetjestoernooi op 18 mei en
maak zo kennis met handballen bij
HSV.

Zondag 3 april ook open!!
Dit weekend, vrijdag 1, zaterdag 2
en zelfs zondag 3 april, is het dus
Crazy Days bij BigL. Zoals elk seizoen zal het weer een gekkenhuis
zijn in de winkel. Niet zo gek ook,
want Bigl pakt ook deze crazy days

weer uit. Dit is het moment om een
Gstar Jeans te scoren voor zowel de
dames als de heren met een korting
van 50%. Of voor de dames, leuke
tops van de merken Only en Vero
Moda, voor meeneem prijsjes. Ook
voor de kids zijn er leuke aanbiedingen in de winkel, waaronder spijkerbroekjes voor 10 euro. Eigenlijk
is het teveel om allemaal op te noemen, dit zijn eigenlijk maar een paar
voorbeelden. Voor meer aanbiedingen kijk op de pagina grote advertentie elders in deze krant. Wilt u
het met eigen ogen zien, kom dan
dit weekend naar Bigl. De winkel is
geopend vrijdag vanaf 10 uur in de
ochtend, en de deuren gaan dicht
om 21 uur in de avond. Ook tijdens
het etensuurtje van 18.00 tot 19.00
uur is Bigl gewoon geopend. Gaat
u liever zaterdag naar de gezellige
zijdstraat, dan bent u welkom vanaf
10 uur in de ochtend tot 17.00 uur in
de middag. Op zondag 3 april is de
winkel open vanaf 12 uur tot 17.00
uur in de middag. Het enthousiaste Bigl Team verwelkomt u en jouw
graag. Aalsmeer maakt je keuze...
tot ziens bij Big L.

is open vanaf 19.15 uur, de koffie
staat klaar en om 20.00 uur start de
bingo.

Zussies Kidsfashion heeft zijn
1-jarig bestaan te vieren!

Toneelmeesters zet
VLC-ers op scherp

De Hoef - Het was spannend maar
uiteindelijk waren het de HSV hanbalmeiden van de C2 die de meeste Grote Clubactieloten hadden verkocht. 80% van de opbrengst v/d lotenverkoop is voor de vereniging,
dus voor HSV. Dit is natuurlijk een
leuke opsteker voor de club.
HSV beloonde dit team dan ook
voor hun inzet en werden zondagmiddag 27 maart jl. uitgenodigd in
de kantine. Om 17.30 uur in de stralende zon genoten we een patatje
met een heerlijke snack.

Regio - De Bijenkorf heeft de dolle
dwaze dagen. V&D kent het prijzencircus, maar BigL heeft al jaren lang
zijn Crazy Days. Ongekende aanbiedingen voor spotprijsjes. Het nieuwe seizoen is in volle gang, de lente heeft zijn intrede gedaan, dus tijd
voor nieuwe en zomerse kleding.
Op dit moment ligt de winkel vol met
de nieuwste mode van o.a. Gstar,
Cast Iron, Only, Garcia en nog meer
aansprekende A-merken. Een winkel met een oppervlakte van 500
m2 shopplezier. Beneden de heren,
en boven een etage vol dames en
kinderkleding. Bij Bigl kunt u echt
voor de hele familie slagen, en dat
is wel zo handig, alles onder 1 dak.
Van sokken tot een jeans, en van
een boxershort tot een nieuw paar
schoenen van bijvoorbeeld het modische merk Gstar.

De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, wordt er vrijdag 1
april weer bingo gespeeld. De zaal

a.s. om 13.00 uur vóór het Dorpshuis
De Quakel. De vrijwilligers ontvangen dan handschoenen, een ring
met vuilniszak en een klemtang.
Nadat de buurt is verdeeld gaan de
vrijwilligers tot ca. 15.30 uur op pad
maar uiteraard staat het u vrij eerder weg te gaan. U hoeft de volle
vuilniszakken overigens niet mee
terug te nemen want ook nu weer
rijdt de pick up van de gemeente
rond om de volle vuilniszakken op te
halen. Na afloop is er weer een hapje en drankje in het dorpshuis voor
alle mensen die hebben meegeholpen. U wordt bij deelname i.v.m. uw
bereikbaarheid vriendelijk verzocht
uw mobiele telefoon mee te nemen.

Beloning van grote clubactie
verkoop voor handbalmeiden

Crazy days bij Big L

Bingo-avond in het Dorpshuis

Samen zwerfafval opruimen
voor een schone buurt
De Kwakel - Op zaterdag 2 april
a.s. vindt weer de jaarlijkse schoonmaakactie in De Kwakel plaats. Onder het motto “De Kwakel schoon!”
worden de inwoners van De Kwakel
ook dit jaar weer uitgenodigd hun
eigen buurt onder handen te nemen
en zwerfvuil en andere troep op te
ruimen.
Afgelopen jaren was deze door
buurtbeheer De Kwakel opgezette actie een groot succes, vanwege de grote opkomst van betrokken
bewoners in De Kwakel en door de
medewerking van de gemeente (in
de vorm van de levering van vuilniszakken, handschoenen, klemtangen
e.d.). Een reden voor de deelnemers
aan buurtbeheer om het ook dit jaar
weer te herhalen.
Ook dit jaar in samenwerking met
de kinderen en de school!
De kinderen van basisschool De
Zon gaan vrijdag 1 april de handen
uit de mouwen steken om de omgeving rond te school op te ruimen.
De schoonmaakactie start op 2 april

Drie dagen lang staat Big L weer op ze kop

Nooit zwart-wit
Van het spelen van slapstick tot dramatische scenes, alles vloog in sneltreinvaart voorbij. Opletten was het
credo voor de brugklas leerlingen,

één moment van onoplettendheid
bleek genoeg om de, niet bestaande, draad van het verhaal kwijt te
raken. Waarnemen, blijven waarnemen was de opdracht.
Al je zintuigen gebruiken en nooit
zwart-wit denken want niets bleek
wat het leek. Lachen bij verdriet of
huilen bij blijdschap, het bleef acteren maar ineens werden de acteurs
persoonlijker waar je niet meer tegen op keek. Echte kunst in het
klaslokaal. De leerlingen hebben
veel geleerd dat voor hun eigen expressie, waarneming en het vorm
geven, heel goed voor hun zelfvertrouwen en de interesse in de andere leerlingen.

Klaverjasclub
Onder Ons

Vinkeveen - Na een diepe inzinking van enkele weken liet
Ben ten Den deze week iedereen ver achter zich, en wist iedereen met 5698 punten ver achter zich te houden Tweede werd
Neeltje Bosman met 4913 pun-

ten, 3e. Annie Veenhof met 4847
punten, 4e. Bep Schakenbos met
4837 punten, 5e. Ferry Verbraak
met 4756 punten. An van der
Meer kreeg zeer slechte kaarten,
en moest daarom met de laatste
plaats genoegen nemen.

Regio - Het is alweer één jaar geleden dat Zussies Kidsfashion haar
deuren opende aan de Ophelialaan
34 in Aalsmeer. Je vind hier de leukste merken , voor meiden en jongens, voor baby’s en peuters. En
sinds kort kun je er ook terecht voor
de kleine damesmaten.
Jessica staat samen met haar moeder Jenny in de winkel. Jessica voelt
zich, met haar modeopleiding als
achtergrond, als een vis in het water
in de kindermode. Samen doen ze
de inkoop en bepalen welke collectie er in de rekken komt te hangen.
In de winkel is kleding te koop voor
kinderen van nul tot zestien jaar. En
juist de oudere meisjes en jongens
zijn een belangrijke doelgroep. “Ze
zijn te jong voor de volwassen mode en in de kindermode is het vaak
heel moeilijk voor ze om iets naar
hun keuze te vinden”, zegt Jessica,
“Niet alle meisjes zijn lang en dun,
dus we letten er bij de inkoop echt
op dat we voor die grotere meiden
ook genoeg leuks in huis hebben.”
Heel populair is het merk Creem,
voor jongens en voor meiden tot 16
jaar, het valt wat ruimer en is heel
betaalbaar. Voor het wat modewus-

tere meisjes is er Lolo, iets volwassener en met glitters en kantjes, helemaal trendy deze zomer. Eager
Beaver gaat van maat 92 tot 140,
een erg bekend merk waar klanten speciaal op afkomen. Een beetje stoer en surfachtig, heel hip. Verder is er nog Z8 en dat gaat zelfs
van 56 en 134. Volgens Jessica is Z8
“een echte knaller, waar iedereen op
af komt .”
Qua spijkerbroeken is er Blue Rebel, een geheel nieuw merk, maar
met een geweldige pasvorm. Elk
kind wat deze broek aanpast, neemt
hem want hij zit fantastisch; van het
boyfriend model tot de superstrakke
skinny jeans. Blue Rebel is er in heel
veel modellen en kleuren en hoort
tot de standaard collectie, die nooit
in de uitverkoop gaat en altijd is na
te bestellen. Het is maar een kleine greep uit de uitgebreide collectie die bij Zussies verkrijgbaar is. Er
hangt zonder meer voor elk wat wils.
Zaterdag 2 april a.s. viert Zussies
Kidsfashion haar éénjarig bestaan
met een spetterende aanbieding
van 25% korting op de gehele zomercollectie. Zie ook de advertentie
in deze krant.

Maak kennis met ademhalen
De Kwakel - Door het bewust verbinden van de inademing met de
uitademing, in een ontspannen ritmische beweging, ontstaat een diepe ontspanning waarin je contact
kunt maken met lichaamssignalen,
gedachten en emoties waarvan je je
niet of nauwelijks bewust was.
Soms komen oude ervaringen of
oude oordelen, die je iets te zeggen hebben of zelfs je leven van nu
sterk beïnvloeden, nog een keer aan
de oppervlakte. Ondersteund door
de ademhaling leer je gevoelens
van bijvoorbeeld angst en frustratie
hanteren zonder dat ze met je op de
loop gaan. Je leert jezelf beter kennen, begrijpen en accepteren. De
verkregen informatie leer je steeds
meer omzetten in het doelbewust
sturen van je leven. Dit is een proces van integratie.
Vertrouwd
Oude patronen en oordelen zijn ons
vertrouwd. Ze hebben ons gebracht
waar we nu zijn en hebben ons een
zekere veiligheid gegeven. Ook als

we deze oude zekerheden niet meer
nodig hebben, laten wij ze stapje voor stapje los. In de atmosfeer
van vertrouwen en veiligheid, waarin wordt uitgegaan van jouw specifieke persoonlijkheid en levenssituatie, kom je weer in contact met je
basisvertrouwen en je diepste wezen. Daaruit ontstaat meer levensvreugde, innerlijke rust en een hogere levenskwaliteit.
Leiding
Onder leiding van 2 gerenommeerde ademcoaches van de school voor
integratieve ademtherapie uit Kleve, Lajos Barsony en Lotus Zweers,
vindt er zondag 17 april van 13.00 tot
17.00 een workshop plaats bij Amstelhof Sport & Health Club op de
Noorddammerweg 30 in Uithoorn.
Sabeth de Clercq zal ons tijdens deze workshop assisteren.
De kosten zijn slechts 25,00 per
deelnemer.
Inschrijving is mogelijk via de receptie van Amstelhof Sport & Health
Club: 0297-531855.

THAMEN
TALENTEN
TANK

WEER GROOT SUCCES
Regio - De Thamen Talenten Tank,
beter bekend als ‘de TTT’, is een jaarlijks
terugkerend spektakel waarbij alle leerlingen
van Scholengemeenschap Thamen hun
talenten mogen laten zien. Een maand van
tevoren zijn er presentaties voor ‘de jury’.
Omdat de TTT geen wedstrijd is maar een
Open Podium, werkt deze jury iets anders dan
bij reguliere talentenjachten. Het is namelijk
niet de bedoeling de beste acts te selecteren,
maar om ervoor te zorgen dat al deze leerlingen
een kans krijgen op het podium te staan en
te schitteren. Sommige leerlingen kunnen
dat prima zelf regelen, anderen hebben hier
en daar nog wat hulp nodig. En dus staat de
laatste weken ergens in een hoekje op de
gang de piano opgesteld, waar leerlingen
volgens een strak rooster hun zangnummers
kunnen repeteren met pianobegeleiding. In
pauzes en tussenuren worden de stoelen
van theorielokalen opzij geschoven, zodat
er gedanst kan worden, in de aula worden
skateboard-ramps gebouwd en zelfs in het
spijbellokaal werken leerlingen aan hun acts.

Schrijven
Intussen schrijven de jongens van de Licht
& Geluid-afdeling hun belichtingsplan en
branden ze cd’s. Donderdag is de generale
repetitie, waarbij alle puntjes op de i gezet
worden en dan... is het zover! Het is vrijdagavond
25 maart 20.00 uur en de zaal stroomt vol.
Het publiek, dat natuurlijk bestaat uit
allemaal vrienden, familieleden, klasgenoten
en docenten van de artiesten, wordt verrast
met wel 23 spetterende optredens. Vakkundig
en met veel humor worden de acts aan elkaar
gepraat door de twee presentatoren, Sander
van Dijk en Sarah Feenstra. Sophie, Charlotte,
Lotte, Jessica, Laura, Lois, Talitha, Avalon,
Celine, Yvette, Sarin, Samantha, Ouahiba,
Georg, Raynor, Justin, Lars, Nienke, Ridho,
Cesar, Maarten, Luca, Pieter, Sander, Sarah,
Danielle, Eveline, Lisette, Jasmijn, Divinia,
Marcia, Dominique L, Mikky, Rachel, Wendy,
Amanda en Dominique D:
Jullie zijn allemaal TOP!
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Efficiënt NFC/Brommer
triomfeert in De Kwakel
de Heuvel wist wel raad met dit buitenkansje en schoot de 0-1 binnen.
Na de 0-1 kwam de wedstrijd echt
tot leven, waardoor de onderlinge spanningen alleen maar toe namen. In de 20e minuut werd Johan
Stange, de grensrechter van KDO,
op onfatsoenlijke wijze aan de zijlijn
hardhandig naar de grond gewerkt
door de nummer zestien van NFC.

