ONLY
124
TUNIEK

HEREN

DAMES

Aannemingsbedrijf
CRAZY DAYS
PRIJS
Gortemulder B.V.

Uitkomsten technische
onderzoeken Schanskerk

19.

Fundering verkeert in slechte staat: parochie geen geld voor herstel

den de kosten om de fundering en
het gebouw bouwkundig te herstellen geraamd op 4,4 miljoen euro. Hiervan is 1,3 miljoen euro toe
te rekenen aan de torens. De overige 3,1 miljoen euro zijn nodig voor
het middenschip. Met deze restauratie is het gebouw alleen bouwkundig hersteld. Uit de onderzoeken
blijkt ook dat herstel van de fundering niet te lang op zich mag laten
wachten in verband met voortgaande verslechtering van de fundering en de risico’s voor de veiligheid
daarvan. In de rapportage wordt gesproken over een termijn van maximaal 7 jaar. Uit het geotechnisch
onderzoek blijkt dat de slechte staat
van de fundering beperkingen oplegt aan de realisatie van nieuwbouwontwikkelingen in het gebied
de Schans.

29,95

ESPRIT
T-SHIRT
HEREN

2
VOOR
15,-

95

Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305

15.-

Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl

39,95VIVE TENNIS
‘OPEN DAG’ BIJ QUI
DOE MEE EN GEEF JE OP
WWW.TENNISDAGEN.NL

info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Of kom gewoon even langs

ONLY
JEANS
DAMES

WWW.QUIVIVETENNIS.NL
CRAZY DAYS PRIJS

9.
10.-

Geen geld
Het bisdom Haarlem-Amsterdam en
het parochiebestuur van de Rooms
Katholieke Parochie Emmaüs hebben het college van Burgemeester
en Wethouders bij brief laten weten
dat de parochie niet in staat is om
de hoge herstelkosten op te brengen. Bovendien voorzien bisdom en
parochiebestuur naast de financieringslasten blijvend hoge exploitatielasten om het gebouw in stand te
houden. Zij concluderen dat de parochie niet het financiële vermogen
heeft om de Schanskerk te behouden. Het bisdom en parochiebestuur
hebben de gemeente gevraagd voor
30 juni 2012 met een inhoudelijk
standpunt te komen. Het college
van burgemeester en wethouders
zal hieraan gehoor geven.

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
ZONDAGMIDDAG 1 APRIL

CRAZY DAYS PRIJS

KINDER
1 t/m 16
JEANS
BOYS/GIRLS jaar

CRAZY DAYS PRIJS

Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

49,95

tie noodzakelijk is. Eind 2007 heeft
het parochiebestuur op last van de
verzekeringsmaatschappij de kerk
buiten gebruik moeten stellen vanwege de slechte bouwkundige staat.
4,4 miljoen
In de onderzoeksrapporten wor-

Nadere informatie
De hierboven genoemde onderzoeksrapporten zijn te vinden op
www.uithoorn.nl onder Wonen en
wijken /Nieuwbouw en herinrichting/Dorpscentrum.

19.

95

WIJ SPONSOREN KEES JAN KOEDAM:

95

• Vriendelijke
medewerkers
• Top 3 goedkoopste
supermarkt
• Topkwaliteit vers

VAN TOL

www.discus.nl

EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

KIJK OP WWW.MEERBODE.NL

PRIJS 18,
39,95 CRAZY DAYSLegmeerplein
Uithoorn EN NOG HEEL

Ui thoorn - Uit technisch onderzoek naar de fundering van de
Schanskerk blijkt dat deze in slechte staat verkeert. De volledige fundering moet vernieuwd worden onder zowel het gebouw als de torens.
Bouwkundig onderzoek heeft aangetoond dat grootschalige restaura-
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VEEL ANDERE
AANBIEDINGEN!

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

EXTRA KOOPJE

BIG L. MAAK JE KEUZE

CRAZY DAYS!

NU OOK A.S.
ZONDAG OPEN!

VRIJDAG 30 MAART
ZATERDAG
31 MAART
50
19.
ZONDAGKINDER
1 APRIL
T-SHIRTS

VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 APRIL

ONLY BLAZER

G-STAR JEANS

49,95

DIVERSE MODELLEN

DAMES

DAMES/HEREN

CRAZY DAYS PRIJS

95

%

KORTING

BOYS/GIRLS
HEEL VEEL KEUZE!

ZIE
AANbIEDINGEN
ELDERs IN
JACK&JONES
SWEATER
DEZE
kRANT

14,95
CRAZY DAYS PRIJS

2 VOOR 12,95
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H. Heyermanslaan 2 UITHOORN
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CRAZY DAYS PRIJS
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Museumboerderij
“Jan Makkes”
KINDER
95

95

Paas-Expositie 2012
JEANS
BOYS/GIRLS

39,95

1 t/m 16
jaar

CRAZY DAYS PRIJS

10.-

EN NOG HEEL
VEEL ANDERE
AANBIEDINGEN!

G-STAR EDC PALL MALLVarkenshaas
ONLY
Hemelvaart/Pinkster Expositie
JACK & JONES CARS GARCIA VERO MODA
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.

Zaterdag 31 maart t/m zondag 15 april 2012

500 gram

5

00

Gert Stronkhorst, keurslager

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61, Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

Amstelplein 75, Uithoorn
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

Het thema van dit jaar ‘Bomen
be(Leven)’ sluit mooi aan bij acties
van de bewoners, verenigd in de
commissie Thamerlint, die het authentieke karakter van het Thamerlint willen behouden. B&W is namelijk hard plannen aan het maken
om na het openstellen van het busbaanviaduct het asfalt op de Prins
Bernhardlaan en Thamerlaan zoveel te verbreden, dat de bestaande bomen moeten verdwijnen en

de stoepen ook nog eens smaller worden. Volgens de bewoners
is de verbreding helemaal niet nodig en kan een even Duurzaam Veilige Hoofdontsluiting van het dorpscentrum gemaakt worden als er een
snelheidslimiet van 30 km/uur ingesteld wordt. Het is de commissie Thamerlint ondertussen duidelijk geworden dat de weg dan ook
nog eens beter aan allerlei officiële
randvoorwaarden als leefbaarheid
en oversteekbaarheid zal voldoen.
Voor de bomen was het dubbelop
feest, want uit metingen door de
Commissie Thamerlint werd duidelijk dat grondwater helemaal geen
rol bij de bomen gaat spelen, terwijl
de gemeente dit juist als een hoofd-

Donderdag 17 mei t/m maandag 28 mei 2012

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl

OPENINGSTIJDEN
Origineelst
verklede persoon maakt kans op reischeque van 250 euro
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.

AH Jos van den Berg nodigt
u uit voor een ontbij t

Nationale Boomfeestdag
op het Thamerlint
Uithoorn - Woensdag 21 maart
was het Nationale Boomfeestdag.
In Uithoorn werd hier op de Prins
Bernhardlaan en de Thamerlaan
aandacht aan besteed door de bomen feestelijk te versieren.

TROY 5.0447

WWW.MEERBODE.NL

argument voor het rooien gebruikte.
Maar de gemeente heeft dan ook
geen metingen verricht.
De commissie Thamerlint is bezig
zich voor te bereiden op de beloofde participatie bij de toekomstige
inrichting van het Thamerlint. Duidelijk is nu al dat bij gebrek aan tegenargumenten het behoud van het
bestaande groen één van de belangrijkste uitgangspunten zal zijn.
Het andere uitgangspunt is het behoud van de monumentale panden middels minimalisering van het
bestemmingsvrachtverkeer
over
de Thamerlaan. Het e-mailadres:
thamerlintuithoorn@gmail.com is
beschikbaar voor informatie en
suggesties.

Uit hoorn - Zoals u vorige week al
heeft kunnen lezen en ook deze
week volop in deze krant kunt zien,
viert AH Jos van den Berg zijn vijfjarig bestaan en hij laat u allen daarvan meegenieten.
Als u deze krant even goed doorleest zult u diverse prachtige acties
van AH Jos van den Berg tegenkomen waarbij u geweldige prijzen
kunt winnen, maar ook worden u en

de kinderen in de gelegenheid gesteld om een heerlijk bakje koffie of
thee te komen drinken met iets lekkers erbij.
Voor de kinderen is er paaseieren schilderen en komende zaterdagochtend 31 maart wordt iedereen uitgenodigd om tussen 8.30 uur
en 10.00 uur te komen genieten van
een overheerlijk ontbijt. Jong en oud
zijn welkom. Het hoeft niet, maar als

het lukt, kom dan origineel aangekleed. Een deskundige jury zal tijdens het ontbijt rondlopen, of ook
aanzitten en de origineelst verklede man of vrouw ontvangt een reischeque ter waarde van 250 euro.
Origineel verklede kinderen maken kans op een van de zes kaartjes voor een gratis dagje pretpark.
De prijsuitreiking is tussen 10.15 en
10.30 uur.

Zaterdag diverse winkeliers met kramen met aanbiedingen

Winkelcentrum Zij delwaard in het teken
van sport, mode en persoonlij ke verzorging
Uit hoorn – Komende zaterdag 31
maart staat winkelcentrum Zijdelwaard in het teken van sport, mode
en persoonlijke verzorging. De volgende winkeliers hebben een kraam
buiten de winkel staan met aanbiedingen op het gebied van sport, mode en persoonlijke verzorging: Boe-

tiek de Boet, PerloPlaza, Nelson
Schoenen, Drogisterij Stoop, Feeling
Good, C1000, Reisbureau Thomas
Cook en Albert Heijn.
Intersport DUO plaatst voor diegenen die het voorjaar sportief en
gezond willen beginnen een loopbaantje bij de entree van het winkel-

centrum. Geïnteresseerden kunnen
daar een gratis loopanalyse krijgen
met hulp van twee sportpodologen.
Zij beantwoorden al uw vragen op
het gebied van gezond sporten!
Jamin heeft een speciale aanbieding deze dag: bij een aankoop ontvangt u een gratis ijsje!

TROY 5.0447

Tel: 0297-581698

JACK&JONES
SWEATER
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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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informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

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

Bijschrijving kinderen in
paspoort vervalt per 26 juni 2012
Vanaf 26 juni moeten kinderen een eigen paspoort of een nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar nederland te kunnen reizen.
Aanvragen voor 1 mei 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig vraag dat dan
aan voor 1 mei 2012. Alle ouders en
voogden die kinderen jonger dan
16 jaar in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, krijgen in maart
een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Lees deze brief goed. Daarin staat of
uw (nu nog) bijgeschreven kind voor
1 september 2012 een eigen document nodig heeft. Is dat het geval,

vraag dan zo snel mogelijk, maar in
ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aan bij Burgerzaken.
wat heb je nodig bij het aanvragen
van een eigen paspoort?
wat heb je nodig bij het aanvragen Een kind jonger dan 18 jaar heeft toevan een eigen identiteitskaart?
stemming heeft nodig van de ouders/
Een kind jonger dan 12 jaar heeft voogd om een paspoort te krijgen.
toestemming nodig van de ouders/ Deze toestemmingsverklaring moet
voogd om een identiteitskaart te krij- door ouder(s)/ voogd die het gezag
gen. Bij de aanvraag moeten over- hebben, zijn ondertekend en daarbij
legd worden: een schriftelijke toe- moet ook een kopie legitimatiebewijs
stemmingsverklaring, ondertekend zijn gevoegd. Neem ook een recen-

Activiteiten en evenementen

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

meer weten?
-

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

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

De balie van het cluster Werk en Inkomen is woensdag 4 april gesloten. Op deze datum vervalt ook ’s ochtends het telefonisch
spreekuur. Deze regeling is in verband met een training van
de medewerkers.

te pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij de
aanvraag het paspoort van ouders en
eventuele identiteitskaart mee.
meer info?
U kunt meer lezen over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving op www.uithoorn.nl en
www.paspoortinformatie.nl. Heeft u
kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u de brief lezen op
www.paspoortinformatie.nl
maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen
raden wij u aan om een afspraak te
maken. Heeft u vragen of wilt u een
afspraak maken, neem dan contact
op met Burgerzaken 0297-513111.

ACtiViteiten KALenDeR

-

Balie werk en inkomen
4 april gesloten

door de ouder(s) die het gezag hebben en ook een kopie van het identiteitsbewijs. Neem ook een recente pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij de
aanvraag het paspoort van ouders en
eventuele identiteitskaart mee. Een
kind ouder dan 12 jaar heeft geen
toestemmingsverklaring nodig bij de
aanvraag voor een identiteitskaart.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 3 mei
28 mrt.

Expositie Fotokring in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1.
Kinderknutselmiddag in Kinderboerderij De Olievaar, A. Philipsweg 10. Tijd: 13.30-15.30 uur. Kosten; €2,-. Info: 0297540405 en olievaar@onstweedethuis.nl
29 mrt.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
30 mrt.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
3 apr.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 uur.
6 apr.
Bingo, Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
7 t/m 9 apr. B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 09.0001.00 uur en maandag van 09.00-14.00 uur, Uithoornse Hockey Club Qui Vive, Vuurlijn 30.
7 apr.
Braderie in Dorpscentrum 10.00-17.00 uur.

7 apr.

Postzegelruilbeurs van 10.00-15.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Info: tel. 525556.
t/m 9 apr.
Expositie ‘Sporen’ in Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50.
Openingstijden: do/vrij 14.00-16.00 uur en in het weekend
12.00-17.00 uur.
14 apr.
Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorinschrijving 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur. Info: 0650562903.
14 apr.
Stepgroep Uithoorn organiseert Opstepdag. Maak kennis met
de step. Locatie: Amstelplein. Tijd: 11.00-15.00 uur. Nadere info: Erik Wolbers, 06-29277827
15 apr.
Domenico Consort in Thamerkerk. Drie musici spelen op viool,
cello en klavecimbel, pianowerken van Haydn en Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegang: €12,-. Info: www.scau.nl
20 apr.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur.
21 apr.
What’s up. Sportevenement op Amstelplein. 10.00-17.00 uur.
22+23 apr. Verkooptentoonstelling CREA in Fort a/d Drecht, Grevelingen
56. Te koop geëxposeerd werk van cursisten. Ook kunt u zich
inschrijven voor een introductiecursus. Beide dagen open van
13.00-17.00 uur.
t/m 22 apr. Voorjaarsexpositie in atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d
Drecht, Grevelingen 62-64. Open za. en zo.:14:00-17:00 uur.
25 apr.
Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 13.15-16.00 uur.
Kaartjes €0,50 per stuk.
25 apr.
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.1515.15 uur.
Deelnamekosten per kind: €2,-. De opbrengst naar goede
doel ‘Run4Schools’.
26 apr.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
30 apr.
Buurtbeheer Legmeer organiseert Koninginnedagfestiviteiten
op Evenemententerrein in Legmeer West.
30 apr.
Feestcomité De Kwakel organiseer Koninginnedagviering in
dorpscentrum De Kwakel.
30 apr.
Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert in Dorpscentrum Koninginnedagfestiviteiten
evenementen vanaf mei 2012 staan op www.uithoorn.nl
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Groot onderhoud aan
Kaagbaan in maart 2012
Van 26 t/m 30 maart is de Kaagbaan
buiten gebruik vanwege regulier onderhoud. De baan kan hierdoor niet
gebruikt worden. Mogelijk zal de
baan nog enkele dagen langer niet
kunnen worden ingezet, omdat gelijk met het onderhoud ook delen van
het regenwaterafvoerstelsel langs de
baan worden gerenoveerd.
Omdat de Kaagbaan één van de

twee primaire banen van Schiphol is, zullen de omwonenden zeker
merken dat de baan gedurende deze week niet beschikbaar is. Overdag wordt de Aalsmeerbaan intensiever gebruikt. Tijdens piekperioden
zal ook de Zwanenburgbaan worden ingezet voor landingen vanuit en
starts naar het zuiden. Hierdoor kan
er helaas zowel overdag als ’s nachts

tussen 23.00 uur en 06.00 uur extra
overlast zijn voor de gemeente Uithoorn.
Later dit jaar zal de Kaagbaan nog
een aantal dagen buiten gebruik zijn:
van 1 t/m 5 oktober. Dan moet de zui- activiteit
delijke taxibaan over de A4 gerenoveerd worden en wordt de Kaagbaan Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
als alternatieve taxiroute gebruikt.
Bewonersoverleg
Op www.bezoekbas.nl is actuele in- Bewonersoverleg
formatie te vinden over de voortgang Inloopspreekuur
van de werkzaamheden en de conse- Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
quenties voor het baangebruik.

