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DEZE WEEK:
Jongerencentrum
The Mix
BN-ers bij Maskerade
De Kajuit helpt
Kampioenen bij de
Vuurvogel

De Kwikstaart houdt
van Holland

Renault Nieuwendijk is

2e paasdag

geopeNd
van 11.00 tot 16.00

www.renault-nieuwendijk.nl

WIJ ZIJN TWEEDE PAASDAG
OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Doorkijkje naar het Oude
Dorp belooft al wat
Uithoorn - Nu de sloop van de
deels verpauperde woningen aan
de Raadhuislaan tegenover winkelcentrum Amstelplein voortvarend ter hand is genomen en die
van de Prinses Irenelaan nog gaan
volgen, begint er al zicht te komen
op het Oude Dorp. Dat constateerde de heer Jaap Dijkstra ook en hij
vond het de moeite waard om daar
nu al een panoramafoto van te maken vanaf het parkeerdek boven het
winkelcentrum. Links is de kruising
op het Amstelplein te zien en rechts
de woningen boven de C1000. De
ruimte die ontstaat zal voorlopig
worden gebruikt om er een parkeerterrein aan te leggen waar vijftig auto’s een plekje kunnen vinden.
Naast de overdekte parkeermogelijkheid boven het winkelcentrum
Amstel Plein komt er nu dus nog

meer parkeerruimte. Ideaal voor bezoekers en bewoners van het Oude Dorp die overigens ook gebruik kunnen maken van de ondergrondse parkeergarage beneden de
C1000. Extra parkeerruimte is ook
hard nodig nu er vergaande plannen zijn om het Marktplein en een
deel van de Wilhelminakade nog dit
jaar in te richten als een wandelpromenade, waardoor deze autovrij
wordt. Daarbij verdwijnen tevens de
parkeerplaatsen.
Het Masterplan Oude Dorp voorziet
mettertijd in de bouw van winkels
met nieuwe woningen op de vrijkomende locatie van de sloopwoningen. Ook wordt daarbij het stuk
‘oude N201’ vanaf de oversteekplaats bij de Schans tot aan de kruising op het Amstelplein betrokken.
Dit wordt veranderd in een leuk en

aantrekkelijk plein met winkels, horeca en terrassen voor bewoners,
het winkelend publiek en toeristen.
Men wil het Schansgebied ‘aanbreien’ aan het Oude Dorp. Op zich een
goed plan. Maar dat kan pas gebeuren als de omgelegde N201 volledig in gebruik is genomen en de
de wegen er naar toe zijn aangepast. Dan kan in de Prinses Irenebrug de veel gehoorde en besproken ‘knip’ worden aangebracht zoals het college dat met goedkeuring van de gemeenteraad heeft besloten. Vanaf dat moment kunnen
plannen ook daadwerkelijk in ontwerptekeningen worden omgezet.
Gelet op de huidige economische
situatie en de bezuinigingsronden
die de gemeente (nog) voor ogen
heeft is het afwachten wat er van de
plannen overblijft.
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In het weekeinde van 21 juni worden de op- en afritten van de N201 op de Zijdelweg aangesloten (Foto: Projectbureau N201+)

Omlegging van de N201:
de laatste loodjes...
Uithoorn - Het einde is in zicht bij
de aanleg van de N201, zo klinken
de geluiden binnen het Projectbureau N201+. Als je dat in het tijdsbestek van meer dan veertig jaar
praten en overleg over de omlegging van deze drukste provinciale
weg van Nederland plaatst, plus inmiddels zeven jaar bouwen aan het
Masterplan N201+, kun je daarvan
spreken. Toch moet er nog wel het
een en ander gebeuren alvorens de
omgelegde N201 eind dit jaar, misschien wel begin 2014, helemaal
klaar is en vol in gebruik kan worden genomen. Zo loopt de aansluiting bij de A4 nabij Hoofddorp enige vertraging op en zijn nog niet alle
gronden bij Schiphol-Rijk in het bezit van de Provincie. Daardoor kan
er een ‘stukje weg’ in dat tracé niet
worden aangelegd en is het aqua-

duct bij Uithoorn/Amstelhoek ook
nog niet klaar. Daar wordt overigens hard aan gewerkt. Na uitvoerige testprogramma’s van de tunnelinstallaties is het de bedoeling om
begin mei wel de 1.400 meter lange
Waterwolftunnel onder de Ringvaart
bij Aalsmeer voor het verkeer open
te stellen. Daardoor kan het verkeer
vice versa vanaf de kruising met de
Amsterdamseweg in Uithoorn zonder belemmeringen doorrijden naar
de Fokkerweg achter Schiphol-Rijk
richting Schiphol-Oost en de A9,
of via de Fokkerweg naar de kruising met de Kruisweg en verder
naar de A4 en Hoofddorp. Verkeer
kan eveneens vanaf de Legmeerdijk
naar de N201 rijden.
Bij de Zijdelweg in Uithoorn ter
hoogte van de kruising met de N201
wordt hard gewerkt aan de op- en

afritten. Inmiddels is een begin gemaakt met het heien van palen en
damwanden voor de fietstunnel,
een duiker en een landbouwbrug.
Voorts worden er voorbereidingen getroffen voor de aanleg van
de twee rotondes, een aan de Uithoornse kant ter hoogte van Carpetright, de andere nabij het Shell
benzinestation. Als alles volgens
plan verloopt wordt in het weekend
van 21 juni de Zijdelweg ter plaatse afgesloten voor alle verkeer. Dan
verdwijnt de ‘slinger’ uit de weg bij
het viaduct, gaat men de rotonde bij
Carpetright inrichten en worden de
op- en afritten van de N201 plus de
Zijdelweg daarop aangesloten. Hetzelfde gaat gebeuren ter hoogte van
het Shell station.
Lees verder elders in deze krant.

Wmo-raad opent meldpunt!
Uithoorn/De Kwakel - Er gaat in
Nederland veel veranderen in de
manier waarop mensen hulp en
zorg krijgen. De gemeente moet de
hulp, zorg en begeleiding anders regelen, terwijl er minder geld voor is.
De gemeente Uithoorn bereidt zich
op dit moment voor op de veranderingen.
De Wmo-raad geeft advies aan Burgemeester en Wethouders over de
manier waarop de gemeente dit
gaat regelen. De inwoners van Uithoorn en De Kwakel worden uitge-

nodigd om hun verhaal, ideeën en
opvattingen over deze ondersteuning door te geven aan de Wmoraad. De Wmo-raad wil graag de ervaringen en ideeën van de inwoners meenemen in het advies. Belangrijk is bijvoorbeeld meedoen in
de maatschappij door zelfstandig te
kunnen wonen, zinvolle dagbesteding te hebben, naar (vrijwilligers)
werk of naar school te kunnen gaan
en zo nodig hulp of ondersteuning
te krijgen van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

Reageren
De Wmo-raad nodigt inwoners uit
om hun ideeën, inzichten en oplossingen te geven, hun verhaal te vertellen, hun zorgen op te schrijven
of te laten weten wat zij van de gemeente verwachten. Hiervoor is drie
weken lang een Meldpunt geopend.
Van 21 maart tot 11 april 2013 kunt
u uw reactie sturen per e-mail,
uithoorn.burgerkracht@gmail.com
of per post, Wmo-raad gemeente Uithoorn, t.a.v. Meldpunt Burgerkracht, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

op ieder tweede artikel van de
nieuwe voorjaarscollectie!*
a.s. vrijdaG Geopend tot 18.00 uur

*alle combinaties moGelijk. kortinG wordt toeGepast op het artikel met de laaGste adviesprijs.

biG l aalsmeer | join fashion
tel: 0297 321177 | www.biGl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer
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CO L O F O N
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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 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: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur 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
ma. 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
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Vaststelling Nota van ruimtelijkeconomische uitgangspunten
bestemmingsplan Bedrijventerrein
Uithoorn
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 februari 2013 de Nota van ruimtelijk-economische uitgangspunten voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn vastgesteld. Deze nota vormt het kader
voor het nieuwe bestemmingsplan
voor het bedrijventerrein. Ten aanzien hiervan geldt het volgende.
Het hoofddoel is dat het bedrijventerrein Uithoorn in de toekomst een
aantrekkelijke vestigingslocatie blijft
voor de gevestigde (lokale) ondernemers. Het bedrijventerrein is één van
de grootste vestigingslocaties binnen
Uithoorn waar bedrijven zich kunnen
vestigen. Dit betekent dat gevestigde ondernemers de kans moeten krijgen zo lang mogelijk op de huidige
locatie door te ondernemen en ook
ruimte hebben om zich te ontwikke-

len. Het doel hiervan is om de huidige lokale werkgelegenheid te behouden en waar mogelijk te vergroten.
Naast het zo goed mogelijk faciliteren van de huidige gevestigde bedrijven moet bedrijventerrein Uithoorn
in de toekomst bij uitstek een locatie worden waar ook “nieuwe” bedrijven zich willen vestigen. Dit mede
als gevolg van de omlegging van de
N201 en de verbeterde bereikbaarheid hierdoor. Hierbij kan het gaan
om het faciliteren van lokale initiatieven maar ook om het aantrekken van
bedrijven van buiten Uithoorn die op
zoek zijn naar een geschikte vestigingslocatie. Waar mogelijk kan een
verruiming van bouw- en gebruiksmogelijkheden plaatsvinden, indien
dit ten goede komt aan de ruimtelijke kwaliteit.

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag)
en op maandag 1 april (Tweede Paasdag)
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WERKZAAMHEDEN
FOKKERWEGCAPRONILAAN
SCHIPHOL-RIJK

Vanaf donderdag 4 april 2013 zijn er
werkzaamheden aan de Fokkerweg
tussen de Cessnalaan en de Capronilaan in Schiphol-Rijk. De Fokkerweg wordt tussen Koolhovenlaan en
Capronilaan volledig afgesloten. De
Fokkerweg tussen Cessnalaan en
Capronilaan verdwijnt deﬁnitief. Het
verkeer wordt over de nieuwe N201
omgeleid. De werkzaamheden beginnen op 4 april om 07.00 uur en duren tot 22 april 05.00 uur.
Omleiding-Fokkerweg
Doorgaand verkeer tussen Schiphol-

W

S

Rijk en Schiphol-Oost wordt omgeleid via de Koolhovenlaan, de nieuwe N201 en buigt voor de Waterwolftunnel af naar de Fokkerweg en vice
versa. Bestemmingsverkeer van en
naar de Cessnalaan en Capronilaan
rijdt via de Fokkerweg en Koolhovenlaan en vice versa.
Meer informatie
Bij slecht weer kan het werk een aantal dagen opschuiven. Voor de meest
actuele stand van zaken zie: www.
n201.info onder ‘Omlegging Schiphol-Rijk/werk in uitvoering’. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u
bellen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 08000200 600 (gratis).

Wmo-raad opent meldpunt
Er gaat in Nederland veel veranderen in de manier waarop mensen
hulp en zorg krijgen. De gemeente moet de hulp, zorg en begeleiding anders regelen, terwijl er minder geld voor is. De gemeente Uithoorn bereidt zich op dit moment
voor op de veranderingen .De
Wmo-raad geeft advies aan Burgemeester en Wethouders over
de manier waarop de gemeente
dit gaat regelen. De inwoners van
Uithoorn en De Kwakel worden uitgenodigd om hun ideeën en opvattingen over deze ondersteuning
door te geven aan de Wmo-raad.
De Wmo-raad wil graag de ervaringen en ideeën van de inwoners
meenemen in zijn advies.
Belangrijk is bijvoorbeeld meedoen in de maatschappij door zelfstandig te kunnen wonen, zinvol-

le dagbesteding te hebben, naar
(vrijwilligers) werk of naar school
te kunnen gaan en zo nodig hulp of
ondersteuning te krijgen van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.
Reageren
De Wmo-raad nodigt inwoners uit
om hun ideeën, inzichten en oplossingen te geven, hun verhaal te
vertellen, hun zorgen op te schrijven of te laten weten wat zij van de
gemeente verwachten. Hiervoor is
drie weken lang een Meldpunt geopend. Van 21 maart tot 11 april
2013 kunt u uw reactie sturen per
e-mail, uithoorn.burgerkracht@
gmail.com of per post, Wmo-raad
gemeente Uithoorn, t.a.v. Meldpunt Burgerkracht , postbus 8,
1420 AA Uithoorn.

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 kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en
met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperiode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297513111.
- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleidsregels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info:
Waternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900 - 93 94 of evelien.van.assenbergh@waternet.nl
- Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland. Ter inzage van: 15 maart t/m 25 april
2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Prinses Irenelaan. Inzageperiode: 13
maart 2013 tot en met 24 april 2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. 0297513111
- Verkeersbesluit openstelling Randweg voor gemotoriseerd verkeer en geslotenverklaring voor vrachtverkeer. Inzageperiode 6 maart tot en met 17 april
2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Start inspraak voor voorontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg
47”. Inzageperiode 22 maart 2013 t/m donderdag 4 april 2013. Info: de heer
W. van de Lagemaat (0297) 513111.
- Verkeersbesluit aanwijzing onverplicht ﬁetspad Libellebos, Bezwaar 20 februari tot en met 5 april 2013. Info mevrouw S. van der Waals, tel 0297-513111.
- Verkeersbesluit geslotenverklaring Amsteldijk-Noord op 25 februari en 8 maart
2013. Bezwaar 20 februari tot en met 5 april 2013. Info mevrouw S. van der
Waals, tel 0297-513111.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Ondernemingsweg 13, omgevingsvergunning voor het vergroten van de verdiepingsvloer. Bezwaar: t/m 30 april 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Ringslang 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 30 april 2013.
- Rode Klaver 45, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van Cai-kabel. Bezwaar: t/m 1 mei 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 30 april 2013.

De Kwakel
- Egeltjesbos, verklaring van geen bezwaar aan het 4 mei Comité De Kwakel voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2013 van
19.15 t/m 21.00 uur.
- Vuurlijn, vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organiseren van het C-jeugd hockey toernooi op 9 en 10 mei 2013. Bezwaar t/m 29 april
2013.
- Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organiseren van
het B-jeugd hockey toernooi op 19 en 20 mei 2013. Bezwaar t/m 29 april 2013

WWW.UITHOORN.NL

Dorpscentrum
- Dorpsstraat / Marktplein / Wilhelminakade, vergunning aan mevrouw Dalderup
voor het organiseren van een braderie op 25 augustus 2013. Bezwaar t/m 29
april 2013.
- Willem Alexanderpoort, vergunning aan mevrouw Kos voor het plaatsen van
voorwerpen op of aan de weg van 22 t/m 25 maart 2013. Bezwaar t/m 3 mei
2013

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 108, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café
De Herbergh 1883 voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2013. Bezwaar t/m 2 mei 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Funmarkt voor het plaatsen van 10 reclameborden om aandacht te geven aan een braderie op 6 april 2013. Bezwaar t/m 30 maart 2013.
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
AFGIFTE PERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESCHIKKING

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2013 besloten
om een persoonsgebonden gedoogbeschikking af te geven aan MK De Kwakel
B.V. om op het perceel Bezworen Kerf 7 te De Kwakel naast de bestaande kwekerij in buxus, planten en takken een groothandel in tuinbouwmaterialen en warmtekrachtinstallaties uit te mogen oefenen tot en met 12 juli 2015.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“SPORTLAAN 180”

De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Sportlaan 180 is de realisatie van twee woningen in het voormalig clubgebouw van Zwem en -polovereniging De Amstel op de locatie Sportlaan 180. Het pand heeft nu een bestemming ‘Maatschappelijk’, waardoor de vestiging van twee woningen niet is toegestaan. Om de twee woningen in het huidige pand van Sportlaan 180 mogelijk te
maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Sportlaan 180’ ligt in het kader van de inspraakprocedure vanaf vrijdag 29 maart 2013 t/m donderdag 11 april 2013 ter
inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 27 maart 2013
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

Uithoorn
kijkt
vooruit
De toekomst bepalen we nu!

Aan de slag met de Strategische Visie.

De Strategische Visie, een initiatief van
de gemeenteraad van Uithoorn, wordt
hét handvest voor de gemeentelijke
koers tot 2030. Samen met een groep
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoekt de raad naar
één toekomstvisie die antwoord geeft
op cruciale vragen. Hoe willen wij
dat Uithoorn en De Kwakel er in
2030 uitzien? Hoe zorgen we dat
mensen hier prettig wonen en werken?
Wat voor samenleving willen we zijn?

Aan de hand
van deze vier
scenario’s ontstaat
straks één
Strategische Visie
voor Uithoorn

Vier scenario’s
Inmiddels zijn de eerste resultaten
bekend. Op deze pagina worden
ze aan u gepresenteerd. Het gaat
om vier scenario’s die elk een eigen
invulling geven aan onze keuzes
op het vlak van samenleven,
ruimtelijke ordening, economie,
bestuur en organisatie. Aan de
hand van deze vier scenario’s ontstaat
straks één Strategische Visie
voor Uithoorn.

Welke kant willen we op met onze gemeente?
Een belangrijke vraag, waarop Uithoorn
dit voorjaar een antwoord formuleert:
de Strategische Visie. In deze uitgebreide
Raadspagina vindt u de eerste resultaten,
en op zaterdag 6 april is het woord aan u.
Uw mening telt!
U bent van harte uitgenodigd mee
te denken over de keuzes die we voor
onze gemeente dienen te maken.
Uw mening geven kan op twee
manieren: via een online enquête
(zie kader) of gewoon op straat, op
zaterdag 6 april (zie andere kader).
Laat deze gelegenheid niet voorbij
gaan, denk mee over de toekomst
van Uithoorn en De Kwakel. Alvast
bedankt voor uw deelname.

Vier scenario’s voor de toekomst van Uithoorn
1

Hart & Hard
aan de Amstel

2

Vanuit de eigen
kracht en kwaliteit

3

Tuinstad

Samen en dynamisch
Individuen, instellingen en
ondernemers bepalen zelf waar
kansen liggen en hoe deze te
benutten. Relaties, verbindingen
en sociale netwerken, daar draait
het om. Gemeentegrenzen, religie,
opleidingsniveau en leeftijd zijn
geen grenzen of beperkingen.
De overheid is onopvallend
aanwezig. Voor diegenen die
het niet zelf redden, springt
de gemeente bij.

Uithoorn en de Uithoornaars
maken gebruik van de eigen
kracht en potenties om zich te
onderscheiden van anderen en
van andere gemeenten in de regio.
Kansen binnen de regio worden
benut. Burgers, instellingen en
ondernemers zijn georiënteerd
op de regio en krijgen veel ruimte
om hun ideeën te realiseren.
De gemeente faciliteert en zoekt
actief samenwerking op.

Menselijke maat in
de stedelijke omgeving
Uithoorn is onderdeel van de
grootstedelijke regio Amsterdam.
Daarin heeft het een eigen, veilige
en aantrekkelijke positie. Het beste
van twee werelden: de stad en het
waardevolle groen, komen samen
in Tuinstad. Daar telt de menselijke
maat en gebeurt veel in allerlei
verbanden in buurten en wijken.
De gemeente is sterk dienstverlenend
en werkt vraaggericht.

Praat mee
tijdens de Dag van
de Toekomst

Geef uw
mening
online!

Wedstrijd:
maak de
coverfoto

De gemeenteraad van Uithoorn hecht
veel waarde aan uw mening over de
Strategische Visie. Daarom is zaterdag
6 april 2013 de Dag van de Toekomst.
Tijdens deze dag kunt u in gesprek
over de Strategische Visie: van 9 tot
11 uur in De Kwakel (dorpsplein, bij
het Dorpshuis), van 11.30 tot 13.30 uur
op het Zijdelwaardplein (hoofdingang,
bij Blokker), van 14.00 tot 16.00 uur
in het dorpscentrum van Uithoorn
(Amstelplein, bij Kruidvat). Zoek ons
op en laat weten wat u vindt van de
verschillende scenario’s. Wat is goed, wat
is niet goed, en wat mist u nog? Wij verwelkomen u graag tijdens de Dag van de
Toekomst, tot ziens op zaterdag 6 april!

De Strategische Visie gaat iedereen
aan, ook u. Denk daarom mee over
de Strategische Visie, dit kan heel
eenvoudig. Ga naar www.uithoorn.nl
en vul de enquête in. Doe dit wel
vóór 8 april 2013. Uw mening wordt
vertrouwelijk behandeld. Laat uw
adresgegevens achter en maak kans
op een dinerbon van € 50, te besteden
in Uithoorn.

De Strategische Visie is belangrijk
voor Uithoorn, daarom verdient de
voorzijde een passende foto. Heeft u
hiervoor inspiratie? Stuur dan uw
inzending op via griffie@uithoorn.nl.
Doe dit vóór 8 april. Inleveren op
cd of papier kan ook, tijdens de Dag
van de Toekomst (zaterdag 6 april).
Voor de maker van de winnende foto
ligt een dinerbon van € 50 klaar,
te besteden in Uithoorn. Veel succes!

4

Behouden
en beheren

De verzorgende overheid
Uithoorn zorgt voor zichzelf en
haar inwoners. Het voorzieningenaanbod in buurten en wijken en
groen wordt behouden en waar
mogelijk uitgebreid. Dit vraagt
om een adequaat uitgeruste
gemeente die aan het roer staat.
Burgers van Uithoorn zijn bereid
hiervoor te betalen.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
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

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Strategische
Visie? Kijk dan op www.uithoorn.nl
voor meer informatie.

RAADSAGENDA
Datum: 28 maart 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Gemeentelijk Riolerings
Plan nr. 5 (GRP5) 19.40 uur

Let op: Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De volgende raadsvergadering is
op donderdag 11 april 2013.
Op www.uithoorn.nl kunt u
vergaderingen van de gemeenteraad
terugluisteren.
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KNA organiseert open podium voor
blaasinstrumenten
eniging voorziet in betaalbare mogelijkheden voor het nemen van
lessen om de instrumenten te leren
bespelen voor jong en oud!

