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KORT NIEUWS:

Kinderdagverblijf 
Dribbel viert feest
Uithoorn - Want 25 jaar is een 
leeftijd die telt, dat gaan we 
vieren op de Randhoornweg, in 
de Brede School van Legmeer 
in Uithoorn. Ze doen dat sa-
men met onze bestaande So-
lidoe klanten en ook met ou-
ders en kinderen die we nog 
niet kennen. Als we elkaar nog 
niet kennen, wees van harte 
welkom op 7 april, in de och-
tend van 9.30–11.00 uur en in 
de middag van 15.00-16.30 uur. 
Zo kunt u meteen sfeer proe-
ven en een beeld krijgen van 
hoe het nou gaat op het kin-
derdagverblijf. Voor de kinde-
ren van Solidoe organiseren 
ze de hele week leuke activi-
teiten en op 7 april zijn ook de 
ouders uitgenodigd voor koffi e 
met verjaardagstaart. Ook heb-
ben ze een interactieve voor-
leessessie uit het boek “Drib-
bel is jarig”.
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Uithoorn - Met ingang van 1 
maart jl. heeft de gemeente Uit-
hoorn een Verkeersbesluit geno-
men om de Koningin Máximalaan 
vanaf de Laan van Meerwijk tot aan 
de Dorpsstraat/Schans tijdelijk an-
ders te gaan inrichten. Doel is om 
‘doorgaand verkeer’ - voornamelijk 
vracht- en landbouwverkeer - door 
het centrum van het Oude Dorp 
pertinent te weren. Uitsluitend ‘be-
stemmingsverkeer’ wordt nog tot 
het centrum toegelaten. Personen-
auto’s, motoren, scooters en (brom)
fi etsen kunnen vanuit de richting 
Amstelhoek en vanuit de richting 
Aalsmeer de Koningin Máximalaan 
het centrum normaal bereiken. Au-
to’s worden geleid naar het parkeer-
terrein achter de Coop (behalve als 
er markt is op woensdag!). Vanaf de 
Irenebrug kunnen ze zelfs over dat 
parkeerterrein via een ‘kruipdoor-

sluipdoor route’ hun weg naar an-
dere bestemmingen in Uithoorn wel 
bereiken, maar eenvoudig is het niet 
en wordt daarom afgeraden. In dat 
geval is omrijden via de N201, het 
Amstel Aquaduct, de afslagen Am-
sterdamseweg en/of de Zijdelweg 
de enige optie. Alles tot je dienst, 
maar als je nu in de omgeving van 
het Oude Dorp woont, het Thamer-
dal of Meerwijk Oost en je rijdt over 
de Irenebrug naar het centrum, ben 
je dan wél of geen bestemmings-
verkeer? Een in januari dit jaar ge-
houden verkeerstelling betreffen-
de de dagelijkse verkeersbewegin-
gen van en naar de Irenebrug (ca. 
10.000 per dag in beide richtingen) 
toont aan, dat nagenoeg 50 procent 
van het dagelijkse autoverkeer dat 
via de brug (5.560 auto’s) het dorp 
in komt, bij de kruising van de Laan 
van Meerwijk afbuigt naar rechts 

en/of links de woonwijken in. Een 
klein deel gaat ook rechtuit. De ge-
tallen staan door de Afd. Leefomge-
ving ingetekend op een overzichts-
kaart van het kruispunt. Kortom, veel 
mensen die gewend zijn per auto 
naar het centrum van het Oude Dorp 
te komen, zullen om uiteenlopende 
redenen niet blij zijn met de resul-
taten van het Verkeersbesluit. Maar 
het moet allemaal nog en het is de 
vraag of het plan snel kan worden 
uitgevoerd. Want net zoals in het na-
jaar van 2014 het geval was toen de 
gemeente dit plan lanceerde, zullen 
ook nu ongetwijfeld weer zienswij-
zen (bezwaarschriften) worden in-
gediend. Van sommige betrokken 
inwoners is dat al bekend en ook 
de gemeente De Ronde Venen heeft 
(weer) bezwaar aangetekend.

Vervolg elders in deze krant.

Bestemmingsverkeer Oude 
Dorp straks ook via N201?
Bezwaren tegen verkeersbesluit Koningin Máximalaan

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Als kwAliteit
belAngrijk is!