Buurt

Datum

Plaats

tijd

Zijdelwaard
Centrum
Zijdelwaard
De Legmeer
Zijdelwaard
Thamerdal
Meerwijk

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

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

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

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

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Prinses Margrietlaan 134 en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats
nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 17. Ter inzage van 29 februari t/m 11
april 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Ontwerp omgevingsvergunning Flower Direct activiteit milieu. Ter inzage 1
maart t/m 11 april 2012. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111.
- Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.
- Toekomstvisie Libellebos. Ter inzage van 8 maart t/m 18 april 2012. Contactpersoon de heer R. van de Pol, 0297- 513111.
- Verkeersbesluit Funmarkt -braderie 7 april 2012. Ter inzage van 21 maart t/m
2 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2012 in het Oude Dorp en Thamerdal.
Ter inzage van 21 maart t/m 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats tegenover Nijhofﬂaan 36 en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de trottoirzijde van Nijhofﬂaan 36. Ter inzage van 28 maart t/m 9 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
inGeDienDe AAnVRAGen OmGeVinGsVeRGunninG

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

De Kwakel
- Achterweg 120, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een
kassencomplex en bedrijfsruimte. Ontvangen 16 maart 2012.
- Drechtdijk 107, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
paardenrijbak. Ontvangen 18 maart 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
winkelcentrum “Legmeerplein” fase 2. Ontvangen 19 maart 2012.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kolgans 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een luifel
met windscherm bij de garage. Ontvangen 16 maart 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
draagconstructie tussen de keuken en de woonkamer. Ontvangen 22 maart
2012.
inGetROKKen OmGeVinGsVeRGunninG

Bedrijventerrein uithoorn
- Chemieweg 100 t/m 390, intrekken omgevingsvergunning voor het oprichten
van een garagepark.

\
teR inZAGe

Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

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, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Kas van
dorpshuis De Quakel voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens diverse evenementen in het jaar 2012 in De Kwakel. Bezwaar t/m 30 april
2012.
- Vuurlijn 30, vergunning aan de Uithoornse Hockeyclub Qui Vive voor het organiseren van het B-jeugd hockey kamp op 26 en 27 mei 2012. Bezwaar t/m 2
mei 2012.

www.uitHOORn.nL

Bedrijventerrein uithoorn
- Handelsweg 7, 7a t/m 7v, omgevingsvergunning voor het oprichten van opslagruimten. Bezwaar: t/m 30 april 2012.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan Thuy Loempia voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van
loempia’s op de koopzondagen in de gemeente Uithoorn. Bezwaar t/m 2 mei
2012.
meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
- Amstelplein, verklaring van geen bezwaar aan Stichting Sportevenementen Le
Champion voor het organiseren van de Rabo Cycle Tour Amsterdam en het
gebruik van het Amstelplein op 13 mei 2012.
- Kolgans 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een luifel met windscherm bij de garage. Bezwaar: t/m 2 mei 2012.
Zijdelwaard (europarei)
- De Merodelaan 1, verklaring van geen bezwaar aan mevrouw Oosterlee-De
Kam voor het plaatsen van 5 caravans van Jops Kids Express met een interactieve tentoonstelling voor basisschoolkinderen van 30 juni t/m 7 juli 2012.
VentVeRGunninG

Burgemeester en wethouders hebben een ventvergunning verleend voor de jaren
2012, 2013 en 2014 aan de heer W.G.E. Uyttendaele t.b.v. Molly Ice Cream te Amstelveen voor het venten van consumptie-ijs voor de periode van 1 januari 2012 t/m
31 december 2014 in de Gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 3 mei 2012 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking.

Voorlopige voorziening
Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen.
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.
wet miLieuBeHeeR

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
Eddy van Wort, Amsteldijk-Noord 180 te Uithoorn. Het betreft een zogenaamde
type A-inrichting waar hout en gereedschap worden opgeslagen en waar timmerwerkzaamheden plaatsvinden. Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt.
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 28 maart 2012

VeRKeeRsBesLuit

Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats aan de trottoirzijde van Nijhofﬂaan 36 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in het parkeervak tegenover Nijhofﬂaan 36 wordt opgeheven. Dit verkeersbesluit, inclusief bijbehorende tekening, ligt tot en met 9 mei 2012 ter inzage in het gemeentehuis. Daartegen
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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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
125e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

DoktersDiensten

Hierbij wederom mijn maandcolumn, een initiatief van de
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van
de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Ondernemersverenigingen, waarvoor ik de p.r. voor mijn rekening heb genomen. Deze column is niet alleen voor de overige (nog niet
aangesloten) ondernemers, maar voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.

APotHeek

Ik heb u beloofd u op de hoogte te houden van eventuele
nieuwe ontwikkelingen in de verschillende werkgroepen of
commissies. Daar kan ik kort over zijn: die zijn er niet!
Midden volgende maand is er weer een gesprek tussen de
Gemeente en de Stuurgroep Infrastructuur Bedrijventerrein,
met hierin ook stand van zaken rond de herinrichting van de
Amsterdamseweg. Ook volgende maand is er dan weer een
Raadsvergadering over de Amsterdamseweg waarbij we als
SUB uiteraard ook aanwezig zullen zijn.
De uitkomst van deze gesprekken zal ik u in de editie van
april zeker niet onthouden, we zien de reactie van de verantwoordelijke wethouder echter met gepast vertrouwen tegemoet!

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Lente
Door Flavoring
Ja, het is zo
ver, de lente heeft zijn intrede gedaan. En hoe!
Met een helderblauwe hemel, een aangename temperatuur en heerlijke zonnestralen. Nu geniet ik al een tijdje van de kleuren van de
krokusjes, narcissen en alle groene knoppen die ik aan de bomen
zag. Maar in dat zonnige lentelicht ziet alles er nog zoveel mooier uit.
Het leven gaat zich weer buiten afspelen in plaats van binnen. De
kinderen geven altijd als eerste het goede voorbeeld, je ziet ze namelijk al snel allemaal buiten spelen. En als de kinderen buiten spelen, volgen de ouders niet veel later. Buiten zittend in het zonnetje,
ondertussen een oogje houdend op de kinderen of mensen gebruiken het mooie weer om de tuin onderhanden te nemen. Snoeien, onkruid wieden, de tegels schoonspuiten met de hogedrukreiniger. Ik
heb heel wat activiteit gezien in en om de tuinen.
Afgelopen weekend was het ook tijd voor het verzetten van de klok.
Dit is iets waar ik minder vrolijk van word. In het mooie voorjaar en
dan zomaar een uur minder om te slapen? Het is niet alleen een uur
minder slapen, eigenlijk blijf ik in mijn oude wintertijd hangen voor
een paar dagen. De omschakeling vind ik altijd wat lastig te maken.
Mijn ogen zien dat het bijna zes uur is en dan zou je denken “Ha,
etenstijd”. Mijn gevoel zegt “ik heb nog geen honger, het voelt nog
helemaal niet als zes uur”. En als ik dan later naar boven loop en
mijn wekker zie met een andere tijd, dan ben ik helemaal in de war.
Dat krijg je ervan als je niet alle klokken in huis tegelijk een uur later verzet.
Maar er schijnen meer mensen te zijn die last hebben van dat ene
uurtje minder. Dan is het goed om te weten dat de zomertijd wel zo
zijn nut heeft. Door de zomertijd wordt het niet in het holst van de
nacht licht. Een groot voordeel is ook dat we ‘s avonds een uur langer van daglicht kunnen profiteren. In 1916 tot 1945 was in Nederland de zomertijd van kracht en vervolgens in 1977 opnieuw, vanwege de oliecrisis. Die oliecrisis heeft nu wel een hoogtepunt bereikt, ik
heb nog nooit zoveel bij de benzinepomp moeten afrekenen. En dan
is het meteen duidelijk dat we voorlopig het systeem er maar in moeten houden.

Zondag 1 april ook open!

Crazy Days bij Big L
er o.a. shirts en korte broeken van
het merk Jack & Jones voor spectaculaire prijzen. Eigenlijk is het teveel om alles op te noemen, dit zijn
maar een paar voorbeelden. Voor
meer aanbiedingen verwijst BIG L
u/jou naar de grote advertentie in
deze krant.
Wilt u/wil jij het met eigen ogen
zien, kom dan dit weekend naar Big
L. De winkel is geopend vrijdag vanaf 10.00 uur, de deuren gaan dicht
om 21.00 uur. Ook tussen het etensuurtje van 18.00 tot 19.00 uur is Big
L gewoon geopend.
Gaat u liever zaterdag naar de gezellige Zijdstraat in Aalsmeer, dan
bent u welkom van 10.00 tot 17.00
uur. Zondag 1 april is de winkel

EDITIE MAART
Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

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

www.mEErBoDE.nl

Regio - Dit weekend, vrijdag 30
maart en zaterdag 31 maart en zelfs
zondag 1april, is het dus weer Crazy Days bij Big L aan de Zijdstraat
61 in Aalsmeer. Zoals elk seizoen zal
het weer een gekkenhuis zijn in de
winkel. Niet zo gek ook, want Big L
pakt ook deze crazy days weer uit.
Dit is het moment om een G-Star
jeans te scoren voor zowel de dames als de heren met een korting
van 40%. Of voor de dames leuke
tops van de merken Only, Vero Moda en Object voor meeneemprijzen.
Ook voor de kids zijn er leuke aanbiedingen in de winkel, waaronder
het grote succes: de spijkerbroekjes
voor 15 euro, beginnend bij maat 1
oftewel maat 92. Voor de heren zijn

Mijmeringen

Maar los van bezuinigen op energie en geld kunnen we het zonlicht
allemaal zo goed gebruiken. Al het kunstmatige licht kan niet op tegen de kracht van het zonlicht. De warmte op je gezicht voelen, je innerlijke batterij opladen en even genieten. Ik hoop op nog heel veel
zonne uurtjes de komende maanden en dat iedereen op zijn of haar
manier kan genieten van dit prachtige seizoen. Dan kan ik vervolgens alleen nog maar zeggen of zachtje zingen “Kom mee naar buiten allemaal”.

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:
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met
lange haren en pluimstaart met ringen; de kater heeft
gekleurd bandje om.
- Uithoorn, Zegge: zwart-witte poes; zij is stevig en heeft witte
voetjes en zwarte stip op neus.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl
onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Waverveen, Cliffordweg: kater Lilac. Hij is een Britse Korthaar.
- Vinkeveen, Heerenweg: rode kater met witte bef.
Gevonden:
- Uithoorn, De Gaspariflat: rood-witte kat.
- Mijdrecht, Fazant: aan komen vliegen, agapornis of splendid
parkiet.
- Wilnis, Veenweg: Cyperse poes. Grijs-zwart. Witte nek en snuit.
Rechter voorpoot wit en staartpunt zwart.
- Vinkenveen, Botsholkade: zwart-witte kat. Rug zwarten buik wit.
- Vinkenveen, Bostholkade: zwarte kat met witte pootjes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Ik heb u beloofd iedere maand een van de werkgroepen eruit te lichten en wat uitgebreider aan u voor te stellen.
Vanwege alle perikelen over de herinrichting van de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan heb ik gemeend om het over
de werkgroep “het Oude Dorp”, het zgn. Masterplan, met u
te moeten hebben.
Op de eerste plaats de taakstelling van deze werkgroep.
Die is in het leven geroepen om, samen met de Gemeente,
ons oude dorpscentrum zo goed mogelijk te kunnen herinrichten met behoud van alle mooie karakteristieke plekjes
en panden in Uithoorn.
Tevens om alles efficiënter en toegankelijker te maken en
een beter aanzicht te geven.
Het probleem met dit Masterplan is dat het eigenlijk in 4
stukken is op te delen. Het deel rond de Schans, Raadhuisstraat en Prinses Irenelaan, de weerszijden van de Dorpsstraat en het stuk Marktplein/Wilhelminakade tot aan de
doorgang bij de Griek.
De Schans
Hier zal eerst moeten worden bepaald wat er met de RK
kerk en de pastorie gaat gebeuren: het Bisdom heeft nog
geen beslissing genomen en de Gemeente heeft hierin nog
geen standpunt bepaald. Doordat het parkeerterrein aan de
Schans ten prooi zal vallen aan de daar te realiseren nieuwe
woningbouw, is er gekeken naar een andere oplossing voor
het parkeren en daarbij willen we niet direct dan maar de
parkeergarage aan het Amstelplein overbelasten.
Gedacht is aan een tijdelijke oplossing door gebruik te maken van de ruimte die ontstaat na de sloop van de oude panden aan de Raadhuisstraat en de Prinses Irenelaan. Om deze sloop te kunnen realiseren lopen er nog enkele onteigeningsprocedures en zolang zullen we nog moeten wachten
met een nieuwe oplossing voor het parkeerprobleem.
Hieraan gekoppeld is natuurlijk ook de situatie rond de bevoorrading van de winkels in het Oude Dorp, maar ook aan
het Amstelplein.
Bekend is dat de bewoners van de Thamerlaan en Prins
Bernhardlaan niet gelukkig zijn met de geplande aanpassingen bij hen voor de deur.
Wel delen wij als SUB de mening van de Gemeente dat het
verkeersaanbod eerder zal afnemen dan toenemen.
Voor de ondernemers die in het oude dorpscentrum en op
het Amstelplein gevestigd zijn, is de bevoorrading van primair belang.
Voor hen komt de wijze van ontsluiten op de tweede plaats,
het gaat de betreffende ondernemers er om dat de bereikbaarheid te allen tijde gewaarborgd zal zijn!
De Dorpsstraat is deels van de Gemeente en deels van private eigenaren en ondernemers.
Gemeente wacht op een grote investeerder en ook de ondernemers wachten op een voor hen gunstige ontwikkeling
om hun panden over te kunnen dragen.
Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor het deel Marktplein en
Wilhelminakade, ook hier wacht een aantal ondernemers op
een gunstige ontwikkeling om hun panden te kunnen verkopen of laten opkopen door een projectontwikkelaar.
Het hele plan valt of staat met de externe inbreng van een
grote projectontwikkelaar of van een aantal kleinere investeerders met visie.
Voorlopig wordt geraamd dat er zo’n slordige 7 miljoen nodig zal zijn het gehele nieuwe Masterplan vlot te trekken.
De Wethouder is ervan overtuigd dat dit plan rond zal komen, de ondernemers van Uithoorn kijken op afstand met
gematigd optimisme toe.
Ditzelfde probleem zien we vrijwel exact ook in Mijdrecht,
het is haast een kopie van ons Masterplan, nu maar zien wie
er het eerste zijn zaakjes op orde zal hebben.
Tot zover dan weer de toelichting op een van onze Werkgroepen. Volgende maand zal ik u weer informeren over de
vorderingen binnen alle reeds behandelde Werkgroepen en
zal ik weer een nieuwe Werkgroep, een bij de SUB aangesloten vereniging of activiteit nader aan u voorstellen.
Ik hoop dat deze column bij zal kunnen dragen tot een betere informatiestroom van de aangesloten ondernemers naar
alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft
dan ook onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle
kennis en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemersen Winkeliersverenigingen is, u hoeft het wiel niet nogmaals
uit te vinden.
Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van al deze
aangesloten ondernemers!
Graag wil ik u adviseren welke vereniging het beste bij u zou
passen, als u het zelf niet weet.
Graag stel ik u wederom in de gelegenheid op deze column te reageren. Ik ben benieuwd naar uw mening hierover, maar ook uw vragen of opmerkingen over de Werkgroepen of andere details zou ik graag willen zien.
U kunt hiervoor rechtstreeks contact met mij opnemen via
mijn mailadres: michel@ovu.biz
Met heel veel belangstelling zie ik uw reacties weer tegemoet!
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU
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‘Bereikbaarheid centrum is voor De Kwakel van vitaal belang’
Stevige wortels
Poelwijk weet waarover hij
het heeft. Hij woont, onder-

“De Boterdijk, de Noorddammerweg en de Drechtdijk
zijn voor De Kwakel wat de

“We moeten de eigen identiteit
van het dorp koesteren”

Raadslid Charles Poelwijk van de VVD

“Zo’n karakteristiek stuk van De Kwakel,
dat mogen we niet zomaar verloren laten
gaan.” Raadslid Charles Poelwijk neemt
ons mee naar de Boterdijk, die afgesloten
dreigt te worden voor doorgaand verkeer.
“Op dit moment hebben
we gelukkig nog een mooi
dorpscentrum. Het zou
zonde zijn als dat verdwijnt.”
Aan het woord is Charles
Poelwijk. Het VVD-raadslid
loopt langs de Boterdijk,
een weg die een prominente
plaats inneemt in het
Verkeersstructuurplan
De Kwakel, dat in ontwikkeling is.