De Kwakel - Afgelopen zondag
speelde KDO 1 thuis tegen NFC/
Brommer uit Amstelveen. Na de
matige prestatie tegen Hillegom vorige week, was het voor de Kwakelaars zaak om zich te herstellen voor
het eigen publiek. NFC/Brommer,
de laatste weken ook niet in goede
doen, is al jarenlang een vaste tegenstander voor KDO.
Trainer Ron Langhout kon tegen de
Amstelveners niet beschikken over
linkshalf Timo Kas. Kas, die tijdens

de training van afgelopen dinsdag
zijn enkelband inscheurde, is minimaal zes weken uit de roulatie.
In de eerste helft deden beide ploegen weinig voor elkaar onder. In de
achtste minuut was Joeri Stange
dichtbij de openingsgoal, maar zijn
inzet verdween in kansrijke positie
over het doel van NFC/Brommer.
Na een kwartier spelen werd vervolgens knullig verdedigen aan Kwakelse kant genadeloos afgestraft
door de Amstelveners. Spits Erik van

Grensrechter
Ja, u leest het goed, grensrechter
Stange werd moedwillig gevloerd,
maar de scheidsrechter wuifde dit
voorval weg, waardoor NFC met
de schrik vrij kwam. Gestimuleerd
door de ontstane commotie, kwam
KDO steeds beter in de wedstrijd.
Na dertig minuten was Joeri Stange
zijn man de baas en op de achterlijn
wist hij de vrijstaande Jelle de Jong
te bereiken. Voor De Jong was het
een koud kunstje om de gegeven
bal binnen te tikken, waardoor beide ploegen op gelijke hoogte kwamen, 1-1.
Na deze gelijkmaker vergat KDO
door te drukken, want in deze fase van de wedstrijd lagen er zeker mogelijkheden voor de Kwakelaars. Met een goed gevoel ging
KDO uiteindelijk de rust in met een
1-1 stand.
Over knie
In de tweede helft hoopten de Kwakelse supporters dat KDO NFC over
de knie kon leggen, maar niks bleek
minder waar. In de 50e minuut wist
de nummer twintig van NFC, Kemal
Gezer, vanaf zo’n twintig meter de
bal op prachtige wijze in de rechterkruising te schieten, 1-2. Zichtbaar
aangeslagen door dit tegendoelpunt deed KDO er alles aan om terug in de wedstrijd te komen, maar
het bleef bij strijd zonder noemenswaardige mogelijkheden.
Na zeventig minuten spelen greep
KDO niet goed genoeg in bij een
fraaie solo van opnieuw Kemal Gezer. Gezer kreeg de vrije doortocht
in het zestienmetergebied en wist

NFC op een 1-3 voorsprong te zetten. De wedstrijd leek gespeeld, totdat Jochem Kok in de 75e minuut
onderuit werd gehaald in de zestien van NFC. De scheidsrechter
wees na de stip, zodat Joeri Stange de spanning terugbracht en de
2-3 binnenschoot. KDO probeerde
daarna extra druk te zetten, maar
verder dan een schot van Bart-Jan
van der Jagt en een kopbal van Michael Meijer en Jelle de Jong konden de Kwakelaars niet komen. Vlak
voor tijd was het wederom Kemal
Gezer die de wedstrijd definitief besliste, 2-4.
Nederlaag
Door deze nederlaag blijft KDO in
de onderste regionen van het klassement bungelen. Er is nog helemaal niks beslist en de verschillen
tussen de ploegen onderin blijven
minimaal. Om met een gerust hart
de competitie te vervolgen zal een
overwinning volgende week in Duivendrecht tegen CTO’70 erg welkom zijn! De wedstrijd begint om
14:00 uur.
KDO 2
KDO 2 heeft afgelopen zondag prima zaken gedaan tegen de nummer
drie van de ranglijst SVA 2 uit Assendelft. Nadat de ploeg van trainer
Richard van Dijk na dertig minuten
tegen een 0-2 achterstand aankeek,
toonde het tweede dat het team karakter en mentaliteit heeft, waardoor de wedstrijd rigoureus veranderde. In de 35e minuut schoot
een SVA-verdediger de bal in eigen doel, waardoor er met een 1-2
stand gerust werd. Na de rust was
KDO 2 duidelijk de bovenliggende
partij, wat uiteindelijk ook beloond
werd. In de 55e minuut kon de SVAdoelman een KDO-corner niet onder controle krijgen en verdween de
bal in het net, 2-2. Na deze opsteker was het in de 65e minuut Martin
Bax die de overwinning voor KDO
veiligstelde, 3-2. Door deze overwinning is KDO steviger op de vijfde plaats komen te staan.
Aanstaande zondag speelt het
tweede opnieuw thuis, dan tegen
de nummer laatst DSS 3. Van onderschatting mag geen sprake zijn,
want eerder dit seizoen eindigde de
onderlinge strijd in 0-0. De wedstrijd
begint om 11:30 uur.
(foto’s Annemarieke Verheij)

De koplopers bij B.V.K.
niet in gevaar
De Kwakel - Na afloop van de 4e
ronde van de laatste cyclus van de
parencompetitie konden de koplopers in de 3 lijnen opgelucht adem
halen, want met nog 2 avonden voor
de boeg vonden zij zich nog altijd op
de 1e plaats terug.
In de A lijn staan Wim en Rita Ritzen in die totaalstand met fors verschil t.o.v. de huidige nummer 2 fier
bovenaan. Hun gemiddelde van
57,69% is maar liefst 4,22% meer
dan dat van het verrassend sterk
terug gekomen paar Jan HeijlmanMargo Zuidema.
De hoofdprijs deze avond was echter weggelegd voor Jaap en Geke
Ludwig, die hun eerste clubkampioenschap paren steeds dichterbij zien komen en mijn bescheiden
inschatting is dat zij van dat vooruitzicht niet in de war zullen raken
en de komende 2 weken hun positie zullen consolideren. Hun score deze avond was 60,42%. Wim en
Rita Ritzen zijn de enigen die theoretisch nog roet in het eten kunnen
gooien en hun 2e plaats deze avond
met 58,33% geeft aan dat zij zich
nog niet gewonnen geven. Jan en
Margo werden met 56,25% 3e, terwijl er een gedeelde ‘rode lantaarn’plaats was voor Huub en Kitty van
Beem en Eefke Backers en Marianne Kamp met toch nog 42,36%.
Gestresst
Een lichtelijk gestresste Cor Hendrix, die toch al niet op zijn normale tijd in het Dorpshuis kon zijn en
daarna bovendien zijn printer niet
aan de praat kreeg, liet zich door
deze sores blijkbaar niet al te veel
uit het lood slaan, want met partner Bep Verleun werd hij fluitend 1e
in de B lijn met eveneens (net als in

de A lijn) 60,42%. Zij stonden ook al
bovenaan in de totaalstand en hun
gemiddelde van 59,9% mag zeer
goed genoemd worden.
De nummers 2 in de totaalstand, Ria
Bulters en Ans Nieuwendijk, werden
ook nu 2e met 58,33%. De rest van
de top 7 liet het lelijk afweten en de
3e plaats was voor een paar dat nog
nooit met elkaar gespeeld had en
wel Toos Boelage en Gerbrand van
Nigtevecht, die een keurige 54,17%
bijeen kaartten en daarmee een
welverdiend applaus oogstten.
Jannie en Nico Koning stonden al
onderaan in de totaalstand en hun
13e plaats (van de 13) deze avond
hielp hen niet veel verder.
Hoge score
In de C lijn was de hoogste score
voor Riet en Wim Beyer met 58,33%,
waarmee zij een fraai vervolg gaven
aan hun eveneens goede sore van
de vorige week, toen zij 4e werden.
Ria Broers en Tiny Mann werden deze keer 2e met 57,92% en die plaats
nemen zij ook in de totaalstand in,
achter Adriaan en Tiny Kooyman.
Goed nieuws was er ook uit de Orchideelaan in De Kwakel voor de
buurvrouwen op de nummers 7 (Irene Egberts) en 9 (Annie Lauwers),
die niet alleen buurman Jaap (Verhoef) van nummer 5 aan de combitafel afstraften voor zijn overmoed (80% voor hen aan die tafel!),
maar en passant ook nog even de
3e plaats in het dagklassement opeisten met 56,67%, waardoor zij oprukten naar de 5e plaats in de totaalstand.
De kaarten in de diverse lijnen t.a.v.
promotie en degradatie zijn nog niet
helemaal geschud, maar na volgende week donderdag is er weer veel
duidelijker.

Clubkampioenschappen Judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zaterdag 26 maart jl.
zijn bij Judoschool Blaauw de clubkampioenschappen gehouden. Aan
deze clubkampioenschappen hadden 155 van de 230 leden zich ingeschreven. De deelnemers, van 4 t.m
50 jaar, waren onderverdeeld op gewicht, geslacht en judo-ervaring in
poules. Ook voor degene die net op
judo zitten waren er aparte poules
gemaakt.
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.
Onbeslist
Indien er een judopartij onbeslist
was moest de winnaar via de golden score regel bepaald worden. Bij
een aantal poules moesten er beslissingwedstrijden gedraaid wor-

den 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
2011 noemen:
Annemijn Trommel, Bente de Jong,
Danny van de Pol, David Siebeler, Denise Roelofsma, Dominique
Theunisz, Dylan Koeleman, Erik Meijles, Flip van Walraven, Floris Bout,
Iris Blaauw, Isa Verbree, Ivar Nijhof,
Jasper Metzemaekers, Jelle van den
Berg, Jeroen Trommel, Jesse Sanders, Jip Koster, Joy van Oostveen,
Kasper Bleijswijk, Lars Bekkers, Lars
Hafkamp, Leon Braacx, Lois Pop,
Luca van Paassen, Luke Kuijlenburg, Luuk Haarman, Matthew Strube, Mike Theijssen, Mynor Mazariegos, Nadine van Westrenen, Nick
Droppert, Okke Peters, Roan Haaima, Scott Helmich, Simon Duijn, Simon Klappe, Thias Kodde, Tim de
Groot, Timo Droog, Tom Prager, Tom
Westra, Zev Weisscher.
Meer informatie over jeugdjudo,
vanaf 4 jaar en seniorenjudo bij Judoschool Blaauw is te vinden via
www.judoschoolblaauw.nl.

Tomeloze inzet van KDO
De Kwakel - Afgelopen zaterdag is
de 2e ronde van de Friends League
gespeeld bij KGB in Bovenkarspel.
De selectie van KDO G1 was aardig
uitgedund door het ontbreken van
een aantal vaste basisspelers. Dus
KDO speelde met een fantasie opstelling.
De eerste wedstrijd werd het team
van KDO versterkt met 4 spelers van
KGB. Uiteindelijk stonden er in totaal 21 kinderen op het halve veld.
Voor beide teams was het daardoor
lastig spelen. KGB kon het beste
omgaan met deze situatie en scoorde uiteindelijk een paar frommelgoals. Ondanks de inzet van alle
jongens konden we de achterstand
niet wegwerken. De eindstand was
3-0 in het voordeel van KGB.
De tweede wedstrijd tegen HOSV

verliep in een veel meer open karakter. Zowel KDO als HOSV speelden
met 7 spelers op het veld. Hierdoor
was meer ruimte voor combinaties.
Joël en Stijn zorgden voor een voorsprong van 2-0 voor KDO. Daarna
kwam HOSV terug tot 2-2. Bij een
snelle uitbraak van HOSV hield Timo de tegenstander goed tegen.
Anders hadden we waarschijnlijk
op achterstand gekomen. Een paar
minuten voor tijd scoorden Stijn zijn
tweede van de middag. Deze werd
natuurlijk uitbundig gevierd. Maar
uit een corner kwam HOSV weer terug in de wedstrijd. De eindstand
was uiteindelijk 3-3. De complimenten van de coach gaan in deze wedstrijden naar Joël, voor z’n geweldige inzet en Pascal als rots in de
branding van de verdediging.

Halverwege vijfde
parencompetitie bij BVU
Uithoorn - Op maandag 21 maart
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 3e ronde in de 5e parencompetitie. In de A-lijn scoorden maar liefst 2 van de 3 paren
boven de 50% met een uitschieter
voor Greet en Henk, 64%. In de Blijn lag dit 1 op 1, waarbij moet worden gezegd dat 4 paren 59% of hoger scoorden.
De uitslagen:
A-lijn:
1. Greet & Henk Stolwijk
64,24%
2. Ada Keur &
Marion Wiebes
55,56%
3. Anke Reems &
Tineke van der Sluijs
54,86%
4. An & Bert Pronk
54,31%
5. Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer
53,47%
6. Bep & John de Voijs
52,78%
7. Stenny &
Herman Limburg
52,50%
8. Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
52,08%

B-lijn:
1. Riki Spook & Hans Geels 65,83%
2. Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit
62,08%
3. Monique Verberkmoes &
Jan van Beurden
59,58%
4. Marijke & Ger van Praag 59,17%
5. Marijcke &
Gouke van der Wal
55,42%
6. Cees Harte & Jan Visser 51,25%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd. U kunt vrijblijvend een
paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

KDO R3 kampioen!!!
De Kwakel - Het was de laatste
wedstrijden spannend voor de dames R3 van KDO. Dit team dat al
jaren samen handbalt in de recreanten klasse, kon voor de 2e keer
bij de recreanten kampioen worden. Na de laatste gewonnen competitiewedstrijd bij het altijd lastige Monnickendam waren zij afhankelijk van de concurrentie. Toen bij

de laatste kruiswedstrijd tegen DSOV het bestuur van KDO plaatsnam
op de tribune werd het hun duidelijk. De opgelopen 4-0 achterstand
werd onmiddellijk omgebogen naar
een uiteindelijke uitslag van 17-8 in
het voordeel van KDO. De bloemen
en de attentie konden in ontvangst
genomen worden, waarvoor hartelijk dank!!!
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Op 30 en 31 maart a.s.:

A2: afsluiting op- en afrit
Vinkeveen en oprit Abcoude
Regio - In de avond en nacht van
woensdag 30 en 31 maart heeft
het verkeer op de A2 van Amsterdam richting Utrecht te maken met
de afsluiting van de oprit en de afrit
Vinkeveen (afrit 4). In de nacht van
31 maart is ook de oprit Abcoude
richting Amsterdam afgesloten voor
verkeer.
Werkzaamheden
Wegens grondwerkzaamheden bij
de geluidsschermen van Vinkeveen
en Abcoude heeft het verkeer te
maken met afsluiting van de:
- oprit Vinkeveen naar de A2 richting Utrecht in de nacht van
woensdag 30 maart tussen 01.00
uur en 05.00 uur. Het verkeer van
Vinkeveen richting Utrecht wordt
omgeleid via Abcoude, omleidingsroute 7.