Zaterdag 2 april zijn wij gesloten
wegens ons jubileum en cursusweekend

Speciaalzaak

Schans 1
Uithoorn
Tel. 0297-564106

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

U bent  van harte welkom!
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Uithoorn - Vorige week is er op 
de Vuurvogel een ouderavond ge-
weest over ‘De Vreedzame School’, 
de methode waarmee de kinderen 
sociale vaardigheden krijgen aan-
geleerd. Veel ouders waren aanwe-
zig deze avond en hebben een pre-
sentatie gekregen over De Vreed-
zame School. Het ging bijvoorbeeld 
over afbrekers (negatief) en opste-
kers (positief, complimenten), over 
het oplossen van confl icten en over 
de sociaal emotionele ontwikkeling 
van hun leerlingen. Wist u dat ge-
bleken is dat het geven van opste-

kers veel effectiever is dan het ge-
ven van afbrekers? Kinderen leren 
van het benoemen van het goede 
gedrag in plaats van het benoemen 
van het slechte gedrag. Bijvoor-
beeld ‘Wat zit jij netjes op je stoel’, 
in plaats van ‘Ga eens recht zitten’. 
Er is ook verteld over de petten van 
de methode De Vreedzame School. 
Je hebt een rode, gele en blauwe 
pet. De rode pet staat voor agressief 
reageren, de blauwe pet voor erg 
teruggetrokken reageren en de gele 
pet staat voor een win-winsituatie, 
het samen op zoek gaan naar een 

oplossing. In het leven heb je alle 
petten nodig, dit hangt van de situ-
atie af. De Vreedzame School streeft 
ernaar om de gele pet te gebruiken, 
het oplossen van een probleem met 
een win-winsituatie. Dat neemt niet 
weg dat de rode en blauwe pet niet 
gebruikt mogen worden. In sommi-
ge situaties is het goed om je terug 
te trekken of eens verbaal sterk voor 
jezelf op te komen. Er zijn dus ver-
schillende manieren (petten) om te 
reageren en De Vreedzame School 
maakt kinderen hier bewust van en 
streeft naar een win-winsituatie. 

De Vuurvogel is een 
Vreedzame School

Uithoorn - Dinsdag 22 maart 
maakten leerlingen van groep 8 van 
basisschool De Zwaluw  in kader 
van WereldWaterdag 2016 een fl ink 
deel van de oevers en de dijkkant 
van de Amstel schoon. Van de Nes-
serlaan in Amstelveen tot aan de ro-
de paal in Uithoorn werd alles ver-
wijderd uit de bermen wat daar niet 
huis hoort. Daarmee werd de actie 
van Stichting Aquarius om de 90 km 
lange waterweg tussen de stadhui-
zen van Amsterdam en Rotterdam 
op te ruimen fl ink ondersteund. De 
leerlingen kregen veel waardering 
van voorbijgangers voor hun werk 

en er werd ook van alles gevon-
den tussen het riet, Heel veel plas-
tic, blikjes, papier, sigarettenpeu-
ken, maar ook een wieldop, kapot-
te emmer, handschoen, onderbroek, 
achterlicht, autospiegel ! Organisch 
afval was er ook, bananenschillen, 
een weggegooid lunchpakket ( be-
leg: tonijnsalade ), 2 verlaten eieren 
( een met een compleet minikuiken 
erin…) en 4 dode meerkoeten... De 
milieufi ets die door leerlingen van 
groep 8 vorig schooljaar was ont-
worpen  werd gebruikt om het afval 
meteen te scheiden. De oever van 
de Amstel ligt er weer spic&span bij!