Uithoorn - Wanneer je een instrument kunt bespelen is het natuurlijk prachtig wanneer je hier ook iets
mee kunt doen!
Bij KnA Uithoorn ben je dan aan het

juiste adres! De vereniging bestaat
uit verschillende onderdelen: Het
klein orkest, het harmonieorkest, de
drumfanfare, het dweilorkest en niet
te vergeten de twirlafdeling. De ver-

Open Podium
Daarnaast ontstaan er door de gezelligheid die een dergelijke vereniging met zich meebrengt ook persoonlijke initiatieven om samen muziek te maken. Om dit te stimuleren organiseert KnA op zaterdag 27
april a.s. een Open Podium voor muzikanten op hout- en koper blaasinstrumenten. Zowel beginnende als ervaren muzikanten kunnen
dan hun muzikale kunsten vertonen. KnA stelt zich tot doel om in
Uithoorn het bespelen van een muziekinstrument weer op de kaart te
zetten! Samen muziek maken is ontzettend leuk en ontspannend! Eenieder die een blaasinstrument bespeelt kan deelnemen aan deze
leuke middag! Klarinet, saxofoon,
hoorn, euphonium, trompet, dwarsfluit, piccolo, hobo… alle blaasinstrumenten mogen vertegenwoordigd zijn. Solisten maar ook duo’s,

trio’s, quartetten of grotere groepen zijn van harte welkom! Vele verschillende muzikanten hebben zich
reeds opgegeven en tijdens de middag zullen sowieso dwarsfluit, saxofoon, piano, trompet vertegenwoordigd zijn, daarnaast passeren ook
slagwerk en twirlers de revue.
Prijzengeld
Er zullen geldprijzen worden uitgereikt aan de door een deskundige
jury beoordeelde, beste prestaties!
De dag is vrij toegankelijk voor bezoekers en begint om 13.00 uur in
het KnA gebouw aan het Legmeerplein 49 en duurt tot 17.00 uur. Wanneer er wordt opgetreden is publiek
natuurlijk onmisbaar dus ook wanneer je geen instrument bespeelt
ben je van harte welkom. Muzikanten die het leuk vinden om mee te
doen kunnen zich aanmelden via
een email naar evenementencommissiekna@gmail.com. Aanmelden
kan tot 20 april. Alle deelnemers
dingen mee naar de geldprijzen in
de categorieën blazers, slagwerk en
twirlers.

Postzegelbeurs in Bilderdijkhof
Uithoorn - Filatelisten Vereniging
Uithoorn houdt op 6 april weer haar
maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs. Zoals vanzelfsprekend is
het op deze beurs altijd gezellig om
er te praten over uw/jouw filatelistische hobby bij een kopje koffie. Er
zijn altijd leden van de Filatelistenvereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van postzegels. Ook is er
de mogelijkheid om advies te krijgen bij taxatie en verkoop van ver-

zamelingen. De vertrouwde handelaren ontbreken eveneens niet en
de jeugd is zoals altijd welkom om
te ruilen en eventuele vragen over
het verzamelen van postzegels te
stellen.
Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen sfeer, dat vind je op deze
ruilbeurs die open is van 10.00 uur
tot 15.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid. De beurs wordt
gehouden in het Wijksteunpunt aan
Bilderdijkhof 1.

‘volksfilosoof’ wel een mooie geuzennaam,’ zegt Bas Haring over
zichzelf. ‘Op een frisse en toegankelijke manier probeer ik wetenschap
en filosofie zo uit te leggen dat ‘t begrijpbaar wordt voor iedereen.’
Bas Haring is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden,
schrijft boeken en columns, geeft
lezingen en is vaak op tv. Bas Haring staat garant voor een boeiende avond in het teken van de maand
van de filosofie! Donderdag 4 april
van 20.15 tot 22.00 uur in Bibliotheek Uithoorn. De prijs bedraagt
12,50 euro, pashouders betalen 10
euro. In de voorverkoop krijgt u 1
euro korting.

Kleuters Toermalijn dansen
‘Met muziek uit de voeten’
Uithoorn - Wat kunnen je voeten
eigenlijk allemaal? En kan de rest
van je lichaam je voeten wel volgen?
Gelukkig is er muziek die je voeten
een beetje kan sturen. De muziek
geeft aan of je voeten lopen, rennen, springen, stampen, schuiven
of heel langzaam lopen. De kleuters
van Toermalijn hadden voorafgaand
aan hun bezoek aan de Dans- en
Muziekschool Amstelveen al enkele danslessen gehad van hun leerkrachten. Tijdens de eerste les werd
het liedje ‘Voetje Voetje’ ingestudeerd. Tegelijkertijd werd er gewerkt
aan allerlei bewegingen van de voeten die bij het ritme van het liedje
pasten. De tweede les draaide om
het lied ‘Niet zo langzaam’. Het lied
werd in verschillende tempo’s gezongen en dit had weer invloed op
het bewegen door de ruimte.
In les drie beeldden de kinderen het
verhaal van Roodkapje uit op de muziek van Serge Prokovjev door mid-

del van dansbewegingen. De vierde les vond plaats in de balletzaal
van de Muziek- en Dansschool. De
les was onder leiding van een dansdocent op livemuziek van een pianist. De klas werd in drie groepen
verdeeld, konijnen, eekhoorns en
vogels. Iedere groepje bewoog op
de muziek die bij hun dier hoorde.
Daarna kwam Roodkapje op, wandelde door het bos, plukte bloemen
en aaide de beesten die langskwamen. Onderwijl keek de wolf gniffelend toe. Dan werden grootmoeder
en Roodkapje opgegeten.
Snel werd de jager door de dieren
gehaald en deze haalde Roodkapje en haar grootmoeder uit de buik
van de wolf.
Tot slot van de les werden de, op
school aangeleerde, dansen nog
eens herhaald en na een diepe buiging viel het doek en gingen de
dansers en danseressen weer naar
school terug.

Uithoorn - Zaterdagmiddag 17
maart ging Noah uit groep 7 van basisschool ‘de Vuurvogel’ uit Uithoorn
verder met de Nationale Voorleeswedstrijd. Dit keer werd de winnaar
van de provincie Noord-Holland
gezocht. Op ‘de Vuurvogel’ wordt
veel gelezen en gewerkt met literatuur. Thuis wordt bij ouders veel
(voor)gelezen en niet alleen bij Noah thuis. De medewerking van de
ouders van deze school zorgt voor
veel leesplezier, wat zijn vruchten
afwerpt. Niet alleen in de resultaten
van de leerlingen, maar ook in hun
leesplezier en manier van voorlezen.
Ook dit keer heeft Noah, samen
met een andere deelnemer, alle andere kinderen verslagen! Dat betekent dat hij nu verder gaat naar
de halve finale, deze is op 17 april

in de bibliotheek in Amsterdam.
Dan strijdt de provincie Noord-Holland (met Noah) tegen de provincie
Zuid-Holland. Spannend hoor, op de
Vuurvogel duimen ze allemaal en ze
zijn heel trots op Noah!
Afgelopen week deed basisschool
de Vuurvogel mee met de Leerweek
van Squla. Squla is een online oefenprogramma met leerzame quizzen, filmpjes en spellen in álle vakken van de basisschool én brugklas. Het is een prima manier om
thuis spelenderwijs te leren. Tijdens
de leerweek waren heel veel Nederlandse scholen online met elkaar
een wedstrijd aan het spelen door
vele quizzen klassikaal te spelen
en daarmee punten te verdienen.
Groep 4 heeft de tweede plaats behaald, gefeliciteerd!

Fort bij Uithoorn op
tweede paasdag open

Schuld en boete in de bieb
Uithoorn - April is Maand van de
Filosofie. De Filosofie Nacht gaat
naar de beurs. Op vrijdag 12 april
2013, op de plek van de oudste handelsbeurs ter wereld, de Beurs van
Berlage in Amsterdam, buigen filosofen, denkers en schrijvers zich
over het thema van de Maand van
de Filosofie 2013: Schuld en boete.
Op 4 april neemt Bas Haring alvast
een voorschot hierop in Bibliotheek
Uithoorn.
Mag je de wet overtreden? Moet je
werken? Waarom voel ik me schuldig als ik een leven lang patience
zou spelen? Bas Haring stelt graag
vragen, vooral als ze niet zo makkelijk te beantwoorden zijn. ‘Ik vind

Kampioenen op
basisschool de Vuurvogel

Kajuit helpt CliniClowns
Uithoorn - Britt, Lily en Fleur zijn
leerlingen van groep 6 op De Kajuit. Zij hebben een aantal weken
op school een actie gehouden voor
de CliniClowns en aan iedereen van
De Kajuit gevraagd of ze een lege
statiegeldfles mee wilden nemen en
deze bij hen in te leveren. Zelf zijn
Britt, Lily en Fleur langs de deuren
gegaan om lege flessen op te halen. Alle lege flessen zijn zolang bewaard in de gymzaal op school.
Afgelopen week was de actie afgelopen en hebben de meisjes de flessen ingeleverd bij Marije van Albert
Heijn Jos van den Berg. Het waren
er wel 420 in totaal! Daarmee is er
106 euro opgehaald. AH Jos van

den Berg heeft dit bedrag aangevuld tot 135 euro.
Vorige week donderdag kwam er
een ambassadeur van de CliniClowns op bezoek bij groep 6 om
de door Britt, Lily en Fleur gemaakte
cheque in ontvangst te nemen. CliniClowns was heel blij met het bedrag en hun actie. De ambassaseur heeft hen zelfs uitgenodigd om
op het hoofdkantoor van de CliniClowns langs te komen.
De meisjes willen iedereen - en
niet te vergeten AH Jos van den
Berg voor zijn bijdrage - bedanken
voor de hulp om zo’n mooi bedrag
te kunnen overhandigen aan CliniClowns.

Uithoorn - Fort bij Uithoorn opent
maandag 1 april, tweede paasdag, voor het eerst dit jaar de poorten weer. In aansluiting op het thema van de Stelling van Amsterdam
staat bij deze seizoensopening vanaf 11.00 uur ‘communicatie’ centraal. Natuurlijk is er voor alle fortenliefhebbers de mogelijkheid om
op het fort aan de Mijdrechtse Zuwe in Amstelhoek een rondleiding
te volgen of rond te dwalen in en
om het fort en het Laarzenpad te lopen, maar de meeste activiteiten op
deze dag zijn gericht op gezinnen
met kinderen. Zo is het Hazenpad,
vol leuke vragen en weetjes over
de familie van Joep de Haas, ook
weer open. Op het Hazenpad kunnen kinderen vanaf 4 jaar, onder begeleiding en tegen een vergoeding
van 1 euro, eieren zoeken en spelletjes spelen. Het is wel verstandig
om daarvoor je laarzen aan te trekken! Ontcijfer je de code van de eieren, dan is er een paasverrassing
voor je in de Genieloods. In de telegrafistenkamer wordt gedurende de

hele dag contact gezocht, en hopelijk ook gemaakt, met telegrafisten
op het Fort aan den Ham, Fort Naarden Vesting, Fort bij Aalsmeer, Fort
bij Edam en Fort bij Veldhuis. In de
kamer van de commandant kun je
niet alleen morse leren en een certificaat halen, maar ook het Spel van
de Spion spelen.
Om 16.00 uur worden alle deuren en ramen van het fort gesloten.
Wie dan binnen is, kan in het donker (met een lampje…) voor 50 eurocent meedoen met het spannende
Mobilisatiespel! Leeftijd vanaf 8 jaar
of als je heel dapper bent…
In de Genieloods kan iedereen tussen 11.00 en 17.00 uur, als het fort
de poorten weer sluit, terecht voor
een hapje en een drankje. En wie
daar belangstelling voor heeft, kan
deze dag z’n eigen verhalen en herinneringen aan het fort en de omgeving laten optekenen door een speciale gezant van de Cultuurcompagnie. Op de informatieborden is van
alles te lezen over de Stelling van
Amsterdam en het Fort bij Uithoorn.

Riki Stichting deelt weer uit

Lezing: ‘Gierzwaluwen
leven van de lucht’
Regio - Op dinsdag 2 april organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een lezing over een boeiende vogelsoort: de gierzwaluw. De lezing vindt plaats in NME-centrum
De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing begint om 20.00 uur en de toegang
is gratis. De lezing wordt gegeven
door Evert Pellenkoft, van de Gierzwaluwwerkgroep en Vogelwerkgroep Amsterdam en van GierzwaluwBescherming Nederland.
Met deze kou is het moeilijk voor
te stellen, maar binnenkort zijn ze
er weer: gierzwaluwen! Deze vogels zijn kenmerkend voor een warme zomeravond, gierend boven
stad of dorp en zoekend naar een
lekker hapje (vliegende insecten).
Eind april komen ze terug uit zuidelijk Afrika om hier te broeden. Dat
doen ze bij voorkeur in oude gebouwen en daardoor zijn ze een typische vogel van oude binnensteden
en dorpskernen. Evert Pellenkoft

woont in de Jordaan. Net zoals elders neemt de gierzwaluw daar als
broedvogel helaas in aantal af door
verbouwing en isolatie van huizen.
Daarom brengt Evert deze vogel onder de aandacht via publicaties en
lezingen. Daarnaast doet hij tellingen en heeft hij contact met aannemers en gemeente voor het behoud van nestgelegenheid. Ook in
de dorpskernen van de gemeentes Uithoorn en De Ronde Venen is
in de zomer de gierzwaluw een bekend verschijnsel. Mensen van de
IVN-afdeling zetten zich in voor het
behoud van deze karakteristieke
vogel. Leuk om eens te horen hoe
ze daar in ‘de grote stad’ mee omgaan. Daarnaast wil Evert Pellenkoft
met zijn lezing enthousiasme en bewondering overbrengen voor deze
luchtacrobaat.
Al met al dus een interessante lezing!
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 0172-407054. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

De Kwakel - Ook in De Kwakel en
Vrouwenakker zijn de oudere medemensen weer verrast door een
mooi paaspakket van Riki Stichting. De vrijwilligers van De Zonnebloem in deze afdeling gingen afgelopen donderdagavond de straat op
met de welpen van de St. Joannesgroep, de scouting van De Kwakel.
Gelukkig maar dat er zoveel jongens
meegingen want er waren weer veel
pakketten te verdelen. De welpen
werden overal welkom geheten en
de mensen waren blij verrast door
deze actie. Deze samenwerking is
echt fantastisch en de vrijwilligers
van de Zonnebloem willen de wel-

pen dan ook ontzettend bedanken
voor hun hulp. Het is voor de ouderen weer eens wat anders om zo’n
lekker fris en jong gezicht te zien
waar ook het plezier afstraalt, want
deze jongens hadden er ook veel
plezier in.
De Zonnebloem bedankt de welpen voor hun hulp en Riki Stichting
die deze actie mogelijk heeft gemaakt. Wilt u ook contact met De
Zonnebloem afd. De Kwakel/Vrouwenakker? U kunt bellen met Henny v.d. Knaap, tel. (0297)564677 of
contact zoeken via de mail zonnebloem.dekwakel.vrouwenakker@
gmail.com.
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Solidoe maakt kunst voor
kinderen in Kaapstad

Judoka’s van Judo Ryu
Kensui presteren zeer goed

Uithoorn - Afgelopen week hebben
kinderen van de buitenschoolse opvang van Solidoe in Uithoorn hun
geweldige best gedaan om kunst te
maken voor kinderen in Kaapstad.
Dit deden ze niet zomaar, dit deden
ze voor Dance4Schools. Kinderopvang Solidoe is hoofdsponsor van
dit sportieve en culturele project.
Nadat de BSO’s een groot en een
klein canvasboard hadden ontvangen, gesponsord door www.ruan.nl, lieten de kinderen zich door
de Dance4Schools Promo inspireren (zie YouTube) en mochten ze
helemaal zelf aan de slag met de
boards. Dit alles onder het motto van Dance4Schools: Kinderen
van Uithoorn voor de Kinderen van
Kaapstad. Het kleine board gaat deze week met het Run4Schools Team
mee naar Zuid-Afrika. De kunst
wordt daar cadeau gedaan aan de
scholen waar stichting Run4Schools
werkzaam is. Run4Schools zet zich
sinds 2004 voor kinderen in Kaapstad door hen een mooi buitenschoolsprogramma aan te bieden.

Uithoorn - Zondag 24 maart werd
de dojo bij Sport & Health Club Amstelhof verlaten, want Judo Ryu
Kensui was te gast bij Sotai Renshyu te Leimuiden voor deelname aan het laatste van een viertal sportieve toernooien. Met in totaal 310 Judoka’s uit een grote regio deden hieraan mee. (Voor het
complete verslag, uitslagen, foto’s
en informatie over onze judoschool
met speciale G-Judo groep, kunt u
een kijkje nemen op: www.judoryukensui.nl. Bij dit leuke toernooi judoot iedere judoka in poules (ingedeeld op leeftijd en gewicht) tegen
elkaar en de judoka met de meeste gewonnen wedstrijden is de poulewinnaar. De 43 deelnemers van
Judo Ryu Kensui streden voor elk
punt, aangemoedigd door de in groten getale aanwezige ouders, grootouders en andere belangstellenden en gecoacht door Judoleraar

kinderen en jongeren in Uithoorn.
Iedere leerling kan meedoen aan
verschillende workshops. Hiervoor
wordt een klein bedrag gevraagd en
de opbrengst gaat naar het goede
doel Run4Schools. Dit sport-& cultuurproject wordt afgesloten met
een grootse dancehappening op
zondag 28 april in de Scheg. Dankzij Optisport is de sporthal voor deze happening beschikbaar. Er zal
die middag met zoveel mogelijk kinderen in Uithoorn gedanst worden,
tegelijk met kinderen in Kaapstad!
Kinderen van Uithoorn voor Kinderen in Kaapstad! Dance4Schools
bedankt alle kinderen van de BSO’s
van Solidoe voor het maken van hun
mooie schilderkunst!

Uithoorn - Elk jaar levert de zoektocht naar nieuw muzikaal talent in
de regio Amstelland weer verrassende ontdekkingen op van nieuwe bands die het verdienen om verder te komen in het muzikale circuit.
De popprijs Amstelland is een samenwerkingsverband tussen P60 in
Amstelveen, The Mix in Uithoorn en
N201 in Aalsmeer. De derde voorronde is aanstaande zaterdag 30
maart in The Mix te Uithoorn. De
bands die zaterdag spelen zijn Rodeo Drive, Purple Dog, Deep Fried en
The Anchor Creek.

Verkocht
Het grote board dat de kinderen in
Uithoorn beschilderd hebben, wordt
tentoongesteld en verkocht op de
KunsMark op zondag 28 april. De
KunsMark maakt ook deel uit van
Dance4Schools.
Dance4Schools
verzorgt in de Nationale Sportweek
van 20 t/m 27 april een leuk sportief en cultureel programma voor de

Nationale Boomfeestdag
op het Thamerlint
Uithoorn - Afgelopen woensdag
was het weer Nationale Boomfeestdag en ook in Uithoorn werd in het
Oude Dorp daar aandacht aan besteed. Net als vorig jaar waren de
Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan feestelijk ingericht. Dit keer
was de versiering uitgebreid met
zwarte linten. Over enkele maanden worden immers alle bomen gerooid, zodat er ruimte vrij komt voor
een moderne ontsluitingsweg die
voldoet aan de moderne verkeerskundige inzichten. Waarmee weer
een stukje authentiek Uithoorn verdwijnt. Het thema van de Boomfeestdag was dit jaar “Bomen ma-

Nieuw muzikaal talent bij
de popprijs Amstelland

ken Gezond”. De afgelopen maanden hebben bewoners aan de gemeente zoveel mogelijk argumenten
gegeven om ervoor te zorgen dat
met het verdwijnen van de bomen
de leefbaarheid en veiligheid met de
nieuwe wegen niet achteruit gaat.
Helaas zijn in het ontwerp zaken als
passieve handhaving van de maximale snelheid en het vrachtwagenverbod nog niet geloofwaardig verwerkt. Wanneer de nieuwe boompjes geplant gaan worden is nog
niet bekend, maar er hebben zich al
scholieren aangemeld die met hun
klas graag volgend jaar Boomplantdag op het Thamerlint willen vieren!

Rodeo Drive
Rodeo Drive is een jonge en energieke Pop-Rock band met blues- en
funkinvloeden. Deze band vindt zijn
roots op het Art & Entertainment
College in Amsterdam. Met een repertoire van ballads tot Swingende
Pop-Funk-Rock zetten ze de
zaal op zijn kop!
Purple Dog
Purple Dog is een rockband met

Poolse invloeden. De regionale rockers hebben buiten hun eigen repertoire ook een aantal covers die regelmatig gespeeld worden. Helaas staat
er in de reglementen van de popprijs
dat je maar één cover mag spelen.
Deep Fried
De Amstelveense Synth-Pop-Rockband Deep Fried heeft al een keer
eerder meegedaan aan de popprijs.
Dit jaar zal men kunnen constateren
of de band de tips van de jury meegenomen heeft.
The Anchor Creek
De laatste band die optreedt is The
Anchor Creek. Een stevig blues/
rockduo beïnvloed door de Black
Keys.
De loting voor de speelvolgorde zal
plaatsvinden om 19.00 uur. De volgorde zal op de avond zelf bekendgemaakt worden. Bij de voorrondes is de zaal van Jongerencentrum
The Mix aan de J.A.van Seumerenlaan 1 open vanaf 20.30 uur. De entree is gratis.

Qui Vive dames 1 wint onder
ijskoude omstandigheden

Vroege paasochtend bij
het Rode Kruis
Uithoorn/De Kwakel - Na een
succesvolle handwerkmarkt op zaterdag 16 maart hield het Rode
Kruis afdeling Uithoorn/De Kwakel
op dinsdag 19 maart een paasochtend voor haar gasten. Er was eerst
een kopje koffie met een ruime keuze van cake en gebak gemaakt door
eigen vrijwilligers en assistenten.

Daarna was er een spannend bingospel met getallen verwerkt in een
grappige aangepast verhaal van
Roodkapje, met natuurlijk een prijs
voor iedereen.
De gezellige paasochtend werd afgerond met een drankje en een gezellig gesprek.