- afrit Vinkeveen (afrit 4) op de
A2 richting Utrecht in de avond
van donderdag 31 maart tussen
19.30 uur en 00.30 uur. Het verkeer met bestemming Vinkeveen
wordt omgeleid via afrit Breukelen, omleidingsroute 8.
- oprit Abcoude naar de A2 richting Amsterdam in de nacht
van donderdag 31 maart tussen
00.30 en 05.00 uur. Het verkeer
van Abcoude richting Amsterdam wordt omgeleid via Vinkeveen, omleidingsroute 7.
Omleiding
De omleidingsroute staat ter plaatse
aangegeven op gele borden langs
de weg. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd. Voor alle afsluitingen geldt dat
bij ongunstige weersomstandighe-

SCAU organiseert zondag 10 april:

Cello met piano in Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 10 april organiseert de SCAU alweer het laatste
concert van dit seizoen. Dat betekent
ook dat dan bekend zal worden wat
het programma van volgend jaar voor
moois gaat brengen en dat de abonnementen besteld kunnen worden.
Om 14.30 uur spelen in de Thamerkerk Nadia Davids, cello en Klara
Würtz, piano. De Roemeens-Israëlische celliste Nadia Davids studeerde aan conservatoria in Boekarest, Tel
Aviv, Amsterdam en Detmold. Na het
behalen van haar solodiploma en de
Prix d’Excellence in 1982 begon haar
internationale carrière vorm te krijgen. Ze kreeg uitnodigingen voor vele festivals, trad als soliste op bij verschillende orkesten en behaalde successen met het Klaviertrio Amsterdam, waarmee zij over de hele wereld trekt en waarmee zij jaarlijks ook
de grote zalen in de Verenigde Staten bezoekt.
Piano
Klara Würtz werd geboren in Boedapest/Hongarije en begon op haar vijf-

de met pianospelen. Op veertienjarige leeftijd werd ze toegelaten
tot de Ference Liszt Muziekacademie aldaar. Vanaf 1991 stond Klara
onder contract bij Columbia Artists
Management, New York en speelde meer dan 100 concerten in 38
verschillende staten van Amerika. Ook nam zij deel aan verschillende festivals. In 2003 debuteerde Klara Würtz in de Carnegie Hall
in New York en de Boston Symphony Hall met het Boston Symphony Orchester o.l.v. Bernard Haitink. Ook in 2003 gaf zij haar eerste succesvolle solo-recital in het
Amsterdams Concertgebouw. In
2006 werd zij uitgenodigd voor
een Mozart recital tijdens de prestigieuze Salzburger Festspiele. Ook
als kamermusicus is zij zeer actief
o.a. ook bij het Klaviertrio Amsterdam. Sinds 1996 woont en werkt
zij in Amsterdam en is zij docente aan het Utrechts Conservatorium. Het programma dat deze twee
grote artiesten ten gehore brengen
zal bestaan uit werk van Beetho-

den de werkzaamheden worden uitgesteld. De werkzaamheden vangen
aan na de avondspits en zijn voor de
ochtendspits afgerond.
Meer informatie
Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding en de vernieuwing van de
A2. De capaciteit wordt vergroot
waardoor de doorstroming verbetert. Tijdens de werkzaamheden
doet Rijkswaterstaat er alles aan
om de hinder en de overlast zo beperkt mogelijk te houden en het
verkeer zo goed mogelijk te laten
doorstromen. Voor actuele informatie over werkzaamheden en de
te verwachten hinder kan het publiek terecht op de landelijke informatielijn 0800-8002 (gratis) en op
www.rijkswaterstaat.nl en/of www.
utrechtbereikbaar.nl.
ven, Kodaly, Joaquin Nin, Bloch, Piazzolla en Poppe. Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar à 12
euro bij de boekhandels Ten Hoope
aan het Zijdelwaardplein en Bruna
aan het Amstelplein en aan de zaal
zolang er plaats is.

Vrijwilligers Advies Commissie
(VAC) ook komende jaren actief
Uithoorn - B&W hebben op donderdag 24 maart een nieuw convenant ondertekend met de VAC, zodat deze commissie ook in de periode 2011 t/m 2014 actief kan blijven.
De komende jaren staan nog de nodige nieuwbouwprojecten in de gemeente Uithoorn op stapel, waarbij
deskundig advies van de VAC welkom is. De Vrijwillige Advies Commissie (vroeger de Vrouwen Advies
Commissie) is al jaren actief in de
gemeente Uithoorn. De VAC behartigt de belangen van de wooncon-

sumenten vanuit de visie van de gebruiker en wil de gebruikskwaliteit
van woningen en woonomgeving
nog beter maken.
Op verzoek van de gemeente brengt
de VAC schriftelijk advies uit over
nieuwbouwplannen in de huur- en
koopsector. De commissie bestaat
uit 5 tot 8 personen, die in Uithoorn
wonen en ruimschoots deskundig
zijn op het gebied van wonen.
Meerwaarde
In de afgelopen jaren heeft de VAC

haar meerwaarde regelmatig bewezen door over allerlei nieuwbouwprojecten te adviseren, zoals in Legmeer, Park Krayenhoff en in De
Kwakel. Plattegronden zijn kritisch
op gebruikskwaliteit bekeken evenals de afwerking en uitrusting van
de woningen, zoals de plaats van
wandcontactdozen en de inrichting
van keuken en sanitair.
Gemeente en VAC rekenen op
voortzetting van een vruchtbare samenwerking!

IVN organiseert:

zullen geen geheimen meer hebben!

De Ronde Venen - Voor de maandelijkse lezingen van het IVN in de
Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis zijn voor dinsdagavond 5 april en dinsdagavond 10
mei twee sprekers van RAVON uitgenodigd. RAVON is de landelijke
organisatie voor Reptielen Amfibieen en Vissen Onderzoek Nederland
(www.ravon.nl). Start van de lezingen is 20.00 uur.

Dinsdag 10 mei
In mei gaat de lezing over de diverse reptielen en amfibieën in NoordHolland, hun verspreiding en levenswijze en zal ook aandacht worden besteed aan de recent uitgebrachte atlas van deze dieren in
Noord-Holland. Verbaast u zich over
het leven van de ringslang, padden,
kikkers en hagedissen!
Dus voor iedereen met interesse in
deze dieren, met tuinvijvers, natuurfotografen, etc., zet deze data in de
agenda en tot dan!

Lezingen in De Woudreus
Dinsdag 5 april
In april is het onderwerp de vissoorten in de polders en habitatverbeterende maatregelen voor vissen in
deze polders.
Dus voor iedereen die wel eens wil
weten wat er nu eigenlijk onder de
waterspiegel in onze poldersloten
gaande is, is deze lezing er eentje
om vooral niet te missen. Modderkruipers, vetjes, pos en stekelbaars

Mirande Lingerie organiseerde ‘spannende’ modeshows
Uithoorn - Mirande Lingerie vierde op 22 maart haar 45-jarig
bestaan met een tweetal feestelijk opgebouwde modeshows
aan boord van partyschip ‘Princess’. Het nieuwste schip van
rederij Triton uit Katwijk leende zich bij uitstek daartoe. Er was
een middag- en een avondshow aan boord waarbij richting
Ouderkerk a/d Amstel werd gevaren om na een uurtje de
terugkeer naar de (tijdelijke) ligplaats achter het Rechthuis
weer aan te vangen. Tijdens de vaart werd voor ruim 150
belangstellenden een goed verzorgde modeshow opgevoerd
door vier mannequins en een dressman. Een en ander werd
hoogstpersoonlijk door winkeleigenaresse Mieke Peters van
commentaar voorzien. In de organisatie werd zij bijgestaan door
haar enthousiaste team van medewerker(st)ers en familieleden.
Dat voor haar modeshows veel belangstelling bestaat bewijst
het feit dat in minder dan geen tijd na publicatie ervan beide
sessies waren ‘uitverkocht’.
40 plus
Belangstellenden konden van te voren in de winkel aan de Schans
een toegangskaart kopen voor 7,50 euro om een van de shows
bij te wonen. Dat lieten (overwegend) belangstellende dames
in de leeftijdsklasse van 40 plus zich geen tweemaal zeggen.
Het mannelijke deel was niet of nauwelijks vertegenwoordigd,
terwijl voor hen toch ook een kledingassortiment werd geshowd
in de vorm van ondergoed, bad- en nachtkleding. De teneur was
zomers, kleurrijk en fris met niet zelden een stukje ‘spannende
lingerie’ er tussendoor. Mooi afgewerkte kwaliteitskleding
van bekende merken in de segmenten lingerie, nachtkleding,
badkleding en corsetterie. Dat alles professioneel en soms met
een ondeugend trekje geshowd door de ‘vaste Mirande groep’
van mannequins Annette, Cynthia, Linda, Sharon en dressman
Dennis. In het benedenschip van de Princess hadden zij ruimte
om elke keer van kledingstuk te wisselen om dit vervolgens
via de trap op het gastendek te showen. Intussen werden de
aanwezigen door personeel van het partyschip regelmatig
voorzien van een hapje en een drankje. Door een goede routing
te hanteren verliep dat allemaal vlot en feilloos. Blikken en
uitingen van goedkeuring over wat geshowd werd gaven aan
dat het evenement in goede aarde viel bij de belangstellende
dames.
Pauze
Die konden na de pauze ook nog profiteren van een kleine
loterij aan boord, waarbij een prijs van 45 euro, twee prijzen
van 22,50 euro en 9 pantynylons van het merk Kunert werden
verloot. Het bedrag van de toegangskaart kan men overigens
weer terugverdienen door bij Mirande voor minimaal 45 euro
aan lingerie of andere kleding te besteden waarbij de 7,50 op de
nota in mindering wordt gebracht.
Verder kreeg iedereen een waszakje met o.a. informatie over
borstkankeronderzoek, een pen en een notieblokje uitgereikt.
De bedoeling was na afloop voor dit onderzoek een donatie

te deponeren in een daarvoor bestemde bus bij de uitgang
naar het loopdek. Zoals bekend schenkt Mirande Lingerie veel
aandacht aan de noodzaak van deze vorm van onderzoek door
het KWF en doneert zij zelf hier regelmatig ook aan. Kortom, bij
Mirande Lingerie kan men terugzien op geslaagde modeshows
die het 45-jarige jubileum extra cachet hebben gegeven. Dat
wordt wat bij tiende lustrum in 2016. Want Mieke Peters-van
Bunningen met haar echtgenoot Piet en het gemotiveerde team
van medewerk(st)ers weten van geen ophouden…
Speciaalzaak
Mirande Lingerie biedt een omvangrijk assortiment lingerie en
corsetterie voor dames, herenondergoed en ondergoed voor
kinderen, zowel jongens als meisjes. Maar tevens bad- en
strandkleding voor deze doelgroepen alsook nachtkleding in de
breedste zin van het woord. Als één van de weinige zaken is
Mirande bovendien gespecialiseerd in lingerie en badkleding
waaraan een prothese ten grondslag ligt. Eén en ander voldoet
aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarbij gaat het om kleding
van bekende merken in het middensegment en de wat hogere
prijsklassen. Bovendien heeft men hier voor de rijpere vrouw
een uitzonderlijke keuze uit de wat grotere maten.
Die worden vaak geshowd tijdens de modeshows. En dat
doen jaar in, jaar uit altijd dezelfde mannequins. Dat geeft een
vertrouwd beeld naar buiten. De service die Mirande biedt
staat bovendien op een hoog peil. Kenmerken daarvoor zijn
het vakmanschap en de dienstverlenende instelling van het
personeel die men hoog in het vaandel heeft staan. Dat vertaalt
zich in gunstige zin naar het omvangrijke klantenbestand dat
opgenomen is in de computer. Dat bestaat uit tieners tot oma’s
van negentig. Gegevens over de maat en afgenomen artikelen
in de loop der tijd zijn herkenbare attributen om snel te zien
wat voor smaak de (vaste) klant heeft en of het gevraagde op
voorraad is. De clientèle is verspreid over heel Nederland en zelfs
uit het buitenland komen ze graag bij Mirande winkelen. Vooraf
even bellen (0297-564106) of het artikel binnen handbereik is,
maakt de beantwoording wel zo gemakkelijk.
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Herensoftballers hadden
moeizame start
De Kwakel - Zaterdag 26 maart
was het de beurt aan de herensoftballers van Thamen voor hun jaarlijkse Vuurlijn Toernooi. Stond de
teller vorige week nog op elf deelnemende teams. Vrijdagavond waren er nog 7 teams en helaas kwam
ADO uit Den Haag zaterdagochtend
niet opdagen.
Het derde klasse toernooi ging tussen Volewijckers uit Amsterdam,
Houten Dragons uit Houten en Thamen 2, met wat aanvulling uit het 3e
Thamen team. Thamen mocht als
eerste het veld in tegen Volewijckers, maar pitcher Remco Janssen
had een moeilijke ochtend. Al snel
keken de heren tegen een behoorlijke achterstand aan en nam Tom
Groot het pitchen over. Helaas was
de Thamen slagploeg nog niet op
dreef en was de uitslag na anderhalf uur 5 – 17 in het voordeel van
Volewijckers. Volewijckers kon na
een kleine pauze meteen weer het
veld in tegen Houten Dragons. Ook
nu wist Volewijckers weer te winnen
met 14-6.
Voorzichtig
De laatste wedstrijd tussen Houten
Dragons en Thamen 2 werd onder
een voorzichtig zonnetje nog een
aardige pot. Ook hier moest Thamen de overwinning laten en werd
het 16-9 in het voordeel van de Dragons. Einduitslag derde klasse toernooi:
1ste plaats Volewijckers, 2e plaats
Houten Dragons en 3e plaats Thamen 2. Op het andere veld speelden ondertussen de eerste klasse
teams Volle Bak/Adegeest uit Leiden en Blue Socks uit Veenendaal

tegen Thamen. Omdat ADO er niet
was mochten de bezoekers als eerste het veld in. Blue Socks stond al
snel met 1-19 voor, Volle Bak/Adegeest wist nog wel wat aan de schade te doen en daardoor kwam de
einduitslag op 11-19.
De tweede wedstrijd ging tussen
Thamen en Volle Bak/Adegeest. De
Thamen slagploeg begon enthousiast en al snel was het 3-0. Volle
Bak/Adegeest kwam terug tot 3-3
en toen ging Thamen er weer overheen met 3-6. Uiteindelijk gingen de
heren met een 6-6 stand de laatste
inning in. Helaas voor Thamen wist
een speler van Volle Bak een homerun te slan, met 1 man aan boord,
op het pitchen van Henk de Voijs en
was de einduitslag 6-8 in het voordeel van Thamen.
Vervangen
De derde wedstrijd ging tussen Blue
Socks en Thamen. Blue Socks had
zeker moeite om te slaan op pitcher
Mike van Rekum, die later weer
werd vervangen door Henk de Voijs.
Echter Thamen was enthousiast erop los aan het slaan en debutanten
Koen Werkman en Michel de Ruiter
speelden beide een prima wedstrijd.
Helaas was de start van het seizoen
voor Emiel Heiligers iets minder en
die heeft zijn pols zwaar gekneusd
na een poging een vangbal te maken. Gelukkig is hij weer op tijd beschikbaar voor de start van de competitie.
Na drie wedstrijden was het resultaat dat iedereen één wedstrijd had
gewonnen en heerlijk hadden kunnen oefen voordat de competitie op
vrijdag 8 april start.