Luw gebied
Poelwijk: “Zoals de plannen
nu zijn, wordt de Boterdijk
afgesloten en wordt het
centrum van De Kwakel een
zogeheten luw gebied”. Geen
goed plan, meent het raadslid.
Hij zou het verkeersplan
graag nog willen wijzigen.
“Het is belangrijk dat het
dorpscentrum voor inwoners
en bezoekers bereikbaar blijft.”

broken door korte tussenpauzen, al zo’n twintig jaar
in De Kwakel. Poelwijk: “Mijn
vrouw en ik hebben hier beide
een bedrijf, onze kinderen
gaan in het dorp naar school,
we hebben hier onze vrienden
en we zijn actief in het rijke
verenigingsleven.”
Vitaal belang
Poelwijk acht de bereikbaarheid van het centrum van
vitaal belang voor De Kwakel.
“Dat geldt in economische
zin voor de ondernemers,
maar in sociaal opzicht
zeker ook voor de gemeenschap. Neem het dorpshuis:
je wilt dat mensen daar
eenvoudig kunnen komen.”
Eigen identiteit
We lopen nog een stukje
langs de Boterdijk. Poelwijk
kijkt eens om zich heen.

Zijdelweg en de Wiegerbruinlaan zijn voor Uithoorn:
te belangrijk om af te sluiten.”
Hij vervolgt: “De Kwakel
hoort bij Uithoorn, maar
heeft beslist ook een eigen
identiteit. Die moeten we
koesteren, zeker nu met de

nieuwbouw van De Oker het
inwonertal met 20 procent zal
stijgen. Ook deze nieuwe mensen moeten zich betrokken
kunnen voelen bij het dorp.”
Mogelijkheden
Poelwijk verwacht daarom
dat het gemeentebestuur nog
eens naar de plannen kijkt.
“Als we de Boterdijk afsluiten,
knijpen we het hart van De
Kwakel af. Als het aan mij ligt,
spannen we ons in voor een
andere route. Daar zijn absoluut mogelijkheden voor.”

Alternatief
Poelwijk is blij dat bij
bewonersbijeenkomsten
al volop wordt gesproken
over een andere invulling
van het Verkeersstructuurplan. “Ik hoop dat we met
hulp van de bewoners tot
een goed alternatief komen.
Al was het maar om de
Boterdijk vitaal te houden.
Zo’n karakteristiek
stuk van De Kwakel, dat
mogen we niet verloren
laten gaan.”

Gemeentelijk communicatiebeleid op de agenda
Hoe zorg je als gemeente dat je
je inwoners bereikt met nuttige
en concrete informatie? Het
college van b en w wilde de
mening van de raad over
zijn communicatienota. Daarin
staat wat de gemeente de
komende jaren doet om de
informatievoorziening naar
de inwoners en de medewerkers te verbeteren. Zij moeten
het gevoel hebben juist geïnformeerd te worden en moeten
zich betrokken voelen bij
besluiten die de gemeente

neemt. Want niet duidelijk
is op welke momenten en op
welke manier burgers invloed
kunnen uitoefenen op de
besluitvorming en hoe zij
zelf initiatieven kunnen
nemen om zaken die ze
belangrijk vinden, te verbeteren. Hoewel burgemeester
Oudshoorn aangaf dat het om
een kaderstellende nota gaat,
vonden de raadsleden de nota
iets te algemeen. Zo vroeg
Jordy Keimes van het CDA
zich af wat nu gedaan wordt,
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Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

en met welk budget. Ook waren er vragen over het in de
nota voorgestelde intensievere gebruik van sociale media
zoals Twitter en Facebook.
Zowel Els Gasseling van de
PvdA als Robert Timmers van
Gemeentebelangen vroegen
zich af of dat niet ten koste
gaat van de informatieavonden.
Burgemeester Oudshoorn
zei dat het geen keuze is
tussen traditionele kanalen
en nieuwe media, maar dat
ze elkaar juist aanvullen.

RAADSAGENDA
Datum: 29 maart 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.45 uur

3

Integraal veiligheidsbeleid 20.00 uur

4

Nota communicatiebeleid 21.00 uur

5

Beroep bestemmingsplan Zijdelwaard
21.30 uur

6

Openbaar subsidieregister, motie DUS!
22.00 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 12 april 2012.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

Winkelcentrum Zijdelwaard in teken
van verantwoord bewegen
Gratis voet- en loopanalyse door Intersport Duo
Uithoorn - De intrede van de lente geeft bij veel mensen een
‘kick’ in de omschakeling van de winter naar het voorjaar. Zeker
als het mooi zonnig weer is. Dan krijgt men weer zin om allerlei buitenactiviteiten te gaan ondernemen, zoals bewegen en
sporten buiten de deur zonder dat je naar de sportschool hoeft.
Met name wandelen en hardlopen, maar ook de tennissport –
waarvan de competities nu ook van start gaan - zijn bij uitstek
goede bewegingvormen die door jong en oud kunnen worden
beoefend.
Zij hebben een positief effect op de gezondheid en het dagelijks
functioneren. Je kunt met deze sporten een prima conditie opbouwen. Behalve de positieve aspecten voor lichaam en geest brengen
deze sporten – vooral het hardlopen - ook vaak een behoorlijke belasting van spieren, pezen en gewrichten met zich mee. En dus kans
op blessures. Joggen, loop- en wandelsporten (Lange afstanden zoals de Vierdaagse) dienen daarom op een verantwoorde manier te
worden beoefend. In het kader van meer en verantwoord bewegen
organiseert winkelcentrum Zijdelwaard op zaterdag 31 maart a.s.
een thema-actie met als onderwerp ‘Sportief’. Een eerste thema in
een reeks andere die dit voorjaar nog zullen volgen.

Fit for Feet test

vrijblijvend de ‘Fit for Feet test’ ondergaan. Een uitgebreide voeten loopanalyse om te bepalen welk type voeten u hebt en hoe
u die tijdens het lopen ‘afwikkelt’. Niet iedereen heeft een voettype dat resulteert in een perfecte voetafwikkeling. Voorts wordt
bekeken hoe de voeten bij bijvoorbeeld hardlopen na een afzet
weer op de grond belanden en de klap van het lichaam opvangen. Spieren, pezen en gewrichten krijgen daarbij liefst 3 tot 5
keer het lichaamsgewicht te verduren! Een behoorlijke belasting
dus. Met name bij hardlopen worden spieren en gewrichten bij
elke stap op precies dezelfde wijze belast. De Fit for Feet scan
vertaalt deze effecten via een totaalprogramma in het juiste
type sportschoen dat u nodig hebt om uw sport verantwoord
en zonder blessures te kunnen uitoefenen. De juiste schoen,
afgestemd op uw type voeten en natuurlijk in de juiste maat,
voorkomt overbelasting van uw gewrichten, pezen en spieren.
Belangrijk naarmate u ouder wordt! Al met al een uniek en gratis
sportschoenadvies.
Hoe weet je na een Footscan nu welke sportschoen specifiek
op jouw gebruik is afgestemd? Dat geven in één oogopslag de
kleuricoontjes weer die bij elk type schoen staan aangegeven.
Zij zijn de dragers van de functies die bij dat type schoen behoren. Vanzelfsprekend zijn er schoenen voor dames, heren en
junioren. Hetzelfde is van toepassing op schoenen die bij tennis
worden gedragen. Die hebben weer andere eigenschappen dan
‘loopschoenen’.

Intersport Duo, gevestigd aan de Zijdelrij en onderdeel van winkelcentrum Zijdelwaard, haakt hierop in. In de hal van het winkelcentrum, naast de hoofdingang, wordt door de sportzaak een ‘Footscan’
apparaat geplaatst. Wandelaars, joggers en hardlopers, jong en oud, Actie sportief
of degenen die erover denken een van beide sporten te gaan doen, “Wij doen deze actie in samenwerking met de winkeliersverenikunnen hier met hulp van Intersport medewerkers geheel gratis en ging. Voor deze winkelactie trekken wij dit keer de kar en hopen
dat meerdere winkeliers er aan mee doen. Bijvoorbeeld met
gezonde voeding en drinken, wellness en lichaamsverzorging, informatie over sporten en bewegen, drogisterijartikelen en dergelijke.
Kortom, met producten en artikelen die gelieerd zijn aan sportief bewegen. Dat kunnen dus meer activiteiten zijn dan alleen maar hardlopen, wandelen en tennissen. Het geldt voor elke vorm van sport.
Zelf hebben wij een omvangrijke collectie sportkleding, schoenen,
uitrusting voor allerlei sporten en toebehoren in huis. Zeker waar het
de hardloop- en wandelschoenen betreft kunnen we nagenoeg alles
leveren voor elk type voet. Maar ook leuke bijbehorende sportkleding voor elk tijdstip van de dag en weersgesteldheid. De nieuwe
voorjaarscollecties zijn binnen en die is heel kleurrijk en fris om te
zien en te dragen,” licht bedrijfsleider Intersport Duo Mathijs van
Berkel toe. “De actie Fit for Feet heeft Intersport Duo gekoppeld aan
een ‘Running 10-daagse’ waarbij men tot en met zaterdag 7 april 15
procent korting krijgt op hardloopschoenen uit de totale collectie.”

tennissport. KNLTB leden krijgen daarbij op vertoon van hun nieuwe ledenpas 2012 10 procent extra korting op aanbiedingen van
de totale tenniscollectie. Dat geldt overigens bij alle Intersport Duo
vestigingen. Voorts heeft men ook een pracht collectie in huis voor
Casual, Fitness en Outdoor activiteiten in de vorm van schoenen en
leuke kleurrijke kleding. Voor jong en oud. “Wij hebben 800 vierkante meter showroom ingericht voor diverse sporten. Het is beslist de
moeite waard om eens bij ons de trap op te lopen naar boven, heel
gezond trouwens dat stukje bewegen. Maar wie daar moeite mee
heeft kan de lift ernaast nemen. Wie sport in welke vorm dan ook,
vindt er beslist iets moois voor een nieuwe outfit of een deel daarvan. Wij ontvangen en adviseren u graag.”
Aldus een enthousiaste Martijn van Berkel die tot slot nog even inhaakt op de renovatieplannen van het winkelcentrum die volgende
jaar gerealiseerd gaan worden. Daarbij wordt de vestiging van de
sportzaak vast onderdeel van het winkelcentrum en wordt de Zijdelrij een overdekte ‘winkelgalerij’. Maar hoe het allemaal gaat worden
KNLTB-actie
Daarnaast heeft Intersport Duo samen met de KNLTB een actie om wordt later pas duidelijk. Voorlopig moet u nog even van ‘buiten
gezamenlijk jeugd en volwassenen enthousiast te maken voor de naar binnen (boven)’ en omgekeerd.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Toekomst Boterdijk–Vuurlijn
voor velen nog niet duidelijk
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Op woensdag 21 maart was het een drukte van jewelste in het dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan
in De Kwakel. Reden hiervoor was een informatieavond over de toekomst van het gebied tussen de
Boterdijk en de Vuurlijn.
In samenwerking met bewoners, geïnteresseerden
en ondernemers werd opnieuw gesproken over de
invulling van het gebied in vervolg op eerdere bijeenkomsten. Eerder waren al duidelijk contouren
zichtbaar wat niet mocht vanwege wetgeving of
niet wenselijk was vanwege de structuurvisie die
de gemeenteraad had vastgesteld.
Er bleven genoeg mogelijkheden over en onder
leiding van een ingehuurd bureau werden de diverse varianten besproken. Het was allemaal terug te voeren op de thema’s natuur, recreatie en
tuinen waarbij (zeer beperkte) bebouwing niet onmogelijk werd geacht. Deze varianten zouden dan
alleen of in combinatie met elkaar kunnen worden
toegepast. Het eerste was niet echt reëel, aangezien er een grote diversiteit aan eigendommen en
belangen mee gemoeid is, maar met name de resultaten van wat gebeurt er als we bepaalde dingen willen in het gebied, was een interessante.
Met deze varianten in gedachte werd daarom
een 12-tal vragen gesteld wat men met het gebied wil. Deze vragen konden in een intensiteit op
een schaal van 1 tot 5 beantwoord worden, waarbij
elke bewoner een aantal stickers kreeg die hij/zij
naar voorkeur kon plakken op de foto’s. Bijvoorbeeld compleet toegankelijk voor iedereen of een
beperkte toegankelijkheid.
Het was de bedoeling van de avond om met elkaar
af te spreken hoe het gebied er in grote lijnen uit
gaat zien en met name hoe de toegankelijkheid te
regelen. Het interessante van de avond was dat als
er een keuze voor de ene variant gemaakt wordt er
een aantal ‘gevolgen’ op tafel kwam. Wil men bijvoorbeeld recreatie dan zal parkeren een item zijn
waar een oplossing voor bedacht moet worden.
Al met al een hele zit voor de tientallen Kwakelaars. Sommigen haakten af bij de pauze, anderen
gingen tijdens het tweede gedeelte al naar huis.
Jammer, maar de reden was overduidelijk.
De presentatie was niet alleen erg lang, maar voor
een heleboel aanwezigen op een te hoog abstractieniveau. Dat bleek ook uit de vragen die men
had. Met name het idee, dat de bewoners misschien wel wat willen, maar de ‘gemeente’ toch
doet wat zij wil, vatte post en dit was niet geheel
terecht.
Aan het einde van de presentatie probeerde wethouder Verheijen nog wel even de zaak recht te
zetten door uit te leggen dat niet de indruk moest

worden gewekt dat bestaande activiteiten op last
van de gemeente gestopt zouden gaan worden.
Als men een kwekerij wil voortzetten gebeurt dit
ook. Vragen en antwoorden over het voortbestaan
van volkstuintjes waren niet duidelijk. Het kan wel
maar mogelijk dat er meer regels worden gesteld
en dit verhoogde de duidelijkheid niet. Ook legde de wethouder uit dat ook hier de ‘ruimte voor
ruimteregeling’ mogelijk toegepast kan worden.
Het kwaad was al geschied. Veel bewoners waren
al vertrokken en de wethouder beloofde zijn best
te doen om de achtergebleven info alsnog naar de
bewoners te krijgen.
Wij vinden als Gemeentebelangen dat het project
en haar aanpak op zichzelf niet verkeerd zijn.
Het communiceren met belanghebbenden is echter een zaak die zware verbetering behoeft. De
presentatie was op een veel te hoog abstractieniveau waardoor een gedeelte van de Kwakelse bewoners (letterlijk) afhaakte.
Punt één bij communicatie is de vraag: welke
boodschap wil ik overbrengen. De volgende is hoe
verplaats ik me in de toehoorders zodat ik dat op
een efficiënte manier kan doen. Beide zijn afgelopen woensdag onvoldoende in de voorbereiding
betrokken.
Toevallig staat aanstaande donderdag de nota
communicatiebeleid op de agenda van de raad.
Hierin wordt voorgesteld dat het ‘ophalen van informatie op de vrije avond’ niet meer van deze
tijd is. Wij denken dat afgelopen woensdag een
schoolvoorbeeld is:
Dat mensen wel degelijk bereid zijn info ‘op te halen op hun vrije avond’
Als deze info enkel op elektronisch manier beschikbaar was gesteld het leed waarschijnlijk niet
te overzien zou zijn geweest.
Gemeentebelangen zal er dan ook op toezien en
zich inzetten dat we niet zonder meer alleen maar
uitgaan van het 24/7 beschikbaar maken van info. Het op een juiste manier communiceren met de
bewoners is een gave die je beheerst of niet.
Wilt u ook meedenken over onze standpunten over
voorstellen van het College van B&W, dan kunt u
zich aanmelden bij het fractiesecretariaat van Gemeentebelangen: herman.bezuijen@hetnet.nl
Namens de fractie van Gemeentebelangen:
Klaas Bijlsma
Sjaak Verhaar
Robert Timmers
Herman Bezuijen