Uithoorn - Zondag 24 maart speelde het eerste dameselftal van Qui
Vive onder ijskoude omstandigheden tegen de Kraaien in Wijdewormer. Het hockeyveld ligt in een onbeschutte omgeving, zodat een stevige koude wind vrij spel had. De
dames uit Uithoorn waren hier echter goed op voorbereid met speciale
kleding. Het doel was de om wederom winst te pakken en de stijgende
lijn na een trainingskamp in Barcelona en de winnende wedstrijd tegen de Reigers voort te zetten.
In de eerste helft hadden de dames 1 van Qui Vive het overwicht.
De Kraaien kregen weliswaar een
aantal goede kansen, maar deze
werden door de talentvolle 15-jarige Keepster, Moon Zethoven, uit
het doel gehouden. Ook haar helm
deed goed dienst. Bij een van aanvallen van de Kraaien kwam de bal
op haar helm en kaatste hierdoor uit
het doel.
Kans
In de eerste helft viel Qui Vive meerdere keren aan. De eerste gro-

te kans, ging net naast. Het eerste doelpunt werd na een voorzet
van Sophie Tijssen door Maxime de
Haan in het doel getikt. Het tweede
doelpunt volgde uit een strafcorner,
die door Tessa Turner werd ingeschoten. Nadat Sarah de Vos weer
een strafcorner kreeg toegewezen,
wist zij deze met een backhandschot in het doel te krijgen. Met een
3-0 voorsprong ging het eerste dames elftal van Qui Vive de rust in. De
wedstrijd was nog niet voorbij en er
zou nog hard gewerkt moeten worden.
Kraaien dames 1 kwamen vol energie uit de rust en scoorde snel. Qui
Vive nam de controle over de wedstrijd echter weer terug. Uiteindelijk wist Sophie Tijssen voor de cirkel van de tegenpartij de bal te veroveren en deze met een backhandschot rechtsonder in de hoek in de
doel van de tegenstander te slaan.
Qui Vive liet zich daarna de winst
niet meer afpakken. Door mooi samenspel, kwam De Kraaien er niet
meer aan te pas. Eindstand 4-1 voor
de dames uit Uithoorn.

Groene kamerplanten in
Het Hoge Heem
Uithoorn - Groene kamerplanten
hebben een positief effect op mensen. Ze krikken niet alleen je humeur op, maar ze geven ook energie en zuiveren de lucht. Dat we ons
beter voelen met groene planten
in de buurt hebben talloze studies
keer op keer aangetoond. Groene kamerplanten helpen immers de
luchtvochtigheid op peil te houden,
temperen geluid en hitte en nemen
stof en luchtvervuiling op. Met deze boodschap heeft FloraHolland
op woensdag 20 maart verschillende groene planten in keramiek aangeboden bij Zorgcentrum Het Hoge

Heem in Uithoorn. Deze producten
waren door Bunnik Plants (uit Bleiswijk) beschikbaar gesteld voor het
cateringplein tijdens de FloraHolland Trade Fair. Nu hebben de planten na deze beurs een prima plek
gekregen bij de zorgcentra. Bij Het
Hoge Heem was de ontvangst zeer
welkom en werden de planten met
veel genoegen aangenomen.
De verschillende groene kamerplanten kregen met dank aan Bunnik Plants een mooi plekje in de recreatieruimte en gaven meteen een
mooie groene uitstraling.

Ruud. De kleinste judoka van net 4
jaar en de wat meer ervaren judoka
waren allemaal op de mat aanwezig. Ook mooi dat er judoka’s bij waren die nog maar drie maanden aan
de sport doen! Wat hebben we allen genoten van de sportieve strijd
die de judoka’s van onze club geleverd hebben. Veel sportiviteit, strijd
en gedrevenheid kenmerkt de judoka’s van onze club. De ene deelnemer was zichtbaar gespannen terwijl de ander geen last van de spanning had, maar mooi om te zien was
dat elke judoka kwam om te winnen. Na een lange dag konden alle deelnemers moegestreden maar
met een zeer mooie en dik verdiende bokaal trots huiswaarts keren.
Judoleraar Ruud van Zwieten was
wederom enorm trots en blijft zeer
te spreken over de sportieve manier
van judoën, instelling, vooruitgang
en inzet van zijn pupillen.

IJskoud weekend voor
UWTC wielren
Uithoorn - Zaterdag 23 maart stond
een zeer koude snijdende oostenwind tijdens het kampioenschap
van Wheelerplanet. Gelukkig ligt
de baan van Wheelerplanet bosrijk
en dus redelijk ‘windvrij’. Stijn Ruijter haalde in de massasprint van cat
5-6 een mooie derde plaats. Menno van Capel en Sven Nijhuis finishte ook netjes in het peloton bij cat 7,
Sven 9e en Menno 10e. Bij de nieuwelingen bleef ook de hele groep,
ondanks diverse vluchtpogingen, tot
de eindsprint bij elkaar. Michael den
Toom (de Amstel) won de sprint van
Yannick Detant (Ulysses). Jeroen
van Goor haalde vandaag het podium net niet en eindigde op de 4e
plaats, Bart de Veer plaats 12.
Kampioenschap Waterland
Zondag 24 maart was het nog kouder op de wielerbaan van Ulysses in
Amsterdam-Noord dan op de zaterdag bij Wheelerplanet. De straffe oostenwind gaf bij de meeste categorieën een totaal verbrokkeld
veld. Bij de jeugd alleen Stijn Ruijter (cat 6) aan start voor UWTC. Stijn
had bij de start problemen met zijn
schoenen om ingeklikt te komen.
Twee renners waren ervandoor gegaan voordat Stijn opgang was gekomen. Stijn won de sprint van de
achtervolgers en wederom de derde plaats. Bij de nieuwelingen had
Bart de Veer het zwaar en eindigde in de achterhoede. Ook hier een
sterk verbrokkeld veld. Jeroen van

Goor reed naar de 6e plaats. Vanaf
het paasweekeinde komen de clubactiviteiten weer op gang. Tweede
paasdag, 1 april, start om 10.30 uur
het lange afstandskampioenschap
op ons clubparcours van sportpark
Randhoorn in Uithoorn.
Vanaf de leeftijd 15+ kan er worden
meegedaan. Basislicentie verplicht.
Vanaf dinsdag 2 april start ook weer
de dinsdagavondcompetitie en de
trainingen. Elke dinsdagavond (vanaf 2 april - 17 september) kan u om
19.00 uur starten op ons parcours
(Sportpark Randhoorn) voor een
wedstrijd. Deze wedstrijd staat open
voor alle licentiehouders met uitzondering van Jeugd en duurt een
uur. Deelname kost 2,- en geschiedt
op eigen risico. Er wordt gereden in
een 40+ klasse en een 40- klasse.
Basislicentie verplicht.
Jeugdtrainingen
Ook de jeugdtrainingen gaan vanaf
dinsdag 2 april weer van start. De
eerste avond nog in één groep van
17.15-18.15 uur.
Aansluitend krijgen de jeugdleden
en ouders uitleg over het komende seizoen. Vanaf 9 april wordt er
weer in 2 groepen getraind. Wil je
ook eens kennismaken met wielrennen bij UWTC, dat kan! Je mag twee
proeftrainingen meedoen voordat je
besluit om lid te worden. Vanaf de
leeftijd van 8 jaar mag je al meedoen. Meer informatie is te vinden
op: www.uwtc.nl/wielren

Bart houdt inzamelingsactie voor Villa Joep
Uithoorn – De negenjarige Bart
verloor afgelopen zomer zijn jongere broer Tim (5 jaar) aan neuroblastoom kinderkanker. Nu zamelt
hij met z’n vriendjes voor de tweede keer geld in voor Villa Joep, een
stichting die onderzoek financiert
gericht tegen neuroblastoom kinderkanker. De eerste keer was de
opbrengst ruim 70 euro en dat wil
hij nu gaan overtreffen. AH Zijdelwaardplein ondersteunt de actie
van harte en helpt Bart bij zijn actie
voor Villa Joep. De feestelijke aftrap
heeft al plaatsgevonden waarbij AH
een flinke donatie deed. Bij de flessenautomaat staat een grote collectebus waarin klanten drie maanden
lang hun statiegeldbon kunnen doneren. Bart hoopt dat veel klanten
net als AH willen helpen met de actie om neuroblastoom kinderkanker
de wereld uit te helpen.

In 2012 zijn er twee grote doorbraken geweest die (mede) gefinancierd zijn door Villa Joep. Begin 2012
ontdekten onderzoekers de hoofdoorzaken van het ontstaan van neuroblastoom door het complete genoom te ontcijferen van 87 tumoren.
Nederlandse neuroblastoom-onderzoekers hebben opnieuw een doorbraak bereikt. En in oktober bewezen ze dat een specifiek gen verantwoordelijk is voor het ontstaan van
neuroblastoom kinderkanker bij een
groep patiëntjes.
Ze slaagden er bovendien in het
gen uit te schakelen. Alle donaties
die Villa Joep ontvangt worden voor
100% besteed aan onderzoek naar
neuroblastoom kinderkanker. Alle
medewerkers van Villa Joep zijn vrijwilligers en alle betrokken bedrijven
en instellingen verlenen gratis medewerking.
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Omlegging N201:
de laatste loodjes…
Vervolg van voorpagina
De openstelling van de Waterwolftunnel bij Aalsmeer in de N201
houdt het prettige gevolg daarvan
in dat op korte termijn veel doorgaand vracht- en personenverkeer
niet meer door de kernen Aalsmeer
en Uithoorn hoeft te rijden. Dat
is helemaal van belang voor verkeersafhandelingen van en naar de
Bloemenveiling en de ‘Greenport’
Aalsmeer.

Vrachtverkeer en zelfs personenverkeer met bestemming Industriegebied-Noord in Uithoorn en het centrum maakt al gebruik van de nieuwe omleiding. Doorgaand (vracht)
verkeer richting De Ronde Venen
moet nu nog gebruik maken van
de bestaande N201 en de Prinses
Irenebrug totdat het aquaduct bij
Amstelhoek eind van dit jaar gereed is.
Daaraan wordt momenteel uitgebreid gebouwd. De bouwput is al

gevorderd tot halverwege de Amstel. Momenteel worden de vloeren
en wanden voor de open bak van
het aquaduct gerealiseerd. Voor het
verkeer over de Amsteldijk richting
Nes a/d Amstel vice versa is een tijdelijke omleiding gemaakt dwars
tussen de bouwelementen van het
open deel van het aquaduct. Zodra
in het verloop van de zomer het dak
van het gesloten deel van het aquaduct is aangebracht, wordt de omleiding opgeheven en de norma-

De Waterwolftunnel gaat naar verwachting begin mei open voor het verkeer
le wegverbinding over de dijk weer
hersteld. De bouw van het aquaduct aan de Rondeveense kant is
wat betreft ruwbouw goeddeels gereed. Men is er volop met de afwerking aan de slag. Ook de waterkerende noodschuif is al op zijn plaats
gebracht, compleet met de houten sierconstructie die bovenop het
aquaduct is te zien. Daar schuift de
noodkering met de bovenzijde in als
die in zijn hoogste stand wordt gebracht. De nu nog bruingekleurde
hardhouten constructie zal op den
duur van kleur veranderen in grijs.

De bouw van het aquaduct in de N201 onder de Amstel nabij de Hollandse Dijk en Amsteldijk-Noord in Uithoorn is in
volle gang (Foto: Projectbureau N201+)

Eind 2013 gereed
Naar verwachting worden beide
buishelften, die vanuit Uithoorn en
van de kant van Amstelhoek in De
Ronde Venen, in oktober met elkaar verbonden. Dan is de verbinding tussen de provincies NoordHolland en Utrecht een feit. De tunneldelen worden vervolgens afgewerkt en dan moeten de elektri-

Echt ambachtelijk ijs vind
je bij Cadore
Uithoorn - Hoewel de huidige
weersomstandigheden eerder uitnodigen om een hete kop koffie te
drinken dan aan een (lekker) ijshoorntje te likken, kan dat toevallig allebei bij Cadore op de Wilhelminakade 57. In de voormalige salon van Hans IJs vlak op de hoek
bij de Stationsstraat. Cadore is een
nieuwe ijs- en koffiesalon die haar
deuren zaterdag 16 maart opende.
Een tweede vestiging presenteerde zich diezelfde dag op het Raadhuisplein 8 in Mijdrecht tussen het
Kruidvat en Jamin, waar eertijds
een geldautomaat was geplaatst.
Eigenaars zijn Miranda van Koot
en Arno Weijs. De vestigingen zijn
weliswaar kleinschalig maar hebben overheerlijk ambachtelijk Italiaans ijs te bieden. Dat wordt in eigen beheer door Miranda gemaakt
in de zaak in Uithoorn. Zij is gediplomeerd en gecertificeerd ijsbereider, een van de weinige vrouwelijke
in ons land en is voornemens zich
nog verder te bekwamen in de ijsbereiding om dat als ‘meester ijsbereider’ af te ronden. Miranda volgde o.a. ook cursussen in Italië in de
buurt van Venetië, landstreek Valle di Cadore waar de ijssalon haar
naam aan dankt. Miranda heeft het
klappen van de zweep geleerd bij
de lokale Italiaanse ijsmeesters en
echt, ze kan er wat van! Heerlijk ijs
in 36 verschillende smaken waarbij
uitsluitend natuurlijke grondstoffen
en vruchten worden verwerkt, zoals biologische melk van de bekende boerderij De Lindenhorst in De
Hoef en gepureerd vruchtvlees van
bijvoorbeeld mango, banaan, aardbei en andere maar ook noten en
noem maar op. Wat te denken van
zelfgemaakt oma’s appeltaartijs, of
tiramisu, caramel salty en yoghurtbosbessenijs?... Die zuivere ingredienten proef je in deze hemels smakende ijsproducten. Ze worden bovendien dagelijks vers met veel liefde en zorg bereid. Behalve een ijshoorntje kan je er ook genieten van
een heerlijke ijscoup met gevarieerd
ijs en vergeet dan vooral de choco-

ladeversie niet. Die is heel bijzonder
want het gaat hier om echte chocolade! Miranda maakt op verzoek ook
lekkere ijstaarten in diverse variaties. Cadore heeft ook de beschikking over een echte antieke ijscokar.
Die kan naar wens (met ijs) gehuurd
worden voor een particulier of zakelijk feestje. Origineel!
Actie ijsbolletjeskaart
Mocht het weer omslaan en zich van
haar ‘natuurlijke lentekant’ toont
met prettiger temperaturen dan nu,
dan is een bezoek aan ijssalon Cadore meer dan waard. Voor liefhebbers is er ook crushed ijs in diverse
smaken. Vooral kinderen blijken dit
erg lekker te vinden net zoals softijs,
waar u bij Cadore ook om kunt vragen. Bij Cadore kunt u ook terecht
voor milkshakes en een kop heerlijke Italiaanse Buscaglione koffie met
een stuk oma’s appeltaart of een
Luikse wafel. Iets bijzonders! Als
openingsactie was het verspreiden
via de media van een ‘ijsbollenkaart’
voorzien. Helaas ging dat niet helemaal zoals men zich dat had voorgenomen. Maar tot en met zaterdag
30 maart kunnen liefhebbers van dit
heerlijke ijs bij Cadore nog een bolletjeskaart kopen voor 7,50 euro. Op
de kaart staan 15 bolletjes gedrukt.
Gaat u weer een keer een bolletje
ijs halen, wordt die van de kaart afgestreept. U koopt dus met de kaart
15 bolletje ijs in voor de helft van de
prijs, want normaal kost een bolletje ijs 1 euro. De bolletjeskaart is
het hele jaar nog geldig en niet persoonsgebonden. Een aanrader om
dit te doen want het scheelt de helft.
Koopt u twee of meer kaarten, dan
kunt u met uw kinderen de komende lente en (warme?) zomer lekker
af en toe een ijsje eten. Daarvoor
hoeft u dan niet meer te betalen.
Openingstijden: dagelijks van 12.00
tot 21.00 uur. Kijk op de website: www.ijssaloncadore.nl. Ook te
volgen op Twitter en Facebook: de
smaken van Cadore. E: info@ijssaloncadore.nl.

sche bekabeling, verlichting, camera’s, ventilatie, blusleidingen en ander elektrisch en hydraulisch toebehoren nog worden geïnstalleerd. De
constructie van het aquaduct verloopt op dezelfde manier als bij de
bouw van de Waterwolftunnel onder de Ringvaart bij Aalsmeer. Het
verkeer door zowel de Waterwolftunnel als het aquaduct wordt vanuit de verkeerscentrale in Hoofddorp met camera’s gevolgd. In geval van calamiteit kunnen er direct
maatregelen worden genomen door
in de regio het verkeer om te leiden
als dat nodig is. Als alles volgens
plan verloopt zal het aquaduct eind
van dit jaar in gebruik worden genomen. Daarbij zal ook het vervolg
van het wegtracé op het grondgebied van De Ronde Venen met een
nieuw kruispunt bij de Tienboerenweg op de bestaande N201 zijn
aangesloten. Dan kan het verkeer
rechtstreeks zonder noemenswaardig oponthoud en last van woon-

BN-ers
op de
planken bij
Maskerade

Workshop in Atelier de
Penseelstreek
Uithoorn - Begin april bestaat Atelier de Penseelstreek 20 jaar. Ter
gelegenheid daarvan zal een aantal bijzondere workshops gegeven
worden. De eerste twee workshops
hebben reeds plaatsgevonden. De
derde zal zijn op donderdagavond
4 april van 20.00 tot 22.00 uur. Voor
kinderen van 7 tot 12 jaar is er op
diezelfde dag ’s middags een workshop van 15.45 tot 17.15 uur. In beide gevallen is het thema ‘Schilderen
als Karel Appel’. Er zal gewerkt worden met plakkaatverf op papier. Al
het materiaal (kwasten, verf en pa-

pier) is inbegrepen in de prijs: 17, 50
euro voor volwassenen en kinderen
betalen 11,50 euro.
Voor wie het leuk vindt om een keer
in het atelier te komen schilderen is
dit een goede gelegenheid om het
eens uit te proberen. Het is altijd
heel gezellig en de moeite van het
proberen waard. Koffie, thee of limonade is gratis. Voor meer info en
opgave: tel.0297540444, e-mail: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.
nl. Atelier de Penseelstreek is te vinden aan de Potgieterlaan 16 in Uithoorn.

Geslaagde ochtend voor
Speeltuinvereniging Thamerdal
Uithoorn - Op woensdag 20 maart
waren de kinderen van basisschool
De Regenboog een dagje vrij in verband met een studiedag voor de
leerkrachten. Een perfecte dag om
een activiteit te organiseren voor de
kinderen, dacht speeltuinvereniging
Thamerdal. Er was voldoende animo; bijna 50 kinderen hebben op
deze eerste dag van de lente meegedaan. Er werden terracottapotjes geschilderd in vrolijke kleuren.
Daarna mochten de kinderen nog
een kunstwerk op papier maken. Tijdens het drogen van de verf was er
tijd om buiten tikspelletjes te doen.
Toen alle kinderen wat gedronken
en gegeten hadden werden de pot-

jes met aarde en zaadjes gevuld. Iedereen mocht zijn/haar potje mee
naar huis nemen om verder te verzorgen zodat er mooie bloemetje uit
groeien.
De vereniging is betrokken bij de
ontwikkeling van de buitenruimte van de nieuwe basisschool in
Thamerdal. Afhankelijk van de inrichting zal gekeken worden of de
speeltuinvereniging daar in de toekomst een speeltuin met binnenruimte kan betrekken. Dit zal uiteraard nog wel even duren maar ondertussen blijft de vereniging een
aantal keren per jaar activiteiten organiseren voor de basisschoolkinderen.

Uithoorn - Patty Brard op een duikplank, Monique Sluyter dansend op
ijs en Mari van der Ven die van een
skischans springt. Dat is toch wat
wij allen willen zien op TV? Vrijdag 5
en zaterdag 6 april ziet u bij Toneelgroep Maskerade hoe het er achter de schermen in TV-land aan toe
gaat in ‘De Bekende Nederlander’.
Een zeer onderhoudende tragi-komedie. Geen enkele zichzelf respecterende quiz, talkshow of amusementsprogramma kan tegenwoordig nog zonder ‘Bekende Nederlander’. Met een BN-er scoor je. BNers stuwen de kijkcijfers omhoog.
‘De Bekende Nederlander’van Alan
Ayckbourn geeft u een kijkje achter de schermen van hoe het er in
TV-land aan toe gaat. Het toont u de
ware aard ervan. Hoe het ons een
verwrongen en verdraaide schijnwerkelijkheid voorspiegelt. Het gaat
over bekendheid en roem. Want dat
is wat wij willen: elke avond RTLBoulevard en elk weekend ‘Sterren...’ die steeds sensationeler strapatsen uithalen waar wij ons maar
al te graag aan vergapen... Ondertussen hebben de camera’s zich afgewend van het echte leven dat té
gewoon, té saai en té slaapverwekkend is om ons nog te boeien.
Ex-veroordeelden
Het stuk speelt op de patio van de
Spaanse luxe-villa van Marco Mink,
ex-crimineel en ex-veroordeelde. Hij is na zijn vrijlating tot bekende TV-personality gemaakt. We
zien de ontmoeting – 17 jaar na dato – tussen Marco en zijn toenmalige opponent, de voormalige bankbediende Arend van der Made die
de bankoverval verijdelde. Van der
Made is de vleesgeworden eenvoud en goedheid. Toppunt van
naïeve bescheidenheid. Het contrast tussen beiden kon niet groter
zijn. Astrid Barend, ambitieuze carrièrevrouw en top-TV-presentatrice, heeft deze ontmoeting gearrangeerd voor een pilot van haar nieuwe kijkcijferkanon ‘Onvergetelijke
Ontmoetingen’ en ze weet al helemaal precies wat die op gaat leveren… Spetterend Vuurwerk! De realiteit schrijft echter soms z’n eigen,
onverwachte en verrassende scenario... ‘De Bekende Nederlander’ is
geregisseerd door Roel Visser en is
te zien in Het Alkwin Kollege, Weegbree 55 in Uithoorn. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur en kosten slechts 10 euro entree. Reserveren kan via tel. 06-81228111 of via
www.toneelgroepmaskerade.nl.

kernen tussen de A2 en de A4/A9
v.v.rijden. Tot slot moet er ook nog
een passende naam voor het aquaduct worden bedacht…
N201 in het groen
Aan weerskanten van de nieuwe
N201 wordt in de Bovenkerkerpolder momenteel door de Provincie
natuurcompensatie toegepast in de
vorm van aanleg van natuurstroken
met grasland, waterpartijen en oeverplanten.
Het groen moest voor een deel wijken voor de aanleg van de weg en
wordt daardoor gecompenseerd
en zelfs uitgebreid. Het werk wordt
in twee fasen uitgevoerd. Het eerste deel tussen de Zijdelweg en
de Middenweg. Het tweede vanaf
de Middenweg richting Amsteldijk.
Maar dat wordt pas uitgevoerd als
de werkzaamheden aan het aquaduct volledig zijn afgerond.
Verder wordt de N201 ingepast in
een landschapsinrichtingsplan dat
door een landschapsarchitect is
ontworpen en recht doet aan het
Groene Hart. Zo worden de bermen langs de N201 en de groenstroken tussen de wegen en de open afritten van beplanting voorzien
die bestaat uit onder meer bomen
en struiken. Zo wordt het ook nog
eens mooi naast de nieuw aangelegde N201.