Legmeervogels

Credits voor geel-blauwe
verdedigingsmuur

Badmintonjeugd
Spaceshuttle in de prijzen
Uithoorn - Zondag 27 april deden een aantal jeugdleden van de
badmintonvereniging Space Shuttle mee aan het 3 keer per jaar terugkerende Colour Holland toernooi
in Huizen. Max, Vincent, Susan, Lotte, Wouter en Joeri hebben zich van
hun beste kant laten zien.
De spelers worden naar leeftijd en
ervaring ingedeeld in verschillende
poules en vanuit verschillende badmintonclubs doen zo’n 125 jeugdleden mee.

Aangemoedigd vanaf de tribune
door trouwe fans sleepte Susan de
1e prijs binnen in haar poule en won
Wouter de 2e prijs in zijn poule.
Lotte heeft even kunnen “ruiken”
aan de wisselbeker voor de speelster die over drie toernooien de
meeste punten heeft behaald. Uiteindelijk is zij 2e geworden.
We kijken terug op een mooie en
sportieve dag en zullen er de komende keer zeker weer bij zijn.

Amstelhof Sport & Health
Club organiseert golfclinic
De Kwakel - Maak kennis met het
spelletje 9 en 10 april organiseert
Amstelhof Sport & Health Club de
jaarlijkse golfclinic.

hof Sport & Health Club. Adres:
Noorddammerweg 30 (De Kwakel).
De kosten voor de clinic bedragen
19,50 inclusief koffie en lunch.

Gedurende 2,5 uur wordt er in
groepsverband aandacht besteed
aan de golfsport in het algemeen, de
materialen, de golfswing, chippen
en putten. De golfclinic vindt plaats
op de driving range naast Amstel-

Vind je het leuk om mee te doen?
Schrijf je snel in. De plaatsen zijn
beperkt.

Uithoorn - Vaak staan de middenvelders en aanvallers in de schijnwerpers wanneer een ploeg goed
speelt en een overwinning boekt:
vandaag belichten wij ook eens de
geel-blauwe verdedigingsmuur van
Legmeervogels. Keeper Mike heeft
het niet druk gehad, maar wat hij
moest doen deed hij prima, en doet
dat al gedurende enkele maanden.
Vrije verdediger Killlian speelde de
Vriendenschaar spits uit de wedstrijd, en gaf geen milimeter ruimte, vleugelverdedigers Sander en
Mo deden vandaag werkelijk niets
fout, en scoorde voor het “telesport
klassement” een tien, en vrije verdediger Noud corrigeerde alles wat te
corrigeren viel, bemoeide zich met
de opbouw en leidde zijn verdediging op natuurlijke wijze naar het
bereikte hoge niveau.
Als je dan ook nog een goede contoleur op “8” heb staan (vandaag
was dat Jeffrey), is de verdedigende optelsom compleet. Bovendien
wisten de spelers zich na enkele
“aanslagen” zich prima te beheersen, en dan mag je concluderen dat
ook de mentale weerbaarheid bij
deze jongens op een steeds hoger
niveau komt. Omdat Legmeervogels zelf niets weggeeft, en wel kansen creeert, was de 2-0 voorsprong
in de rust meer dan terecht. Yorick
kopte op fraaie wijze de 1-0 binnen
na een voorzet van Sander, en Guido schoot in tweede instantie de 2-0
binnen na voorbereidend werk van
Gino. Het was de geweldige keeper

van Vriendenschaar welke persoonlijk verhinderde dat de voorsprong
niet vier of vijf nul was bij de rust.
Individuen
De tweede helft besloten enkele individuen van Vriendenschaar
dat wanneer je kansloos bent in de
wedstrijd, je maar op een andere
manier moet gaan gedragen in het
veld. In plaats van het voetbalniveau
van hun keeper proberen te evenaren, verloren zij alle controle over
zichzelf en probeerde middels enkele schandalige overtredingen Legmeervogelspelers de wedstrijd uit te
schoppen. Dat Vriendenschaar met
elf man de wedstrijd eindigde, mag
een wonder worden genoemd.
Wellicht, zo meldde een Vriendenschaarspeler zelf, moeten die jongens maar eens overwegen een andere sport te gaan beoefenen.
Dat de tweede helft veel onderbrekingen kende wegens blessure behandelingen, was een logisch gevolg en had uiteindelijk veel invloed
op de matige tweede helft. Vriendenschaar heeft geen moment kans
gehad, en mocht ook in de tweede helft blij zijn dat de schade beperkt bleef tot 2-0, met wederom
veel dank aan hun keeper. Li teisterde nog de lat, en Killian, Sander en
Guido waren nog dicht bij een derde
treffer. Zo eindigde ook deze wedstrijd voor Legmeervogels in een
overwinning, en kijken wij alweer
vooruit naar de volgende wedstrijd,
uit in Bussum tegen BFC.

Kijk voor meer informatie op de
website www.amstelhof.com

Legmeervogels opmars
duurt voort
Softbal Junioren winnen
Vuurlijn Toernooi!
Uithoorn - Waren vorige week al
een groot aantal junioren lekker op
dreef bij Dames Senioren 1, vandaag mochten ze zelf aan de bak bij
een lekker zonnetje en met veel enthousiast publiek langs de lijn.
De eerste wedstrijd was tegen
Hoofddorp Pioniers en voor Thamen
stond op de pitcherplaat Jolette Vermeulen met catcher Lana van Rijswijk. De verdediging maakte af en
toe nog wat foutjes maar de dames
stonden er vrolijk op los te slaan en
dat maakte veel goed. De einduitslag kwam zo op 9 – 3 in het voordeel van Thamen.
Storks uit Den Haag mocht daarna
de strijd aan met Vlaardingen Holy
en de pitcher van Vlaardingen stond
een prima wedstrijd te gooien. Het
werd 1-5 in het voordeel van Vlaardingen Holy. De wedstrijd Hoofddorp tegen Storks werd daarna een
overwinning voor Storks met 6 – 11.
Inning
Om één uur was het weer de beurt
aan de Thamen meiden en deze
keer was Vlaardingen aan de beurt.
Al meteen de eerste inning werd er
vrolijk op los geslagen, goed honk-

gelopen en waren er ook weer
mooie stootslagen te zien. Vlaardingen was misschien wel de sterkste tegenstander maar daar waren
Thamen pitcher Madelon Schotman met catcher Marieke Dekker
niet van onder de indruk. De einduitslag werd 5 – 10 in het voordeel
van Thamen.
Vlaardingen kon meteen weer het
veld in en werd overtuigend te winnen van Hoofddorp (0 – 12). De laatste wedstrijd voor Thamen was tegen Storks, en winst zou de toernooi
overwinning zeker stellen. En de
Thamen dames lieten dit geen twee
keer zeggen en met pitcher Kelly
de Voijs en catcher Lyndsey Mevius wist Thamen ook deze wedstrijd
te winnen met 2-9.
Ook voor Lisanne van den Nouland,
Anne Vriens en Ashley Groot was
het weer een prima toernooi waarbij een aantal van de meiden zelf
ook nog gescheidsrechterd hebben.
Goed hoor dames!
Lijkt het je ook leuk om te softballen? tuur dan een e-mail naar:
info@thamen.info of check onze
website www.thamen.info

Uithoorn - Deze zaterdag op sportpark Randhoorn kenmerkte zich
door een verstoorde voorbereiding van het Legmeervogels VET
1 collectief. Een volgens de ranglijst makkelijke tegenstander RKAV
werd duidelijk onderschat.
Al binnen 5 minuten zagen de toeschouwers dat het VET 1 team tegen een snelle 0-2 achterstand aan
keek. Zou hiermee een einde aan de
2011 zege reeks komen ? De VET 1
spelers wisten zelf het antwoord te
geven. Na een heel slap begin liet
het VET 1 team zien dat zij wel degelijk konden strijden. Met opgestroopte mouwen gingen de veteranen spelers op zoek naar de aansluitings treffer. Deze werd ook direct gevonden. Spits Sander die de
laatste tijd goed in vorm is, wist de
1-2 te maken na een mooie aanval. De gelijkmaker kwam tot stand
door een mooie voorzet van rechtshalf Kees die feilloos het hoofd van
aanvoerder Terry wist te vinden. Met
een harde knik plofte de bal in het
doel. Hiermee stond de 2-2 op het
score bord en werd de rust bereikt.
Lieskrachten
Helaas gaf spits Co aan wegens
liesklachten niet verder te kunnen waardoor Sjoerd het aanvalsduo met Sander gingen vormen.
Onder aanvoering van de verdedigers met in de hoofdrol voorstop-

per Paul en dankzij goed positiespel van de middenvelders, kon de
2de helft nog meer druk op het doel
van RKAV worden gezet. Een aantal
kansen volgde zonder resultaat. Een
hoekschop van centrale middenvelder Dennis werd strategisch in het
5 meter gebied vlak voor de keeper
geplaatst. Met de inkomende Legmeervogels spelers wisten de RKAV’ers geen raad en nadat het stof
was neergedaald lag de bal in het
doel via de schoen van Terry. Resultaat 3-2. Circa 20 minuten voor tijd
kwam middenvelder Marco in het
veld voor routinier rechtsback Willem. Marco had direct een goede
invalbeurt en wist de bal juist over
het veld te verdelen. Zijn bekroning
volgde met een fraai doelpunt. Tevens zijn eerste in het Legmeervogels shirt.
Vlak voor tijd werd de 5-2 eindstand bereikt door een steek pass
van Sjoerd op spits Sander die hierdoor recht op de RKAV keeper kon
afgaan en zijn 2de doelpunt wist te
maken. Hiermee werd de middag
afgesloten met wederom een goed
resultaat ondanks een moeizaam
begin. Man of the match werd vanwege zijn inzet Paul.
Volgende week gaat VET1 op bezoek bij Beursbengels. Dit wordt
wederom een belangrijk examen op
weg naar een succesvolle seizoensafsluiting.

Het elftal heren veteranen
A zoekt versterking
De Kwakel - Bij hockeyvereniging
Qui Vive zijn de spelers van de heren veteranen A een campagne gestart om nieuwe spelers te werven.
Aan het einde van het seizoen gaan
enkele spelers om verscheidene redenen stoppen en dat betekent dat
wanneer er geen nieuwe spelers komen er een kans bestaat dat dit elftal zich terug moet trekken uit de
competitie. En dat laten de spelers
zich niet gebeuren. Vanuit de senioren komen helaas nagenoeg geen
spelers over dus vandaar dat de
keuze is gemaakt om een wervingsactie te starten. Naast de publiciteit
gaan de heren ook met andere activiteiten aan de slag om hun doel te
bereiken.
Dit elftal met veel oud eerste elftal spelers speelt in de overgangsklasse. Dus er wordt op een hoog
niveau gehockeyd. Zij zijn op zoek

naar oud hockeyers die in een ver
verleden of recenter gespeeld hebben en dit nu weer willen oppakken. Omdat dit elftal in zijn algemeenheid gedreven hockeyers kent
die de overgangsklasse niet willen
prijsgeven is het belangrijk dat de
nieuwkomers over een gedegen basistechniek beschikken. Er wordt op
zondag competitie gespeeld en een
keer per week op de donderdagavond getraind. Na de wedstrijd en
na de training staat dit elftal evenals de andere veteranen en veterinnen binnen Qui Vive bekend om
hun hoge gezelligheidsfactor, de zogenaamde derde helft.
Geïnteresseerden die de vijfendertig
zijn gepasseerd maar eigenlijk nog
niet zijn uitgehockeyd zijn van harte
welkom en kunnen zich aanmelden
via e-mail adres bestuur@quivive.nl