Toneelgroep Maskerade speelt vol overtuiging:

De Knecht van Twee Meesters
Uithoorn - Toneelgroep Maskerade brengt de klassieke komedie van
Carlo Goldoni op een hippe, jonge
manier en in een modern jasje. Er
wordt gespeeld in het Alkwin Theater. Ditmaal ‘ouderwets’ op het podium, alwaar aan het begin de rode
doeken nog netjes dichtzitten. Het
publiek reageert dan ook wat lacherig als de gordijnen openschuiven en het toneel gevuld blijkt te
zijn met ...niets! Ze vallen midden
in de huwelijksaankondiging en
het bijbehorende feestje van Claudio en zijn Sylvia. Claudio was voorbestemd om te trouwen met Beatrice, maar men heeft vernomen dat zij
is overleden na een bloederig duel met de geliefde van haar broer.
Federico (de broer van Beatrice) is
echter in vrouwenkleren aangekomen (geloofwaardige travestierol
van Jasper Buffing)en probeert uit
naam van zijn zus alsnog het huwelijk voor elkaar te krijgen omdat
dit financieel erg handig is. Hij weet
niet dat zijn geliefde Florinda (Margriet Slurink) inmiddels ook is gearriveerd in Venetië.
Langzaam
Het spel komt wat langzaam op
gang maar gaandeweg de eerste
helft komt er langzaam maar zeker ritme in het stuk, dat zo nodig is
voor een komedie. Sceneovergangen worden ondersteund met heftige muzikale nummers van bijvoorbeeld Skunk Anansie en Anouk.
Door middel van het verplaatsen
van twee toneeldeuren (door komisch duo Theo Baas en Leon Pothuizen) ontstaat er steeds een andere locatie. Er zitten pareltjes van
komedie in dit stuk. Opvallend is
de perfecte mime van Truffaldina
(Orfee Goedkoop). Want wanneer
zij het diner regelt bij beide meesters, gaat zij proeven van het eten,
ze heeft immers al de hele tijd op
voedsel staan wachten. Ondanks de

lege schalen en bakjes weet zij het
publiek compleet te overtuigen van
de aanwezigheid van heerlijke gehaktballetjes, de hete soep en de
verrukkelijke pudding. Je ruikt het
bijna...
Modern
Ook de scene waarin Sylvia (Sabine van Keulen) duelleert om haar
Claudio (Joost Wagenmaker) met
behulp van een ‘zwaardvecht-app’
op hun smartphones is een moderne vondst die mede daardoor werkt
op de lachspieren. Pantalone (Nico Tijsterman als onverwacht komisch talent), de vader van Claudio, heeft de grootste moeite om de
woedende moeder van Sylvia (Erna
van Lent) en Sylvia zelf van het lijf
te houden, na het verbreken van de
huwelijksbelofte. Er wordt met Latijn en met grof taalgebruik gesmeten en dat levert regelmatig lachsalvo’s en ooh’s en aah’s uit de zaal op.
De kamerheer (Ronnie Bauer) heeft
ondertussen een oogje op Truffaldi-

na. Na een hilarische scene waarin
Truffaldina hem verleidt op de klanken van ‘Moi, non plus’ besluit hij
ook te willen trouwen. Maskerade
blijkt komedie, dat vaak wordt onderschat en afgedaan als makkelijk, zeer goed aan te kunnen. Zelfs
de dragers en toneelmeisjes (Esther
Meijer en Natalie Bakker) spelen vol
overtuiging mee op ritme. Regisseur
Pitt de Grooth zorgde voor een gewaagde verandering in de rolverdeling van dit stuk. Alle rollen zijn namelijk gewisseld. De vrouwen zijn
mannen en de mannen zijn vrouwen. Geloofwaardig voor diegenen
die het stuk niet kennen en erg verrassend voor diegenen die het wél
kennen. Het publiek reageert zeer
enthousiast op de voorstelling en
op zaterdag is de zaal wederom volledig uitverkocht.
U kunt Toneelgroep Maskerade volgen via www.toneelgroepmaskerade .nl of vind deze toneelgroep op
Facebook.

2012 Begrafenis Vereniging St. Godefridus 65 jaar (1947- 2012) Bestuur & (oud) dragers

R.K. Begrafenisvereniging Sint
Godefridus 65 jaar (1947-2012)
De Kwakel - De Kwakel mag trots
zijn op St. Godefridus. Begrafenisverenigingen zijn er bijna niet meer,
hun plaats is ingenomen door commerciële ondernemingen. Dat een
initiatief van Goof Voorn kon uitgroeien tot zo een grote club men-

sen, die zich belangeloos inzetten
om hun medebewoners de laatste
eer te bewijzen.
Op zondag 18 maart was een kerkdienst voor deze vereniging. Na deze dienst was er een hapje en een
drankje in het dorpshuis De Qua-

kel om het feest voor alle vrijwilligers af te sluiten. Alle Kwakelaars
bedanken de Begrafenis Vereniging
St. Godefridus voor hun jarenlange
grote inzet.
Godefridus Voorn zal trots zijn boven op een wolk!

’Bomen over bomen’

Presentatie van boekje en lezing over
bomen in De Ronde Venen en Uithoorn
Regio - De indrukwekkende plataan voor het oude gemeentehuis van Wilnis kennen velen van u
waarschijnlijk wel. Maar hoe zit dat
met de andere ’gewone’ bomen in
onze gemeentes? Om mensen bekend te maken met de bomen in
hun directe omgeving heeft een
aantal leden van het IVN het initiatief genomen om een boekje te maken over bomen in de dorpskernen
van De Ronde Venen en Uithoorn.
Met de informatie in het boekje,
dat voorzien is van prachtige foto’s, leert u 32 bomen uit uw directe
omgeving herkennen. Om u te hel-

pen bij uw ontdekkingstocht zijn er
wandelingen opgenomen door Abcoude, Mijdrecht, Uithoorn, Vinkeveen en Wilnis. Op dinsdagavond
3 april wordt het boekje gepresenteerd. Het programma begint met
een algemene presentatie over bomen. Aansluitend krijgen de burgemeesters van De Ronde Venen
en Uithoorn een eerste exemplaar
overhandigd. Na de pauze wordt
een aantal bomen uit het boekje
nader onder de loep genomen. De
presentatie wordt gehouden door
Chiel Bakkeren, IVN-natuurgids en
medeauteur van het boekje en vindt

plaats in het NME-centrum De
Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis, om 20.00 uur. De
toegang is gratis; in de pauze kunt
u het boekje aanschaffen voor 7,50.
Bij de lezing hoort uiteraard een bomenwandeling, in Wilnis, die plaatsvindt op zaterdagochtend 7 april
van 10.00 tot 12.00 uur vanaf het
NME centrum met de auteurs van
het boekje als gids.Verkoopadressen kunt u vinden op www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.
Voor meer info: kunt u via de e-mail
contact opnemen met Chiel Bakkeren: chiel.bakkeren@planet.nl .

Chevrolet Volt verkozen tot
‘Auto van het Jaar 2012’
Regio - De Chevrolet Volt heeft op 5
maart de onderscheiding “Auto van
het Jaar 2012” in de wacht gesleept.
Door de zege toe te kennen aan de
revolutionaire elektrische Volt en
Opel Ampera, bracht de jury van
59 vooraanstaande autojournalisten uit 23 Europese landen hulde
aan de innovatie van General Motors. De Chevrolet Volt was de onbetwiste winnaar met 330 punten,
een ruime voorsprong ten opzichte van nummer twee, de Volkswagen Up (281), en nummer drie, de
Ford Focus (256). Uit de zeven COTY-finalisten werd de Volt uitgeroepen tot de winnaar. In eerste instantie werden 35 recent geïntroduceerde auto’s ingeschreven voor de verkiezing. De selectiecriteria van de
jury waren gebaseerd op kenmerken als design, comfort, prestaties
en vooral innovatieve technologieën
en efficiëntie, gebieden waarop de
Volt uitblinkt. De Volt heeft heel wat
internationale prijzen gewonnen,
waaronder de ‘World Green Car of
the Year 2011’ en de ‘North American Car of the Year 2011’ awards. In
Europa zijn ook diverse onderscheidingen ontvangen voor de veiligheid
zoals de maximumscore van 5 sterren door EuroNCAP. De Volt is de

eerste elektrisch aangedreven auto
met een actieradius van meer dan
500 kilometer.
De elektromotor van 150 pk wordt
aangedreven door een lithium-ionaccu van 16 kWh. Afhankelijk van
de rijstijl en het wegdek, kan met
de accu een afstand tot 80 kilometer worden afgelegd, volledig emissievrij. De wielen van de auto worden altijd elektrisch aangedreven.
In de range-extender-modus, die

geactiveerd wordt wanneer de accu zijn minimale laadtoestand bereikt, drijft de benzinemotor een generator aan die de elektrische aandrijving voedt. Dit zorgt voor de uitgebreide actieradius van meer dan
500 kilometer. De Chevrolet Volt
staat vanaf nu in de showroom
van geselecteerde Chevrolet dealers waaronder Van Kouwen in Amsterdam. Meer informatie vindt u op
www.vankouwen.nl.

Stichting AED Uithoorn
gaat binnenkort van start
Uithoorn - Enkele weken geleden
is de stichting AED Uithoorn opgericht. Doel van de stichting is om
met ongeveer 50 vrijwilligers actief
uit te gaan rukken op reanimatiemeldingen binnen Uithoorn.

Op de foto overhandigt Willo Schaaij
van Zorg en Zekerheid een cheque
aan Michiel van Hoek, voorzitter van
de stichting AED Uithoorn.

De aanrijtijden van de ambulances
zijn binnen de norm van 15 minuten. Bij reanimatiemeldingen moet
er echter binnen 6 minuten gestart
zijn om de patiënt een kans te geven te overleven.
Het opstarten van zo’n project kost
geld. Het bestuur heeft diverse subsidieverzoeken inmiddels ingediend. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid onderschrijft de doelstelling
van de stichting volledig en wil dit

graag ondersteunen met een financiële bijdrage voor de aanschaf van
life sets. Deze sets zijn nodig voor
de persoonlijke hygiëne en veiligheid van de deelnemers tijdens reanimaties.
De verwachting is dat de voorbereidingen van de stichting rond 1 mei
zijn afgerond. Initiatieven zoals van
Zorg en Zekerheid zijn daarbij van
essentiële waarde om de doelstelling van de stichting te realiseren.
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Uithoorn - Eind maart vindt op RKSG Thamen altijd
de Thamen Talenten Tank plaats. Het open podium
voor leerlingen, waarbij zij mogen laten zien welke
talenten zij hebben die niet te maken hebben met
leren, toetsen, huiswerk en andere schoolzaken.
Afgelopen vrijdagavond was het dan zo ver! Het was
tijd voor alweer de vijfde TTT! Meer dan 30 leerlingen stonden zenuwachtig in de coulissen. Make-up
goed, rokje recht, haar in de krul… Nog zo’n 15 leer-

lingen waren druk in de weer met de kaartverkoop,
decorstukken klaarzetten en natuurlijk het Licht
& Geluid. Om acht uur openden de presentatoren
Frank de Boer en Nienke van Dijk het twee uur durende spektakel. Nienke was zelf één van de artiesten op de allereerste TTT, heel bijzonder! Al gauw
had het duo de lachers op hun hand. De acts werden vlot aan elkaar gepraat. Ook toen plotseling het
pedaal van de piano stuk ging, raakte het stel niet
van slag, maar wist de tijd goed op te vullen.

De acts waren heel afwisselend: natuurlijk werd er
veel gezongen en gedanst, maar er waren ook instrumentalisten en er was een minimusical geschreven door een paar tweedeklassers. Iedereen werd
uiteraard zoals altijd weer bedankt met een paashaas. Nadat alle medewerkers in het zonnetje werden gezet, ging de bar weer open. De opbrengst
hiervan en het entree gaat linea recta naar de grote actie die Thamen dit jaar houdt: €20.000 bij elkaar
krijgen voor Alpe d’HuZes.

★ Thamen Talenten Tank ★ Thamen Talenten Tank ★ Thamen Talenten Tank ★
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BoUWpUt aqUaDUct amStelHoeK DRoog

amstelhoek - met de echte bouw van het aquaduct is
een begin gemaakt. Kort geleden is het eerste deel van
de tunneltoegang na storting en uitharding van het
onderwaterbeton voor de ruwe vloer droog gepompt.
aangezien men dit ook een beetje als een nieuwe fase
in de omlegging van de N201 zag, kregen wij van het
projectbureau N201 een uitnodiging om als eerste van
de media de bouwkuip te mogen betreden. Het was voor
ons bovendien een ervaring om als ‘eerste bewoners van
De Ronde Venen’ voet op de bodem te zetten van dit
voor de regio zo belangrijke project.

Het eerste stuk van de betonnen werkvloer van
de tunnelingang met een dikte van meer dan
een meter ligt op een diepte van 14,5 meter beneden NAP. Vorig jaar waren de damwanden in
de Amstel en de naastliggende grond geheid
en was daartussen een sleuf grond uitgegraven. Vervolgens zijn met een buiten damwand
geplaatste hei-installatie in de toen nog onder
water staande bouwput tientallen betonnen funderingspalen op de juiste locatie zo’n 13 meter
in de grond geheid. Daarna is de bodem bedekt
met een grindlaag. Na storting en uitharding van
het onderwaterbeton is het grondwater uit de
bouwkuip gepompt waarna constructeurs met
het echte bouwwerk konden beginnen. Dat bestaat onder meer uit het dichtlassen van de aansluitingen van de damwanden, het egaliseren van
het onderwaterbeton, het aanbrengen van een
wapening voor de eigenlijke constructievloer die
een dikte krijgt van ongeveer 70 cm en het maken
van betonelementen. Daarmee worden de toerit
naar het aquaduct en het ruim 130 meter lange
tunneldeel zelf opgebouwd. In een later stadium
wordt tevens de voorziening voor de noodkering
gebouwd. Die komt aan de Rondeveense kant.
Maar daar is nu nog niets van te zien.
Het roestbruin gekleurde stalen frame, bestaande
uit damwanden, afstandshouders, verstevigingsbuizen en trekstangen – om opdrijven van de
tunnel door de opwaartse druk van het grondwater te voorkomen – vormen nog slechts het model zoals dit eerste stuk aquaduct er ruwweg uit
komt te zien. Het zal nog wel de nodige maanden
duren alvorens het echt op een tunnel gaat lijken.
Dat gebeurt pas als de betonnen bekleding in de
toerit en het tunnelgedeelte is aangebracht met
het dak. En dan nog vormt het slechts de helft van
de tunnel die midden in de Amstel aan het einde
is afgesloten met een stalen damwand. Totdat het
andere deel vanaf de Uithoornse kant erop wordt
aangesloten.
Knap werk
“Het storten van het onderwaterbeton hebben ze
knap gedaan. Het loopt met vrijwel de juiste hellinghoek naar het tunneldeel af. Ook de onderlinge hoogte van de betonnen heipalen is nagenoeg
gelijk. Terwijl dat onder water is gebeurd. Die
palen worden nog ingekort, maar er komt eerst
een constructievloer in met een hoogte van zo’n
70 centimeter met daarop nog 7 centimeter voor

de rijbaan,” wijst toezichthouder voor het project
Cor Voorberg op een paal aan. “De doorrijhoogte
in de tunnel wordt 4,75 meter hij wordt 10 meter
breed, verdeeld over twee rijstroken. De wanden
van de bouwput lijken nu veel hoger. Dat klopt,
want we moeten het water van de Amstel buiten
houden en dat zit maar een halve meter van de
bovenste rand af. Er lekt wat water naar binnen
daarom liggen er op de vloer diepe plassen. Helemaal in het tunneldeel dat in de Amstel steekt.
Later als de betonnen wanden en het dak klaar
zijn en in hun geheel als het ware een sterke betonnen doos vormen, worden de damwanden tot
op de juiste lengte afgekort en de dwarsbuizen
verwijderd. Maar eerst moet de vloer in de tunnel de waterkelder overkluizen. Dat is het diepere
deel wat je nu nog beneden aan het einde van de
vloer ziet. Het ligt bij de ingang van de eigenlijke
tunnel. In die kelder wordt regenwater opgevangen dat de tunnel in stroomt en wat met behulp
van pompen er uit wordt verwijderd,” aldus Cor.
Als dit deel in de betonbouw gereed is wordt de
kering in de Amstel aan deze kant weggehaald en
verplaatst naar de andere zijde. Het scheepvaartverkeer wordt dan over de Utrechtse kant van
de rivier geleid. Aan de Uithoornse kant, op de
kruising met de Amsteldijk Zuid en de Hollandse
dijk, wordt vervolgens op dezelfde manier de tunnelbouw ter hand genomen. De werkzaamheden
zijn daar al in volle gang. Daarbij wordt een andere bouwtechniek toegepast dan waar die eerst
met kanteldijken zou worden uitgevoerd. Dat is
nu niet meer aan de orde. In de Amstel ziet men
nu nog de damwanden boven water uitsteken.
Zodra een deel van de tunnelbuis gereed en
dicht is, worden die onder water tot net boven de
dakrand van de tunnel afgesneden. Dan kunnen
schepen weer vrijelijk door de Amstel varen. De
maximale vaardiepte is ongeveer 3,65 meter. Het
aquaduct wordt in principe op dezelfde manier
gebouwd als de Waterwolftunnel onder de Ringvaart bij de Oude Meer.
Het ligt in de bedoeling dat het aquaduct eind
2013 door de aannemerscombinatie KWS en
Van Hattem & Blankevoort wordt opgeleverd.
Het duurt dus nog wel even voordat het verkeer van en naar De Ronde Venen er gebruik
van kan maken. De artist impression toont
(van de Uithoornse kant af) hoe het er allemaal gaat uitzien.