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
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

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

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

EDITIE
maart

Mijmeringen

INFORMATIEF

gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

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

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

Maart 2013: ijselijk koud
Rijdend op mijn brommer
langs de Amstel op een
ijzige woensdagmiddag,
zag ik dit mooie tafereel
van opkruipende ijspegels.
Thuis heb ik mijn camera
gepakt en heb de kou
nogmaals getrotseerd om
er een foto van te maken.
Het is toch ongelofelijk dat
wij op 25 maart nog zo’n
mooie creatie van de natuur mogen aanschouwen!
Graag deel ik
deze foto’s met
u. Ze zijn snel
gemaakt
met
een camera die
steeds uitvalt.
Toch legt deze
hetgeen ik zag
goed vast.
De foto’s zijn
gemaakt aan de
rand van Nes
aan de Amstel
op maandag 25
maart om 17.00
uur,

Lente

De lente is begonnen. Ik hoorde het toch echt van de week op de radio. Alleen ik kon en kan het nog steeds niet geloven. Lente is toch
het seizoen van de opklimmende temperaturen, voorjaarsbloemetjes
en uitlopend groen maar vooral van het zonnetje dat weer zijn stralen laat zien en voelen? Dat seizoen waarin je de lentekriebels krijgt
om weer wat in je tuin te gaan doen en mocht je geen tuin hebben,
dan kun je de kriebels te pakken krijgen om een grote voorjaarsschoonmaak te willen doen.
Het is echter koud, koud en nog eens koud. In de krant lees ik dat er
in sommige delen van het land weer geschaatst kon worden en elders lag er weer sneeuw. Overal om mij heen hoor ik mensen klagen
over het weer. Klagen kunnen wij Hollanders goed, maar in dit geval
vind ik het ook helemaal terecht. Leven met de seizoenen is prachtig. Het geeft structuur aan het leven, aan je dagen, elke keer is er
wel weer iets anders te bewonderen in de natuur. Alleen nu klopt het
even niet meer, de winter duurt nu te lang en daarom vallen we allemaal uit onze structuur. Volgend weekend is het Pasen en we zijn
zo geconditioneerd door de media dat Pasen gelijk staat aan lente, zon, buiten genieten en ga zo maar door. Sla de gemiddelde reclamebrochure maar open en je wordt overdonderd door voorjaarsbloemetjes, tuinartikelen, luxe etenswaren voor een brunch of diner.
Moet ik straks iedereen naar buiten sturen om in de sneeuw paaseitjes te gaan zoeken?
Of het nu te maken heeft met de tijd van het jaar of met mijn hormoonhuishouding, ook bij mij sloeg het virus toe. Het was tijd voor
de voorjaarsschoonmaak. Slechter kon de timing niet zijn, want ik
had niet veel tijd om thuis te poetsen, te wassen en te ruimen. Maar
als je bevangen bent door het virus dan doe je er niks aan en dus
werd ik gedwongen door ongekende krachten om het huis iets opgeruimder en schoner te krijgen. Linksom of rechtsom, er moest geruimd worden. Erg tactisch pakte ik het niet aan, ik begon gewoon
op zondag al met mopperen dat iedereen zijn troep achter de eigen
kont moest opruimen. En op maandagochtend ging ik daar vrolijk
(nou ja, vrolijk) mee verder. Het lastige is natuurlijk dat je een ideaalbeeld voor ogen hebt, dat simpelweg niet bereikt kan worden.
Dus ongeacht welk eindresultaat, de vraag is of je dan echt tevreden ermee kunt zijn.
De oplossing ligt dus niet in een enkele voorjaarsschoonmaak daar
was ik al snel achter. Ik denk dat ik de hele lente nodig heb voor die
echte, ouderwetse, zet het huis helemaal op zijn kop en lucht het
door schoonmaak. En tja, als het weer toch zo winters blijft, heb ik
toch nog niks te doen buiten in de tuin en kan ik inderdaad al mijn
energie richten op binnen. Dus stel ik mijn ideaalbeeld van een opgeruimd huis iets bij, zal ik mijn man en kinderen iets vriendelijker
vragen hun aandeel te leveren op hun eigen manier en ga ik maar
uit van de gulden middenweg.
Elke week een deel van het huis goed aanpakken en poetsen en verder met het huishouden zoals het altijd gaat. Dus wanneer je kan,
ruim je iets op, zet je de zoveelste was weer aan, gooi je spullen die
naar boven moeten alvast op de trap (ja lieve mannen, als er wat op
de trap ligt, dan moet het mee naar boven) en doe je wat je kan. En
als dan straks het lentezonnetje doorbreekt, dan laat ik de boel de
boel en ga ik eerst even mijn batterij opladen om mijn vitamine D gehalte bij te tanken. Want een schoon en opgeruimd huis is fijn, maar
een vrolijk en opgeruimd mens zijn is nog veel prettiger!

Klachten over
rijschoolwereld bij Kassa

L. Skrivankova

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- De Kwakel, Linie: Zwarte kat met witte bef, buik en voetjes. Hij
heet Rakker.
- Mijdrecht, Jade: Zwart-witte gecastreerde kater. Rambo heeft een
zwart vlekje op zijn neus en is gechipt.
- Uithoorn, Kazemat: Gecastreerde rood-witte kater met chip. De
kat heeft veel wit in zijn vacht en hij heeft een chip. Zijn naam is
Puk.
Gevonden:
- Mijdrecht, Kerspelstraat: Kleine donkere schildpadpoes, rode
streep dwars over kopje, rechtervoorpoot heeft een rood teentje,
boven beide ogen is het een beetje rood, rode streep om de hals.
Ze draagt een zwart vlooienbandje.
- Uithoorn, Adm. de Ruyterlaan: Rood-witte kater met witte snuit,
bef en poten.
- Mijdrecht, Maarschalkstraat: Rood-witte cyperse poes.
- De Kwakel, Stelling: Op straat gevonden een Vlaamse reus (konijn).
- Mijdrecht, G. v. Stoutenborchstraat: Cyperse poes met wit.
- Vinkeveen, Vinkenkade: Wit-zwart mannelijk konijn. Langharig.
Had vastgekoekte klitten bij buik en z’n achterste.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Jonge magere kater. Gezond, normaal postuur. Cypers op rug en kop. Hij is ongeveer 8 maanden
oud en draagt een zwart vlooienbandje.

Regio - Kassa ontving diverse
klachten van ontevreden klanten. Ze betaalden bijvoorbeeld
een lespakket vooruit, waarna de
instructeur niet meer kwam opdagen. Of ze kochten via Groupon een dergelijk pakket, waarna de rijschool hen verplichtte
nog twintig lessen tegen een hoger tarief bij te kopen. Zaterdag
23 maart was hier een uitzending
over op de televisie.
Het aantal rijscholen nam de afgelopen jaren fors toe. Waren er
in 2009 nog 5449 rijscholen, vorig jaar waren dat er 7867: een
stijging van 40%. Het aantal examens daalde in dezelfde periode
juist licht. Als gevolg van de forse
groei wordt er stevig op prijs geconcurreerd. Sommige rijscholen
bieden lessen aan rond de twintig euro. Hier kan natuurlijk nooit
een normale rijles voor gegeven
worden. Zeker niet als er ook nog
brandstof in de auto moet zitten en netjes de BTW over de les
wordt afgedragen.
Ook de Belastingdienst heeft inmiddels in de gaten gekregen dat
er fors gefraudeerd wordt. De Belastingdienst is gestart met boekenonderzoeken bij 350 ‘verdachte’ rijscholen. De diverse regio-inspecteurs gaan bij deze rijschoolhouders op bezoek om te
kijken of er sprake is van belastingontduiking. Zij behoren tot
de groep van 2.100 rijscholen
die een oproep van de Belastingdienst hebben ontvangen zich te
melden, maar hebben daar geen
gehoor aan gegeven.
Waar kan je volgens Kassa
op letten bij het kiezen
van een rijschool:
- Vraag in je eigen omgeving bij
familie of vrienden naar goede
ervaringen met rijscholen.
- Loop ook eens bij een rijschool naar binnen om een
indruk op te doen.
- Ga na of je een vaste instructeur en een vaste auto hebt.
- Maak afspraken over wat er
gebeurt bij het uitvallen van
een les, een instructeur of een
auto. Zijn er vervangers?

- Ga na of de rijschool een instructiekaart gebruikt waarop
je vorderingen worden bijgehouden. Kent de opleiding een
logische opbouw?
- Heb je een voorkeur voor een
bepaald soort opleiding? Er
zijn spoedopleidingen, maar
ook een rijopleiding in stappen. Ook zijn er rijscholen die
zich specialiseren in het lesgeven aan kandidaten met
faalangst.
- Het gemiddelde aantal lessen dat nodig is voor een kandidaat zijn rijbewijs haalt ligt
rond de 35 à 40. Pakketten van
tien rijlessen met examen voor
een lage prijs lijken aantrekkelijk. In de praktijk zijn er vrijwel altijd meer lessen nodig,
die dan ook tegen een hogere prijs worden aangeboden.
Na tien lessen examen doen is
vrijwel altijd zinloos.
- Vraag de instructeur naar zijn
WRM-certificaat. De geldigheidsduur is vijf jaar.
- Let op het tarief dat rijscholen
rekenen voor het praktijkexamen. Een reële prijs ligt rond
de 200,-.
- Uit onderzoek blijkt dat kandidaten die een tussentijdse toets afleggen een hogere
slagingskans hebben.
- Vergelijk de prijzen, maar let
ook op de duur van de les. Bij
de ene rijschool duurt een rijles een uur, bij de andere rijschool drie kwartier.
Natuurlijk behoort Het VerkeersCollege (bekend in onze regio)
niet tot een van de rijscholen die
door de belastingdienst is benaderd. Ook voldoen zij aan alle bovenstaande punten die als belangrijke tips door Kassa worden
genoemd. Goede rijles kost misschien wat meer, maar dan word
je wel goed opgeleid en krijg je
waarvoor je betaalt.
Vraag een instructeur altijd naar
zijn WRM pas, je rijbewijs haal je
maar 1 keer in je leven dus zorg
dat je een goede opleiding volgt.
(bron: Vara “kassa” en Verkeerspro).

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,
Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting
Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Ondernemersverenigingen. Bestemd voor alle, ook nog niet aangesloten ondernemers, maar ook voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Duurzaamheid in Uithoorn en De Kwakel.
In mijn laatste column heb ik gesproken over duurzaamheid binnen onze gemeente. Ik heb daar zeer positieve reacties op mogen ontvangen. Binnen het gemeentelijk beleid
is duurzaamheid vooral energiebesparing en waar mogelijk gebruik van zonne- en/of windenergie, of misschien zelfs
wel energie uit Biomassa, zoals de reeds bekende pelletkachels. Namens de SUB volg ik, samen met mijn medebestuurslid Bart Oostveen van LTO Glaskracht, de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De gemeente heeft mij gevraagd
om voor de ondernemers op het bedrijventerrein een tweede voorlichtingsmiddag/-avond te organiseren, uiteraard zal
ik dat met plezier doen. Gebleken is dat reële besparingen te
behalen zijn door “duurzaam” te gaan. Of dat nu verlichting
betreft, zonne- of windenergie of misschien wel biomassa,
met al deze duurzame toepassingen zijn resultaten te behalen, de hoogte daarvan is echter mede afhankelijk van subsidies en belastingvoordelen die hier (tijdelijk) op van toepassing zijn. Ik hoop dan ook tijdens een volgende voorlichtingsmiddag van alle genoemde mogelijkheden een extern
deskundige te kunnen uitnodigen om de ondernemers hierover te informeren. Uiteraard zal ik u ruim van tevoren informeren over een eventuele datum voor deze middag.
Stichting Ondernemersfonds en Uithoorn Promotie.
Voor beide stichtingen geldt eigenlijk hetzelfde, inmiddels
liggen de conceptoprichtingsaktes klaar om nog een laatste toetsing te ondergaan, zodra dit klaar is kan een afspraak
gemaakt worden om beide oprichtingen bij de notaris te
bekrachtigen middels een feestelijke ondertekening, waarbij zeker ook de pers vertegenwoordigd zal zijn. Daarnaast
wordt binnenkort tussen gemeente en bestuur van het Ondernemersfonds het convenant ondertekend, waarin de
wederzijdse rechten en verplichtingen zijn geregeld. Vanaf 1 april a.s. zal de gemeente de eerste 60% van de totaal
10% opslag op de OZB niet woningen, overmaken op de rekening van de penningmeester van de Stichting Ondernemersfonds. Zoals reeds eerder gemeld zal er een clusterindeling komen en per cluster zal er een penvoerder worden
aangesteld om aanvragen, middels het trekkingsrecht, voor
financiering bij de Stichting Ondernemersfonds in te dienen.
Ook voor de Stichting Uithoorn Promotie worden het spannende tijden. Zoals u de laatste tijd heeft kunnen lezen zijn
de plannen voor een herinrichting van Marktplein en Wilhelminakade reeds in een vergevorderd stadium. De ontwerpen zien er werkelijk prachtig uit, we krijgen zo onze eigen
Amstelkade, met als lichtend voorbeeld de immer gezellige
Waalkade in Nijmegen! Ook de nieuwe horeca past perfect
in dit ontwerp, laten we hopen dat we snel ons glaasje of
kopje koffie kunnen drinken op een van de gezellige terrassen aan de Amstel.
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland. Zoals eerder gemeld is mijn column korter dan
gebruikelijk. Dit is het gevolg van ruimtegebrek in de opmaak van de Nieuwe Meerbode, waarvoor mijn volledige
begrip en naar ik hoop ook dat van u. Het is al prachtig dat
dit podium voor ons ondernemers beschikbaar wordt gesteld! Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers
blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- en
Winkeliersvereningen is. Gebruik deze kennis en gebruik
ook het netwerk van alle aangesloten ondernemers!
Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU
Spreuk van de maand:
“Zonder tegenslagen geen succes, immers ook de spoorwegen bestaan bij de gratie van dwarsliggers!”

Puck zoekt zijn baasje
Puck, de rood-witte kat met veel wit
in zijn vacht, is als vermist opgegeven door zijn baas.
Hij wordt vermist vanaf de Kazemat

in Uithoorn. Wie Puck heeft gezien
wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming via
tel. 0297-343618.
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Dubbel kampioenschap voor
B-jeugd Legmeervogels Handbal
zaalcompetitie tegen KDO, Kras/
Volendam, DSG, WeHaVe, Zeeburg,
Najaden, HSV en DSOV. Ook het
B2-team moest de laatste wedstrijd
tegen KDO B2 winnen om kampioen te worden.
Onder leiding van coach Joke van
Os, trainsters Nadesja AbdulRasjid en Floor Sloothaak begonnen
ze de wedstrijd tegen KDO B2. Helaas kon Tessa vanwege een blessure niet mee doen maar kwam Merit
het team versterken.
Alle wedstrijden dit seizoen kwam
de B2 in het begin op een achterstand. Maar deze wedstrijd liep het
anders en werd er direct een voorsprong genomen. Door goed samenspel en breaks liep Legmeervogels B2 ook uit naar een 8-1 ruststand. De tweede helft begon rommelig en er werd niet goed aangespeeld en gevangen. Na een tijdje
werd het goede spel van de eerste
helft weer voortgezet en konden ze
door de goede inzet van iedereen
een aantal mooie goals maken en
uiteindelijk de wedstrijd makkelijk
uitspelen. De eindstand werd 2110, en zo kon ook de B2 het kampioenschap met bloemen, medailles, drinken, kampioencupcakes en
brownies vieren.
Uithoorn - Zowel de meisjes B1 als
de B2 van Legmeervogels Handbal hebben zondag 24 maart 2013
overtuigend het kampioenschap
behaald. De B1 wist met een 13-4
winst op KDO B1 kampioen te worden in de tweede klasse van de
zaalcompetitie. De B2 won zelfs met
21-10 van KDO B2.

uiteindelijk 13-4, dus het kampioenschap kon gevierd worden. De meiden genoten van een huldiging met
bloemen en medailles. Na de wedstrijd konden de meiden in de kanti-

ne genieten van “drinken en kampioenscupcakes”.
Legmeervogels B2
Legmeervogels B2 speelde deze

Een mooie afsluiting van een prima
zaalcompetitie voor beide teams. Op
naar de tweede helft van het veldseizoen, ook dan heeft B1 nog een
goede kans op het kampioenschap.

Uithoorn - In het weekend waar de
zogeheten “Siberische kou” aan ons
land voorbij trekt kwam Leonidas op
bezoek bij Qui Vive. Een ploeg die
voor de 7e keer in 2e seizoenen de
tegenstander is. Altijd taai maar Qui
Vive had er nog niet van verloren.
Echter werd de thuisploeg dit keer
volledig afgebluft. Qui Vive kwam
eigenlijk nooit echt heel lekker in
het spel. Daar tegenover stond een
Leonidas die een duidelijk plan had,
sterk in de discipline stond en de
vechtersmentaliteit naar boven kon
brengen voor bijna de gehele wedstrijd. Qui Vive stak de energie in
de verkeerde dingen zoals weer
eens de scheidsrechter, nou waren die niet best maar dat mag nimmer een excuus zijn. Zeker niet op
het niveau van de overgangsklasse. In de eerste helft komt Leonidas
uit 2 rebounds van de strafcorner op

0-2. De thuisploeg kwam niet verder dan een poging van Erik vanaf
de achterlijn. In de 2e helft leek het
er even op dat Qui Vive het licht zag.
De druk zat er sneller op en de duels
werden meer gewonnen. Voorafgegaan aan wat kansen kon al vrij snel
door een strafcorner de stand naar
1-2 worden getrokken. Weber had
zijn lage linkerhoek er weer opzitten. Net als je denkt nou hier komt
het offensief maakt Leonidas uit een
klutsbal bijna direct de 1-3. Hierop
moest Qui Vive het antwoord verder
schuldig blijven, want nog een goal
was ze niet gegeven.
Waardoor er een pijnlijke nederlaag word geleden tegen een van
de onderste teams. Hopelijk blijft dit
bij een eenmalige uitglijder. De heren kunnen met een aankomend vrij
paasweekend goed nadenken over
hoe dit nooit meer gaat voorkomen.

Opvallende
resultaten bij BVK

Legmeervogels B1
In een poule met tegenstanders als
KDO, Kras/Volendam, Monnickendam, WeHaVe, Vriendschap/TOB en
Zeeburg zijn ze in de laatste wedstrijd bovenaan geëindigd. Deze
laatste wedstrijd uit in de Kwakel tegen KDO B1 moest gewonnen worden om 1e plek te behalen. Hoewel
dit niet de spannendste wedstrijd
van de zaalcompetitie was, werd
er toch aantrekkelijk handbal vertoond. Onder leiding van coach Nellie Busker, trainster Floor Sloothaak
en begeleidster Petula vd Maarl begon Legmeervogels meteen scherp
aan de derby en troefde de tegenstander op alle fronten af. Door
mooi samenspel werd de rust bereikt met een 8-1 voorsprong. In de
tweede helft werd er soms wat slordig omgegaan met de kansjes en
verdedigde KDO een stuk fanatieker maar de zege kwam geen moment in gevaar. De eindstand werd

Steegstra stunt bij Bridge Club De Legmeer
Uithoorn - Zeventig procent
sleepten Tonny & Otto Steegstra
binnen in de tweede zitting B- lijn
van de lopende paren competitie.
Ze verdienen daar een “streep aan
de balk”mee zoals een oud Noordhollands kroeggebruik wil.
Froukje Kraaij & Rini Tromp deden
het ook uitstekend als tweede met
63,39%, maar bleven dus op gepaste afstand. Anton Berkelaar &
Wil van der Meer lijken weer op de
goede weg als derde met 58,04%
gevolgd door Heleen & Mees van
der Roest die als vierde op 55,36%
uitkwamen. To van der Meer & Ans

Dramatisch onderuit

Voogel deelden plek vijf met Gerda van Liemt & Els van Wijk met
voor beide paren 52,68%. In de Alijn waren “de katten van huis”door
externe bridgeverplichtingen en
profiteerden Nel & Adriaan Koeleman optimaal. Of kwam het door
de pandoer ervaring die Nel als
voorzitter van die club in De Kwakel heeft? Edoch ze kwamen als
eerste over de streep met een percentage van 58,33. Joop van Delft
& Frans kaandorp en Ben ten Brink
& Jan Bronkhorst hielden elkaar in
evenwicht en scoorden als tweede
en derde 54,17%.

De C2 werd gehuldigd tot echte kampioenen met medaille en bloemen!
Fotograaf: Jeroen Schönhage.

Herstelde
André van Herel en Jaap Kenter
probeerden het eens met elkaar
en werden vierde met 53,65%,
waarna Marijke & Ger van Praag
met 52,60% lieten zien er ook bij
te horen. In de C- lijn waren Rob
Bakker & Anja de Kruijf weer innig
verenigd en dat leverde een prima 62,08% als eerste op. Ook Maria Baas & Co de Weerdt plaatsten
zich in het ere rijtje als tweede met
53,33% knap gevolgd door Henny
Heijnen- Oerlemans & Anneke Bonink, die nu eens hoog eindigden
met 52,92%. Klaas Verrips herstel-

de zich, nu met behulp van Anneke de Weerdt, van de misser van
een week eerder en bleef ook nipt
voor Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers met 51,67 om 51,25%.
Volgende keer de Paasdrive en
daarna wordt de paren competitie
weer voortgezet.
Wilt u voortaan ook kans maken
op een paasei, kom dan kaarten
bij Bridge Club de Legmeer. Elke
woensdagavond in de barzaal van
sporthal De Scheg vanaf 19.45 uur.
Voor inlichtingen het secretariaat:
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458.

De dames van de A1 na hun kampioenswedstrijd. Fotograaf: Jomaro Kooke.