Petanque Boule Union Thamen

Openingstoernooi een
zonnig gebeuren
Uithoorn - Zondag 27 maart werd
onder een stralende zon het traditionele openingstoernooi gespeeld.
Formeel wordt daarmee het buitenseizoen gestart. De binnentoernooien zijn nu achter de rug. Voor
de clubactivitieiten van Boule Union
Thamen maakt dit echter geen verschil, want deze vinden gedurende
het hele jaar buiten plaats aan de
Vuurlijn in De Kwakel.
Het openingstoernooi vond plaats in
de sfeer “ik houd van Holland”. De
26 deelnemers trokken een delfsblauw tegeltje met daarop hun
deelnemersnummer, wat de basis was voor de teamsamenstellingen tijdens het toernooi. Er werden
vijf ronden gespeeld. Gestart werd
met de tête-à-tête ronde, waarbij de
deelnemers dus solo speelden. In
de tweede ronde, de doublettenronde, werden ze willekeurig gekoppeld aan een partner. Die koppeling gebeurde ook in de derde ronde, de triplettenronde. Het verschil
is echter dat als je in een equipe van
drie speelt, je slechts met twee boules per persoon speelt. In alle ander
speelsoorten is dat met drie boules.
De vierde ronde was weer een doublettenronde en het toernooi werd
afgesloten met een ronde têt-à-tête.
Daarna werd een individueel klassement opgesteld op basis van het
aantal gewonnen wedstrijden en
het saldo van de gescoorde vooren tegenpunten.
In een zeer gezellige sfeer speelden

de deelnemers in de zon en hier en
daar werd de jas al uitgegooid vanwege de temperatuur. Elk jaar zie je
weer dat er altijd verrassende uitslagen zijn tijdens zo’n toernooi. Favorieten, die een steekje laten vallen en nieuwe leden, die goed presteren en in de top tien terecht komen. Maar de ereplaatsen gingen
toch weer naar de ervaren boulers.
De winnaar was de enige, die met
vijfmaal winst ongeslagen bleef. Drie
deelnemers eindigden met viermaal
winst en negen deelnemers mochten driemaal de overwinningsfelicitaties in ontvangst nemen. Opmerkelijk was wel dat niemand alle partijen verloor.
De eindstand:
Joan van Rekum 5 winst, saldo +37
Nel Bloemers 4
+21
Jaco de Haan 4
+20
Eef Krijtenberg 4
+15
Bert Hoekstra 3
+21
Alex Smit 3
+12
Ina Hoekstra 3
+12
De volgende activiteit is een open
dag op zaterdag 9 april vanaf 13.00
uur. Belangstellende kunnen dan
kennis maken met het petanque of
jeu de boules, zoals het in de volksmond heet.
Op 20 april zal Boule Union Thamen
aanwezig zijn op sport-infomarkt in
het kader van de Nationale Sportweek en op 25 april het jaarlijkse
Paastoernooi (aanvang 13.00 uur).
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12-Jarige Noah Boogaard
verbetert alle clubrecords

Voetballers Hertha F5 nu
ook mentaal ijzersterk

De Ronde Venen - De A Pupil Noah Boogaard heeft in de afgelopen
week meegereden met Het Schaatscircuit in Thialf en daar 4 clubrecords verbeterd. Hij heeft daarmee
nu alle records in handen in zijn categorie!
Die records zijn nu als volgt met tussen haakjes de oude records:
100m
11.64(11.68)
300m
28.66(29.79)
500m
45.33(45.82)
700m
1.05.40(n.b.)
1000m
1.34.90(1.35.28)

Vinkeveen - Bij sommige clubs
duurt de crisis nu al ruim acht jaar,
maar bij Hertha F5 hooguit twee
weken. Dat bleek zaterdag, want na
twee nederlagen op rij stelde de F5
orde op zaken in de Weesper Arena.
Met een dikverdiende 2-4 overwinning op zak reden ze na afloop terug
naar Vinkeveenpretpark.

1500m
3000m

2.24.11(2.29.20)
5.01.44(5.29.79)

De enige doelstelling, die Noah niet
gehaald heeft is de 1000m seizoentijd van zijn opa Bram de Vries (68)
te verbeteren, want die reed in Salt
Lake City nog een 1.33.65. Maar verder is die strijd dus gestreden in het
voordeel van Noah.
Door zijn goede rijden zal Noah het
volgend seizoen in de Baanselectie
mogen rijden en dat zal zijn prestaties zeker nog gunstig beïnvloeden.

Handbalsters HSV B1 spelen
laatste wedstrijd zaalseizoen
De Hoef - De zaalcompetitie van
de B1 van HSV handbal zit erop! De
laatste wedstrijd is gespeeld en de
dames van Auto Huusse en AmstelFysiotherapie maken zich op voor het
tweede deel van de veldcompetitie.
Hier staan zij op de vierde plek en
kunnen zeker nog een aantal plaatsen omhoog. Met de komst van de

nieuwe trainer zijn de verwachtingen hooggespannen. Dit team dat
volgend seizoen naar de A-junioren
gaat kan nog wel een paar dames
gebruiken. De eerste thuiswedstrijd
wordt gespeeld aanstaande zondag
3 april om 11.00 uur tegen de buren
Legmeervogels. Kom eens kijken op
de Schattekerkerweg in De Hoef.

Hertha ME1 knokt zich terug
Vinkeveen - Soms heb je van die
wedstrijden, waarin uiteindelijk alles
lukt. De ME1 moest tegen FC Hilversum ME1. De week ervoor toevallig ook, maar toen uit. ME1 kwam
toen amper bij hun doel en verloor
kansloos met 8-0. Dus moesten ze
iets nieuws verzinnen. Coach Rob
besprak voor de wedstrijden met de
meiden de strategie. Ze kozen ervoor om zo min mogelijk doelpunten tegen te krijgen. Dus met een
vrouwtje meer in de verdediging
begonnen ze vol goede moed. Het
begon niet slecht, echter, ze stonden halverwege de eerste helft toch
weer achter met 0-2. En toen ging
het opeens allemaal lukken.
De oefeningen van de trainingen zagen ze terug in het veld en de mei-

den stonden en liepen goed. Nog in
de eerste helft scoorde Tysha 1-2.
In de rust voelden ze al dat er meer
in zat. De meiden gingen met een
nieuwe lading energie het veld
in. De verdediging met drie nieuwe meisjes, Irina, Lotte en Denise,
stond als een huis. En als de tegenpartij er doorkwam dook Nikki de K
op de bal. De opbouw vanuit achter liep echt goed en na een goede voorzet scoorde Sadie een fraai
doelpunt. Nog mooier was het doelpunt van Lakysha, schuin en hoog in
het doel, super. Ze stonden opeens
met 3-2 voor. De voorsprong werd
goed verdedigd en de euforie na het
laatste fluitsignaal was groot. Een
onverwachte overwinning waarbij
het ME1-team aansluiting houdt bij
de beste drie in de competitie.

Peter Kamminga Lid van
Verdienste De Vinken
Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag
1 april is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark MUR 43,
tel. 0297-263562. U dient om 20.00
uur aanwezig te zijn en uiterlijk om
20.15 uur zal gestart worden met
kaarten, dit op veelvuldig verzoek.
Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld worden, de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar
of winnares is bekend. Ook is er op
deze avond een grote tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond:
1 Jan von Kouwen
6872 punten
2 William Mayenburg 6802 punten
3 Sjaan Kolenberg
6577 punten
4 Martien de Kuijer
6450 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Henk van Breda
5176 punten.
De volgende data is er ook prijsklaverjassen tot aan de vakanties:
1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en
24 juni en 8 juli, alle op vrijdagen.

Vinkeveen - Tijdens de speciale jubileumquiz van afgelopen zaterdag
bij Korfbalvereniging De Vinkenvroeg Vinkenvoorzitter Henk Kroon
plotseling het woord.
De zelf ook jarige preses vroeg de
aanwezigen om getuige te zijn van
een buitengewone algemene ledenvergadering. Vervolgens stelde hij
de leden voor om de die avond in
het witte spelteam meespelende Peter Kamminga te benoemen tot Lid
van Verdienste van De Vinken.
Vrijwilligerswerk
Peter Kamminga is al sinds mensenheugenis een bijzonder gewaardeerd vrijwilliger binnen de club.
Vele tientallen jaren was hij ver-

antwoordelijk voor de veldenuitleg. Daarnaast heeft Kamminga enkele jaren deel uit gemaakt van het
clubbestuur, was hij jaren kantinebeheerder en is hij ook al vele jaren
verantwoordelijk voor de juiste verspreiding van het clubblad ‘Op het
Vinkentouw”.
De volledig verbouwereerde Kamminga was zichtbaar beduusd toen
zijn voorzitter hem de bijbehorende oorkonde overhandigde. Dat het
hem van harte gegund is, bleek wel
uit het overdonderende applaus dat
de sympathieke verenigingsman
vervolgens ten deel viel.
De kantine van De Vinken stond tijdens deze quizavond al te schudden
op haar grondvesten, nu ging het
dak er helemaal af.

Sem Snoeren en Daan Plevier konden er niet bij zijn. Niels Schoonderbeek en Niels Maas waren de vervangers en zij deden dat meer dan
prima. Jim Bakker is inmiddels gebombardeerd tot trotse aanvoerder.
Het was wel FC Weesp dat met het
windje in de rug sterk opende en al
snel 1-0 liet aantekenen. Maar aan
alles was te zien dat de Vinkeveners
zulks aan tegenslagen zouden gaan
overwinnen. Ruststand: 1-0. Na rust
een ontketend Hertha waarbij de
wedstrijd zich nog maar op één helft
afspeelde, van FC Weesp dus.
Acties
Er viel veel te genieten met fraaie
acties van Niels Maas en uit een
mooie voorzet van Sander de Vries
scoorde hij de gelijkmaker: 1-1.
Daarna een (antivoetbal)counter
van FC Weesp en nog raak ook: 2-1.
Maar goed en attractief voetbal levert altijd doelpunten op en met die
gedachte werd er opnieuw afgetrapt

door de Vinkeveners. Uit een corner
met veel effect van Rens Kok kon
FC-sterspeler Dylan niets anders
dan de bal in zijn eigen doel werken. Best gelopen en: 2-2. De druk
werd nog verder opgevoerd en door
goed doorzetten van Niels Schoonderbeek kwamen de mannen voor
het eerst op voorsprong deze middag. 2-3. Mats Klinkhamer had zijn
verwoestende schot dit keer bewaard voor het slot van deze match
en daarmee werd de wedstrijd beslist. Eindstand: 2-4.
Feest
En zo werd er na afloop op het veld
al een klein feestje gevierd bij het
Vinkeveense uitvak. Eenmaal terug
in de Vinkeveense kantine ging Sjon
Bakker op de schouders. De hoofdtrainer, nu zelf ook weer wat vaster in het zadel bij Hertha, vertelde na afloop niet alleen opgelucht
maar ook trots te zijn op zijn regerend kampioenen en dan met name
het durven verdedigen op de helft
van de tegenstander. “We speelden
af en toe met het oog van de naald....
maar het gaat bij onze club om spelplezier, leren voetballen en niet om
het resultaat.
Ofwel eerst goed en leuk spel op de
mat leggen en dan pas op het scorebord kijken.

Argon onthult opvolgers
hoofdsponsor Midreth
Mijdrecht - Aanstaande zondag 3 april, vlak voor aanvang van
de thuiswedstrijd tegen Quick
20, maakt voetbalclub Argon uit
Mijdrecht de namen van de drie
nieuwe hoofdsponsors bekend die
de plaats innemen van bouwbedrijf
Midreth. Midreth was maar liefst 22
jaar hoofdsponsor van Argon, één
van de langstlopende sponsorcontracten in de amateurvoetballerij.
Argonvoorzitter Erik de Graaff is bijzonder verheugd met de inbreng
van de nieuwe hoofdsponsors. “Nadat wij genoodzaakt waren om afscheid te nemen van Midreth heb-

ben we ons met z’n allen ingespannen om een nieuwe hoofdsponsor te vinden. Prachtig hoe nu drie
bedrijven de handen ineen willen
slaan, dit is een stevig fundament.
Alle drie hebben ze de intentie om
voor minimaal 3 seizoenen aan de
club verbonden te blijven. Dat geeft
veel vertrouwen in de toekomst van
Argon.”
Argon speelt op 3 april om 14.00 uur
thuis tegen Quick ’20. Het moment
van de onthulling van de nieuwe
hoofdsponsors vindt plaats op het
speelveld, een kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Kanovereniging De Ronde
Venen start vaarseizoen
De Ronde Venen - Met het ingaan
van de zomertijd zijn alle activiteiten
bij Kanovereniging De Ronde Venen
weer van start gegaan. Ook de clubavonden op woensdagavond beginnen weer. Door de activiteitencommissie worden er ook voor komend
jaar interessante tochten georganiseerd. Voor elk wat wils. Van korte
tochten dichtbij huis tot ware marathontochten ver van huis.

Extra ruimte in de botenloods
Na het eerste volledige seizoen
van vorig jaar op de nieuwe locatie
wordt dit jaar de capaciteit van de
botenloods uitgebreid. Een van de
containers wordt omgebouwd voor
opslag van kajaks. Dit geeft weer
ruimte voor 20 à 25 boten.
Clubavond:
Op de nieuwe stek heeft de kanoclub meer te bieden voor jeugd of
volwassenen die belangstelling hebben om te gaan kanovaren. Nieuwe
leden zijn van harte welkom. Voor
beginnende kanovaarders is het
aan te raden om reeds in het voorjaar te starten met het opdoen van

ritme, techniek en conditie. Later in
het jaar heeft men daar een hoop
plezier van wanneer de tochten wat
langer worden. Ook oud-leden zijn
van harte welkom. De clubavond op
de woensdag is om 7.00 uur, vertrek
bij de loods. Iedereen kan een keer
vrijblijvend meevaren, graag wel van
tevoren aanmelden.
Nieuwe jeugd is welkom
Alle jeugd is welkom! Het enige dat
nodig is een zwemdiploma. De club
kan voor kajak en peddel zorgen.
Hierdoor is de drempel om kennis
te maken met het kanovaren laag.
De jeugd vaart op de zaterdagochtend en verzamelt om 10.30 uur. De
groep is erg enthousiast en heeft altijd veel plezier met elkaar.
Al spelend worden de vaartechnieken geleerd. Aan het einde van het
seizoen vinden de examens plaats.
Voor de ouders is er de gelegenheid
om mee te varen en/of te helpen
met het begeleiden van de jeugdgroep. In mei wordt er mee gedaan
aan Hart voor Sport en kunnen de
kinderen van de basisschool kennismaken met de kanosport.

Fiks duel koploper Atalante
D2 op de eerste lentedag
Vinkeveen - Op de eerste lentedag
van 2011, maandag 21 maart, speelde de Haaxman volleybalequipe tegen de makkers van Roda in Amstelveen.

Biljarten D.I.O.