2e katern
John Beets zorgt voor
biljartspektakel in De Schans
Regio - In speelweek 29 viel er
te genieten van prachtige biljartsport in het vernieuwde Eetcafé
De Schans. John Beets en Kees de
Bruijn zorgden voor een waar spektakelstuk op het groene laken. John
Beets scoorde 120 caramboles in
11 beurten en zorgde voor de kortste partij van de week. Zijn moyenne was 10,91 en ook de procentueel
hoogste serie was voor John met 39
caramboles = 32.5% van zijjn te maken punten. Kees de Bruijn scoorde
de hoogste serie met 40 caramboles en kwam ondanks het ruime verlies tegen John Beets ook nog met
een gemiddelde van 9,82 uit de bus.
Het blijft in Poule A een spannende

strijd. Deze week is De Kuiper/van
Wijk afgehaakt. In poule B hebben
Bob’s Bar en De Merel/Heerenlux 3
de beste papieren.
Poule A:
Cens 2 verloor nipt met 4-5 van De
Springbok 2. Piet Slingerland zorgde voor het extra punt van de Hoefenaren met een ruime overwinning op Jelte Huizenga. De Kromme Mijdrecht 1 won verrassend met
5-4 van De Merel/Heerenlux 2. John
Oldersma en Anthonie Schuurman
haalden de punten voor De Kromme Mijdrecht 1. De kersverse libre0-3-ster libre kampioen Gijs Rijneveld en medeteamgenoot Frank
Witzand namen de punten mee
naar Vinkeveen. APK Mijdrecht 1
werd met 0-9 “vernietigd” door de
clubgenoten van APK Mijdrecht
4. Willem van der Graaf, Bastiaan
Schoondermark,Sander van Koppen en Laura van der Graaf lieten
hun tegenstanders kansloos. DIO
blijft door een 7-2 zege op De Merel/Heerenlux 1 meedoen voor de 2e
periode-titel. Paul Schuurman, Herman Turkenburg en Eric Brandsteder wonnen voor DIO. Walter van
Kouwen zorgde met een overwinning op Bert Dijkshoorn dat het
feest niet compleet werd voor DIO.
De Paddestoel 2 bezorgde met
7-2 De Kuiper/van Wijk een “koude douche”. Pim de Jager, Robert
Daalhuizen en Arjan Bosman waren een maatje te groot voor de

Wilnissenaren. Jim van Zwieten en
Kees de Zwart maakte er een waar
spektakelstuk van. Jim startte heel
sterk maar zag een “getergde” Kees
steeds dichter bij komen. Na 23
beurten won Kees de partij met één
carambole verschil van Jim.
Poule B:
De Schans was met 7-2 veel te sterk
voor De Springbok 1. John Beets
speelde “de partij van zijn leven” tegen Kees de Bruin. Henk Doornekamp liet in 17 beurten een “ontgoochelde” Hans van Eijk achter.
De Merel/Heerenlux 4 had met 5-4
veel moeite met Stieva Aalsmeer.
Derk Bunders en Bernard Enthoven
namen de punten mee naar Wilnis.
Benno de Rooi en Hans Levy hadden geen clementie met de dames
van Stieva Aalsmeer. Bob’s Bar won
met 5-4 van APK Mijdrecht 3 volgens telefonische opgave. De Merel/Heerenlux 3 bond met 7-2 Cens
1 aan de zegekar. Hans van Eijk, Caty Jansen en Wim Berkelaar hielden de punten in eigen huis. Donny Beets nam twee punten voor
Cens 1 mee. Het komende weekend wordt de finale 4-5-sterklasse libre gespeeld in Recreatiecentrum De Kromme Mijdrecht. Kees
de Bruijn, Hans van Eijk, John Vrielink, Ton Bocxe, Bert Loogman en
Theo Valentijn zullen voor spektakel
zorgen. Zowel zaterdag 31 maart als
zondag 1 april starten de wedstrijden om 11 uur.

Matige streekderby tussen
KDO1 en Ouderkerk
De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag de streekderby tegen Ouderkerk op het programma.
Na drie nederlagen op rij, snakten
de Kwakelaars duidelijk naar een
goed resultaat deze middag. Trainer
Raymond de Jong kon deze middag weer een beroep doen op de
herstelde Jochem Kok, terwijl BartJan van der Jagt en Ferdi Rademakers verhinderd waren. In het eerste kwartier van de wedstrijd voerde KDO duidelijk de boventoon en
kwam na tien minuten spelen verdiend op voorsprong. Uit een corner van Ronnie Oltshoorn, kon aanvoerder Sven Vlasman, na een slimme loopactie, de 1-0 bij de tweede
paal binnenkoppen. In het verloop
van de eerste helft golfde de wedstrijd op en neer, maar gescoord
werd er niet meer. In de 37e minuut
kreeg KDO de mooiste kans van de
wedstrijd. Via Jochem Kok en Ronnie Oltshoorn kwam de bal uiteindelijk terecht voor de voeten van
Joeri Stange. Op onverklaarbare
wijze maaide Joeri half over de bal
heen en ging zijn inzet, vrij de keeper, naast het doel.
Te snel
In het begin van de tweede helft was
snel te zien dat Ouderkerk er na rust
een stapje bovenop deed. KDO ontsnapte in de 50e minuut aan de gelijkmaker, maar in de 55e minuut
was het wel raak voor Ouderkerk.
Ter hoogte van het zestienmetergebied kreeg de Ouderkerkse aanvaller teveel ruimte en kon de bal fraai
in de linkerbovenhoek leggen, 1-1.
Na deze gelijkmaker werd het positiespel aan beide kanten er niet
beter op, zodat zowel KDO als Ouderkerk loerden op het ene kansje
wat wellicht zou komen. KDO bracht
Sjors Kas en Jelle de Jong nog binnen de lijnen om een overwinning
te forceren, maar uiteindelijk werd
er door beide teams niet meer gescoord. Door dit gelijkspel blijft
KDO op de vijfde plaats op de ranglijst staan. Volgende week zondag
speelt het eerste om 14:30 uur uit
de uitwedstrijd tegen Ankaraspor.
De wedstrijd wordt gespeeld op het
sportpark Middenmeer in Amsterdam.
KDO 2
Na de zwaarbevochten 2-1 overwinning van vorige week tegen
Swift, speelde het tweede vandaag een thuiswedstrijd tegen Ouderkerk. De Ouderkerkers bivakkeren in de onderste regionen van
het klassement, terwijl de Kwakelaars nog volop meestrijden om
het kampioensschap in de derde
klasse E. In de eerste helft werd er
aan beide kanten onrustig gevoetbald, waardoor zowel KDO als Ouderkerk amper gevaarlijk kon worden. Na een half uur spelen brak
de wedstrijd open, toen linksbui-

AD6 TEAM DE RONDE VENEN ORGANISEERT:

MET MEDEWERKING VAN
OPTISPORT HEALTH CLUB EEN

SPINNING

MARATHON!

De gehele opbrengst is
bestemd voor Alpe d’HuZes!

ZATERDAG 12 MEI
VAN 12.00-16.00 UUR

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

Met zijn allen maken we er een sportief uitdagende dag van! Bent u erbij?
Waar is de Marathon?
Optisport de Ronde Venen
Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
(bij mooi weer vindt de marathon buiten plaats)

Deze marathon is ook voor niet-leden van Optisport!

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

KIJK OP WWW.AD6TEAMDERONDEVENEN.NL

Uitglijder bij BVK

ten Rick Kruit met een voorzet Elton
Shehu op zijn hoofd wist te bereiken. Elton aarzelde geen moment en
kopte fraai de 1-0 tegen de touwen.
Met deze stand werd ook de rust
bereikt. In de tweede helft eenzelfde spelbeeld, waarbij Ouderkerk in
het eerste kwartier twee goede kansen kreeg om op gelijke hoogte te
komen. Echter hield de verdediging
onder leiding van de goed keepende Kevin ten Brink stand. In de 70e
minuut kwam het tweede tot grote
opluchting op een 2-0 voorsprong,
nadat Elton Shehu Rick Kruit wist te
bedienen. Kruit schoot vervolgens
koelbloedig oog-in-oog met de Ouderkerkse doelman raak. Vijf minuten later was het opnieuw Rick Kruit
die zich liet gelden. Uit een prima
voorzet van Patrick van de Nesse,

kon Rick de 3-0 binnen koppen. Het
verzet van Ouderkerk was nu definitief gebroken, zeker toen Martin
Bax in de 80e minuut op aangeven
van Paul Hogerwerf de 4-0 binnenschoot, wat uiteindelijk ook de eindstand betekende.
Al met al een nuttige overwinning
van het tweede tegen Ouderkerk.
Door de driepunter van de Kwakelaars en het gelijkspel van NFC.
Brommer tegen Buitenveldert, is
KDO één plek gestegen naar de
tweede plaats op de ranglijst. Met
één punt achterstand op AGB en
één punt voorsprong op NFC/Brommer gaat het tweede nog drie zeer
interessante ontmoetingen tegemoet. Te beginnen op zondag 15
april in Aalsmeer tegen RKAV 2.

De Kwakel - Alvorens u deelgenoot te maken van de verrichtingen
op donderdag 22 maart van de diverse paren in de bridge-arena van
Dorpshuis De Quakel dient eerst
een ernstige fout in het verslag van
vorige week rechtgezet te worden.
In dat verslag werd een nieuw koningskoppel in de C lijn aangekondigd en wel het paar Rie BezuijenGerbrand van Nigtevegt, die elkaar
zo goed aanvoelden. Welnu, Riet
voelde zich helemaal niet goed (inmiddels gelukkig weer hersteld, dat
wel) en die was dus ook helemaal
niet van de partij. Haar plaats was
ingenomen door An van der Poel en
dat was dus degene die met Gerbrand de 1e plaats veroverde. Ere
wie ere toekomt, dus bij deze An en
hiermee is deze uitglijder recht gezet. Op de 4e speelavond van de

laatste parencyclus werden de spelers in de A lijn op een flink aantal
spellen met slemmogelijkheden getrakteerd en dat is altijd leuk spelen (als je de punten hebt tenminste, voor de tegenspelers is het minder leuk). Bep Verleun en Ria van
Zuylen bleken het best om te kunnen gaan met de soms bizarre verdelingen, want zij eisten met 65,18%
de hoofdprijs in deze lijn op. Anneke
Karlas en Jaap Verhoef werden met
60,12% 2e en daardoor namen zij
verrassend de koppositie in de totaalstand over van Wim en Rita Ritzen, die een mindere avond hadden.
Trudy Fernhout en Thecla Borggreven scoorden voor de 3e achtereenvolgende keer hoger dan de week
ervoor en hun 56,25% betekende de
3e plaats. Leny en Agnes sloten deze week de rij met een niet overdre-

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 20 maart werd
in de Scheg de derde zitting van de
vierde parencompetitie gespeeld;
met in de A lijn 17 paren en de B
lijn 12 paren.
A lijn: De topscore was voor Tini Geling & Paula Kniep met 61,11% proficiat!; de tweede plaats werd ingenomen door het combipaar An
van der Poel & Renske Visser met
58,33%; de derde positie was voor
Reina Slijkoord & Rita Vromen met
56,94%; op de vierde plaats Geke Ludwig & Margo Zuidema met
50,83%; een gedeelde vijfde plek
was voor de paren Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot en Trudy van
den Assem & Refina Troost beide scoorden precies 50%. B lijn:
Hier was de topscore voor Corinne van der Laan & Anne Tolsma
met 54,17%, de tweede plaats was
voor Ploon Roelofsma & Marja Slinger met 52.92%, op de voet gevolgd
door Inge Dyrbye & Thea Stahl met
52,15%; de vierde positie was voor
Bibeth Koch & Tina Wagenaar met
51,25%, en het combipaar Wil Blansert & Ted Brand eisten de vijfde
plaats op met 50,83%. De competitiestand: A lijn: Aan kop blijven Ge-

ke Ludwig & Margo Zuidema met
het gemiddelde van 56,71; opgestoomd naar plaats 2: Tini Geling &
Paula Kniep met 54,52; 3: Nel Bakker & An van der Poel met 53,19 (
met denk ik, dank aan Renske); 4:
Reina Slijkoord & Rita Vromen met
52,49 ( de dip van vorige week is
hierbij weer gecorrigeerd); 5: Trudy
van den Assem & Refina van Meijgaarden met 52,38. B Lijn: Ook hier
blijven An van Schaick & Lea Wit
aan kop met het gemiddelde van
54,31; 2: Eugenie Rasquin & Riet
Willemse toonden hun ware klasse
en handhaven deze plek met 53,87;
3: Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit houden ook standvastig deze
plaats met 53,68; 4: Ploon Roelofsma & Marja Slinger veroveren deze plaats met 51,81; 5: met een bijzonder gering verschil, Inge Dyrbye
& Thea Stahl met 51,74.
We hebben nu de helft van deze
competitieronde erop zitten dus er
is nog van alles mogelijk. Voor inlichtingen betreffende Hartenvrouw
kunt u contact opnemen met het
secretariaat: Mieneke Jongsma tel:
0297-565756 of wjongsma1@hotmail.com.