De Kwakel - Na een wat stroeve start van de avond met o.a.
een printer die de geest leek te
hebben gegeven en toch nog
weer tot leven gewekt kon worden bonden maar liefst 48 paren de strijd met elkaar aan, dus
was het een drukte van jewelste.
Zoals de kop boven dit verslagje al aangeeft gaven de spellen
in de diverse lijnen aanleiding tot
soms opvallende resultaten. Zo
zien we de in de A lijn een opvallend klein verschil in de scores tussen nummer 1 en nummer 15. Dat verschil was slechts
15%, waar in de B lijn 24% en in
de C lijn zelfs 29% verschil tussen de winnaars en de rode lantaarndragers zat. Het grootste
applaus deze avond klonk op
toen Cor de laatste namen bekend maakte bij het opdreunen
van de uitslagen, waar hij traditioneel start met de nummer laatst
van de C lijn en eindigt met de
nummer 1 van de A lijn en die
nummer 1 positie werd opgeeist door de in de A lijn debuterende Loes Schijf met haar al
wat meer door de wol geverfde
partner Ria Broers. 56,77% bedroeg hun score. Ook de 2e en
de 3e plaats waren weggelegd
voor louter damesparen. Francis
Terra en Margo Zuidema bleven
welgeteld 0,03% achter op Loes
en Ria en ook Elly van Nieuwkoop met partner Jetty Weening deden daar met 56,35%
weinig voor onder. De ‘gevestigde orde’ liet het deze avond lelijk afweten, want bij de laatste

4 zien we maar liefst 3 voormalige clubkampioenen. Elly en Jaap
van Nieuwkoop voeren de totaalstand aan, onderin is het met
nog 2 ronden te gaan nog erg
onoverzichtelijk. 9 van de 16 paren staan onder de 50% gemiddeld. In de B lijn strijden Jan en
Janny Streng met Leny Heemskerk en Agnes de Kuijer om de
hegemonie. Deze keer trokken Jan en Janny aan het langste eind met 63,28%, waar Leny en Agnes 58,59 bijeen kaartten. Paula en Klaas Kniep werden met 55,99% 3e. Ook in de
totaalstand staan de nummers 1
en 2 van vandaag in die volgorde bovenaan en zij hebben een
geruststellende voorsprong in
de strijd om promotie. Voor een
stapje terug in de richting van
de C lijn komen nog zo’n 9 paren
in aanmerking. In de C lijn was
de eerste plaats voor Annie Lauwers die Adrie Voorn als invaller had aangetrokken en zij lieten dus het voltallige veld achter zich met 63,06%. Het hele podium werd hier overigens
bevolkt door 3 paren die een
‘zestiger’ lieten optekenen. De
2e plaats was voor Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt
met 61,11% en de 3e met exact
60% lieten Riet en Wim Beyer
ook weer eens positief van zich
horen. Twee paren steken er in
deze lijn met kop en schouders
bovenuit met meer dan 57% gemiddeld en voor de 2 resterende
promotieplaatsen zijn er nog ca
8 kandidaten.

De C1, zonder inspanning vandaag, maar dankzij inzet de rest van het seizoen,
verdiend kampioen! Fotograaf: Jeroen Schönhage.

KDO handbal maar liefst 3x kampioen
De Kwakel - In het laatste zaalcompetitieweekend zijn bij KDO
maar liefst drie handbalkampioenschappen gevierd. Alle meiden van
de A1, C1 en C2 zijn getrakteerd op
een medaille, bloemen en een klein
feestje in de kantine van KDO. De

C1 hoefde dit weekend al niet meer
te spelen, en was in de laatste wedstrijd tegen buren Legmeervogels al
kampioen geworden! Zij kwamen
afgelopen zaterdag wel naar KDO,
natuurlijk om hun kampioenschap
te vieren maar ook om hun club-

genootjes van de C2 aan te moedigen. Die speelden tegen Vido, wonnen met 19-4 en werden daarna natuurlijk ook gehuldigd! De A1 had
het kampioenschap al in haar zak,
omdat directe concurrent Volendam
zaterdagvond punten heeft laten

liggen bij Lelystad. Desalniettemin
een bomvolle tribune op zondag bij
KDO, waar de dames tegenstander
Havas oprolde. Dit voor het eerst
spelend in hun nieuwe, gesponsorde tenues van Kandelaar elektrotechniek. Een succesvol zaalseizoen

dus, voor KDO handbal! Naast deze
drie kampioensteams deden ook de
seniorenteams het goed in de competitie. Dames 1 en 2 eindigden allebei op een niet onverdienstelijke tweede plaats. Hoewel het buiten nog niet echt lente lijkt, begin-

nen deze week de buitentrainingen
alweer. Volgende week, paaszaterdag, wordt eerst nog door de jeugd
het W.A. verlaantoernooi gespeeld
bij KDO. Daarna beginnen de wedstrijden voor de voorjaarscompetitie weer.
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De Kwikstaart houdt van Holland

Uithoorn - Drie avonden achter elkaar
hebben de ouders van de leerlingen van
Basisschool De Kwikstaart een paar uur
mogen genieten van topentertainment.
Alle groepen, uitgezonderd de groepen 0
en 1, hebben ongeveer in acht minuten
hun persoonlijke show weergegeven in
het Alkwin Kollege in Uithoorn. Het thema van dit jaar was ‘Ik houd van Holland’.
Gele klompen, Amsterdamse geveltjes, de
Nederlandse vlag, rode en gele tulpen, de
directeur gehuld in een oranje tuinbroek
afgewisseld met een tuinbroek met delfsblauwe tegeltjes, zorgden al snel voor
een puur Hollands tintje. Dit jaarlijks terugkerende evenement maakt de Kwikstaart uniek. Als je goed de volle zaal inkeek, zag je zelfs toeschouwers met oranje shirtjes aan in de zaal zitten. Het decor bestond uit zes portretten van koningin Beatrix die door creatieve leerlingen
van de groepen 7 en 8 geschilderd waren.
Opa en oma
Om opa’s en oma’s ook van hun kleinkinderen te laten genieten is er dit jaar voor
het eerst een try-out geëngageerd. Hier
werd volop gebruik van gemaakt. Met
veel belangstelling hebben trotse grootouders genoten van hun kleinkinderen.
Enthousiast zongen ze mee met liedjes
die ze kenden, waardoor het een sfeervol
samenzijn was in het Atrium van de brede school. Na afloop kregen ze nog een
rondleiding door De Kwikstaart die ook
zeer werd gewaardeerd.
Ouders
Er komt heel veel voor kijken om de ou-

ders elk jaar van zo’n show te kunnen laten genieten. Voor de leerkrachten is het
een drukke en spannende tijd om samen met de kinderen iets te bedenken
voor deze inmiddels traditionele podiumavond. Cd’s worden uit de kast getrokken
of er wordt allerlei materiaal van You Tube gehaald.
Een kleine greep uit de optredens: liedjes
en dansjes die met de hoofdstad te maken hebben, scènes uit de Jordaan, Annie M.G. Schmidt (haar naam is regelmatig genoemd), een rap met daarin verweven alles wat met Holland te maken heeft,
de sint is langs geweest, zeemansliedjes, onvervalst plat Amsterdams en dansjes die te maken hebben met de inburgering van de buitenlanders in ons land.
Ook Kinderen voor Kinderen, het Junior
Songfestival, Het Nederlands elftal, André Hazes, zangers uit Volendam, koningin Beatrix en André Kuipers waren van
de partij. Natuurlijk ontbrak ons eigen
volkslied het Wilhelmus niet. Het is allemaal teveel om op te noemen. Ook alle lof
aan de leerlingen die solo hebben gezongen. Het podium was haast te klein voor
al die grootse optredens!
Na het alom bekende afsluitingslied was
er voor iedereen nog een verrassing in
petto. Het hele team, uitgedost in alles
wat met oranje te maken heeft, heeft een
Libdub uitgevoerd op het lied van Gerard
Joling ‘Maar Vanavond’. Een super afsluiting van drie mooie avonden, uitgevoerd
door bijna 500 leerlingen van basisschool
De Kwikstaart.
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Bij autobedrijf Van Kouwen heeft u keuzes te over...
Ook met Pasen weer scherpe aanbiedingen bij Van Kouwen!
Traditioneel is er in de autowereld altijd veel te doen in het paasweekend. Uiteraard zijn de Van
Kouwen bedrijven ook 2e paasdag geopend. Frank Vaneman,
directeur bij Van Kouwen: “In de
pers wordt dagelijks geschreven
over dalende autoverkopen, wij
constateren echter dat dit het moment is om een auto te kopen. De
klant kan nu optimaal profiteren
omdat de merken extra budgetten beschikbaar stellen om auto’s
te verkopen. Wij geven dit voordeel 1 op 1 door aan onze klanten,
tijdens dit paasweekend vertel-

len onze verkoopadviseurs daar
graag meer over. ”
Om dit te illustreren enkele voorbeelden van messcherpe aanbiedingen: In onze Fiat vestigingen
koopt u nu een Fiat Punto Sport
met meer dan € 4.000,- korting
en rijdt u al een nieuwe Fiat Panda voor € 9.995,-. Kia viert haar
20-jarig bestaan in Nederland en
heeft speciaal een Anniversary
Surprise. U ontvangt nu een gratis Pioneer navigatie t.w.v. 1.295,=
en een 50/50 deal met een looptijd van 12 maanden. Verder is het
leuk om te vermelden dat de nieuwe Kia Carens en de Procee’d hun
primeur maken tijdens de paasda-

gen. Onze Opel vestigingen hebben extreem veel voordeel dit
Paasweekend op de rijk uitgeruste Berlin modellen. Ook staat de
nieuwe Opel Adam inmiddels in
alle Opel showrooms en is al leverbaar vanaf € 12.495,-.
Frank Vaneman: “Bovenop al dit
voordeel is het belangrijk om te
weten dat wij op dit moment op
zoek zijn naar goed onderhouden
occasions, en dus graag uw huidige auto in willen kopen. Kortom,
dit paasweekend is het moment
om uw nieuwe auto aan te schaffen.”
Van Kouwen is geopend op 2e
paasdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Opel
Corsa
Berlin
Opel Corsa Berlin
Als er één ding is dat alle Duitse auto’s
gemeen hebben, is het wel hun hoge
kwaliteitsstandaard. De auto’s zijn solide, betrouwbaar en voorzien van de
nieuwste technologische hoogstandjes. Als u tenminste bereid bent de
portemonnee te trekken. Maar wist u
dat Duitse kwaliteit en innovatie be-

reikbaar zijn voor een betaalbare prijs?
Opel bewijst het. Op vele verschillende manieren. Bijvoorbeeld met de
nieuwe Berlin uitvoering. Een uiterst
luxe versie met een zeer scherp prijskaartje. Het nieuwe instapmodel van
Opel, dat standaard uitgerust is met
heel veel extra’s: zoals airconditioning,

anderen en ADAM helemaal customizen
tot je precies hebt wat je wilt. Van de velgen tot aan het dak, het ontwerp van ieder interieur en exterieur detail ligt in
jouw handen. Jij vormt de auto precies

Met de nieuwe Opel2Go-formule kun
je nu op een slimme manier kennismaken met deze unieke auto. Vergelijkbaar met het maandabonnement
van bijvoorbeeld je telefoon, ben je
voor een vast bedrag per maand verzekerd van ongelimiteerd rijplezier!
ASTRA. FEEL THE DRIVE.
Of u nu kiest voor de stijlvolle 5 deurs,

de dynamische Sports Tourer óf de
gloednieuwe Astra 4-deurs, de Astra
overtreft alle verwachtingen.
Met baanbrekende technologische
innovaties en Opels bekroonde nieuwe designfilosofie voegt de Astra een
geheel eigen dimensie toe aan de
compacte klasse. De Opel Astra koppelt een dynamisch ontwerp aan een

hoog veiligheidsniveau. En sportiviteit aan praktisch gebruiksgemak. Wat
aandrijving betreft, heeft het nieuwe
Astra-aanbod het antwoord op alle
vragen.
De zuinigste Astra ooit, de sterkste
dieselvariant en een Bi-Fuel versie.
Kortom, een ruime keuze uit zuinige,
doch krachtige motoren, ook met Alabel en slechts 20% bijtelling.

een geïntegreerde radio/CD/mp3speler met iPod-aansluiting*, cruise
control* en een boordcomputer.
Als u kiest voor één van de Berlin uitvoeringen, kiest u voor Duitse kwaliteit en een uiterst complete auto voor
een serieus verrassende prijs.

Opel
Adam
Opel Adam: zo anders!!
Wat ADAM zo anders maakt? Niet alleen
zijn brutale uitstraling en zijn knallende
kleuren. Maar vooral dat jij zelf helemaal
zijn looks bepaalt. Hoe dat precies werkt?
Simpel. Je kunt zo’n beetje elk detail ver-

Opel
Astra
Berlin
Opel Astra Berlin: een unieke auto!

zoals ‘ie het beste bij jou past. Net als jij, is
ADAM een echt individu. Daarom bieden
we jou ook een unieke manier van kennismaken. Want je stapt nu al in de nieuwe ADAM vanaf 149,- per maand.

Chevrolet
Aveo
Chevrolet Aveo 1.2 LS
Met de nieuwe Aveo gaat Chevrolet de
strijd aan in de klasse van Punto, Polo
en Corsa. Zijn voorganger was echter
nooit een groot succes. Heeft de nieuweling genoeg in huis om het de Duitse en Italiaanse concurrentie nu wel lastig te maken? De Chevrolet Aveo kreeg
onlangs een nieuw gezicht.
De wat saaie, nietszeggende koplampen zijn vervangen door heel uitgesproken exemplaren. De dubbele, ronde lampen, gehuld in een zwarte behuizing, doen zelfs een beetje jaren
tachtig aan, maar ze zien er beslist stoer
uit.

Grondig
Ook vanbinnen heeft Chevrolet de boel
grondig aangepakt. Het geheel is uit
matig ogende stukken grauwe kunststof opgetrokken, maar de klokjes maken veel goed. Je krijgt een toerenteller die de boel domineert – dat belooft wederom wat! – en daarnaast een
mooi, rechthoekig schermpje waarin onder meer de digitale snelheidsmeter huist. Rondslingerende spullen hoef
je in de Aveo in elk geval niet te hebben.
Het interieur zit vol met allerlei bakjes
en vakjes, waaronder twee aan weerszijden van de radio, en zelfs twee dashboardkastjes. Met de aux-aansluiting

prik je je eigen mp3-speler in de radio,
mocht je dat je favoriete artiesten aan
willen doen. De Aveo-geluidsinstallatie
klinkt namelijk als een oude transistorradio in een lege giertank. De stuurkolom
is in twee dimensies verstelbaar, maar
de stoelhoogte is vast. De grote verrassing zit hem toch wel in de ruimte achterin. Die is namelijk erg goed. De wat
hoge koets werpt hier zijn vruchten af,
maar ook de beenruimte is royaal. De
rugleuning van de achterbank is in twee
ongelijke delen neerklapbaar, maar
de zitting is vast. Daardoor blijft er een
drempel, die lastig kan zijn bij het naar
binnen schuiven van grote stukken.

Abarth

Alfa
Romeo
Guilietta
Alfa Romeo Guilietta Limited Edition
Jaloers worden kan nog steeds! Het meest
opwindende zakelijk aanbod geldt nog

steeds! De Alfa Romeo Giulietta Limited Edition levert u 170 pk, slechts 20% bijtelling en

€ 4.750 voordeel. Geniet van een zeer luxe
uitrusting zonder dat uw bijtelling stijgt.

Het automerk Abarth dankt zijn naam aan de racelegende
Carlo Abarth, die racewagens van het merk Abarth bouwde
in de 2e helft van de vorige eeuw. Nadat het merk in 1971
werd verkocht aan Fiat, kwam het in 2008 terug als zelfstandig merk. Abarth wordt geleverd door 4 dealers in Nederland waarvan Van Kouwen er één is. Er zijn verschillende
uitvoeringen verkrijgbaar op basis van de Abarth 500 en
een Abarth Punto Evo. De nieuwste serie van de 500 heeft
2 speciale uitvoeringen te weten:
Turismo
Kiest u voor luxe en veel vermogen? Dan is er de Turismo uitvoering: standaard 160 pk met een automatische
of handgeschakelde versnellingsbak, lederen bekleding in
maar liefst 4 kleuren, climate control, blue&me, 17” lichtmetalen Imola velgen en nog veel meer! De auto onderscheidt
zich door zijn luxe uitstraling zonder in te leveren op sportiviteit, want dat is waar Abarth voor staat. Koni veren, Brembo remmen en 160 pk benadrukken deze eigenschap.
Competizione
De meest sportieve variant is de Competizione. In basis gelijk aan de Turismo, maar met zijn Sabelt kuipstoelen en Monza Record uitlaatsysteem is dit een nog puurdere auto! Net als de Turismo heeft deze auto ook 160 pk, Brembo remmen
en een set Koni veren. Abarth wordt verkocht vanuit de Italiaanse vestiging van Van Kouwen in Amsterdam Zuidoost.
In een special experience center wordt duidelijk waar het merk Abarth voor staat. Pure italiaanse passie en sportiviteit.

_cee’d
Kia
Pro
Kia 20 jaar in Nederland
Kia is 20 jaar in Nederland en dat is reden voor een feestje! Kia maakt de
cee’d, cee’d Sportswagon en pro_cee’d
daarom nóg aantrekkelijker: tijdelijk
zijn de 1.6 GDi 20th Anniversary versies standaard uitgerust met een vol-

ledig geïntegreerd Pioneer navigatiesysteem met touchscreen ter waarde
van € 1.295,-. De Kia cee’d 5-deurs en
Pro_cee’d 1.6 GDi 20th Anniversary zijn
verkrijgbaar vanaf € 19.995,-. Een cee’d
Sportswagon in deze uitvoering kost

€ 1.000,- meer. De Kia cee’d familie is
ontworpen en ontwikkeld in Europa.
Welke Kia cee’d u ook kiest, u wordt
verrast door een veelgeroemd design
en ultiem comfort. De Kia cee’d zet de
toon in zijn klasse!

Fiat Panda
0.8 TwinAir
Edizione Cool
De Fiat Panda is al meer dan dertig jaar
het toonbeeld van eenvoud en functionaliteit. Met deze gemakkelijke stadsauto kunt u eenvoudig de weg betreden, alsook parkeren. De nieuwe Panda zet deze traditie voort in een nieuw
jasje. Uiteraard is de hoge zit behouden. De nieuwe Panda is niet alleen
mooi van buiten, maar ook van binnen.

Fiat Panda
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Veel autobanden in zorgwekkende staat
'Inventaris' bandenhotels bevestigt
onderzoek van VACO

Suzuki
SX4
Dynamische crossover met zeer ruim interieur

Suzuki presenteert de volledig nieuwe SX4
De volledig nieuwe Suzuki SX4 maakt
vandaag zijn werelddebuut op de
Autosalon van Genève. Hoogtepunten van de crossover zijn het zeer ruime interieur, de enorme bagageruimte en de zeer bescheiden CO2-uitstoot, die tot de laagste in zijn klasse
behoort. De nieuwe Suzuki SX4 staat
vanaf het najaar bij de Suzuki-dealer.
De prijzen worden later bekendgemaakt.
De nieuwe Suzuki SX4 staat op een
geheel nieuw platform. Suzuki levert
de SX4 met de keuze uit twee motoren. Een zuinige 1.6-liter-dieselmotor
met 88 kW/120 pk bij 4.000 t.p.m. (320

Nm bij 1.750 t.p.m.) en een efficiënte
1.6-liter-benzinemotor. Ook deze motor levert 88 kW/120 pk, maar dan bij
6.000 t.p.m. Het maximumkoppel is
156 Nm bij 4.400 t.p.m. De CO2-uitstoot bedraagt respectievelijk 110 en
125 g/km.
Langer, breder en lager
De nieuwe Suzuki SX4 is maar liefst
ruim 150 mm langer dan zijn voorganger (nu: 4.300 mm). Ook de breedte is
toegenomen en bedraagt nu 1.765
mm. En omdat de nieuwe SX4 ook lager is dan zijn voorganger (nu: 1.570
mm) oogt de crossover dynamischer
dan voorheen. De wielbasis nam met

100 mm toe tot 2.600 mm. Dit resulteert in een interieur dat tot de ruimste in zijn klasse behoort. Daarmee is
de SX4 de ideale gezinsauto.
Doorontwikkeld i-AWD-systeem
Een van de aandachtsgebieden tijdens de ontwikkeling van de nieuwe SX4 waren de rijeigenschappen
van de crossover. Het resultaat is een
wegligging die als uitmuntend omschreven kan worden en veel rijplezier biedt. Naar wens is de SX4 leverbaar met een doorontwikkeld i-AWDsysteem. Ook een panoramadak - het
grootste in zijn klasse - behoort tot de
vele mogelijkheden.

Al snel worden de eerste winterbanden weer omgewisseld voor
zomerbanden. Dat is dit jaar meer
dan ooit een punt van aandacht.
Branche-organisatie VACO heeft
namelijk een onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat veel banden voor personenwagens overmatige slijtage en of schade vertonen. Een inventarisatie in grote
'bandenhotels' bevestigt dit zorgwekkende beeld. Het traditionele
wisselmoment kan door veel autorijders dan ook aangegrepen worden om voor een nieuwe set zomerbanden te kiezen.
In oktober 2012 voerde de Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche een representatief onderzoek
uit waarbij 1.500 personenauto's
waren betrokken. Daarbij lag de focus volledig op de staat van de banden. Uit het onderzoek bleek dat
maar liefst 41% van alle gecheckte personenwagens ten minste één
band met onregelmatigheidsschade of een andere schade heeft. Geprojecteerd op complete Nederlandse wagenpark gaat het om
maar liefst 3,3 miljoen auto's. Nog
een paar cijfers uit het onderzoek:
25% van de onderzochte auto's
heeft minimaal één band met schade (wangschade, vervorming, perforaties, wielschade etc.). In absolu-

te zin zou het om 2 miljoen auto's
gaan. Uit het onderzoek komt ook
naar voren dat 8% van de auto's minimaal één band met een onregelmatig slijtagepatroon heeft en dat
maar liefst één op de drie automobilisten rijdt met banden die verouderingskenmerken vertonen zoals barstjes en scheurtjes. In totaal
4% van de onderzochte voertuigen had een profieldiepte die minder dan de wettelijk voorgeschreven 1,6 mm bedroeg (325.000 auto's). Overigens adviseert de ANWB
om zomerbanden te vervangen als
de profieldiepte 2 mm bedraagt.
Het laatste cijfer uit het onderzoek:
één op de tien onderzochte auto's
(800.000 in absolute zin) heeft ten
minste één band die de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen.

te rijden met hun banden. Daarnaast worden onderhoudsintervallen van auto's steeds ruimer en is
de keuringsfrequentie van de APK
verlaagd. Automobilisten besteden zelf bovendien te weinig aandacht aan hun banden - een controle van het profiel en/of de bandenspanning wordt vaak vergeten.
Het traditionele wisselmoment in
het voorjaar is dus meer dan ooit
een goede gelegenheid voor een
serieuze check van de banden. Als
dan blijkt dat de banden niet optimaal zijn, is dit hét moment om tot
vervanging over te gaan.
Gedegen, onafhankelijke aankoopinformatie
De eerste zomerbandentest van dit
jaar, die werd uitgevoerd door de
ANWB, internationale zusterorganisaties en de Consumentenbond
biedt voor een groot aantal kleine
auto's, compacte en grote middenklassers al gedegen informatie voor
de aanschaf van nieuwe zomerbanden. Ook uit deze test blijkt dat
goede banden essentieel zijn voor
de verkeerveiligheid. Bijkomend
voordeel: door het wisselmoment
aan te grijpen om tot vervanging
over te gaan, besparen automobilisten later in het seizoen een extra
gang naar de garage of de bandenspecialist.