Eric Brandsteder en Joop
Luthart halve finalisten
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./Café de Merel
zijn alle halve finalisten bekend. In
het afgelopen weekend speelden
zaterdag Joop Luthart, Jos Lugtigheid, Theo Valentijn en Jan v.d. Meer
zich naar de halve finales, en de verrassing van de zondag, Patrick van
der Meer, die Bert Dijkshoorn en Jos
Boeijen uitschakelde, en Eric Brandsteder die alle drie zijn partijen wist
te winnen.
Ook door naar de halve finales zijn
de volgende spelers: Nico van Soeren, Nick v.d. Veerdonk, Ed van
Heuven, Bert van Walraven, Maarten Dulmus, Richard Schreurs moy
0.838, Anton Berben, Tino van Bemmelen, Richard van Kolck en Jan
Eijsker moy 0.735. Niet door naar de

halve finales zijn: Henny Hoffmans,
Bart Hoffmans, Peter Driehuis, Harry Koperberg, Bram Koning, Herman
Turkenburg Rob Gels, Paul Huzemeier, Mees Brouwer en Erik Spiering op zondag en op zaterdag Wim
Bakker, Rob Gels, Paul Huzemeier,
Wim Dokter, Ton Driehuis en Bertus
van Veenendaal.
De halve finales worden komende zaterdag 2 en zondag 3 april gespeeld. aanvang 14.00 uur en de finale op zaterdag 16 en zondag 17
april met acht man.
Op vrijdag 8 zaterdag 9 en zondag
10 april word de finale gespeeld van
de 4/5 sterren klasse.
Dit alles in Café de Merel aan Arkenpark MUR 43 in Vinkeveen, telefonisch te bereiken: 0297-263562.

Het was de day after de puike wedstrijd van de nummer 1 tegen de
nummer 2, een spannende mooie
close call, waarin de thuisploeg
vrijdags won van Spaarnestad D5
met 3-1. De groengele ploeg was 7
vrouw sterk, gelukkig was talentvolle Annike van Kouwen al tijdig ingepland om mee te spelen, want Annemarie Bakker was kort tevoren
uitgevallen.
De eerste set startte direct op achterstand, de Vinkeveense ploeg was
net als de vorige wedstrijd niet direct op scherp. De dames van Roda hadden een zeer taaie verdediging, het was lastig om een stukje
vloer te vinden. Bovendien speelden
ze meer foutloos en de Haaxman
dames hadden moeite om voorbij te
komen. Tegen het einde kwam het
goede doorpakken pas en zeer nipt
werd met 24-26 gewonnen.
In de tweede set was eenzelfde
strijd te zien. Het verschil op het
scorebord beperkte zich tot zo’n 2
punten, wel steeds in het nadeel
van Atalante. Maar spannend dus!
De pass werd allengs stukken beter dan in het eerste bedrijf, de dames kwamen op stoom. Het afmaken bleef echter uit en de scherpte
die vrijdag zo aanwezig was, zorgde

nu voor net iets te veel eigen foutjes,
25-21 verlies.
Oeuvre
Annike kwam de ploeg versterken
en haalde haar complete oeuvre uit
de kast: lastige services en aanvallen en ook verdedigend werden onmogelijke ballen van de vloer geplukt.
En alles altijd met heerlijk veel inzet.
Een talentvol toppertje. Deze set was
het - eindelijk - Atalante dat steeds
een schrappie voor liep op de Amstelveense gasten, 19-25. Setje vier,
het winning team, bleef staan en de
strijd was weer helemaal aan vanaf het begin. Het ging over en weer.
Atalante leek de Roda verdediging
beter te kunnen doorgronden maar
Roda bleef minstens zo taai scoren
met hier en daar iets te veel schoonheidsfoutjes bij de gastploeg: 26-24
winst voor de thuisploeg. De korte
5e eindset volgde. Joke Ruizendaal
was weer terug op de middenaanval en scoorde solide de meeste punten. Maar het was niet genoeg en met een nipte 16-14 ging
de Haaxmanploeg de bietenbrug op.
Dat was een beetje een afknapper,
maar netjes verdiend door Roda. Er
zijn nog 3 wedstrijden te gaan voor
de Vinkeveense ploeg en met een
voorsprong van 11 punten moet het
vreemd lopen wil de koploper uit de
15 te behalen punten er niet 5 kunnen pakken. Misschien gebeurt dat
aanstaande vrijdag al, dan treft de
ploeg thuis om 21.00 uur de nummer 8 SAS D2 uit Uithoorn.
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Hockeyvereniging Qui
Vive organiseert reünie

De Kwakel - Op zondag 3 april a.s.
organiseert hockeyvereniging Qui
Vive in het clubhuis aan de Vuurlijn vanaf 14.00 uur een reünie voor
de oud jeugdleden uit de jaren ‘70
en ‘80. Alle oud leden die in deze
periode bij Qui Vive jeugdlid zijn geweest zijn hierbij van harte welkom.
De leden van de commissie die dit
initiatief hebben genomen denken
dat veel oud leden het erg leuk vinden om hun teamgenoten uit die jaren weer eens te ontmoeten. Gezellig met elkaar praten over de goede herinneringen maar ook over het
leven van vandaag. Veel leden van
Qui Vive die in de jaren ’70 en ’80
ook al lid waren doen hun uiterste
best om via hun eigen netwerk de
oud leden te bereiken maar er is
ook een oproep geplaatst via de site van Qui Vive www.quivive.nl Ook
worden de social media zoals Twitter, facebook, hyves en Linkedin gebruikt om de oud leden te bereiken.
Iedereen is dus van harte welkom
en hoeft zich niet op voorhand aan
te melden.
Er wordt later op die middag ook
een gemengde hockeywedstrijd gespeeld op basis van de regels van
het trimhockey (sportief spel, niet
hoog slaan/pushen). De bezoekers
aan de reünie kunnen hieraan deelnemen maar moeten zich hiervoor
wel aanmelden bij Aart van Wijk via
e-mail adres agavanwijk@wanadoo.nl
Het adres van Qui Vive is Vuurlijn
30, 1424 NR De Kwakel

Michiel de Ruyter succesvol op de Head
Uithoorn - Afgelopen zondag was
de Acht van Michiel de Ruyter weer
succesvol tijdens de Head of the River; de wedstrijd van Amsterdam
naar Ouderkerk die al sinds 1932
jaarlijks gehouden wordt. Met een
tijd van 27 minuten en 48 seconden
was de Acht zowaar één minuut
sneller dan het vorige jaar. Dit jaar
kon de ploeg met aan het roer de
jonge Albert Onderdelinden mooi
de diverse bochten stak insnijden.
Albert mocht ook deze keer weer
zijn vader Eric en andere vrienden
aanvuren. Vorig jaar was de ploeg
achter in het veld ingedeeld en de
ploeg bleek toen snel te roeien. De
daaruit resulterende inhaalacties leverde een aantal spectaculaire beelden op maar de manoeuvres zorgden ook voor vertraging. De ploeg

Trend
Laatst genoemden hielden de trend
vast en volgden keurig met 63,75%
en staan met een gemiddelde
58,93% nog net bovenaan. Andre
van Herel & Cora de Vroom kwamen
met 57,29% deze avond op plaats
drie uit en Jan Schavemaker & Lijnie
Timmer verzamelden met 54,58%
op plaats vier de brood nodige ontsnappingprocenten.
Ook in de B- lijn is het bridge met
samengeknepen billen. Alleen voor
plaats zestien lijkt de bijl al gevallen, maar daar boven is nog van alles mogelijk.
Hetty Houtman & Anton Berkelaar
op vijftien met 45% gemiddeld, Atie
de Jong & Evert Wevers op veertien
met 45,60% en Tini Geling & Jo Wevers met 46,24% hijgen in de nek
van Tini & Johan Lotgerink die met
hun 46,30% nu nog net de voeten
droog houden. Froukje Kraay & Rini
Tromp hebben met 47,69% wat meer
afstand, maar riant is het zeker niet.

Uithoorn - Op dinsdag 19 juli a.s.
gaat wederom de rolstoelvierdaagse in Uithoorn van start.
Deze vierdaagse wordt voor het
vierde achtereenvolgende jaar georganiseerd door het Nederlandse Rode Kruis en woonzorgcentrum
Het Hoge Heem. Met zo’n 50 rolstoelen wordt er van dinsdag 19 tot
en met vrijdag 22 juli dagelijks een
wandeling door en rond Uithoorn
gemaakt. Zoals elk jaar zijn we ook
nu weer op zoek naar vrijwilligers
die deze vierdaagse een rolstoel
willen duwen. Ook wanneer u maar
één of meerdere dagen beschikbaar
bent vragen wij u om te reageren.
We wandelen in een rustig tempo
met op gezette tijden een rust moment. Op dinsdag, woensdag en
donderdag worden de vrijwilligers
om 09.30 uur in het restaurant van
het Hoge Heem verwacht, en zijn
we daar uiterlijk om 15.30 uur weer

terug. Op vrijdag beginnen we om
10.30 uur en zal het programma tot
ongeveer 17.30 uur duren. Dan eten
we gezamenlijk nog een pannenkoek. Dagelijks wordt op een locatie langs de route een (gratis) lunch
verzorgd. Ook voor drinken tijdens
de wandeling wordt gezorgd.
Op maandag 18 april om 19.30 uur
is er een informatiebijeenkomst in
het restaurant van Het Hoge Heem
waar u nadere informatie kunt krijgen en tevens kunt aanmelden.
Ook is het mogelijk telefonisch of
via e-mail info te verkrijgen of aan
te melden bij:
Erik Zaal en/of Annemieke Hennipman via de receptie van het Hoge Heem 0297 519520 of via E-mail:
ahennipman@amstelring.nl
Bij aanmelding graag opgeven:
uw naam, adres en telefoonnummer
en eventueel e-mail adres en de dagen welke u mee kunt lopen.

Gelijk spel voor Qui Vive JA1

mocht vorig jaar een niet onverdienstelijk 15e plaats op haar naam
schrijven.
Dit jaar startte men op basis van de

vorige resultaten. Blijkbaar hadden
hun directe opponenten een vergelijkbare progressie gemaakt. De 16e
plaats van dit jaar lijkt een achteruit-

gang maar dat is relatief aangezien
het veld met dit jaar 69 Achten een
stuk groter was dan vorig jaar (meer
foto’s op www.mdr.nu)

Spanning om te snijden bij
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Nog één zitting van de
derde ronde parencompetitie en
dan is het lot bezegeld voor de promotie en degradatiekandidaten.
Spannend is het zeker,vooral voor
diegenen die uit de boot dreigen te
vallen. In de A- lijn gaat het om de
vierde en laatste degradatieplaats
van onder, waar Jan Egbers & Ben
Remmers zich met een gemiddelde
van 47,57% ophouden. Het verschil
van 3,5% en meer met de paren onder hen lijkt voor hen veilig genoeg
en voor de anderen onoverbrugbaar. Naar boven kijkend is er echter nog volop kans om te ontsnappen. Heleen & Mees van der Roest
zijn met hun 48,15% binnen handbereik en ook Renske & Kees Visser staan met 48,29% wel erg dichtbij. Hans & Sonja Selman 48,64%,
Gerda Bosboom & Anneke van der
Zeeuw 48,74% en zelfs Jan Schavemaker & Lijnie Timmer met 48,99%
kunnen zich geen misstapje permitteren.
Bovenin trokken Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister met een eerste plaats van astronomische proporties, 67,08%, de zaken bijna
weer recht en staan nu met gemiddeld 58,68% tweede achter Wim
Slijkoord & Francis Terra.

Rolstoelvierdaagse

Boven in hebben Cobie Bruine de
Bruin & Trudi Zandbergen met totaal 58,66% de promotie al in de tas.
Het resultaat van deze avond, eerste met 65,18%, werkte daar flink
aan mee.
Geschud
Ook voor Rita Vromen & Henny
Westendorp lijken de kaarten geschud als tweede met 55,80% en
deze avond een derde plaats met
58,63%. Lidy Krug & Ada van Maarseveen haalden deze zitting als vierde 56,55% binnen en consolideerden zo promotie plek drie met een
gemiddelde van 53,29%.
Floor Janssen & Tonny de Jonge,
nu nog op vier met 51.65%, moesten echter een flinke veer laten en
worden nu serieus bedreigd door
de ontketende “éminences grise”
Jan Belderink & Theo Janssen, die
met een tweede plaats en 61,01%
hun gemiddelde opvijzelden naar
51,02%. Marianne & Huub Kamp
doen met 50,52% als outsiders ook
nog mee.
In de C- lijn kregen Harry & Nel
Gaarenstroom eindelijk de stroming
eens tegen, maar eerder behaalde
resultaten geven hier wel degelijk
garantie voor de toekomst. Ze staan
en blijven natuurlijk promovendie
met hun hoogste gemiddelde van
de lijn van 58,27%.
De coup van de avond was van Marijke & Ger van Praag die 62,92%
binnen haalden en zo doorstootten naar promotie plaats drie met
52,40%. Op dit bevorderingsstaatje nemen Lous Bakker & Debora van Zantwijk nu de tweede positie in met gemiddeld 54,26% en deden het ook deze maal prima met
54,83% als vierde. Gerda van Liemt
& Els van Wijk hebben de eindsprint
ook ingezet met 59% als tweede en
zitten Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar, die met 52,05% op plaats vier
staan, nu met 51,68% op de hielen.
Wilt u de geest stalen en kunt u slapeloze nachten, buikpijn, droge lippen en keel door de spanning trotseren, kom dan kaarten bij Bridge
Vereniging de Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg. Voor inlichtingen secretariaat Gerda Schavemaker tel: 0297
567458 of per e-mail: niekschavemaker@netnet.nl

Dance Centre Jolanda van
Beek in de prijzen
Uithoorn - Onder de namen Young
Spirit, Free Spirit, New Spirit en
More Spirit deden 4 selektiegroepen van Dance Centre Jolanda van
Beek mee aan Firenze Dance Event

2011 in Haarlem. Met choreografieen van Maaike van Agteren en Kim
Ros van Bergen behaalden Young
Spirit en More Spirit de 1e prijs en
Free Spirit de 2e!