ven hoog percentage. Onderin lijkt
voor 3 paren handhaving in de A
lijn, met nog 2 ronden voor de boeg,
nu al een utopie, maar voor de 4e
degradatieplaats komen nog wel 6
paren in aanmerking. In de B lijn lieten Truus en Piet Langelaan zien dat
zij niet voor niets bovenaan staan
in de totaalstand, want ook deze
avond werden zij 1e met 60,42%,
waardoor zij hun leidende positie
uiteraard allen maar versterkten.
Zij zullen dus flink ‘hun best moeten doen’ om promotie naar de A lijn
te ontlopen(!) want zij staan gemiddeld al 3,5% voor op nummer 2. Ria
Broers en Loes Schijf deden goede zaken voor het algemeen klassement door deze avond 2e te worden
met 58,33%. Het erepodium werd
gecompleteerd door Riet en Wim
Beijer, die 56,25% lieten optekenen. Gelegenheidspaar Corrie Bartels-Rie Bezuyen (nu dus wel van de
partij!) scoorde bijna 40%, maar dat
weerhield hen er niet van op de 14e
plaats te eindigen in een veld van
14 paren. Van plaats 2 tot plaats 13
in de totaalstand is hier sprake van
een vrij regelmatig verloop in de gemiddelden (van 55,3% naar 48,63%)
maar vervolgens valt er ineens een
gat van 3% naar de 4 laatste plaatsen. De strijd tegen degradatie lijkt
daarmee nu al zo goed als beslecht,
maar in bridge is niets onmogelijk,
dat hebben we in het verleden al
vaak genoeg gezien.
C lijn: In de C lijn was er volgens
wedstrijdleider Cor geen 2e plaats
maar een gedeelde 1e plaats. Zowel gelegenheidspaar Susanne
Ambagtsheer-Huub Kamp als het
al jaren als vast koppel opererende paar Wim Maarschalk-Henk Poll
scoorden 60% rond. Riet Koot en
Wim Schijf eindigen op eerbiedige
afstand als 3e met 54,17%. Het algemeen klassement wordt in deze
lijn aangevoerd door Jannie en Nico Koning. Daarachter staan nog
9 paren (in een lijn van 15 paren)
die meer dan 50% gemiddeld scoren. Het paar dat nu op 9 staat heeft
slechts 2% achterstand op het paar
dat nu op plaats 4 bivakkeert, de
laagste plaats dus in de totaalstand
die uiteindelijk recht op promotie
geeft. Met nog 2 avonden te gaan is
daar dus nog weinig zinnigs te zeggen over de afloop van deze cyclus.
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Projectweek van basisschool de Springschans!
Uithoorn - Basisschool de Springschans heeft elk jaar een “Projectweek”. Tijdens deze week staat een goed doel centraal en
werken de kinderen rondom het thema van dit doel. Dit jaar was
“Kinderdorp Afrika” het goede doel. “Kinderhulp Afrika” is een
hulpverleningsorganisatie die weeskinderen in Uganda helpt. Zij
zorgen voor huisvesting, medische en geestelijke verzorging, lager onderwijs en een middelbare/vakopleiding waarmee ze later
op eigen benen kunnen staan. De watervoorziening, de kerk, de
vakschool en de kliniek staan open voor alle mensen. Zo worden
ook de mensen in de directe omgeving geholpen. Meer informatie is te vinden op: www.kinderdorp-afrika.nl
De kinderen van de Springschans hebben in deze week veel geleerd over Afrika en het leven in Uganda. Elk jaar wordt de Projectweek afgesloten met de jaarlijkse “Projectweekmarkt”. Dit jaar
was de markt op 20 maart en hebben de kinderen erg hun best
gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.
In de hele school vonden allerlei leuke activiteiten plaats zoals schmincken, grabbelen, cake versieren, spelletjes doen, ijsje
eten, etc. Alles voor een klein bedrag en de opbrengst gaat naar
het goede doel.
HULP
Omdat “Kinderhulp Afrika” 25 jaar bestaat kwamen er 25 kinderen
uit het kinderdorp in Uganda naar Nederland. Deze kinderen
kwamen naar de Springschans en openden de Projectweekmarkt
met een overweldigend concert met zang, dans en bongomuziek
op het schoolplein. Ook zijn deze Ugandese kinderen in de klassen geweest om kennis te maken met kinderen in Nederland en
hebben ze lessen bijgewoond. Voor iedereen was het een ervaring om nooit te vergeten! De Ugandese kinderen hebben bongoworkshops gegeven waarbij de kinderen van de Springschans
mochten trommelen op een echte Afrikaanse bongo. Met de hele
school is een bedrag van 1435 euro opgehaald!
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Kickbokstraining voor
dames en heren

Legmeervogels A1 zondag
slaat weer toe

Uithoorn - De ‘Witte Leeuwen’ hebben weer toegeslagen afgelopen
weekend, deze wedstrijd in het witte tenue omdat Velsen ook in Geel
en Blauw speelde. Legmeervogels
A1 begon voortvarend aan de wedstrijd tegen de nummer twee in de
competitie. Het verwachtte een fel
en pressie zettende tegenstander.
Maa…. Legmeervogels nam het
initiatief in de 6e min met een diepe bal op Jessine, deze schoot op
doel en de keeper liet de bal los. Yorick (hun gelegenheidsspits) tikte
de bal goed in, 1-0. Legmeervogels
bleef goed in de organisatie spelen
en nummer twee kwam eraan. Wederom goed doorzettend op de rvleugel van Nout,hij sneedt de bal
in de 16 meter en deze buitenkans
liet Yorick zich niet ontnemen. De
2-0 stond op het bord. Op een enkele redding na kwam Legmeervogels voor de rust niet in gevaar. Man
off the match Sven Kuit. A1 zondag doet weer mee om de 3e periode en de bovenste plaatsen.
Een ongelukkig moment waardoor
Sander zijn enkel verzwikte, ijs en

Mijdrecht - Drie avonden per week
wordt er een kickbokstraining gegeven in Mijdrecht. Een dames- en
een herengroep. Het doel van de
damestraining is het aanleren van
de basistechnieken van het kickboksen maar ook het bieden van
een all-round workout voor iedere vrouw, ongeacht van de conditie,
het eerder beoefend hebben van
(vecht)sporten, de leeftijd of het geslacht. De work-out richt zich daarbij specifiek op de beruchte 3B’s:
buik, billen en benen. In de veiligheid van dames onderling, wordt
keihard aan het kickboksen op zich
getraind, conditie en kracht, maar
ook aan vetverbranding, figuurcorrectie en lenigheid. Het dameskickboksen is een leuke manier om gewicht te verliezen, strakker in je lijf
te zitten, of juist aan te komen.
De heren krijgen deze zelfde training, maar met meer impact, dus
technieken op elkaar trainen in
plaats van op een bokszak. Met
in de toekomst misschien wel een
wedstijd ploeg. Lijkt het je wat om
mee te trainen? Kijk dan op www.
sterkenweerbaar.nl of stuur een
mail naar info@sterkenweerbaar.nl
ijs brachten geen uitkomst, dus vijf
minuten na de hervatting ging het
niet meer. Vince kwam hem vervangen. Ook Guido hield het voor gezien na 60 minuten (net terug van
een blessure), het gaat steeds beter met Guido. Dusan mocht zijn
plaats innemen. Velsen zette aan,
de druk werd opgevoerd en men
ging één op één spelen. Ook nr.
14 van Velsen die als taktisch wapen een ingooi had van ruim 20 meter ver zorgde voor de nodige onrust. Legmeervogels A1 kwam er
niet meer uit en de druk werd nog
verder opgevoerd, je kon wachten
op de tegengoals. Sven Kuit keepte de wedstrijd van zijn leven. Grote klasse!! De ene na de andere redding om zijn doel schoon te houden.
Toch kwamen de 2-1 en de 2-2 op
het bord. De wedstrijd ging over en
weer, dit tot genot van de toeschouwers. Een directe vrije trap belandde
in het doel van Velsen en werd nog
door de scheids afgekeurd. Legmeervogls werd weer gered door de
paal en het was Sven die opnieuw
kordaat ingreep. Een taktische wissel volgde, Jessine mocht gaan rusten en Klaas erin bleek achteraf
een ‘Gouden Ingreep van de Trainer’. Nout ging er weer vandoor op
rechts en gaf een voorzet op maat,
Klaas kopte schitterend de winnende 3-2 binnen. Een spannende wedstrijd met een verdiende winnaar.

Boule Union Thamen

Zomerseizoen petanque
geopend
Uithoorn -Traditioneel openen de
leden van Boule Union Thamen op
de laatste zondag van maart het zomerseizoen petanque. Hoewel Boule Union Thamen de hele winter
ook in de buitenlucht blijft spelen,
zijn de toernooien en competities in
overdekte accommodaties nu achter de rug. 15 april begint de Nationale Competitie en de toernooikalender is dit jaar weer goed gevuld.
Het openingstoernooi van Boule
Union Thamen heeft altijd een thema. Dit jaar was het thema “blik”.
Blik als verpakkingsmiddel, zoals
in de prijzen tot uiting kwam, maar
vooral blik op de ander. Het sociale aspect dat een belangrijk onderdeel is van de petanquesport. Lekker recreatief en sportief bezig zijn
met anderen, waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt in leeftijd,
sekse en ras. De slagzin “Van wedstrijdsport tot sportieve recreatie,
sociale contacten in een sportieve
omgeving” ging ook deze keer weer
volledig op.
Er werd gestreden in alle drie de
speelvormen van het petanque. Gestart werd met een partij tête-à-tête
(één tegen één), gevolgd door een
partij doublette (paren), een partij
tripletten (drietallen) en weer terug
via een doublettenpartij en een tête-à-tête om te komen tot een individuele eindstand. De partijen doubletten en triplette worden steeds
met andere partners gespeeld (geloot).
De entourage werkte ook mee aan
het zomergevoel. De start van de
zomertijd en natuurlijk het heerlijke
zonnetje, dat volop scheen aan de
Vuurlijn in De Kwakel.
Hapje
Met tussendoor een hapje en een
drankje werden in een vriendschappelijke ambiance de partijen gespeeld. Voor sommigen was vijf par-

tijen te veel voor het lichaam en
daarmee werd door de wedstrijdleider rekening gehouden. Deze leden
konden hun deelname beperken tot
drie partijen.
Slechts twee deelnemers bleken in
staat om alle vijf de partijen te winnen en moest het saldo aan vooren tegenpunten de beslissing brengen. Hierin bleek Ina Hoekstra iets
beter gescoord te hebben, dan onze Japanse speler Tomoki Ito. Op de
derde plaats eindigde Ria van Beek
met viermaal winst. Ook de vierde
plaats ging naar een speelster met
viermaal winst. Dat was voormalig
Kwakels kampioen Tiny Rentenaar.
De beste veertien konden een prijsje in natura en natuurlijk verpakt in
blik in ontvangst nemen.
Een geslaagd openingstoernooi en
de leden kijken al weer uit naar het
volgende clubtoernooi dat op tweede Paasdag zal plaatsvinden vanaf
13.00 uur.
De top tien van het
openingstoernooi:
1. Ina Hoekstra
2. Tomoki Ito
3. Ria Jacobs
4. Tiny Rentenaar
5. Tine Siegel
6. Nel Bloemers
7. Alex Smit
8. Eva van Ark
9. Jeroen Stiekema
10. Johan Groot

5
5
4
4
3
3
3
3
3
3

30
28
28
16
23
19
19
10
7
5

Kijk voor meer informatie over Boule Union Thamen en het petanque
(jeu de boules) op www.buthamen.
nl of neem contact op met Henk van
Rekum, 06-12390091.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom op onze clubavonden op dinsdag en donderdag en de clubmiddag op woensdag aan de Vuurlijn bij
het honkbalveld.

Boekenmarkt in R. K. Kerk
Vinkeveen – Op zaterdag 21 april
zal er een boekenmarkt gehouden
worden in de R.K. kerk aan Kerklaan
2. Meer dan duizend tweedehands
boeken, waaronder veel jeugduitgaven en romans, zullen in de kerk uitgestald liggen om voor een schappelijke prijs van eigenaar te wisselen. Ook zullen er eventueel DVD’s
CD’s en LP’s aangeboden worden.
Het is ook nog mogelijk om overtollige boeken en aanverwante artikelen, in goede staat, voor de ver-

koop aan te leveren. Dat kan op de
zaterdagen 31 maart en 14 april in
de garage van de pastorie aan de
Kerklaan 2 van 10.00 tot 12.00 uur.

Nuttige overwinning voor
Legmeervogels

De boekenmarkt vindt zaterdag 21
april plaats van 12.00 tot 16.00 uur.
De opbrengst van deze markt komt
ten goede aan de restauratie van de
kerktoren, waarvoor al geld bijeengebracht is, maar... het is nog niet
genoeg! Iedereen is van harte welkom.

Stichting Streekmarkt
Uithoorn a/d Amstel opgericht

Dinsdag 3 april:

Bewonersvergadering
Europarei
Uithoorn - Bewonersvereniging Euro-Parel en de bewonersvertegenwoordiging Buurtbeheer Europarei
nodigen alle bewoners van de Europarei uit bij elkaar te komen volgende week dinsdag 3 april om 19.30
uur in de basisschool ‘de Vuurvogel’.
Op deze bijeenkomst zullen beide organisaties de stand van zaken

presenteren van het Integraal Plan
voor de Europarei en de gevolgen
die dat voor de buurt zal hebben.
Met de aanwezigen zal een standpunt bepaald worden over dit plan.
Dit standpunt zal ingebracht worden bij het Informatief Beraad, dat
op 12 april a.s. in het Gemeentehuis
zal plaatsvinden.

Uithoorn - Op zaterdag 8 september wordt voor de vierde keer een
Streekmarkt gehouden in Uithoorn.
Op de Streekmarkt kan het publiek
kennismaken met producten van
het land zoals groente, fruit en zuivel, bier, wijn en honing. Er is ook informatie over natuur en duurzaamheid en er is ruimte voor vertier en
muziek. De streekmarkt is kortom
een gezellige dag voor iedereen.
Hebt u interesse in deelname met
een product of dienst dat past bij
de streekmarkt, neemt u dan contact op met amsuiker@hotmail.com
. Ook voor informatie over kraamhuur en dergelijke.
De Streekmarkt is vier jaar geleden voor het eerst gehouden, ge-

organiseerd door de politieke partijen DUS! en Partij van de Arbeid.
Met het organiseren van de Streekmarkt willen de partijen een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. De Streekmarkt heeft inmiddels voldoende bestaansrecht
opgebouwd en kan zelfstandig verder, zonder binding met de partijen. Daarom is onlangs de Stichting
Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel opgericht.
Op het kantoor van Amstelhoorn
notarissen is de oprichtingsakte getekend door oprichters Peter Timmer en Els Gasseling. Bestuursleden
van de Stichting zijn Angeline Suiker, Henk Wevers en Rob Buurke.

Paasbrunch in ’ t Buurtnest
Uithoorn - Op vrijdag 6 april wordt
er van 11.00 tot 13.00 uur weer de
jaarlijkse Paasbrunch in ’t Buurtnest georganiseerd voor iedereen.
U kunt zich vooraf inschrijven in ’t
Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan 59. De kosten bedragen 7,50
per persoon. De vrijwilligers en gas-

ten zullen weer een gezellige paassfeer gaan creëren. Bij het buffet worden koffie, thee, melk, karnemelk, chocolademelk en diverse
vruchtensappen geserveerd.
Het wordt weer gezellig met familie,
vrienden of buren.