Wisselmoment een goed vervangmoment
Een rondgang door grote 'bandenhotels', waaronder het Continental-complex in Barneveld, bevestigt het beeld uit de het VACO-onderzoek. In deze hotels zijn veel zomerbanden opgeslagen die schade, onregelmatige slijtage en/of andere mankementen vertonen. Daar
zijn verschillende mogelijke oorzaken voor aan te wijzen. De economische crisis zou automobilisten er
toe kunnen brengen langer door

Het Nissan All Inclusive aanbod

Weet waar je aan toe bent bij Nissan Nieuwendijk
In deze economisch onzekere tijden is
het fijn te weten waar je aan toe bent.
Nissan Nieuwendijk beantwoordt
hieraan met een All Inclusive-pakket.
Met het Nissan All Inclusive aanbod
biedt Nissan Nieuwendijk de mogelijkheid om een nieuwe Nissan te rijden voor een zeer scherp maandtarief, inclusief 4 jaar garantie, 4 jaar onderhoud en 4 jaar pechhulp. Dit betekent 4 jaar lang zonder zorgen of onverwachte kosten in een nieuwe Nissan rijden voor een vast, aantrekkelijk
tarief per maand.

Wie meer wil weten over dit aantrekkelijke aanbod is van harte welkom bij
Nissan Nieuwendijk aan de Zijdelweg
in Uithoorn. Enthousiast verkoopadviseur Mike Runge legt graag uit hoe
het aanbod werkt en geeft een advies
op maat. Mike: “Deze regeling is heel
prettig voor mensen die behoefte
hebben aan zekerheid en komt tegemoet aan de persoonlijke situatie en
wensen van de klant (hoeveel kilometer rijd je per jaar, hoeveel wil je aanbetalen etc). Het is mijn rol die wensen goed in kaart te brengen en alles

duidelijk uit te leggen zodat de klant
een bewuste keuze kan maken die
helemaal bij hem past. Misschien wil
hij wel liever een aanzienlijke korting
op de auto in plaats van het All Inclusive aanbod, ook prima natuurlijk.”
Met het huidige gamma modellen
heeft Nissan de klant veel te bieden.
En voor wie het nog niet wist; de demonstratie Nissans van Nieuwendijk
worden nu aangeboden tegen spectaculaire prijzen. Kijk op www.nissannieuwendijk.nl of ga langs om het
aanbod met eigen ogen te bekijken.

SEAT
Modelaanbod zowel solide als duurzaam

SEAT verbetert resultaat voor derde achtereenvolgende jaar
SEAT blijft op de goede weg. Ondanks
de laagconjunctuur investeerde SEAT
in 2012 als nooit tevoren om de toekomst van het merk veilig te stellen.
De Spaanse autofabrikant maakte 652
miljoen euro vrij voor investeringen in
R&D - bijna 100 miljoen meer dan in
het voorgaande financiële jaar. Deze
aanzienlijke uitgave en een lichte stijging van het aantal werknemers hebben SEAT er niet van weerhouden het
resultaat na belastingen met 51% te
verbeteren ten opzichte van 2011, tot
een resultaat van -30 miljoen euro.
Tijdens de presentatie van de jaarcijfers bleek dat SEAT het jaarresultaat
vóór belastingen met bijna 100 miljoen euro wist te verbeteren: van -232
miljoen euro in 2011 tot -134 miljoen
euro in 2012, een verbetering van
42%. "Afgelopen jaar was veeleisender
dan voorzien, met een aanzienlijke
daling in de vraag naar auto's in ZuidEuropa. Maar we zijn er in geslaagd
de trend van de afgelopen drie jaren
vast te houden," verklaarde SEAT's President James Muir tijdens de persconferentie over de 2012 resultaten. Sinds

2009 heeft de onderneming het verlies vóór belastingen met tweederde teruggebracht, van -391 miljoen
euro naar -134 miljoen euro in 2012.
Bovendien startte SEAT het jaar 2013
met positieve cijfers, met een wereldwijde verkooptoename van 14% gedurende de maanden januari en februari.
Meer producten en verdere internationalisering
Het productoffensief en de verdere
exploratie van nieuwe markten vormden naast het eerste volledige productiejaar van de Audi Q3 de belangrijkste factoren voor de groei van SEAT
in 2012. Die factoren vertaalden zich
in een omzetgroei van meer dan 1
miljard euro, naar een totaal van 6,1
miljard euro (21% meer dan het vorige financiële jaar). De onderneming vergrootte het aandeel geëxporteerde auto's van 79% naar 83%
en het merk is nu in 77 landen vertegenwoordigd. Desondanks was deze
groei niet voldoende om de verkoopdaling in de automobielindustrie in
Zuid-Europa (-16%) te compense-

ren, wat zich vertaalde in 321.000 verkochte SEATs in 2012 (een afname van
8,3%). Al met al noteerde SEAT uitstekende resultaten in landen als Duitsland, voor het eerst de grootste markt
voor SEAT waar het Spaanse merk een
groei van 22,5% noteerde tegenover
een marktafname in Duitsland van
bijna 3%. Ook buiten Europa groeide SEAT. Het debuut in China en de
herlancering van het merk in Rusland
versterkten de resultaten die in Mexico (+16,6%), Noord-Afrika en het Midden-Oosten werden geboekt. SEAT
verviervoudigde de verkoop in Algerije en noteerde een verkoopstijging
van 43% in Israël. In 2012 groeide
SEAT buiten Europa met 46%.
Samenvattend concludeert SEAT President James Muir: "We hebben ons
huiswerk gedaan. Ons modelaanbod
is nu zowel solide als duurzaam, omdat meer dan 40% van de auto's die
we wereldwijd verkopen een CO2-uitstoot onder de 120 gram heeft. Nu
moeten we er aan werken om dit potentieel om te zetten in tastbare zakelijke successen."

Hyundai
i20
Een aantrekkelijke en verrassend ruime auto

Hyundai i20 i-Deal ideale reisgenoot
Wie een aantrekkelijke en verrassend
ruime auto in het B-segment zoekt en
oog heeft voor een optimale balans
tussen prestaties, efficiëntie en duurzaamheid, maakt met de Hyundai i20
een uitstekende keuze. Voor wie ook
nog eens niet te veel wil betalen en
graag met een sportief en zeer compleet model wil voorrijden, heeft Hyundai nu de Hyundai i20 i-Deal. Met
dit model biedt Hyundai een ideale reisgenoot boordevol extra’s vanaf
€ 14.795,-. Er is al een Hyundai i20 vanaf € 12.795,-.
Een van de beste aanbiedingen in
zijn klasse
Hyundai heeft met de Hyundai i20
een van de beste aanbiedingen in zijn
klasse in de showroom staan. Ook de
Hyundai i20 i-Deal is modern vormgegeven, biedt ruimte aan vijf inzittenden en profiteert net als alle nieuwe
Hyundai personenwagens van de vertrouwenwekkende en zeer uitgebreide 5 jaar Driedubbele Garantie.

Hyundai i-Deal staat op 15 inch
lichtmetaal
De Hyundai i20 i-Deal is gebaseerd
op het volumemodel, de i-Motion:
een aantrekkelijke uitvoering met belangrijke extra’s zoals airconditioning,
elektrisch verstelbare buitenspiegels,
waarin ook knipperlichten zijn geïntegreerd. Deze spiegels zijn in de carrosseriekleur gespoten. Het stuurwiel is van leer en ook de pookknop
is met leer bekleed. De i-Deal voegt
daar sportieve 15 inch lichtmetalen
velgen aan toe en een Bluetooth carkit met stemherkenning. Dit betekent
een consumentenvoordeel van duizend euro ten opzichte van de al zeer
scherp geprijsde i-Motion-uitvoering.
Keuze uit drie motortypen en wegenbelasting vrij
De Hyundai i20 i-Deal is verkrijgbaar
in drie motortypen. Eén van de drie
leverbare krachtbronnen is de nieuwe
1.1-liter driecilinder ‘U-II’-dieselmotor
met 55 kW (75 pk) en 162 Nm koppel.

AUTO

Deze motor is ontwikkeld in het Hyundai R&D Centre in Rüsselsheim en
uitvoeringen met deze krachtbron
kunnen wegenbelastingvrij aangeschaft worden. De beschikbare benzinemotor is een 1.2-liter viercilinder
met 63 kW (85 pk) en een CO2-uitstoot die verlaagd is tot 109 gr/km.
Daarmee is ook deze uitvoering wegenbelastingvrij. De Hyundai i20 is er
is ook met een 74 kW (100 pk) sterke
1.4i benzinemotor.
Voor een optimale balans tussen prestatie en efficiëntie wordt de Hyundai
i20, afhankelijk van de gekozen motor,
geleverd met een handgeschakelde
vijf- of zesversnellingsbak of een optionele viertrapsautomaat. De handgeschakelde transmissies zijn geoptimaliseerd voor een preciezer schakelgevoel. De 1.2i benzinemotor is standaard voorzien van een vijfversnellingsbak, de dieselmotor van een zesversnellingsbak. De 1.4i motor wordt
geleverd met een zesversnellingsbak
of een automaat met vier verzetten.
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Biljarter Desmond Driehuis
levert superprestatie

Veel belangstelling voor Kidsrun
en de 5 kilometer
Regio - Atletiekvereniging AKU organiseert op
zondag 31 maart haar jaarlijkse grote wedstrijd
die nu nog bekend staat als de 10 Engelse mijlen van Uithoorn. Hoewel deze loop al jaren onder deze naam bekend is, zal de loop van volgend jaar een andere naam krijgen. De voornaamste reden voor deze naamsverandering is
de trend die in de afgelopen jaren zich steeds
duidelijker aftekent.
Waar 10 à 15 jaar geleden de meeste deelnemers aan de start van de 10 Engelse mijlen, een
afstand van meer dan 16 kilometer, verschenen,
is er een duidelijke verschuiving in de belangstelling naar de 10 en vooral 5 kilometer. Het
aantal deelnemers aan de 10 kilometer overtreft nu al die van de 10 Engelse Mijlen en het
zal niet lang meer duren voordat hetzelfde met
de 5 kilometer gebeurt.

Parcours 5 kilometer en Kidsrun
De organisatie heeft voor de 5 kilometer een
interessant parcours uitgezet waarbij de lopers als het ware in een halve cirkel om Legmeer-West lopen. Via de Randweg en Meerlandenweg komen ze uiteindelijk uit bij de Randhoornweg en bereiken ze de finish bij sportpark
de Randhoorn.
De jonge deelnemers tot en met 11 jaar hebben hun eigen parcours, volledig veilig en afgezet, aangezien zij over het wielerparcours van
UWTC lopen. Zij starten achter de hoge brug
en eindigen uiteindelijk vóór de brug zodat zij
dit obstakel niet hoeven te nemen.
Deze 1100 meter wordt gelopen onder de naam
‘GeZZinsloop’ aangezien Zorg en Zekerheid
hoofdsponsor is van deze en nog 7 andere
wedstrijden in het circuit.

Starttijden
AKU als organiserende vereniging heeft ondanks het feit dat eerste paasdag door vele mensen op een andere manier wordt benut,
weer voldoende mensen bereid gevonden om
er voor te zorgen dat dit evenement weer als
vanouds op voortreffelijke wijze wordt georganiseerd.
Het weer van de afgelopen dagen was bepaald
niet uitnodigend, maar de voorspellingen zijn
dusdanig dat we mogen verwachten dat de lopers eindelijk onder redelijke voorjaarsomstandigheden hun afstand kunnen afleggen.
De starttijden zijn:
10.30 uur: kidsrun of GeZZinsloop;
11.00 uur: 5 kilometer;
11.10 uur: 10 Engelse mijlen.
11.45 uur: 10 kilometer

Regio - In speelweek 30 was de bewondering van elke biljarter voor
de prestatie van Desmond Driehuis groot. Ondanks zijn handicap
en een aangepaste biljartkeu zorgde Desmond met slechts 17 beurten voor de kortste partij van de
week. Desmond heeft met zijn doorzettingsvermogen alom bewondering geoogst. Kees de Bruijn zorgde met een serie van 71 caramboles
voor de hoogste serie van de week
= 39,44% van zijn totaal te maken
punten. DIO is zo goed als zeker de
algeheel teamkampioen 2012-2013
van De Ronde Venen. Theorethisch
kan De Paddestoel 2 nog op gelijke
hoogte komen, maar dan moet DIO
alles met 9-0 verliezen en De Paddestoel 2 met 9-0 winnen. De champagnefles kan dus ontkurkt worden. In de tweede divisie klampte
De Paddestoel 1 zich aan de laatste
strohalm vast door met 9-0 te winnen. Koploper De Merel/Heerenlux
1 won de uitgestelde wedstrijd met
9-0 van ASM Mijdrecht 2.
Eerste divisie
De Merel/Heerenlux 3 verloor met
2-7 geflatteerd van De Kuiper/Van
Wijk. Alle partijen waren spannend
maar Kees de Zwart, Hero Janzing
en Toine Doezé hadden net iets
meer geluk. Cor van Wijk redde de
2 punten voor de Merel 3. Bob’s
Bar won met 5-4 van het ‘reserveteam’ van DIO. Gelegenheidskopman Herman Turkenburg en invaller
Koos Zwerver zorgden voor de punten van DIO. Maarten Dulmus en
Erik Spiering zorgden dat DIO nog
net geen definitief kampioen werd.
De Paddestoel 2 was met 7-2 duide-

lijk de baas van De Vrijheid/Biljartmakers. Jim van Zwieten had in 19
beurten geen kind aan Bert Loogman. Cock Verver en Robert Daalhuizen waren de andere puntenmakers van De Paddestoel 2. De
Merel/Heerenlux 4 verloor nipt met
4-5 van De Springbok 1. Kees de
Bruin had naast de hoogste serie
maar 19 beurten nodig om Piet Best
in het stof te laten bijten. Hans van
Eijk was op dreef door in 18 beurten Jeroen Vis het nakijken te geven. ASM Mijdrecht 3 verloor kansloos met 0-9 van De Schans volgens
telefonische opgave.
Tweede divisie
De Merel/Heerenlux 2 was met 7-2
te sterk voor De Springbok 2. Dorus van der Meer, Gijs Rijneveld
en Frank Witzand hielden de punten in eigen huis. Herman Sassen
redde de eer voor De Springbok 2.
ASM Mijdrecht 1 won met 5-4 van
Cens 1. Desmond Driehuis was de
grote man deze week. Hij had geen
enkele clementie met Hennie Versluis. Jacques de Leeuw had slechts
19 beurten nodig om Evert Driehuis
aan zijn zegekar te binden. Cens 2
kon het met 3-6 niet bolwerken tegen ASM Mijdrecht 2. Leen Cornelissen en Nico Zaal deelden na een
marathonpartij de punten. Gert Vis
had maar 18 beurten nodig tegen
Frank Treur. Stieva Aalsmeer drukte met 9-0 De Paddestoel 3 nog verder op de laatste plaats. Vader Ben
en zoon Derk Bunders, Lucia Burger
en Aria Dolmans hadden geen kind
aan De Paddestoel 3. De Paddestoel
1 won volgens telefonische opgave
met 9-0 van De Kromme Mijdrecht.

Eerlijke bridgers
bij ABC
Regio - Een boek van Joost
Prinsen heeft als titel: ‘een goede bridger is niet eerlijk’. Bij
ABC wordt deze titel beslist niet
nageleefd, de goede bridgers
bij ABC behalen hun percentages beslist op een eerlijke manier, voorzover wij kunnen nagaan.

Geslaagde ‘Batizado’
Capoeira grupo Gingaxé
Uithoorn – Afgelopen weekend deden de leden van Capoeira Uithoorn
‘Batizado’.
Dat is een soort examen waarbij de
capoeiristas een koord ontvangen.
Het evenement was georganiseerd
door de groep Gingaxé, waar Capoeira Uithoorn deel van uitmaakt.
Er waren iets meer als honderd enthousiaste beoefenaars bij elkaar
gekomen in Hilversum voor het twee
dagen durende evenement met muziek en capoeira. Bekende capoeiraprofesors en mestres uit binnenen buitenland waren aanwezig. Met
de authentieke Braziliaanse instrumenten Berimbau (een boog met
een snaar), Pandero (tamboerijn) en
Atabaqe (trommel) werd de Roda
(cirkel van spelers) opgezweept tot
acrobatische bewegingen.
De leerlingen vanaf 6 jaar kregen allemaal de mogelijkheid om met de

leraren te ‘spelen’ in verschillende
workshops. Het weekend werd afgesloten met de officiële Batizado
en Troca di Corda (Portugees voor
doop en wisselen van koord).
De leerlingen uit Uithoorn en
Mijdrecht waren uitstekend voorbereid door hun leraar Frans Roodvoets, in de capoeirawereld bekend
als Instrutor Mobilette; Levy, Jasmijn, Callum, Thunder, Michiel, Kiril
en Valentino kregen een wit corda,
Tiffany en Reduan kregen een wit
corda met gele kwast, Zip kreeg een
geel corda en Djesse een wit/oranje
corda. Het was een fantastische belevenis met heel veel positieve energie en een warme sfeer.
Mocht u/jij ook capoeira willen leren, kijk dan op www.capoeirasou.eu voor hun lessen, u kunt
ook bellen met Instrutor Mobilette
06-18940513.

A-lijn
Op de vierde spelronde wisten
in de A-lijn het paar Ria en Joop
Smit de eerste plaats te pakken met 63,33%, gevolgd door
Greet de Jong en Roel Knaap
(58,75%). Op de derde plaats
eindigde het echtpaar Leny en
Jan van der Schot met 55,83%.
De competitiestand in de A-lijn,
na vier spelrondes is op de eerste plaats Leny en Jan van der
Schot, gevolgd door Greet de
Jong en Roel Knaap en op de
derde plaats Ria en Joop Smit.

De paren op de eerste en de
tweede plaats zitten dicht op elkaar, zodat dat nog een spannende strijd belooft te worden.
B-lijn
In de B-lijn eindigden op de
eerste plaats Corry Snel en Netty Walpot met het mooie percentage van 62,78. Tweede
werd het paar Coby en Joop
Buskermolen met 59,90%. Dit
paar lijkt de mindere periode
te boven te zijn gekomen. Derde plaats was voor Bert Morshuis en Wim v.d. Wilk. De competitiestand in de B-lijn is na
vier speelronden: op de eerste
plaats Corry Boomsma en Bibet Koch, tweede plaats Corry
Snel en Netty Walpot en derde
Leny van Noort en Phini Sutter.
In deze lijn zitten de drie paren
qua percentage dicht op elkaar.
Men dient dus alert te blijven.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdagmiddag 19 maart
werd de tweede ronde van de laatste
parencompetitie gespeeld bij Bridgeclub Hartenvrouw.
Er waren 4 scores boven de 60% in
de A-lijn en wel Nel Bakker en An
van der Poel met 64.58%. Geke Ludwig en Margot Zuidema 64.17%, dan
volgen Thecla Maarschalk en Rees
van der Post met 62.08% en de 4e
plaats was voor Rita Vromen en Rei-

na Slijkoord met 60.83%. In de B-lijn
ook mooie scores voor Bibeth Koch
en Tina Wagenaar met 58.33%, Corrie Bleekemolen en Emy Brandsen
57.00%. Vera van Wessem en Elly van
Brakel 56.67%. De vierde plaats was
voor Corinne van der Laan en Henny
Janssen met 56.50%. Hartenvrouw
gaat nog 4 middagen spelen voor de
competitie en a.s. dinsdag is er de
feestelijke paasdrive.

Zaterdag 13 april Amstel
Rapid Schaaktoernooi
Regio - Op zaterdag 13 april organiseert schaakvereniging De
Amstel te Uithoorn het 18e Amstel Rapid schaaktoernooi.
Het toernooi is vanouds sterk gericht op de jeugd, maar er is tevens
een groep voor volwassenen. De
jeugdgroep is t/m 15 jaar. De aanvangstijd van het toernooi is 12.00
uur; graag tussen 11.30 en 11.45
uur aanwezig in verband met de
indeling. De prijsuitreiking is rond
16.45 uur. Het toernooi vindt plaats
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Van te voren aanmelden is beslist noodzakelijk! Inschrij-

ven graag voor 14 april! Dankzij een
anonieme sponsor is deelname aan
het toernooi gratis!! In dit zogenaamde rapidschaaktoernooi spelen junioren 9 en senioren 7 ronden
volgens Zwitsers systeem. (jeugd 15
min. per persoon en senioren 20 minuten per persoon per partij).
Prijzen zijn er voor de 1e, 2e en 3e
plaats, voor de jeugd zijn er tevens
extra prijzen per leeftijdscategorie.
Info
Men kan zich uitsluitend opgeven
via de website www.amstelschaak.
nl, waar men bovenstaande gegevens ook kan vinden.