Schrijf je in voor inlooptrainingen KDO handbal
De Kwakel - Zit je in groep 3 t/m
8? En lijkt het je leuk eens te proberen wat handballen is? Schrijf je
dan in voor de inlooptrainingen van
KDO handbal!

verzorgd door twee gediplomeerde jeugdtrainers. Daarnaast wordt
gezorgd voor iets te drinken. Kom
proeven aan deze flitsende sport!

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

Leuke verrassing!
Ben je van plan één of meerdere trainingen mee te komen doen?
Meld je dan wel even aan door een
mail te sturen naar handbal@kdo.nl.

De trainingen worden gegeven op
donderdag 7, 14, 21 en 28 april van
16.00 tot 17.00 uur op het sportpark van KDO. De training wordt

De eerste vijf aanmeldingen krijgen
een leuke verrassing!
Voor meer informatie kun je terecht
bij Femke de Jong, 06-40467306.

Feestelijk slot schaatsseizoen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
heeft de jeugd van de Uithoornse
schaatsvereniging Amstelland een
lang seizoen feestelijk afgesloten.
De middag begon met discobowlen waarna er heerlijk werd gegeten. Aan het eind was er tijd voor
de prijsuitreiking. De kinderen van
het jeugdschaatsen ontvingen hun
schaatsdiploma. Dat diploma kre-

gen ze voor hun schaatstechniek
en voor de afstand gereden achter
de jagermeester. De leden van de
jeugd trainingsgroep ontvingen de
prijzen voor hun resultaten behaald
tijdens de clubkampioenschappen.
SV Amstelland organiseert in de zomermaanden naast de droogtrainingen nog diverse activiteiten met name voor de jeugd.

De Kwakel - Zaterdag 26 maart
was het voor de jongens van de
A1 tijd om de thuiswedstrijd tegen
het team van Rood-Wit te spelen.
De uitwedstrijd voor de winterstop
werd destijds op zeer ongelukkige
wijze verloren. De vraag was nu of
de A1 zich thuis zou kunnen revancheren….. Qui Vive begon op de inmiddels bekende speelwijze aan de
wedstrijd. Het team speelde zeer geconcentreerd en rustig. Een extra
handicap vandaag was het ontbreken van aanvoerder Marc van Zijverden. Deze had op de training ongelukkigerwijze keihard een bal tegen
het hoofd gekregen. Op doktersvoorschrift moest Marc aan de kant
blijven. Max Brakel nam deze keer
de honneurs als aanvoerder echter
prima waar.
Misverstand
De eerste 15 minuten tastten beide ploegen elkaar af. Over en weer
werd een bezoekje aan de cirkel gebracht, maar dit leverde geen doelpunten op. Bij een van de aanvallen van Rood-Wit ontstond er echter
een misverstand in de defensie van
Qui Vive, waardoor de bal met wat
geluk langs keeper Mats Kaas werd
gewerkt. Niet voor de eerste keer dit
seizoen kwamen de Uithoornaars op
achterstand: 0-1.
De jongens van de A1 raakten niet
van slag, maar speelden kalm, geconcentreerd verder. Beide teams
kregen af en toe kansen. Lange tijd
bleef de wedstrijd in evenwicht. Het
zag ernaar uit dat de eerste helft
met achterstand zou worden afgesloten….. Op slag van rust zag Qui
Vive echter kans de gelijkmaker binnen te tikken. Het was invaller Tom
Günther, die de geblesseerde Marc
van Zijverden verving, die scoorde.
De kleedkamer kon nu toch met een
goed gevoel opgezocht worden.
Een boeiend vervolg
Na de positieve wending die het

team uit Uithoorn vlak voor de rust
aan de wedstrijd gaf, was het de
vraag of nu ook de winst binnengehaald zou kunnen worden….. Qui Vive begon meteen aanvallend aan de
tweede helft. Er werd duidelijk voor
de overwinning gespeeld. Rood-Wit
toonde echter dezelfde intentie te
hebben en zodoende golfde het spel
al snel heen en weer. Er werd in een
hoog tempo gespeeld. Beide teams
combineerden vlot en creëerden
verschillende kansen. Rood-Wit was
een aantal malen akelig dicht bij een
treffer, maar keeper Kaas stond deze middag geen enkele treffer meer
toe. Dankzij zijn uitstekende reflexen
bleef het doel schoon.
Kansen
Qui Vive kreeg ook een aantal mooie
kansen. Helaas lukte het de Uithoornaars niet de bal in het doel
te krijgen. Uiteindelijk stond het bij
het laatste fluitsignaal 1-1, een uitslag waar beide teams uiteindelijk
niet ontevreden over konden zijn:
Er was zowel door de Qui Vivenaren
als door de bezoekers alles aan gedaan om de winst binnen te slepen.
Beiden zagen geen kans in de tweede helft te scoren en zodoende was
de 1-1 een uitslag die de krachtsverhouding weerspiegelde. Al met al leverde het de A1 wel 1 punt op. Hiermee zijn er in totaal 8 punten uit de
laatste 4 wedstrijden behaald en dat
is een goed resultaat. De mannen
van de A1 hebben voor de vierde
keer op rij laten zien dat zij op een
goed niveau hockeyen. De ploeg is
in balans, speelt geconcentreerd,
met beleving en volgens een prima
aangeleerd en uitgevoerd systeem.
Welverdiende felicitaties gaan dan
ook naar Qui Vive A1, coach Erik Otto en manager Pieter bas Kolenberg.
Komende week staat er een lastige
uitwedstrijd tegen Rotterdam op het
programma.
We wensen de A1 hierbij veel succes!
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Sinnigebouw wielerteam op
fietsen van Balk rijwielen
Regio - Afgelopen vrijdag 25 maart
was de datum waar iedereen naar

had uitgekeken. De renners van het
Sinnigebouw Wielerteam ontvingen,

uit handen van Wilco van der Hoorn,
hun Giant fietsen. Een logisch uit-

vloeisel van een dit jaar ontstaan
partnership tussen het Sinnige wielerteam, Balk rijwielen te Nieuw
Vennep en Giant te Lelystad. Een
feestelijke bijeenkomst omlijstte de
overhandiging. Vooral ook feestelijk omdat dit heugelijke feit plaatsvond in de zojuist geopende tweede
winkel van Balk rijwielen aan de Kudelstaartseweg 224 te Kudelstaart.
Balk rijwielen is er in geslaagd om
ook in Kudelstaart een winkel in te
richten, waar menig fietsliefhebber
zijn/haar keuze te kust en te keur
kan maken. Een Giant topfiets voor
een topjuniorenteam. Sinnige heeft
bewezen een broedplaats voor talent te zijn, met namen als Pim Ligthart (Vacansoleil), Barry Markus
(Rabo) en Jetse Bol (Rabo) als enkele bewijzen. Ook nu herbergt het
team talenten. Wat te denken van
de Nederlands Kampioen junioren op de weg, Sebastiaan Pot uit
Badhoevedorp en drie Nederlandse
baantitels voor Ivar Slik en Dennis
Bakker. Sinnige wielerteam is content met de samenwerking met Balk
rijwielen en Giant, omdat het team
met de Giant fietsen weer een stap
heeft gemaakt naar verdere professionalisering. De junioren van het
Sinnigebouw Wielerteam bedanken
Wilco van der Hoorn van Balk rijwielen voor zijn inzet en Giant voor
het leveren van de kwalitatief hoogstaande fietsen.

BMX-seizoen van start in Heiloo
Regio - Na een lange koude winter
stonden de BMX-ers van de UWTC
van ongeduld te trappelen om weer
van start te gaan. Op zondag 27
maart was het dan eindelijk zover en
konden de rijders aantreden in de
1e wedstrijd in de BMX West Competitie. Door de sneeuw en de verbouwing van hun eigen baan tijdens
de winterperiode hadden de BMXrijders nog niet veel kunnen trainen.
Dus was men wel benieuwd hoe ieder de winter was doorgekomen.
De dag begon wel wat vroeg na
zo’n een uurtje korter slapen en
voor sommigen was het even wennen aan de zomertijd. Dus werd dat
uurtje in de luie stoel, genietend van
het zonnetje, even ingehaald. UWTC
was met 39 rijders vertegenwoordigd in de eigen klasse en met 24
rijders in de open klasse.
De eigen klasse is onderdeel van
de competitie over 9 wedstrijden en
de open klasse is een dagwedstrijd
voor de dagprijzen. De rijders bleken over het algemeen wel goed uit
de winterstop te zijn gekomen. Bijna
alle rijders behaalden wel een A-finale (plaats 1 t/m 8) of een B-finale (plaats 9-16). Rijder van de dag

was wel Scott Zethof. Zie de foto. Hij
pakte de dubbel door zowel zijn eigen klasse als zijn open klasse winnend af te sluiten. De finalisten waren: Cruiserklasse - 16 jaar: A-finale 1e Wiljan Brouwer, 2e Sven Wiebes, 3e Danny de Jong; Cruiserklasse 17-29 jaar: A-finale 2e Wouter Plaisant van de Wal, B-finale 3e
Kevin de Jong; Cruiserklasse 30-39
jaar: A-finale 4e Erik Schoenmakers, B-finale 2e Peter Szucs; Cruiserklasse 40+: A-finale 7e Wim Pieterse, B-finale 1e Evert de Jong, 3e
Wilco van der Meer, 4e Gerard de
Veer; Boys 7/Girls 8: A-finale 1e Ferdi Cevahir, 7e Alec v/d Mast; Boys 8/
Girls 9: A-finale 3e Melvin v/d Meer,
7e Max de Beij, B-finale 1e Jochem
v/d Wijngaard, 4e Daan de Bruin, 7e
Sem Knook; Boys 9/Girls 10: A-finale 4e Izar van Vliet, B-finale 5e Jeroen Noordergraaf; Boys 10/Girls
11: B-finale 6e Yiri Plas; Boys 11/
Girls 12: A-finale 1e Joey Nap, 2e
Bart van Bemmelen, 5e Jurre Overwater; Boys 12/Girls 13: A-finale 1e
Scott Zethof; Boys 13/Girls 14: A-finale 2e Arjan van Bodegraven, 6e
Thomas v/d Wijngaard, 8e Jaivy Lee
Vink, B-finale 2e Sam Verhulst; Boys
14/Girls 15: A-finale 4e Tom Brouwer, 5e Mats de Bruin, 6e Roberto

Renners van UwTC staan
wederom op het podium
Regio - UWTC’er Henk de Jong uit
Mijdrecht heeft afgelopen zondag
27 maart een 3e plek behaald tijdens de 61e ronde van Huijbergen.
Op deze prachtige dag stonden er
meer dan 100 man aan de start. In
het begin van de wedstrijd werden
er meerdere vluchtpogingen ondernomen waar Henk de Jong steeds
bij betrokken was. Echter deze pogingen werden steeds in de kiem
gesmoord. Het leek op een massasprint uit de draaien tot 11 ronden
voor tijd er toch 10 renners wisten
te ontsnappen. De kopgroep werkte prima samen en wist de voorsprong uit te breiden naar max. 37
seconden. Één ronde voor het einde was het over met de samenwerking en werden er door verschillende renners pogingen ondernemen
om weg te rijden. Ook deze werden
allemaal terug gehaald. Met nog
500 meter te gaan viel de kopgroep
helemaal stil, dit was voor Henk de
Jong het moment om alles te wagen
en hij ging in de aanval. Er werd gelijk een flink gat geslagen, maar de
Jong kon het net niet volhouden tot
aan de streep en twee renners gingen hem nog net voorbij. Het podium werd wel behaald, een zeer verdiende 3e plek.
Nieuwelingen - Op zaterdag 26
maart was het eindelijk zover de
start van de klassiekerkalender
2011 voor de nieuwelingen. Voor
de 1e klassieker, de 32e editite van
de Omloop door het Land van Kleine Hein, mochten we gelijk al wat
kilometers maken want deze wordt
verreden in Emmen. Voor UWTC
stonden Jeroen van Pierre en Jouke Schelling aan de start van deze 70 km lange klassieker. Helaas
moest Andre Looij wegens ziekte verstek laten gaan. Meteen na
de start, nog in de neutralisatie waren er al 2 valpartijen waar de heren van UWTC gelukkig langs konden sturen en zo zonder schaafwonden de wedstrijd konden rijden.