Uithoorn - Door de winst afgelopen
zondag van Legmeervogels blijft het
elftal in de race voor de prijzen. Op
de ranglijst stijgt Legmeervogels 1
plaats en in de strijd om de 3e periode heeft Legmeervogels een achterstand op de lijstaanvoerder SDO
van slecht een 3-tal punten. SDO
dat ook nog aanspraken maakt op
de 2e periodetitel. In de strijd om de
3e periode moet Legmeervogels nog
spelen tegen s’Graveland thuis, Waterwijk uit, Nederhorst thuis, SMVC
fair Play thuis en PVCV uit. Maar
naast de strijd om deze 3e periode
houdt Legmeervogels ook zicht op
de 4e en met een beetje geluk uitzicht op een 3e plaats. Plaatsen die
aan het eind van de competitie mogelijk recht geven om op deze manier mee te mogen doen aan de nacompetitie. Maar dan zal er ook nog
gewonnen moeten worden van De
Bilt uit. Deze wedstrijd geldt dan
niet voor de 3e periode maar telt
nog voor de 2e periode. Het komt er
gewoon op neer dat Legmeervogels
zich geen puntenverlies meer kan
permitteren.
Duel
In het duel tegen Quick 1890 komt
Legmeervogels al snel in het duel op
voorsprong. Stefan van Pierre wordt
gestopt via een overtreding net buiten het 16-meter gebied. Het is dan
Sebastiaan van Dijke die Legmeervogels met een droge knal op voorsprong schiet;0-1. Dan denkt men
bij Legmeervogels al de buit binnen
te hebben en kunnen de gastheren
weer terug komen in de wedstrijd.
Dit is ook een fase in de wedstrijden
dat Legmeervogels moeite heeft;
passes komen niet meer aan en duels worden erg makkelijk verloren.
Dan is het maar goed dat doelman
Patrick Brouwer niet mee doet in de
slechte fase maar met een aantal
uitstekende reddingen Quick 1890
van de score weet af te houden. Als
de storm van Quick 1890 gaat liggen kan Legmeervogels weer terug-

komen in de wedstrijd. En komt het
besef weer boven dat je zult moeten inzetten om hier in Amersfoort
met een overwinning van het veld
te stappen. Vlak voor het rustsignaal neemt Legmeervogels meer afstand en scoort Jordi de Groot keurig de 0-2. Een mooie stand om de
rust in te gaan.
Aanval
Legmeervogels komt snel uit de
start blokken en het is jammer dat
de eerste de beste aanval van Legmeervogels niet kan worden afgesloten met een treffer. Het schot van
Bart v.d.Tol gaat maar niet voor Legmeervogels aan de verkeerde kant
van de paal naast het doel. In de
60ste minuut begint Mels Bos een
actie die wordt gestuit door een niet
zo handige actie van de Quick doelman. Deze doelman ontvangt van
scheidsrechter Janssen een directe
rode kaart. De actie van deze doelman leverde Legmeervogels een
vrije trap op net buiten het 16-meter gebied. Sebastiaan van Dijke
probeert het in deze wedstrijd voor
de 2e keer om van af deze positie wederom doeltreffend uit te halen. Helaas lukt het deze keer niet.
In de 65ste minuut ontvangt Jordi de groot een pass van Mels Bos
en Jordi de groot passeert dan de
reserve doelman van Quick voor de
1ste keer. Maar dit betekend wel
dat Legmeervogels op een 0-3 voorsprong komt. Na deze 3e treffer een
niet zo handige actie van Legmeervogels speler Rigi Graanoogst. Ook
hij kan met een directe rode kaart
het veld verlaten. Het is dan 10 tegen 10. Na deze 0-3 gaat de wedstrijd als een nachtkaarsje uit en besluit scheidsrechter Janssen om er
maar geen blessure tijd bij te tellen.
Dit is ook niet nodig want vlak voor
zijn eindsignaal is Dennis Weij nog
door de defensie van de gastheren
gekropen en Legmeervogels op een
0-4 voorsprong geschoten.
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Jeugd UWTC wielren scoort
goed bij kampioenschap
Regio - Het weekend van 24 en 25
maart stond er een dubbel kampioenschap op het programma voor
de wielrenners van de UWTC. Zaterdag op de mooie baan van Wheelerplanet. Bij de jeugd cat 3-4 met
14 deelnemers moest een eindspurt
de beslissing geven. Op de meet
was Eric Looij van UWTC de sterkste voor Jorn de Vente (Bataaf) en
Maud Rijnbeek (DTS). Tristan Geleijn reed naar de 5e plaats.
Bij de jeugd categorie 5-6 behaalde
Owen Geleijn een nette 4e plaats. In
deze klasse behaalde Enzo Leijnse
(de Amstel) de overwinning. Zowel
Owen als Enzo zijn eigenlijk categorie 4 rijders, maar zoeken bij deze regiowedstrijden iets meer uitda-

ging bij de iets oudere rijders.
Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen en dames stond
niet zo’n grote groep aan de start,
maar 11 nieuwelingen en 8 dames.
Voor de UWTC uitkomend Bart de
Veer en Jeroen van Goor. Jeroen zijn
favoriete parcours, dus Jeroen had
er zin in. Samen met Gijs Jorna (de
Amstel) gaven zij het tempo aan,
een paar keer wilden ze samen weg.
Helaas lukte dat plannetje niet en
zoals zo vaak: twee vechten om een
been en de derde ging er mee heen.
De ontsnapping van een drietal renners zorgde dat de achterstand niet
meer in te halen was. Jeroen won de
eindsprint van het peloton en hiermee de 4e plaats. Bart de Veer heeft

Tristan Geleijn wint 2e plaats in Waterland

weer laten zien dat hij dit jaar goed
van start is gegaan, hij kon zich prima handhaven in het peloton. In deze wedstrrrijd, op zijn nieuwe racefiets, behaalde Bart een prachtige
6e plaats.
Inhalen
Afgelopen zondag 25 maart werd
de inhaalwedstrijd bij Ulysses verreden. In februari zou dit de openingswedstrijd geweest zijn, maar door de
vorst en sneeuw kon deze toen niet
doorgaan. Deze wedstrijd met een
zonnetje en niet zoveel wind was het
goed toeven op sportpark de Weeren. Tristan Geleijn reed bij categorie 3-4 naar een mooie zilveren medaille. Samen met Maud Rijnbeek
(DTS) was hij ontsnapt uit het peloton. Ondanks verwoede pogingen
van andere rennertjes bleven zij samen weg. Ook Ian van de Berg was
van start gegaan bij cat 3-4.
Bij categorie 5-6 reed Owen Geleijn
prima mee in het grote peloton die
als één massa over de streep kwam.
Leon Buys reed in een klein groepje
achter het peloton.
Dames
Bij de nieuwelingen en dames ongeveer 20 renners aan de start. Koen
de Best, Niels Ruijter en Bart de Veer
voor de UWTC. Gelijk al in de eerste rondes werden er enkele demarrages geplaatst. Maar toen kon nog
niemand echt weg komen. Later reden twee renners weg en Niels kon
met een andere rijder na een achtervolging de aansluiting krijgen. Koen
probeerde het later ook nog, maar
in je eentje een flink gat overbruggen lukte toch niet. De vier koplopers wisten een paar rondes voor
het eind het peloton te dubbelen.
In de laatste ronde wist Koen weg
te rijden van het peloton en haalde
zo de 5e plaats. Bart trok voor Niels
de eindsprint aan en Niels behaalde
wederom het podium, ditmaal een
3e plaats. Bart trok zijn eigen sprint
door en werd 7e in de einduitslag.
Jeroen
Zondag 25 maart ging Jeroen van
Goor naar Heeswijk-Dinther voor
een landelijke nieuwelingen wed-

Zaalvoetbal

Legmeervogels 1 wint
ondanks slechte wedstrijd
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 23
maart moest Legmeervogels aantreden tegen het laag geklasseerde Allen Weerbaar 3. Met nog 3 wedstrijden op het programma moest gewonnen worden om het kampioenschap in zicht te houden. Met een
vrijwel voltallige selectie kon deze
avond worden aangetreden. De tegenstander had geen wissels, zodat
de verwachting was dat dit een gemakkelijke avond zou gaan worden.
Maar dat liep anders.
Het begin van de 1e helft begon
Legmeervogels fel aan de wedstrijd.
Men probeerde de tegenstander
snel vast te zetten en zo snel mogelijk een goal te maken. Maar Allen Weerbaar liet zich niet uit het
veld slaan en bood zeer goed tegenstand. Ze werden zelfs een aantal keer gevaarlijk. Toch was het
Legmeervogels dat op voorsprong
kwam via een ietwat gelukkige openingsgoal. Op aangeven van Stefan van Pierre kwam de bal gelukkig
voor de voeten van Sjors terecht die

op zijn beurt de bal voor het inschieten had, 1-0 in de 3e minuut.
Echt verdiend was deze voorsprong
nou ook weer niet. Het spel was erg
slordig en de bal kon maar moeilijk in de ploeg gehouden worden.
Men was erg slordig in de passing
en er werden nauwelijks kansen
gecreëerd. Wat op doel geschoten
werd ging ver naast of over, of de
tegenstander stond in de weg. Allen
Weerbaar speelde erg fel en voelde dat er deze avond meer te halen was. Met een zeer technisch begaafde speler maakten zij het Legmeervogels soms knap lastig. Gelukkig voor Legmeervogels stond
Jasper van Gelderen fantastisch te
keepen.

stander werd de bal in eigen doel
gewerkt, 2-0. In het restant van de
1e helft werd niet meer gescoord,
waardoor er met een gelukkige 2-0
voorsprong de rust in werd gegaan.

Gelukkig
Uiteindelijk bij een aanval in de 16e
minuut kwam de bal op links bij
Stefan van Pierre terecht. Ook nu
kwam Legmeervogels weer erg gelukkig tot scoren. Stefan gaf de bal
voor en via de voet van een tegen-

De bal kon niet in de ploeg worden
gehouden en Allen Weerbaar kreeg
zelfs de meeste en gevaarlijkste
kansen. Gelukkig voor Legmeervogels stonden daarbij de paal, de lat
of de uitstekend keepende Jasper
een doelpunt in de weg. Daarnaast

In de rust werd erop gehamerd om
het eigen spelletje weer te gaan
spelen en weer geconcentreerd te
gaan voetballen. Het spel was veel
te verkrampt in de 1e helft, waarschijnlijk omdat het kampioenschap
door de koppies maalt en de spelers daardoor wat gespannen zijn.
Maar de 2e helft veranderde weinig
in het spelbeeld. Het spel bleef slordig en men had moeite een opening
in de defensie van Allen Weerbaar
te vinden.

strijd. Het was dringen aan de start
maar Jeroen veroverde al snel een
mooie positie in het peloton. Wederom lag het tempo hoog. Jeroen
kreeg tijdens de wedstrijd weer last
van zijn kuit, nadat hij op zaterdag
tijdens de wedstrijd op Wheelerplanet kramp in zijn kuit had gekregen.
Nadat hij door het peloton gedubbeld werd is hij uit de race gehaald,
helaas dus geen klassering. Maar
wel weer een hele ervaring rijker.
60+ veteranen
Zondag 18 maart waren de UWTC
renners Leen Blom, Theo Oudshoorn
en Guus Zantingh afgereisd naar
Rotterdam om daar te starten in een
Veteranen 60+ wedstrijd. Kort na de
start sprong Andre Zijlmans weg uit
het peloton en nam een voorsprong
40 seconden. Op de helft van de
wedstrijd sprongen nog eens 4 renners weg uit het peloton, deze renners achterhaalden de koploper en
het leek erop dat ze een voorsprong
zouden behouden. Maar het inmiddels uitgedunde peloton begon goed
vaart te maken en met nog 10 ronden te gaan werden de koplopers
achterhaald. De laatste ronden werd
er nog wel volop gedemarreerd maar
niemand wist uit het peloton te ontsnappen, de wedstrijd werd gewonnen door Theo van Mook uit Made,
hij klopte Guus Zantingh in de sprint
en deze behaalde een 2e plaats en
hiermee zijn eerste podiumplaats
van dit seizoen. Leen Blom finishte in
het peloton.
Renners
Zondag 25 maart stonden de UWTC
renners Leen Blom, Theo Oudshoorn
en Guus Zantingh aan de start van
de 60+ veteranen wedstrijd op de
Nedereindseberg in Nieuwegein.
Vanaf de start werd er volop gedemarreerd maar het peloton hield een
hoog tempo aan, zodat ontsnappen
uit het peloton moeilijk was. Tot 4
ronden van het einde, toen ontsnapte Andre Zijlmans en nam een voorsprong van 20 seconde op het peloton, 1 ronde later sprong Fred de
Kinkelder naar de koploper en achterhaalde deze. Op 2 ronden voor
het einde ontsnapten nog twee renners uit het peloton maar wisten de
twee koplopers niet te achterhalen.
De wedstrijd werd gewonnen door
Andre Zijlmans uit Made voor Fred
de Kinkelder uit Groenlo. Guus Zantingh won de sprint van het peloton
en behaalde hiermee een mooie 5e
plaats, Leen Blom eindigde in het
peloton.

werd nog een goal van Allen Weerbaar afgekeurd wegens duwen. Het
geluk was dus aan de zijde van Legmeervogels.
Kansen
Doordat de tegenstander haar kansen niet benutte deed Legmeervogels dat wel. Er waren weinig kansen nodig om tot scoren te komen.
Op aangeven van Patrick Brouwer
maakte Tim Mollers er uit de draai
knap 3-0 van in de 18e minuut. Het
verzet van Allen Weerbaar was nu
wel gebroken en zij geloofden er
niet echt meer in. Daardoor kon
Legmeervogels weer wat meer het
initiatief nemen. Door balverlies van
Allen Weerbaar op de helft van Legmeervogels kwam de bal in de voeten van Stefan van Pierre terecht.
Stefan zag goed dat de keeper ver
uit zijn doel was en schoot vanaf eigen helft de bal in het lege doel, 4-0
in de 20e minuut. Uiteindelijk kreeg
Allen Weerbaar dan toch haar verdiende doelpunt door er in de 24e
min 4-1 van te maken. Vlak daarna
floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd en waren de o
zo belangrijke 3 punten een feit.
Met misschien wel de technisch
meest slechte wedstrijd van het seizoen werd de wedstrijd gewonnen
op karakter en motivatie. De spelers
zijn er op gebrand het kampioenschap in de 1e klasse C binnen te
halen. Wanneer je slechte wedstrijden op deze manier wint dan is de
kans groot dat dit uiteindelijk ook
gaat lukken. Met nog 2 wedstrijden op het programma en 3 punten voorsprong op nummer 2 RCH
wordt het een erg spannend slot
van de competitie. Lukt het de mannen van coach Guus Rutgers en assistent Ron Hogervorst deze voorsprong te behouden en promotie
naar de Hoofdklasse af te dwingen?
We gaan komende vrijdag 30 maart
zien of dat gaat lukken. Legmeervogels gaat dan op bezoek bij streekgenoot Farregat 1 in sporthal De
Bloemhof in Aalsmeer. Farregat zal
erop gebrand zijn om Legmeervogels een nederlaag toe te brengen
in deze streekderby. Het is nu aan
Legmeervogels of zij met de druk
om kunnen gaan en met goed voetbal Farregat van de mat kunnen spelen. Legmeervogels kan de steun nu
goed gebruiken, dus mocht u zich
vervelen, kom dan naar sporthal De
Bloemhof om Legmeervogels dat
belangrijke steuntje in de rug te geven en hen naar de overwinning te
helpen. Aanvang van de wedstrijd is
20.10 uur.

Clubkampioenschappen
Badmintonjeugd De Kwakel
De Kwakel - Van 4 februari tot en
met 24 maart 2012 werd verdeeld
over 6 ochtenden bij de jeugd van
Badmintonvereniging De Kwakel
gestreden om de titel clubkampioen. Er werd in twee leeftijdsgroepen gespeeld, namelijk tot en met
13 jaar en vanaf 14 jaar.
Door middel van loting werden alle spelers geplaatst in poules en de
besten uit de poules mochten verder spelen in de knock out rondes.
Er zijn vele leuke en spannende partijen gespeeld en elke ochtend waren er familieleden op de tribune
aanwezig om de jeugdleden aan te
moedigen.
In de jongste groep werd er eerst
gespeeld in de dubbel/mix. Daar
ging de finale tussen Daphne de Vor
en Gosse Wegbrands die het opnamen tegen Kevin Kneppers en Niels
Plooij. Daphne en Gosse bleken de
sterkste in deze groep. Daarna was
het de beurt aan de singles. Daphne en Gosse speelden daarbij in de
finale niet met, maar tegen elkaar.

Met 21-8 en 21-15 ging Gosse er
voor het tweede jaar op rij vandoor
met de grote wisselbeker. In de oudste groep werd eerst uitgemaakt wie
de sterkste single speler is. Kevin
van den Aardweg en Mathijs Wagemaker stonden in een zinderende finale tegenover elkaar. Er waren
maar liefst drie sets nodig om een
winnaar aan te wijzen. Kevin won
de laatste set in de verlenging met
24-22. In de strijd om de eerste plek
bij de dubbel/mix stonden Naomi
Bleekemolen en Wouter Plasmeijer
in de finale tegenover Ayesha Timmer en Kevin van den Aardweg. Met
21-18 en 21-15 waren Naomi en
Wouter te sterk voor Ayesha en Kevin. Alle spelers hebben hun uiterste best gedaan tijdens de clubkampioenschappen en dat is iets waar
de jeugdleiding erg trots op is. Wil
je ook eens komen badmintonnen?
Kom dan langs op zaterdagochtend
van 9.00-11.00uur in de KDO sporthal in De Kwakel, je kunt ook kijken
op www.bvdekwakel.nl.