In de voetsporen van
de Drie Musketiers
Regio - “Elk kind dat sport is een
winnaar”, aldus schermleraar Pascal Kenter van Schermschool Tréville. Met veel plezier gaf hij al zijn
leerlingen een ‘gouden’ medaille. Afgelopen week was de laatste les van zijn introductiecursus
schermen in Uithoorn voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar.
In vier lessen kregen de kinderen
de basistechnieken van het schermen aangeleerd. Met succes!
Schermen is een sport waarbij snel
vorderingen worden gemaakt en
dat is natuurlijk voor kinderen extra leuk. Zo kunnen ze niets en vier

weken later hanteren ze een floret
en spelen onderling partijen. Ook
de ouders, die de vorderingen van
de kinderen op de voet hebben gevolgd, zagen vol trots hoe de kinderen hun best deden en met veel
plezier naar Schermschool Tréville gingen. Een aantal kinderen
gaat dan ook door met deze mooie
sport. En wie weet wordt één van
deze jonge scherm(st)ers over een
paar jaar schermkampioen van Nederland! Schermen is een moderne,
snelgroeiende sport in Nederland
waarbij snelheid, reactievermogen
en discipline erg belangrijk zijn.
Deze introductiecursus was tevens

de start van de derde trainingslocatie van schermvereniging Tréville,
na Amstelveen en Amsterdam kan
er nu dus ook geschermd worden
in Uithoorn. Hun trainingslocatie
is de gymnastiekzaal van de Praktijkschool aan het Legmeerplein
55, tegenover het KNA-gebouw. Er
zijn altijd twee gratis proeflessen
mogelijk. Ben je tussen de zes en
dertien jaar? De schermvereniging
heeft nog plaats, dus kom het gewoon eens proberen!
Meer informatie kun je vinden op
www.schermschool-treville.nl
of mail naar
info@schermschool-treville.nl

27 maart 2013

• Nieuwe Meerbode

29

Univé en Fonds Gehandicaptensport
sponsoren KDO Jeugd G-voetbal

Jongensteam Kwikstaart E1/groep 5
door naar halve finale schoolvoetbal
Uithoorn - Het E1 jongensteam van
basisschool De Kwikstaart heeft de
halve finale bereikt van het schoolvoetbaltoernooi. De groep die bestaat uit groep 5 leerlingen deed afgelopen woensdag voor het eerst
mee aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi dat gehouden werd op
het terrein van sportvereniging Legmeervogels. Het team bestaande uit
Jesse Hafkamp, Daniël van Heemsbergen, Rens Janmaat, Mika de Jeer,
Tim Vendrik, Dean Westenberg, Jayden Zschuschen, David Fluks, Kevin Schönhage, Youri Weber, Casper Ohm, Rohan Sassen en Terren-

ce Smit speelden voor het eerst samen. Tegenstanders van de basisscholen De Dolfijn, De Toermalijn en
De Zon hadden echter geen schijn
van kans en moesten met een verliespartij het hoofd buigen voor de
jonge Kwikstaarters. Coaches Raymond Hafkamp en Bernard de Jeer
waren zeer tevreden over het vertoonde spel van de jonge 8 jarige
spelertjes. “Er werd uitstekend gecombineerd en het scorend vermogen van deze jongens is groot met
in totaal 14 gescoorde doelpunten.
De lol en het plezier spatte er vanaf.
We kijken dan ook reikhalzend uit

naar de halve finale. Hoewel we dan
zeer sterke en voornamelijk oudere tegenstanders zullen treffen, zien
we deze met vertrouwen tegemoet.
Het zou mooi zijn als we met deze
jonge groep al in hun eerste jaar in
de finale zouden kunnen belanden.
Ze gaan ervoor!”
Of dit talentvolle team van de Kwikstaart inderdaad de finale in het
schoolvoetbal toernooi gaat halen,
zullen we snel weten. De halve finales zullen namelijk al komende
woensdag gehouden worden, wederom op het terrein van De Legmeervogels.

Een heel mooie opsteker
voor KDO 1 in Baarn
De Kwakel - Na de korte wedstrijd
van vorige week tegen Kampong,
speelde het eerste afgelopen zondag de belangrijke uitwedstrijd in
en tegen Baarn. In de heenwedstrijd
eerder dit seizoen won de ploeg uit
Baarn met 1-2, waarbij KDO gezien
de kansenverhoudingen niet mocht
klagen. Trainer Raymond de Jong
kon deze middag weer beschikken
over Jelle de Jong (terug van een
schorsing) en Doron Borger (terug
van een blessure) die beiden in de
basis startten. KDO begon de wedstrijd, met de wind in de rug, prima. Al in de eerste minuut was Rick
Kruit gevaarlijk met een schot voor
langs het doel. Even later was het
Rick Kruit, die moedwillig onderuit
werd gehaald door een verdediger
van Baarn, waardoor de eerste gele
kaart van de wedstrijd een feit was.
Na tien minuten spelen wist dezelfde Rick Kruit, met een goede voorzet hangende spits Patrick Schijff
te bedienen, die koelbloedig de 0-1
aantekende. Na deze openingstreffer kregen de Kwakelaars diverse

mogelijkheden om de voorsprong
te vergroten, maar KDO verzuimde
dit te doen. In de 25e minuut was
Baarn dichtbij de 1-1, maar een inzet van de thuisploeg ging voorlangs het doel van Peter Onderwater. Tien minuten later was het Joeri
Stange die Patrick Schijff wist te bereiken. Schijff, uitstekend op dreef
deze middag, aarzelde geen moment en schoot zijn tweede treffer
binnen, 0-2. Met deze stand werd
ook de rust bereikt.
Spanning
In de tweede helft bracht KDO in de
55e minuut onnodig de spanning
terug in de wedstrijd, nadat de complete achterhoede verkeerd stond
opgesteld werd het 1-2. De thuisploeg kreeg hoop dat er nog iets te
halen was deze middag, maar KDO
bleef strijden voor elke meter en gaf
niks cadeau. In de 77e minuut leken
de Kwakelaars de wedstrijd definitief te beslissen. Joeri Stange kon
alleen op doel af gaan en zag invaller Mathijs van Rijn meelopen en

De Kwakel - Sinds 2010 bestaat
de mogelijkheid voor kinderen, die
vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd
zijn in hun bewegingsmogelijkheden, om te voetballen op hun eigen niveau bij KDO. De nu bijna 30
kinderen zijn ingedeeld in een juniorenteam KDO JG1 (11-17 jaar),
een pupillenteam KDO JG2 (6 - 11
jaar) en een trainingsteam KDO JG3
(leeftijd onafhankelijk).
Op zaterdagochtend komen alle
kinderen trainen op het KDO complex. De trainingen worden ingevuld
met voetbal gerelateerde technieken en spelletjes. Dat bepaalde kinderen een extra stimulans halen uit
muziek werd door de trainers snel
opgemerkt. Voor de aanschaf van
een geluidsinstallatie heeft KDO
Jeugd G-voetbal contact gelegd met
Fonds Gehandicaptensport. Fonds
Gehandicaptensport zet zich in om
sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Univé een
van de partners van Fonds Gehandicaptensport heeft een bedrag van
bijna 900,00 ter beschikking gesteld
voor de aanschaf van de geluidinstallatie, een hoeveelheid ballen en
twee trainingsladders.
In de afgelopen koude wintermaanden werd nog in de sporthal getraind door de kinderen die zich
voorbereiden op het WA Verlaan-

toernooi op 2e Paasdag. De geluidsinstallatie en de ballen zijn hier al bij
gebruikt. KDO Jeugd G-voetbal bedankt Univé en Fonds Gehandicap-

Veel plezier en gezelligheid tijdens
De Meerse volleybaltoernooi
De Kwakel - Terwijl een straffe
poolwind afgelopen zaterdagavond
om de sporthal van KDO gierde,
werd binnen het jaarlijkse De Meerse volleybaltoernooi afgewerkt. Het
contrast tussen buiten en binnen
had niet groter kunnen zijn: Buiten
wat afgebibberd en geklaagd, maar
binnen werkten de deelnemers zich
in het zweet in de warme sfeer van
het ongedwongen, laagdrempe-

lige toernooi. Dat de ff’jes (de familie De Graaff, met dubbel f, vandaar ff’jes) het toernooi uiteindelijk wonnen was van ondergeschikt
belang: gezelligheid en plezier des
te meer. De veelal ongeoefende recreanten stortten zich vol enthousiasme in het spel, wat resulteerde in een groot aantal hilarische acties. Zo ook de debuterende Hobbyclub De Kwakel, die er overduidelijk

bediende hem op maat, 1-3. In het
restant van de wedstrijd probeerde
Baarn van alles om de 2-3 te maken,
maar tot de 91e minuut hield KDO
stand. Een corner van de thuisploeg
belandde toen namelijk in ene in het
doel, 2-3. De scheidsrechter kon er
geen genoeg van krijgen, maar uiteindelijk na achtennegentig minuten spelen was de broodnodige
driepunter van KDO een feit.
Door deze belangrijke overwinning
is de rol van KDO nog lang niet uitgespeeld in deze competitie. Met
zeventien punten uit even zoveel
wedstrijden staan de Kwakelaars
nu op een elfde plaats, wat aan het
einde van het seizoen, nacompetitie
voor lijfsbehoud, zou betekenen. In
het paasweekeinde speelt het eerste twee keer, aanstaande zaterdag
om 17:00 uur thuis tegen nummer
vier Waterwijk en op Tweede Paasdag om 14:30 uur uit tegen koploper Nieuw Utrecht. Hopelijk kunnen
de Kwakelaars in één van deze lastige wedstrijden stunten.

tensport voor het sponseren van de
trainingsmaterialen. Voor meer informatie over Jeugd G-voetbal kijk
op www.kdo.nl

De winnende ff’jes met in hun midden de bekende wielrenner Edwin de Graaff
en groentje Iris Koeleman. Op de voorgrond een jonge fan genaamd Isabel.

weer een hobby bij hebben. Opmerkelijk was ook de deelname van een
compleet gezin, zonder aanvulling
van derden: de familie Jan Kas. En
ook het feit dat de ff’jes door deelname van kleindochter Iris met wel
drie generaties in het team speelde. Een bewijs te meer dat het een
sport voor jong en oud, maar ook
van jong mét oud is. Met de prijsuitreiking roemde volleybal voorzitter (een van zijn vele nevenfuncties)
Albert Blommestijn de sfeer onder
de deelnemers. “Alle twaalf teams
zijn op deze avond winnaar geworden,” merkte hij terecht op. De
twee prijzen beschikbaar gesteld
door Poldersport, uiteraard poldersporten voor het hele team, werden
daarom ook verloot onder de deelnemende teams. Het Hoofdbestuur
van KDO en de familie Kas waren
de gelukkigen. Ten slotte bedankte
Albert organisatrice Lenie en sponsor en naamgever van de avond accountantsbureau De Meerse. Voorts
bracht hij de recreantenvolleybal
van KDO onder de aandacht. “Geschikt voor jong tot oud. We spelen op onze dinsdagavond in dezelfde ongedwongen sfeer, ieder op zijn
niveau. Dinsdagsavonds van 19.00
tot 20.30 bent u van harte welkom
in de sporthal.”
Daarnaast organiseert de actieve
volleybal afdeling van KDO de komende weken ook nog het W.A Verlaantoernooi aanstaande tweede
paasdag en het schoolvolleybaltoernooi woensdag 17 april van 14.00 tot
17.00 uur.

KDO 2 in slotfase naast Bloemendaal
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor het tweede van KDO de
thuiswedstrijd tegen Bloemendaal
op het programma. In de heenwedstrijd eerder dit seizoen werd het
1-1. Onder zeer koude omstandigheden speelde Bloemendaal in de
eerste helft met de wind in de rug,
waardoor zij beter in de wedstrijd
kwamen dan KDO. De Kwakelaars
speelde de eerste vijfenveertig minuten met name tegen zichzelf, de
wind en de warrig leidende scheidsrechter. KDO mocht van geluk spreken dat het slechts 0-1 stond toen
beide ploegen de rust in gingen.

In de rust moest doelman Kevin ten
Brink, vanwege een liesblessure, de
wedstrijd staken, aanvoerder Martin
Bax verving hem onder de lat. In de
55e minuut werd het 0-2, wat een
definitieve beslissing in de wedstrijd
kon betekenen. Gelegenheidsdoelman Martin Bax wist KDO vervolgens knap op de been te houden en
door een gelukkig eigen doelpunt
van Bloemendaal kwamen de Kwakelaars in de 75e minuut op 1-2.
Door deze aansluitingstreffer besefte KDO zich terdege dat er nog
iets mogelijk was deze middag. In

de 85e minuut kreeg KDO een vrije
trap op de rand van het zestienmetergebied. Jean-Paul Verbruggen
ging achter de bal staan en benutte dit buitenkansje op fantastische
wijze. Verbruggen wist de bal met
zijn linkervoet vakkundig in de kruising te deponeren, 2-2. Na deze gelijkmaker probeerde zowel KDO als
Bloemendaal nog om een winnende treffer te maken, maar gescoord
werd er niet meer. In het Paasweekeinde is het tweede vrij, waarna de
competitie op zondag 7 april wordt
hervat met een uitwedstrijd tegen
Limmen 3.

Kampioenschap SV Amstelland

KDO C2 KAMPIOEN
De Kwakel - Zaterdag 23 Maart
speelde KDO C2 de kampioenswedstrijd in de zaal tegen VIDO uit Purmerend.
De kans om te winnen was aannemelijk maar de meiden van KDO
moesten het nog wel laten zien. Met
een goed gevulde tribune begon de
wedstrijd. Dat KDO er zin in had was
al snel duidelijk. In de eerste minu-

ten scoorde Chinouk twee keer en
dat was het begin van veel doelpunten. Mooi vanuit de hoek, van afstand de een na de ander gooide in
het doel bij VIDO.
In de rust was het 12-0 voor KDO`.
Na de wissel van het vaste keepers team Josie en Beau begon de
tweede helft. Er werden twee mei-

den op stoor gezet met als gevolg
dat de tegenpartij weinig ruimte
meer kreeg om over te spelen. Ondanks dit slaagde VIDO er in om 4
keer te scoren. KDO. maakten er
nog 7. Door als team samen te spelen werd het eindresultaat 19-4 voor
KDO C2. Met een handvol bloemen,
taart en medailles werd het zaalseizoen feestelijk afgesloten.

Uithoorn - De schaatsers van de
Uithoornse vereniging SV Amstelland hebben het seizoen afgesloten met hun clubkampioenschappen. Vorige week zondag werd
op de Jaap Edenbaan onder goede omstandigheden (droog, weinig
wind en hard ijs) om de diverse titels
gestreden. Bij de heren won junior
Ivan Veul de 500 m in een nieuw p.r.
(persoonlijk record) van 47,45 waarna Han Houdijk met een scherpe tijd
van 2.28,69 –ook een p.r.- de 1.500
m opende. Ivan “antwoordde” met
2.25.46 -een verbetering van zijn
p.r. met liefst 9 seconden!- en eiste
daarmee de titel op. Han werd twee-

de en Wouter Verhoef werd -met
ook een p.r. op de 1500m- derde.
Bij de dames werd Patricia Elsinger kampioen met p.r.’s op zowel de
500 als 1000 m. Bij de jongens I was
Robert Meijerink met 2 p.r.’s op de
500 en 300m duidelijk de sterkste.
Ook de nummers twee en drie, Mick
Akerboom en Joost Beerens, legden
beide afstanden in een p.r. af.
Friso Rip werd bij de jongens II ook
met twee p.r.’s onbedreigd kampioen. Sam Houdijk werd tweede terwijl Martijn ten Veldhuis, dankzij
snel opstaan na een val op de 500
m, toch derde werd. Bart van Leeuwen liet ook 2 p.r.’s noteren.

Bij de meisjes I stak Inge Meijerink
met 53,54 op de 500 en 33.17 op de
300 m –ook 2 p.r.’s- er duidelijk boven uit. Eva van Boxtel wist door een
snellere 500 m Suzanne de Bruine net voor te blijven. Maartje ten
Hoope en Marije Soppe reden bij de
meisjes II met allemaal p.r.’s naar de
eerste en tweede plaats.
Het was een geslaagd kampioenschap waarnaar zowel de schaatsers als hun trainers tevreden kunnen terugzien. De trainingen van
het afgelopen seizoen, zowel op het
ijs als in de zaal, resulteerden immers in mooie tijden.
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Knappe winst van Argon
A1 op FC den Bosch A1

Argon start met
meisjesvoetbal

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Argon A1 de uitwedstrijd
tegen FC den Bosch A1. Het was
een wedstrijd waar vooraf toch min
of meer wat extra spanning op lag,
want na de 2 onfortuinlijke nederlagen in de laatste competitiewedstrijden kon Argon de punten goed
gebruiken om de marge met de onderste 3 ploegen te behouden. Het
was ijzig koud op het jeugdcomplex
van de eerste divisionist en met o.a.
Rechad Haidari op de linker flank en
Guido Pauw weer terug in de basis
begon trainer Patrick Loenen in een
enigszins gewijzigde opstelling aan
de wedstrijd. Argon speelde vanaf
het eerste fluitsignaal met beleving
en maakte duidelijk dat het op winst
uit was. De Mijdrechtse spitsen hadden al enkele mogelijkheden gehad
toen in de 10e minuut Rechad Haidari na een rush over links een zuivere voorzet kon afleveren waarmee
Jesse Stange zeer stijlvol kon inkoppen: 0-1 voor Argon ! Het publiek en
de dug out waren echter nog amper uitgejuicht of het noodlot leek
een minuut later al toe te slaan. FC
den Bosch kon namelijk direct vanaf
de aftrap de gelijkmaker scoren na
een verdedigende onoplettendheid
en in het daaropvolgende kwartier
zag Argon maar liefst 3 spelers met
forse blessures uitvallen. Floris Mulder moest de strijd met vermoedelijk gekneusde ribben staken, Kelvin
kon niet verder als gevolg van hamstringproblemen en Gui Fernand
probeerde het nog even na een inzet op zijn knie, maar moest uiteindelijk capituleren. Een drukke middag dus voor fysiotherapeut en verzorger Daan Hilhorst. Met de vervangers Soner Gedik, Jessy Loenen
en Jesse van Nieuwkerk zette Argon
zich vervolgens overtuigend over de
tegenslag heen en met een werkelijk fantastisch doelpunt van Rechad
Haidari, curve in de rechter kruising,
kwam Argon verdiend op een 1-2
voorsprong.
In de 2e helft kwam Argon zoals
verwacht onder druk te staan. Den
Bosch drong aan in een poging om
voor het thuispubliek de achterstand goed te maken. Vanuit de dug
out van Argon moest de organisatie scherp gehouden worden want

Mijdrecht - Voetbal is echt niet
meer alleen een jongenssport, want
inmiddels hebben al veel meisjes de
weg naar het voetbalveld gevonden.
Meisjesvoetbal is zelfs hot en volgens recente cijfers van de KNVB
stijgt het vrouwenvoetbal explosief.
Ook Argon heeft dat ondervonden.
Het 1e zondag damesteam is geen
eendagsvlieg gebleken, sommige
dames kunnen zelfs moeiteloos in
een herenteam meevoetballen en
met enige regelmaat wordt er bij de
ledenadministratie van Argon geïnformeerd naar de mogelijkheid om
als meisje of als meisjesteam lid te
kunnen worden.
Welnu, vanaf volgend seizoen is dat
bij Argon echt mogelijk want de
club aan de Hoofdweg in Mijdrecht
is enthousiast gestart met de voorbereiding van competitievoetbal
voor meisjes. “Meisjes in de leeftijdscategorie van 5 tot 8 jaar kunnen zelfs nu al in de interne jeugd
competitie bij de mini’s en de F-jes
instromen”, aldus Ton Verlaan voorzitter van de Technische Commissie
bij Argon. “De iets oudere meisjes
van 9 t/m 14 jaar moeten nog even
wachten en kunnen in het nieuwe
seizoen hun voetbalschoenen bij
Argon onderbinden in een gemengd
team”, vult F1 leider Tjerk Schuurman aan. Complete meisjesteams
kunnen zich voor volgend seizoen
ook aanmelden en zullen door Argon in een meisjes of jongenscompetitie van de KNVB ingedeeld worden. Natuurlijk zijn daarbij ook de
ouders zeer welkom om een rol te
komen spelen in de begeleiding.
Antal Vergeer, hoofd jeugdopleiding
van Argon en aan de KNVB verbonden als docent en trainer, liet weten
dat de voetbalbond positief gereageerd heeft op het voornemen van
Argon. Argon overweegt nu in april
of in mei op het sportcomplex een
informatiedag met voetbalactivitei-

de wedstrijd begon zich hoofdzakelijk op Mijdrechtse helft af te spelen. Twee vrije trappen net buiten
de 16 meter en enkele aanvalsgolven maakten duidelijk dat de thuisploeg op de gelijkmaker uit was.
Maar met het sterke verdedigingsduo Matthijs Coenradi en Sefa Izmir voor zich, kwam doelman Axel
Weitz eigenlijk nauwelijks in serieuze problemen. Geleidelijk kwam
Argon onder de druk vandaan en
werd het middenveld heroverd door
het energiek en slim spelende koppel Aaron Bruijn en Jasper Werkhoven. Argon kwam er weer uit en
was dicht bij een doelpunt na een
mooie vrije trap van Jessy Loenen
die rakelings naast ging. Kort daarna werd de technisch begaafde Soner Gedik oog in oog met de doelman, door vasthouden van scoren
afgehouden. De ook deze wedstrijd
weer sterk optredende scheidsrechter van Loen, die het verstaat om de
kijkwaarde van een wedstrijd iets
extra’s mee te geven, was resoluut
en wees naar de stip. De wedstrijd
kon dus beslist gaan worden en
aanvoerder Aaron Bruijn wist vanaf 11 meter zijn sterke optreden met
een doelpunt te bekronen: 1-3 voor
Argon. Met de inmiddels ingevallen
snelle rechterspits Ritchie van Hameren speelde Argon de wedstrijd
daarna probleemloos uit en kon het
met de complimenten van de trainer, 3 punten in de tas en een voldaan gevoel, de terugreis met Wintours naar Mijdrecht tegemoetzien.
Het gaat dus goed met de A1 van
Argon. Met 22 punten en 2 wedstrijden minder gespeeld, is de achterstand op het als 8e geklasseerde Feyenoord slechts 1 punt en als
de 2 inhaalwedstrijden in winst kunnen worden omgezet dan komt het
op gelijke hoogte met het als 5e geklasseerde Ajax. Het blijft dus boeiend deze competitie.
Volgende week wacht om 14.30 uur
de thuiswedstrijd tegen AFC A1
en bij deze regioderby bestaat de
sportieve inzet zoals bekend naast
3 punten ook uit een gezond portie prestige. Er wordt weer naar uitgekeken!
Foto: sportinbeeld.com

Kanovereniging wint open
kampioenschap Eskimoten
De Ronde Venen - Tijdens de open
dag van de Kromme Aar heeft de
jeugd van KVDRV meegedaan aan
het open kampioenschap eskimoteren van Alphen. In drie van de vier
leeftijdscategoriën werd er de 1e
plek gehaald. Bart Stevens maakte de meeste eskimorollen in de categorie tot 14/15 jaar en werd daar
winnaar met 15 rollen binnen één
minuut. Verrassend was het resultaat van Robyn Uphof. Zij had dit
jaar in het zwembad net het rollen
onder de knie gekregen en kwam
uit op een totaal van 11 rollen. In de
categorie tot 18 jaar behaalde Paul
Zoutman een score van 20 rollen en
daarmee troefde hij zijn concurrent
uit Alphen af met één rol meer. In
de categorie senioren behaalde Nico Klessens dezelfde score en daarmee bleef ook hij de concurrentie net voor. Het snel draaien moet
netjes worden gedaan door de peddel zo min mogelijk weerstand te laten bieden bij het omgaan. Als de
peddel door het water snijdt kan
de draai het snelst worden ingezet.