Het zonnetje kwam af en toe door
en de weg was droog met een graad
of 10, dus heerlijk fietsweer voor de
tijd van het jaar. Een start met 150
man was voor Jouke nog wel even
wennen maar hij bracht het er goed
vanaf. Al na 15 kilometer moesten
de 1e renners uit de race omdat de
achterstand te groot werd. Het tempo lag behoorlijk hoog en de groep
was (mede door de valpartijen in het
begin) al behoorlijk uit elkaar gevallen. Jouke zat in het 3e groepje en
Jeroen kwam door in het 4e groepje renners. Jeroen moest na 30 kilometer de strijd opgeven. Na 40 km
zat Jouke een seconde of 20 achter
de kopgroep en hij probeerde uit alle macht het gat naar de kopgroep
dicht te rijden. Dit wilde niet lukken
en hij kwam na 1 uur en 48 minuten binnen op een 79e plaats. Voor
een 1e klassieker een uitstekende
klassering. Nu lekker trainen om te
herstellen en volgende week naar
Genemuiden voor de Omloop van
Noord West Overijssel.
Jeugd - Op zaterdag 26 maart werd
voor de jeugd het Kampioenschap
van Wheelerplanet verreden. Na de
hele week prachtig zonnig weer was
het zaterdag helaas veel kouder en
regenachtig. Wel een prachtige wielerbaan daar in Spaarnwoude. De
jeugd categorie 1 t/m 4 stonden
weer met elkaar aan start. In deze
groep reden Tristan en Owen Geleijn
en Ian van den Bergh mee. Ian was
nog een keer gevallen in de koers
maar kon de wedstrijd wel uitrijden.
In een spannende sprint wist Tristan
de derde plaats te behalen van de
renners in categorie 1-2. Owen reed
in het peloton mee en behaalde in
de eindsprint de tweede plaats. Beide broers Geleijn konden dus hun
moeder weer blij maken met een
mooie bos bloemen. Ook categorie 5-6 gingen gelijk met categorie
7 de baan op. Ook hier drie UWTCers aan de start: Tim Versteeg, Menno van Capel en Bart de Veer. Tim

Blom, B-finale 2e Bart de Veer, 8e
Lars Wiebes; Boys 16/Girls 16: B-finale 2e Wiljan Brouwer; Boys 17+:
A-finale 4e Michael Schekkerman,
B-finale 7e Rick Doornbos. De uitslagen van de finalisten in de open
klasse waren: -7 jaar: 4e Jochem
v/d Wijngaard; 5e Melvin v/d Meer,
8e Daan de Bruin; 8-9 jaar: 5e Izar
van Vliet; 10-11 jaar: 1e Scott Zethof,

4e Joey Nap, 8e Bart van Bemmelen; 12-13 jaar: 2e Tom Brouwer, 3e
Arjen van Bodegraven, 8e Mats de
Bruin. De volledige uitslag van deze
wedstrijd en de foto’s vindt u op dewebsite www.uwtc.nl/bmx. De volgende wedstrijd is de eerste wedstrijd om de Noord-Holland Cup die
zondag 3 april in Schagen zal worden verreden.

kreeg ook vandaag weer last van
zijn knie en kon dus niet voluit doorrijden. Menno kon knap in het peloton van categorie 5-6 blijven. In deze groep was Marco Mook (Avanti) weggesprongen dus de sprint
van het peloton ging om de tweede
plaats. Menno kon (nog) niet meedoen voor de prijzen maar goed gereden hoor Menno! In categorie 7
bleven de tien deelnemers de hele
wedstrijd bij elkaar. Bart is zevende geworden. Volgens Bart’s fietsmeter reed deze groep met een gemiddelde snelheid van ruim 35 km/h
en in de eindsprint reden ze ruim 50
km/h. Zo snel had hij nog niet eerder gereden in een wedstrijd en dat
voor jongens van 12/13 jaar!

groep, maar kreeg halverwege een
lekke band. Een 13e plaats voor Daniel, knap gereden Daniel! Wesley
en Leon hebben bijna de hele wedstrijd samen gereden. Een 20e, 21e
en 22e plaats voor Leon, Wesley en
Tim. In categorie 7 Bart de Veer en
Jeroen van Goor aan start namens
de UWTC. De twaalf renners in deze groep hadden er zin in en moesten 27 rondes rijden. Bart en Jeroen
konden beide mee in de kopgroep
van 11 man. Het koste Bart wel
even moeite om er weer bij te komen, want in de tweede ronde was
er een klein gaatje gevallen, maar
hij kon het weer dichtrijden. Halverwege moest er een rijder lossen van
de kopgroep, zodat ze met 10 man
de sprint om de zege aangingen. Jeroen en Bart kwamen als 9e en 10e
over de streep.

Jeugd - Op zondag 20 maart werd
onder een heerlijk zonnetje en ongeveer 10 graden, het kampioenschap
bij de Amstel in Amstelveen verreden. In categorie 1 stond alleen Britt
Buijs aan de start, dus mocht zij met
categorie 3 en 4 haar rondjes meerijden. Maar om die mooie medaille
van de eerste plaats in ontvangst te
nemen moest ze toch eerst 7 rondes
afleggen. Dat deed ze zonder problemen, dus in haar tweede wedstrijd al een mooi resultaat. De volgende keer hoopt ze toch wel dat er
weer meer kinderen van haar leeftijd meedoen. Dus Tristan, je werd
gemist vandaag! In categorie 3-4
twaalf rijders aan start, namens de
UWTC deden Owen Geleijn en Ian
van de Berg mee. De kopgroep ging
zo hard van start, met voornamelijk
renners van de Amstel, dat zowel
Owen als Ian de aansluiting misten. Beide hebben zo ongeveer de
hele wedstrijd alleen gereden. Met
een 7e plaats kwam Owen als eerste UWTC-er over de finish en Ian
werd 12e. Categorie 7 en categorie
5-6 gingen vandaag weer gezamenlijk de baan op. Categorie 5-6 was
een behoorlijke groep renners, 23
stuks, met Daniel Wiegmans, Leon
Buijs, Wesley van Dijk en Tim Versteeg. Tim had de afgelopen periode elke keer last van een dikke knie
na het wielrennen en ook vandaag
speelde de knie weer op, hij heeft
de wedstrijd in zijn eigen tempo uitgereden. Daniel kon mee in de kop-

Veteranen - Op zondag 13 maar
namen de renners Rene Wiebes en
Gijs Kostman deel aan de veteranen
50+ wedstrijd deel in de waardepolder bij Haarlem. Na 15 ronde ontstond er een sterke kopgroep van
9 renners, met helaas geen UWTC
renners. De wedstrijd werd gewonnen door de kampioen van Nederland Freddy Keller, Rene Wiebes won de sprint van het peloton
en behaalde hierdoor een mooie 10
plaats. Gijs Kostman eindigde in het
peloton. Guus Zantingh was als enige UWTC 60+ veteraan naar Rotterdam afgereisd. Hier stond een
groot rennersveld aan het vertrek
en er werd vanaf de start volop actie ondernomen. Na 5 ronden ontstond een kopgroep van 4 renners,
deze werden 6 ronden later weer ingerekend.
Doordat er een hoog tempo was
ontwikkeld om de uitloper terug te
pakken was eer kopgroep uit het
peloton ontstaan van 17 renners
met hierbij Guus Zantingh. Met nog
7 ronden te gaan ontsnapte er 2
renners uit de kopgroep en daarna
waagde er nog 1 renner de sprong
en deze 3 renners werden niet meer
achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen door Jan van de Tang en
Guus Zantingh behaalde een mooie
5 plaats in deze wedstrijd.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 22 maart werd
alweer de derde zitting van de laatste competitie gespeeld. In de Alijn, met twaalf paren, werden Trudy Fernhout/Rita Vromen eerste met
60%, een persoonlijk record dames!
Tweede het paar Greet Overwater/
Guus Pielage met 58.33%, als derde eindigden Tini Geling en Paula
Kniep met 55.00%.
De competitie
De dames Thecla Maarschalk/
Rees van der Post staan nu eerste
met 55.98% gemiddeld. Zij bereikten dit door simpelweg uit wandelen te gaan in plaats van te bridgen,
fantastisch toch? Kitty van Beem en
Agnes de Kuijer hebben wel “gewerkt” en consolideerden hun tweede positie met 55.88%. Greet Overwater en Guus Pielage staan, komend van verre, derde met 55.38%.
Mooie prestaties en posities maar
rust niet al te snel op uw lauweren:
het voetstuk is wankel in de bridgewereld. Het kan zomaar veranderen.
In de B-lijn, met zestien paren, werd

het paar Ans Pickkers/Loes Wijland eerste met 61.51%.Als tweede
volgden Froukje Kraaij en Anneke
van der Zeeuw met 60.42%. Gertrude Doodkorte/Floor Janssen werden derde met 60.12%.De competitie B ziet er nu als volgt uit: Eerste
zijn Froukje Kraaij/Anneke van der
Zeeuw met 58.24%.
Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot blijven in balans door voor
de derde achtereenvolgende keer
de tweede positie te houden met
57.81%. Ook zij bereikten dit door
bezigheden
buitens(bridge)huis
de voorkeur te geven. Blijkt lucratief te zijn. Gertrude Doodkorte en
Floor Janssen maken nu, als derde
met 57.42%, deel uit van de stormtroepen B. De dames Blansert/Van
Geelkerken zijn, helaas, van hun
voetstuk gevallen.
Ook spelen bij Hartenvrouw?
Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongs, telefoonnummer 0297565756.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 24 maart
was de vijfde ronde van de derde
cyclus bij bridgeclub ABC.
Het was weer gezellig druk, er werd
aan 16 tafel gebridged, volle bak
dus, jammer dat in de A-lijn een stilzittersronde was.
De wedstrijdleiding kwam met goede berichten uit de ziekenboeg, met
Henk gaat het steeds beter en ook
met Ciny v.d. Elsen gaat het de goede kant op, zoals zij ons schriftelijk
mededeelde. Dat zij tevens melding
maakte van het feit dat de A-lijn dan
misschien beter kaart, de B-lijn beter is in het schrijven en versturen
van kaarten, getuigd van het feit dat
haar oude spitsvondigheid weer helemaal terug is.
Vorige week maakte ik melding
van het feit dat de werkzaamheden
van Henk tijdelijk zijn overgenomen door Theo Cornelissen en dat
zijn koffie minstens zo lekker is als
eerstgenoemde, desondanks missen wij het koekje bij de koffie wel
heel erg.
In de A-lijn was de eerste plaats
weer voor het paar Siep Ligtenberg
en Piet Prins met 62,92 %, weer een
goede uitslag voor dit paar dat in de
competitie ook al bovenaan staan.
Tweede werd het paar Ada Groenenwegen en Roelie v.d. Voorden
met 58,75 %, met dit paar is het alles of niets, vorige week voorlaatste
en nu tweede, zéér goed!

Derde
Derde werd het paar Addie de Zwart
en Jeannet Vermey met 57,92 %, zij
hebben het ritme blijkbaar weer te
pakken en komen op hun oude niveau terug. In de B-lijn was de eerste plaats gedeeld door het paar
Joke v.d. Dungen en Wil Uleman en
Frits Uleman en Gerard Prager met
59,52 %. De familie Uleman is deze
week wel zéér sterk bezig.
Derde was het paar Miep v.d. Hoek
en Nel v.d. Neut met 59,23 %.
In de competitiestand begint enige aftekening te komen. In de A-lijn
lopen Siep Ligtenberg en Piet Prins
aan kop steeds verder uit en staan
eerste met een gemiddelde score
van 58,48 %. Tweede zijn Ria Prager
en Ciny v.d.Elsen met 56,25 %. We
hopen dat Ciny snel weer mee kan
spelen. Derde staan het echtpaar
Leny en Jan v.d. Schot met 53,34 %.
In de B-lijn is de eerste plaats voor
Greet van Diemen en Nel Groven met een gemiddelde score van
60,59 %. Zij nemen duidelijk afstand
van de achtervolgers.
Voor de tweede en derde plaats is
her weer stuivertje wisselen.
Tweede zijn hier Frits Uleman en
Gerard Prager met 57,86 % en derde zijn het paar Joke v.d. Dungen en
Wil Uleman met 54,29 %.
Volgende week spelen wij bij
bridgeclub ABC de zesde ronde uit
de derde en laatste cyclus.

Punten voor hockeydames
en -heren 1 van Qui Vive
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor beide teams een belangrijke wedstrijd op het programma.
De dames moesten helemaal naar
Zwolle om daar punten te gaan pakken terwijl de mannen de ploeg uit
Amersfoort op bezoek kregen.
Helaas verliep de wedstrijd voor de
dames anders dan bedacht en verliep de wedstrijd nogal chaotisch en
was het zonnige weer het enige dat
mee zat met als resultaat een 0-0
gelijkspel. In ieder geval een punt
mee naar huis en weer kijken naar
de stijgende lijn die elke week meer
zichtbaar gaat worden.
De heren waren vanaf het begin af
aan duidelijk bezig met een missie en dat was de volle drie punten
pakken. Amersfoort had hier duidelijk moeite mee en kon de kansen die ze kregen maar met moeite omzetten in punten. Daar hadden
de mannen uit de Kwakel dit keer
duidelijk minder moeite mee en met
een mooie eindstand van 4-1 op het
bord is deze ploeg weer uit de gevarenzone.

Stijgende lijn
Om deze mooie stijgende lijn van
de mannen van dichtbij te komen
bewonderen is iedereen dinsdag 5
april om 21.00 uur van harte welkom op Qui Vive. Dan spelen zij een
oefenwedstrijd tegen Dynamo Elektostal. Dit is de eerste club in Rusland met 8 internationals. De club
won in 2004 en 2007 de beker van
Rusland bij de heren en in het seizoen 2007/08 nam de club deel aan
de EHL (Euro Hockey league). Dit
jaar zal de strijd om het kampioenschap wederom gaan tussen Dynamo Moskou Elektostal en Dynamo
Ekatarinaburg. Zij zullen half september een best of 3 gaan spelen.
De winnaar mag dan zich kwalificeren voor het EHL 2012.
Dinsdag 5 april belooft dus een
mooie hockeyavond te worden.
Kunt u niet zolang wachten dan is
het goed om te weten dat de dames
aanstaande zondag een zeer belangrijke wedstrijd thuis spelen! U
bent van harte welkom!

Open Dag bij De Merel
Regio - Zondag 10 april houdt TTC
De Merel weer een Open Dag. Hebt
u een racefiets en wilt u meer gaan
fietsen? Misschien wel in groepsverband? Kom dan naar de Open
Dag van TTC De Merel op 10 april.
Iedereen is welkom. Jong en oud,
mannen en vrouwen, hardrijders en
recreatieve fietsers, voor iedereen
is er een geschikte groep om mee
te fietsen. Hebt u nog geen helm?
De Merel heeft helmen beschikbaar
om te lenen. TTC De Merel, de fietsvereniging in De Ronde Venen, wil
het toerfietsen in groepsverband
meer populair maken; daarom houden wij nu voor de vierde keer een
Open Dag. Bezoekers aan de Open
Dag krijgen informatie van ervaren
toerfietsers over de vereniging, ze
krijgen tips over het racefietsen en
het fietsen in groepsverband. Daarnaast geeft de vereniging de mogelijkheid vrijblijvend mee te fietsen in

een groep ervaren toerfietsers. Om
9.00 uur starten er 3 verschillende
groepen fietsers.
Groep 1 rijdt 60 km, met een snelheid van ongeveer 30 km/uur;
Groep 2 rijdt 50 km en zal ongeveer
26 km/uur aanhouden;
Groep 3 rijdt 50 km met een snelheid rond 23 km/uur.
Tijd: De Open Dag wordt gehouden
op zondag 10 april en begint om
8.30 uur. U wordt ontvangen met
een kopje koffie, waarna rond 9.00
uur de drie groepen vertrekken. Ook
na afloop van de rit krijgt u iets te
drinken aangeboden.
Locatie: We houden de Open Dag
bij Café De Schans, Uitweg 1, Vinkeveen.
Informatie: Kijk voor informatie over
de fietsvereniging op de site www.
ttcdemerel.nl. Of neem contact op
met Margot Kompier (tel. 0297267741 of 06-29204925).