Bridgevereniging De Legmeer

Jan Egbers en Ben
Remmers in het offensief

Uithoorn - Vorige week tweede en
nu afgetekend eerste met 64,24% in
de A- lijn, Jan & Ben hebben duidelijk goed overwinterd. Van de min of
meer gevestigde orde scoorden Andre van Herel & Cora de Vroom een
tweede plek met 59,03%. Plaats drie
was voor Wouda Roos & Gijs de Ruiter, die met hun 56,60% de vrije val
van een week daarvoor geheel deden vergeten.
Hetzelfde was van toepassing voor
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst die
als vierde met 54,17% ook de slechte smaak van de eerste zitting wegspoelden.
De nummers vijf, Renske & Kees
Visser, deden het ook nu weer uitstekend met een percentage van
52,78%.
De B-lijn lijkt het domein van Heleen & Mees van der Roest, twee
keer op rij eerste worden met nu
60% precies, dat is nog eens bufferen en oogst diepe bewondering
van de verslagenen.
Ook Tom de Jonge & Herman Vermunicht volgen het promotie traject
voorlopig voorspoedig als tweede
met 56,25%.
Dit geldt eveneens voor Sonja &
Hans Selman, nu drie met 54,17%,
wellicht een tikkeltje geholpen door
een wat andere betekenis van een
kaart als verteld, waardoor ze op ge-

lijke hoogte eindigden met Tini Geling & Jo Wevers, die het zelfde percentage behaalden.
Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar kwamen netjes op plaats vijf uit met
52,50%.
In de C-lijn namen deze keer Marianne & Huub Kamp het initiatief
als eerste met maar liefst 67%. Ans
de Koning & Wim Roling volgden
op gepaste afstand met 57,50% als
tweede.
Ko & Adrie Bijlsma verrasten eenieder met een prima 55,50% waarmee
ze knap derde werden.
Hetty Houtman & Ans Voogel wisselden stuivertje met Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers.
Nu namen Hetty en Ans het voortouw met 52,08% en volgden Anneke en Marianne als vijfde met
51,67%.
Misschien is het eerste gewin kattengespin, maar de percentages zijn
binnen en de belagers moeten dat
nog maar waar zien te maken.
Volgende week de derde ronde van
de vijf, dus als u wilt meegenieten
dan kan dat nog.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat:
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458.

Fietsvereniging De Merel
houdt zondag open dag
Regio - Komende zondag 1 april
houdt TTC de Merel haar jaarlijkse open dag. Heeft u een racefiets
en wilt u meer gaan fietsen? Misschien in groepsverband? Kom dan
naar de open dag van TTC de Merel
op 1 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. Het dragen van
een helm is verplicht. Heeft u geen
helm? De Merel heeft helmen beschikbaar om te lenen. TTC de Merel is 35 jaar geleden opgericht en
heeft 120 leden. TTC de Merel wil
deze dag het plezier van recreatief
toerfietsen in groepsverband onder
de aandacht brengen. Hun doelstelling is samen gezellig fietsen zonder
competitie. 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
De open dag wordt gehouden op
zondag 1 april en begint om 8.30
uur. U wordt ontvangen met een
kopje koffie, waarna rond 9.00 uur
de 3 groepen zullen vertrekken. Ook
na afloop van de rit krijgt u iets te
drinken aangeboden en is alle gelegenheid voor informatie
De open dag wordt gehouden in
Eetcafé de Schans aan de Uitweg 1
in Vinkeveen.
Informatie
Kijk voor informatie over de
fietsvereniging op de website:
www.ttcdemerel.nl of neem contact
op met Enno Steenhuis Geertsema,
tel. (0297)284545.
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Marcel Fiorenza start Taekwondo of
Sabum Taekwondo
De Ronde Venen - Vanaf vrijdag
13 april zal er bij Beuvingsport met
Taekwondo worden gestart. De lessen zullen worden verzorgd onder de bezielende leiding van Marcel Fiorenza. Voor de junioren vanaf 6 t/m 14 jaar zal er van 17.30 uur
tot 18.30 uur een les verzorgd worden en voor de volwassenen vanaf
15 jaar van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Marcel Fiorenza is opgeleid bij
Mastwijk Taekwondo en is geen
onbekende in de Taekwondo wereld en ook niet in De Ronde Venen. Daarbij is Marcel een door het
ministerie van V.W.S. erkend Taekwondo instructeur. Hij heeft de 4e
dangraad Taekwondo en daarnaast
ook nog ervaring in diverse andere
vechtsporten.
Jarenlange ervaring
In 1995 is Marcel met Taekwondo
trainingen aan verschillende doelgroepen bij Mastwijk Taekwondo
begonnen. Als lid van het Nationaal
Stijlselectie Team van 1999 tot 2002
heeft hij vele prijzen behaald en veel
nationale en internationale ervaringen opgedaan. Ook op het gebied
van sparren is Marcel geen onbekende en maken hem dan ook een
Allround Taekwondoka. Hij heeft in
verschillende delen van Nederland
Taekwondo lessen verzorgd o.a. In
Huizen, Blaricum en De Middenbeemster bij een instituut voor mensen met een verstandelijke handicap. Marcel blonk vooral uit in de
vrije muziekvormen waarin men volledig vrij is om in een bepaald patroon diverse technieken uit te voeren op muziek. In de 21 jaar waarin
hij al actief is in de Taekwondo heeft

hij lesgegeven aan heel veel verschillende groepen kinderen en volwassenen van alle niveaus.
Sabum Taekwondo
Na een korte periode van rust is
Marcel vorig jaar gestart met Sabum Taekwondo in Woerden. Na
een jaar vele trainingen, workshops,
clinics en weerbaarheidstrainingen
te hebben verzorgd in o.a. Woerden, breidt Sabum Taekwondo wegens succes nu ook uit in De Ronde Venen.
Weerbaarheid en zelfverdediging
Naast de reguliere Taekwondotrainingen verzorgt Marcel zelfverdedigings- en weerbaarheidscursussen voor alle doelgroepen. Ook voor
clinics en workshops in Taekwondo en Hapkido is Sabum Taekwondo inzetbaar.
Allround sportinstructeur
Dat Taekwondo voor Marcel een
‘way of life’ is blijkt uit zijn werkzaamheden naast Sabum. Als volledig gediplomeerd Rijkserkend Fitness instructeur/Personal trainer
verzorgt hij bij diverse sportcentra
in Nederland verschillende groepslessen, Fitness en Personal training.
Spinning, BodyPump en BodyCombat staan onder andere op zijn programma, maar ook Pilates en seniorentrainingen zijn één van zijn specialiteiten. Deze ervaringen en zijn
nauwe samenwerking met verschillende fysiotherapeuten en sportartsen geven Marcel een zeer uitgebreide kennis van het lichaam en
beweging. Hierdoor kan er bij Sabum Taekwondo zeer sportspeci-

fiek worden getraind en zullen doelen beter en met een sneller resultaat worden behaald. Dit maakt het
naast het recreatief sporten ook interessant voor de fanatiekere sporter. Denk bijvoorbeeld aan Sparring en/of Stijlwedstrijden, zelfverdediging of weerbaarheid. Sparring: Een vrij gevecht tussen twee
personen waarbij het gaat om op
een tactische manier punten te scoren. Dit gebeurt binnen een bepaalde tijd in een aantal ronden. Stijlfiguren: Een schijngevecht tegen een
denkbeeldige tegenstander, waarbij
in een vast patroon aanvals- en verdedigingstechnieken worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan zelfverdediging
en weerbaarheid.

De heren van Argon draaien niet alleen goed mee maar zien er sinds
kort ook weer flitsend uit in de nieuwe Spalding basketballkleding, beschikbaar gesteld door de Zoetermeerse Business Communications
specialist Zetacom. De nieuwe kleding zorgt voor een goede start in
de tweede competitiehelft waarin na
tien wedstrijden de tweede plaats
met zeven gewonnen wedstrijden
wordt ingenomen.

En in april zullen dus zowel de uitals de thuiswedstrijd tegen de koploper Zoebas gespeeld worden. Vorig seizoen was de laatste wedstrijd
tegen Zoebas tevens de beslissingswedstrijd van het seizoen en werd
Zoebas ten koste van Argon kampioen.
Thuis
Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen het Utrechtse Cangeroes op het programma. De uitwedstrijd werd begin februari slechts met vier punten verschil
gewonnen en door het ontbreken
zaterdag van de ervaren en spelbepalende spelverdeler Edwin van
der Hart zou het zaterdag ook geen
makkelijke wedstrijd worden. Het
eerste kwart van de wedstrijd gingen beide ploegen qua scores rede-

kwondo is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland, lid van
NOC*NSF. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Mar-

cel Fiorenza. Mob: 0613699512 of
info@sabum.nl. Website: www.sabum.nl of zie advertentie elders in
dit blad.

Scores
Het derde kwart ging qua scores
wederom gelijk op en na drie kwart
van de wedstrijd stonden de mannen uit Mijdrecht nog steeds op een
goede voorsprong van 51-43. In het
vierde kwart lieten de mannen van

Argon echter zien waartoe ze zelfs
zonder Edwin van der Hart toe in
staat zijn en liepen in vier minuten
uit van 53-47 naar 64-47. In de resterende drie minuten werd de wedstrijd simpel uitgespeeld en won Argon uiteindelijk met ruime cijfers:

72-53. Topscorers bij Argon waren:
Joeri Blokhuis met 27 punten, Caspar Mascini met 20 punten en Sander Kales met 14 punten. Komende weekeinde wordt er een uitwedstrijd gespeeld tegen de Pioneers
uit Almere.

Bewustwording
Tijdens de Taekwondo lessen wordt
er volop aandacht besteed aan de
ademhaling, houding, balans, coordinatie en geheel niet onbelangrijk, bewustwording. Daarbij worden
er diverse sportspecifieke oefeningen getraind. Deze oefeningen zorgen ervoor dat de coördinatie (lees:
techniek) door een betere balans,
kunnen worden uitgevoerd.
Respect
Bij Sabum Taekwondo staan drie aspecten centraal: Respect, Etiquette
en Discipline. Deze drie essentiële
eigenschappen vormen dan ook de
kwaliteit die bij SABUM Taekwondo
gewaarborgd wordt!
Evenementen
Sabum Taekwondo is tevens te boeken voor demonstraties, verjaar-

Basketballers Argon goed op
dreef in hun nieuwe kleding
Mijdrecht - De heren basketballers
van Argon hebben hun tweede plek
verstevigd in de eerste klasse van
de kern Utrecht competitie. Weliswaar nog steeds 6 punten achter op
de koploper ZoeBas uit Zoetermeer
maar beide wedstrijden tegen deze sterke koploper dienen nog gespeeld te worden.

dagsfeestjes en bedrijfsuitjes. Personal training behoort ook tot de
mogelijkheid (op aanvraag en
eventueel op locatie). Sabum Tae-

lijk gelijk op wat resulteerde in een
13-10 voorsprong voor Argon na
tien minuten. Topscorer Joeri Blokhuis was in dit kwart uitermate productief met maar liefst negen punten, veelal uit aanvalsbreaks. In het
tweede kwart nam Argon een tussensprint en liep van 15-16 uit naar
23-16. Vooral via een aantal inside
scores van center Caspar Mascini en afstandschoten van routinier
Sander Kales werd de ruststand op
31-22 gezet. De 31 punten van Argon gaven aan dat de aanval nog
niet optimaal liep, ondanks dat spelverdeler Andre Maaskant een uitermate solide wedstrijd op die positie
speelde. De 22 punten aan Utrechtse kant gaf gelukkig aan dat de
man-to-manverdediging van Argon
goed op slot zat wat voldoende perspectief bood voor de tweede helft.

John Botterman van het Zoetermeerse Zetacom feliciteert Caspar Mascini van Argon Basketball met de nieuwe wedstrijdtenues en trainingspakken.

Jongens 8D1 van HVM stelen
de show op zonnige zaterdag
Mijdrecht - Geen wonder dat dit
HVM-team gesponsord wordt door
ReVeste vastgoedmanagement voor
retailers, want dit team is vast goed!!
En dat bewijzen is iedere week de
opdracht voor de jongens van HVM
8D1, onder leiding van Loek Snijders en Daniel Govers. Ook afgelopen zaterdag weer. Het was een
heerlijke zonnige morgen... niet te
vroeg, de zonnebrillen langs de lijn...
en om 10.45 uur begon de wedstrijd
tegen de jongens van Haarlem 8D1.
Altijd een erg leuk en sympathiek
team om tegen te spelen, maar ook
een zeer sterke tegenstander. De

wedstrijd begon meteen fel, waarbij HVM voor het grootste gedeelte van de eerste helft op de helft van
Haarlem speelde, en dus gelijk veel
druk zette.
Dat was de afspraak, want dan komt
vanzelf het doelpunt wel. En inderdaad, HVM ging met een 1-0 voorsprong de rust in. Een geweldig
doelpunt van Niklas van Vliet, na
een goed opgezette aanval.
Vol goede moed begonnen ze aan de
tweede helft. De HVM boys hadden
twee opdrachten meegekregen: de
eerste was om via de zijkanten van
het veld de score verder uit te brei-

den. En ook dat werd uitgevoerd, en
HVM kwam op 2-0 voorsprong door
een mooie goal van Youri. De tweede opdracht was om goed op te letten op de altijd gevaarlijke counters.
En die kwamen veelvuldig. Gelukkig
hadden Loek en Daniel dat goed ingeschat, en superkeeper Ivo Boogaard opgesteld. Die hield, ondanks
vele kansrijke aanvallen van Haarlem, zijn doel ‘schoon’.
Nou ja, bijna schoon. In de slotminuten van de wedstrijd, wist Haarlem er toch eentje te maken. Eindstand 2-1 voor HVM.
Het was een superwedstrijd.
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Heropening clubhuis
TennisVereniging Mijdrecht

Mijdrecht - Maandenlang is er keihard gewerkt
door tientallen vrijwilligers. Mede dankzij de hulp
van een groot aantal sponsoren is het gelukt
om het enigszins gedateerde clubhuis van Tennis Vereniging Mijdrecht weer een hedendaagse look te geven. En hoe! De vloer werd voorzien van grote donkere plavuizen, alle muren werden geschilderd, er werd gestuct, een
deel van het meubilair werd geschuurd en opnieuw geverfd, een ander deel van het meubilair werd vervangen. Ook alle verlichting, de
stoffering en het terras werden vernieuwd of opgeknapt. Het heeft het nodige bloed, zweet en
tranen gekost, maar het resultaat mag er zijn!
Onder grote belangstelling van leden, vrijwilligers en sponsoren is het clubhuis afgelopen
donderdag 22 maart feestelijk heropend.
Robert Groot van de sponsorcommissie bedankte in zijn speech met name de vele sponsoren dankzij wie deze renovatie mogelijk werd
gemaakt. Dit gebeurde niet alleen in de vorm
van financiële of materiële bijdragen, maar
vaak ook door fysieke werkzaamheden. Voorzit-

ter Hans Slagboom sprak in zijn speech zijn grote waardering uit voor het vele werk dat is verricht door de vrijwilligers en de sponsorcommissie.
De opening werd verricht door wethouder, de
heer Schouten, door middel van een onthulling
van het bord met de namen van alle sponsoren. Hij werd daarbij geassisteerd door het jongste lid van de vereniging, Joep Corman, en het
oudste lid van de vereniging, de heer Han Bergkamp.
Daarna was er nog gelegenheid om iets te drinken, met elkaar bij te praten en natuurlijk het resultaat van alle werkzaamheden te bewonderen. Nu ook alle buitenbanen na de winterperiode weer geopend zijn, zal het extra aantrekkelijk worden om elkaar op en buiten de banen te ontmoeten! Voor meer informatie over
de vereniging, hoe lid te worden, over trainingen en het dagboek van de verbouwing met
vermelding van de namen van alle sponsoren,
ga naar www.tvm-mijdrecht.nl.