Doordat er elke keer aan dezelfde
kant wordt gedraaid komt de kajak
soms tegen de rand van het zwembad. Dit is erg hinderlijk en kost tijdig om te corrigeren. Paul en Nico
moesten in een onderling duel uitmaken wie ‘overall’ de winnaar van
2013 zou worden. Het ging daarbij
om 10 rollen en de tijd was daarbij beslissend. Nico won omdat hij
zijn serie maakte in 22.73 seconden. Paul deed daar bijna 2 seconden langer over. Spelen bij een volle minuut draaien het uithoudingsvermogen en de regelmaat een belangrijke rol, bij een serie van 10 rollen ligt dat net even anders. Daar
gaat het vooral om de snelheid en
er vol voor gaan. In deze korte periode ligt de snelheid van het draaien bijna 30% hoger. De wethouder
reikte een fraaie wisselbeker uit aan
de winnaar van dit kampioenschap.
Ook had hij een aanmoediging voor
Lorenzo Kuiper. Deze werd geroemd
om zijn inzet en doorzettingsvermogen om het eskimoteren succesvol
af te ronden.

Argon verliest onder
ijzige omstandigheden
Mijdrecht - De voetballiefhebber in
ons land wordt in deze periode bepaald op de proef gesteld, want Koning Winter lijkt er een genoegen in
te scheppen, om op de meest onverwachte momenten nog zijn kop
op te steken. Hoezo Global Warming? Donderdagavond moest aangetreden worden bij De Zouaven en
in de open polder van Noord-Holland slaagden beide ploegen er op
het erbarmelijke veld niet in om
de toeschouwers te vermaken. De
thuisploeg kwam na ruim een half
uur op voorsprong, toen Jong ongehinderd 70 meter mocht overbruggen en toen de bal langs Romero Antonioli wist te werken. Na rust
kwam Argon wel terug in de wedstrijd, maar kansen leverde dit bijna niet op. Pas in de slotminuut had
de stand gelijk getrokken kunnen
worden, maar Wilco Krimp slaagde er vrijstaand bij de tweede paal
niet in om de bal binnen de palen
te mikken, zodat met nipt verschil
werd verloren onder ijzige omstandigheden.
IJskoud
Ook zondag was het weer een ijskoude opgave om langs de lijn te
staan, maar aangezien er toch al te
weinig speeldagen zijn om alles in
het weekeinde af te handelen, is afgelasting vanwege dergelijke omstandigheden geen optie. Argon en
FC Hilversum probeerden er nog wel
wat van te maken en de strijd was er
dus als gewoonlijk bij de ontmoetingen tussen beide ploegen, die elkaar in de toekomst hooguit nog
in het zaterdagvoetbal tegen zullen
kunnen komen. De openingsfase
viel uit in het voordeel van de thuisploeg, die duidelijk een einde wilde
maken aan de periode zonder winst,
die al sinds de winterstop duurde.
Veel kansen leverde dit echter niet
op en halverwege de eerste helft
namen de gasten de regie meer in
handen. Nadat Patrick Lokken met
een schot vanaf de rand van het
strafschopgebied nog routinier Hilbers tussen de Hilversumse palen
had getest, was het daarna met name doelman Noah Zuidwijk van Argon, die de aandacht op zich gevestigd zag. Met reddingen op inzetten
van Fernhout en Berkleef maakte hij
duidelijk, niet mee te willen werken
aan een voorsprong voor de bezoekers. In het laatste deel voor de thee
kwam Argon weer wat meer aan
voetballen toe en nadat Patrick Lokken nog een inzet net voor de goal
langs zag gaan, was het aanvoerder Wilco Krimp die het genoegen
kende om de openingstreffer op zijn
naam te schrijven.
Onderschepping
Zijn onderschepping van de bal
bracht hem plots een vrij veld en
toen hij opstoomde, zag hij tot zijn
verbazing dat doelman Hilbers wel
heel ver uit zijn doel gekomen was.
De poging van afstand was voor
de doelman dan ook volkomen onhoudbaar, ook de poging van Soenarto om de bal nog te onderschep-

pen mislukte en via de binnenkant
van de paal stond de ruststand op
1-0. Na rust had Argon de wind
meer in de rug en in tegenstelling
tot de gasten werd door Argon wel
meerdere keren geprobeerd het
doel van Hilbers van afstand te raken. Een schot van Jorn van Lunteren ging maar nipt over de dwarsligger, een inzet van Houssain el Zeryouh net langs de buitenkant van de
paal, het wachten leek op de uitbreiding van de voorsprong. Dion
Gerritsen leek dat te kunnen doen,
maar goed doorzettend leverde zijn
lob over de doelman slechts een bal
op het dak van het doel in plaats van
in het net op. Nadat de geblesseerd
geraakte Patrick Lokken zijn plaats
had afgestaan aan Samir Jebbar
was de eerste actie van de invaller een prima voorzet op Dion Gerritsen, maar die mikte de bal vanaf 6 meter precies op het lichaam
van de uitvallende Hilbers, waarna
de rebound van Lorenzo Lassooij
via het lichaam van een verdediger
naast het doel caramboleerde. Na
66 minuten lag de bal dan eindelijk in het net achter de Hilversumse
sluitpost, maar tot verbazing van velen werd de door Houssain el Zeryouh direct ingeschoten vrije trap afgekeurd vanwege buitenspel, terwijl
niemand het leer had beroerd. Een
tegenvaller, die past in het beeld,
dat Argon de laatste wedstrijden
telkens ziet.
Te zacht
En nadat Samir Jebbar na 74 minuten de bal te zacht inschoot bij
een behoorlijke schietkans, kwam
tien minuten voor tijd de volgende scheidsrechterlijke beslissing,
die invloed had op de score. Bij
een dertien in een dozijn duel op
de achterlijn, net binnen het strafschopgebied, liet van der Meulen,
de grootste speler van de gasten,
zich eenvoudig vallen en tot verbijstering was dit voor scheidsrechter Verbakel aanleiding, om de bal
op de stip te deponeren zonder de
overtredende Argonaut een kaart
te tonen, dat dan weer wel. Van der
Pol liet het cadeautje niet liggen en
bracht de stand op 1-1. In de slotminuten werd er nog bijna wanhopig
gezocht naar een mogelijkheid, om
de winst nog binnen te halen, maar
helaas zat er nu blijkbaar een vuiltje in het oog van de leidsman, toen
Dion Gerritsen in het strafschopgebied van achteren een klap in de
nek kreeg. Uiteraard volgde er wel
direct een kaart, toen Dion Gerritsen
verbaal reageerde... Het bleef dus bij
een puntendeling en aangezien de
overige ploegen in de onderste regionen ietwat verrassend wel tot
winst wisten te komen, werd de positie op de ranglijst nog wat ongunstiger. Hopelijk kunnen bij het stijgen van de temperaturen in de komende weken ook enkele punten
bijgeschreven worden, te beginnen a.s. donderdag als Elinkwijk om
20.00 uur langskomt voor het spelen
van een inhaalduel.
Foto: sportinbeeld.com

ten voor meisjes te organiseren en
zal hier uiteraard nog publiciteit aan
geven als het doorgang vindt.
Afwachten
Er zijn overigens meisjes die dit niet
hebben willen afwachten en zich
afgelopen zondag al gemeld hebben voor een proefwedstrijd in het
blauwwitte Argontenue. Helaas
werd de interne competitie vanwege het koude weer afgelast maar
voor de vriendinnen Tara Kentrop
en Anne de Jong kon dat de pret
niet drukken. Hun initiatief werd namelijk beloond en zij mochten tijdens de inspeeltijd van het 1e elftal op het hoofdveld een balletje
meetrappen en aansluitend met Argon en FC Hilversum het veld betreden voor de aftrap. Voor alle meisjes in Mijdrecht of omgeving die
nog niet of juist al wel voetballen en ook graag eens kennis willen maken met Argon, geldt dat zij
van harte welkom zijn bij de club.
Aanmelden voor de interne competitie kan al bij Tjerk Schuurman
d.m.v. een mailtje naar coordinatorfintern@svargon.nl. Neem gerust je
vriendinnetje(s), zusje(s), nichtje(s)
of buurmeisje mee en kom een keer
een proefwedstrijdje of proeftraining volgen. Het kost niets en na
afloop is er limonade in de kantine
en iemand die je informatie geeft en
uitlegt hoe leuk ’t is om bij Argon te
voetballen. Vergeet ook niet om je
ouders mee te nemen want Argon
is een club die juist graag de ouders
wil betrekken bij het jeugdvoetbal.
Aanmelden voor het volgend voetbalseizoen kan natuurlijk ook. Op de
wedsite van Argon, www.svargon.nl
is een digitaal aanmeldingsformulier te vinden, maar contact opnemen door een mailtje te sturen naar
aanmelden@svargon.nl is ook mogelijk.
Foto: sportinbeeld.com

Toine Stark trapt af tegen
FC Hilversum

De eerste tennisstappen
Vinkeveen - De afgelopen 3 zaterdagen organiseerde de Vinkeveense Tennis Vereniging clinics voor de
allerkleinsten, net groot genoeg om
de eerste stappen op de tennisbaan
te zetten.
Het was alle drie de keren zo koud,
dat toevlucht werd gezocht in de
tennishal De Ronde Venen. De tennissterren in de dop zaten er dus
letterlijk warmpjes bij, maar ook figuurlijk.
Want zij gingen allen met het clinic
diploma naar huis, dat chique werd
gevierd met een glaasje kinderchampagne. En de ouders? Die waren trots op de tennisprestaties van
hun kleine en dat blijft vast niet bij
deze eerste keer.

Mijdrecht - Zondag 14.00 uur beleefde Toine Stark op het sportpark aan de Hoofdweg in Mijdrecht
niet alleen een koude maar ook hele mooie middag. Bij Argon was hij
verkozen tot de Pupil van de Week
en dat betekende dat hij met het
eerste zondagelftal de aftrap mocht
verrichten. Na een mooie opkomst
met het 1e elftal werd op de middenstip de handen geschud met de
tegenstander van de wedstrijd FC
Hilversum. Daarna was het de beurt
aan Toine om met bal de spelers van
Hilversum te passeren en een doelpunt te scoren en hij deed dat soepel, snel en behendig. Zelf voetbalt
hij in de E6 van Argon en bij voorkeur op het middenveld. Daar komen zijn kwaliteiten het best tot ui-

ting want met zijn fysiek en techniek kan ie op die positie zich zowel met de aanval als met de verdediging bemoeien. Na de aftrap kon
Toine de hele wedstrijd naast de reservespelers in de dug out plaatsnemen. Ingepakt in dekens tegen
de kou zag hij vervolgens zijn favoriete Argonspeler Wilco Krimp een
mooie goal scoren over een afstand
van circa 30 meter. Zelf zal de Pupil van de Week nog even moeten
wachten voordat hij weer een wedstrijd kan spelen. Aanstaand weekend wordt er vanwege Pasen namelijk niet gespeeld maar op 6 april
kan hij met de E6 weer aan de bak
in de uitwedstrijd tegen Badhoevedorp. Veel succes Toine !
Foto: sportinbeeld.com
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Succesvol toernooi voor Judoschool Blaauw
Wilnis – Judoka’s van Judoschool
Blaauw hebben zondag 24 maart

meegedaan met een judotoernooi in
Amsterdam. Er deden 30 judoclubs

mee en samen hadden deze clubs
481 judoka’s ingeschreven voor dit

toernooi. Van de 43 ingeschreven
judoka’s van Judoschool Blaauw
hadden er aan het eind van de dag
8 een eerste plaats en 7 een tweede
plaats. Naast een prijs voor de eerste en tweede plaats kregen ook de
overige deelnemers in de poule een
prijs voor de derde plaats. Tijn Haarman was met zijn 17 kg. ingedeeld
bij de lichtste en jongste deelnemers. Hij deed het erg goed en wist
al zijn wedstrijden met een ippon te
winnen en werd hierdoor eerste in
zijn poule. Romano Vermeulen was
in de gewichtsklasse tot 38 kg. ingedeeld. In zijn partijen lukte het Romano om met combinatie technieken zijn tegenstanders te gooien. Hij
was duidelijk de beste in zijn poule en werd terecht kampioen. Bij de
oudere jeugd was Martijn ten Veldhuis goed op dreef. Martijn wist al
zijn partijen op een ippon te winnen.
Voor de meisjes waren er aparte
poules gemaakt. Er waren 113 meisjes ingeschreven. Voor Elysa Kikken
was het een goede wedstrijddag. Zij
wist al haar wedstrijden met goed

judo voortijdig te beëindigen en
werd hierdoor terecht eerste in haar
poule. De volgende deelnemers van
Judoschool Blaauw werden eerste:
Casper de Groot, Elysa Kikken, Kim
Mulder, Luca van Paassen, Martijn ten Veldhuis, Romano Vermeulen, Stijn de Groot, Tijn Haarman.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede:
Calvin Kikken, Cas Jansen, Dylan
Koeleman, Luuk Haarman, Marij-

ke van Donselaar, Nick van Putten, Tom Storm. Alle overige deelnemers hebben zeer goed hun best
gedaan en mochten bij de prijsuitreiking hun medaille voor de derde
plaats in ontvangst nemen. Al met
al was het een zeer succesvol toernooi voor Judoschool Blaauw. Meer
informatie over jeugdjudo, vanaf 4
jr., en seniorenjudo bij Judoschool
Blaauw is te vinden via www.judoschoolblaauw.nl.

Yogales door Jose Kroon
bij WLCombatics

Leden PK Sport sporten
voor Villa Joep

Mijdrecht - Vanaf 9 april aanstaande gaan de Hatha yogalessen bij
WLCombatics van start. Hatha yoga bestaat uit yogahoudingen en
ontspanningsoefeningen, waarbij
de ademhaling centraal staat. Yoga
is voor iedereen geschikt. Je kunt
om verschillende redenen yoga beoefenen. Bijvoorbeeld door steeds
terugkerende lichamelijke klachten, door stress, omdat je in beweging wilt zijn, je soepel wilt voelen
of op zoek bent naar rust en harmonie. Iedereen kan yoga op eigen niveau beoefenen. Yoga leert je gedachtes en stress los te laten, bewuster adem te halen, lichamelijke
klachten te verminderen, je wordt
soepeler en je versterkt je spieren.
“Graag stel ik me voor: Mijn naam is
Jose Kroon, 30 jaar oud, woonachtig
in Wilnis. Door lichamelijke klachten en gezondheidsproblemen ben
ik in 2009 met yoga begonnen. Na
een aantal weken merkte ik al verschil en na een paar maanden ging
het zelfs zo goed dat ik me verder
in de yoga wilde verdiepen. Ik ben
de yogaopleiding gaan doen, die ik
in 2011 succesvol heb afgerond. Yoga brengt me lichamelijk en geestelijk in balans. Ik hoop dat ik met het
geven van yogales andere mensen
kan helpen, zoals ik er zelf baat bij
heb gehad. Zelf zag ik yoga altijd als
iets ‘zweverigs’, maar ik ben er achter gekomen dat het helemaal niet
zo hoeft te zijn. Mijn doel is op een
leuke en niet ‘zweverige’ manier lichaam en geest in balans te bren-

Vinkeveen - Deze maand organiseren 60 sport- en fitnesscentra aangesloten bij de Vereniging Exclusieve Sportcentra (VES) voor het 10e
jaar op rij Spin & Sport for Life, dé
grote landelijke actie voor het goede doel. Zij steunen hiermee Villa
Joep in haar strijd tegen neuroblastoom kanker bij kinderen. Duizenden sporters hebben meegedaan!
Spin for Life is inmiddels uitgegroeid tot de grootste (fitness)actie
voor het goede doel in Nederland.
Dit jaar vindt het voor de 10e keer

gen”. Lijkt het je leuk om een les te
volgen? Beginner of gevorderd, iedereen is welkom om 1 gratis proefles te komen volgen om kennis te
maken met yoga. Daarna kun je kiezen om losse lessen te volgen of
voor een 10-rittenkaart. Er zijn yogamatten, blokken en kussens aanwezig. Om te volle lessen te voorkomen graag van te voren aanmelden.
Voor meer informatie of voor het opgeven voor een proefles: Per email
yogabyjo@gmail.com of telefoon
06-28065686
Lestijden: dinsdagavond 18.45 uur
tot 19.45 uur, vrijdagochtend van
9.00 uur tot 10.00 uur. Locatie: WLCombatics, Rendementsweg 2j in
Mijdrecht

plaats. PK Sport heeft zich op zaterdag 23 maart ingezet om kinderen
die lijden aan neuroblastoom-kanker uitzicht te geven op genezing.
De hoofdactiviteit was spinning,
maar ook andere activiteiten kwamen aan bod, Squash, XCO Walking en een prestatieloop van 5 en
10 km in de ijzige kou. Maar het resultaat mocht er zijn: 1300 euro voor
Villa Joep. Landelijk is er meer dan
350.000 euro opgehaald door VES
sportclubs. PK sport bedankt alle
deelnemers hartelijk voor hun inzet!

HSV’69 D1 wint laatste
handbalwedstrijd in zaal
De Hoef - Zaterdag 23 maart stond
de laatste handbalwedstrijd in de
zaal op het progamma. En tegen een
best pittige tegenstander, WeHaVe
D1. Ze staan hoog in de pool, dus
makkelijk zou het niet gaan worden. Maar niets was minder waar.
Op de een of andere manier spelen
de meiden van de D1 tegen moeilijke tegenstanders altijd net iets
beter. Ook deze keer ging dat op.
Na een snel doelpunt van WeHaVe
bleef HSV bij. De stand ging gelijk
op. In de rust was het 3-3. En de
meiden hadden zoiets van ‘we zouden ook best kunnen winnen’. Na de
rust maakten ze dit waar. Ze ston-

den zowaar even met drie doelpunten verschil voor, 7-4. Maar dit lieten de meiden en jongens van WeHaVe niet gebeuren. Het werd zelfs
nog heel erg spannend. Tot aan het
einde. Gelukkig werd het vlak voor
het einde 11-10 in het voordeel van
HSV. Super knap gedaan, meiden!
Wil je ook een keer handbal proberen? Dat kan bij HSV’69 in De Hoef.
Je kan 3x gratis meetrainen! Daarnaast vindt op woensdag 24 april
het jaarlijkse vriendjes- en vriendinnetjestoernooi plaats vanaf 14.30
uur. Je mag al je vriendinnen meenemen. Geïnteresseerd? Meld je
aan via lyanne@van-loenen.net.

Een stijgende lijn bij de GVM’79 selectie
Mijdrecht - Op zaterdag 23 maart
kwam de tweede selectiegroep van
GVM’79 in actie. Wederom in de Van
Bekkumhal in Amersfoort. Op baan
1 startte Eva op de balk en daarna de vloer. De hoge scores zaten
‘m voor Eva in de staart. Een hele
mooie perfecte sprong, die resulteerde in een fantastische 1e plaats.
Maar de glorie was nog niet over,
want aansluitend een bronzen plek
op de brug. Eva is overall 5e geworden. Op de andere baan Djeena en
Madelief ook startend bij de balk.
Djeena heeft alle oefeningen goed
uitgevoerd, steeds heel netjes rond
de 6e-7e plek. Alleen met de sprong
had ze iets meer moeite. Madelief had de vorige keer al een hele mooie 3e plek behaald, was wel
erg uitdagend om die te verbeteren.
Maar ze was absoluut op weg! Een
tweede plek op de balk en een eerste plek op de vloer! Alleen was het
even schrikken tijdens de tweede
sprong. In plaats van een overslag
maakte ze er per ongeluk een tipsalto van, waardoor ze daar wat punten
liet liggen. Maar erna wel weer goed
herpakt met een derde plek op de
brug. Ze heeft overall haar 3e plek
van vorige keer gehandhaafd. Aansluitend traden Quinn Hartsink en
Lisa van Nobelen aan. Deze meiden zaten in een grotere groep. Lisa
maakte een hele mooie start. Ze begonnen op de sprong, zij werd hier
3e, daarna brug, ook hier werd ze
3e. De laatste oefeningen ook solide
uitgevoerd waarmee zij overall de
4e plek bemachtigde! met een eerste plek op de sprong. Quinn kwam
als een speer uit de startblokken dat
zij het de avond ervoor op de training maar niet durfde? Verder heeft
Quinn de andere oefeningen net-

jes geturnd en is overall derde geworden, de bronzen plek! (6 plaatsen hoger).
Blaar
Als laatste voor GVM traden aan
Tess Geerts, Elise Kop en Lucia Roos
(Div 5, niv 8) ook zij zaten net als bij
Quinn en Lisa in een groot deelnemersveld. De meiden begonnen op
de vloer, daar waar de vorige keer
ze de laatste 3 plaatsen bezetten
omdat de opbouw niet juist was.
Dit wilden ze graag recht zetten!
Tess had veel last van een hele grote blaar op haar hand, wat haar parten speelde, want bij alle oefeningen moet je je hand gebruiken! Ze
zag het meeste op tegen de brug,
wat haar ook veel pijn deed. Dit
was niet haar dag, ze is 19e geworden. Elisa was niet helemaal topfit,
maar heeft het prima gedaan met
een hele mooie brugoefening waar
ze 4e is geworden. Overall zevende, 12 plaatsen hoger (!) dan de vorige keer. Lucia heeft ook een sterke toernooidag geturnd met een hele mooie vloeroefening (3e). Helaas
was de jury er bij de balk niet uit of
ze nu alles uitgevoerd had(?), waardoor ze een half punt aftrek kreeg.
Maar overall is ze toch mooi 8e geworden, 6 plekken hoger dan vorige keer.