De Amstel ligt er weer 
spic en span bij

Uithoorn - Wilt u best vrijwilligers-
werk doen, maar weet u nog niet 
wat? Komt u dan aanstaande zater-
dag 2 april van 10.30 tot 14.00 uur 
naar de vrijwilligersmarkt in woon-
zorgcentrum Het Hoge Heem, waar 
u kennis kunt maken met diverse 
vrijwilligersorganisaties van de ge-
meente Uithoorn. Op deze markt is 
er een ruim aanbod van allerlei vrij-
willigerswerk, er zit vast iets van uw 
gading bij! Onder het genot van een 
gratis kopje koffi e kunt u zich rustig 
oriënteren. De medewerkers van de 
diverse organisaties kunnen u infor-
matie geven over de inhoud van het 
vrijwilligerswerk dat zij bieden. Ve-
le maatschappelijke organisaties, 
die niet meer uit onze samenleving 
weg te denken zijn hebben uw hulp, 
in de vorm van vrijwilligerswerk, 
hard nodig. Vrijwillige inzet is op ve-
le manieren te doen zoals bijvoor-
beeld: het geven van taallessen aan 
laaggeletterden, koken met en voor 

jongvolwassenen met een autis-
me verwante stoornis, helpen in de 
kringloopwinkel, zorgmaatje zijn of 
kleine klusjes verrichten in een ge-
zinsvervangend tehuis, zomaar een 
paar voorbeelden van dankbaar en 
nuttig vrijwilligerswerk!

Woonzorgcentrum Het Hoge Heem 
en het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Uithoorn van Tympaan De Baat, 
slaan de handen ineen om meer-
dere vrijwilligersorganisaties in Uit-
hoorn onder uw aandacht te bren-
gen. Aanstaande zaterdag 2 april 
van 10.30 tot 14.00 uur bent u van 
harte welkom in woonzorgcentrum 
Het Hoge Heem aan de Wieger-
bruinlaan 29 in Uithoorn voor een 
bezoek aan de Uithoornse vrijwil-
ligersmarkt. Kunt u niet aanwezig 
zijn, maar heeft u wel interesse in 
vrijwilligerswerk, kijkt u dan op de 
vrijwilligersvacaturebank via www.
steunpuntvrijwilligerswerk.info

Vrijwilligerswerk doen?

Uithoorn - Aankomende zaterdag 
2 april organiseert de Voedselbank 
Uithoorn-De Kwakel weer een inza-
melingsactie voor levensmiddelen, 
ditmaal in samenwerking met Al-
bert Heijn in Zijdelwaard.

Op deze dag kunnen klanten pro-
ducten kopen om te doneren aan 
de Voedselbank. Momenteel zijn 
zo rond de 70 huishoudens in Uit-
hoorn en De Kwakel afhankelijk van 

de Voedselbank en daarom is de-
ze actie dus hard nodig. Een groep 
enthousiaste vrijwilligers staat klaar 
om boodschappenlijstjes uit te rei-
ken, toelichting te geven aan de 
klanten of de producten in ont-
vangst te nemen bij de goederen-
kraam van de Voedselbank. In het 
kader van het voorjaar is door een 
inwoner van Uithoorn tevens het 
idee ontstaan voor een actie: ‘Ruim 
je voorraadkast eens op’. 

Inzamelingsactie i.s.m. AH Zijdelwaard
Veel mensen hebben producten in 
hun kast staan die ze niet gebrui-
ken of waarvan ze het bestaan niet 
eens meer weten. 
Levensmiddelen (denk aan conser-
ven bijvoorbeeld) die niet gebruikt 
worden en niet over de THT datum 
zijn kunt u op deze dag inleveren bij 
de goederenkraam van de Voedsel-
bank bij de in- en uitgang van de 
Albert Heijn supermarkt in Zijdel-
waard.
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Eenieder staat het vrij te reageren 
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schriftelijke toestemming van de 
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 0297-582706 / 06-44222810 
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209
www.vita-amstelland.nl

Smartlappenkoor
Op de 1e en 3e dinsdag, van 
20.00 tot 22.00 uur, kunt u on-
der leiding van Louise Prins ko-
men zingen bij het smartlap-
penkoor. Het repertoire vari-
eert van smartlappen, meezin-
gers, covers, Amsterdams maar 
ook andere Nederlandstalige 
liedjes. Mooi zingen is niet no-
dig, enthousiast zingen wel. Er 
is een open inloop.

Alzheimer Café
Op donderdag 7 april van 19.00 
tot 21.00 uur vindt het Alzhei-
mer Café plaats. De thema voor 
deze avond is: hoe belangrijk is 
bewegen voor het brein? Onze 
gastsprekers voor deze avond 
zijn Caroline Smeets (Motion 
Fysiotherapie & Preventie) en 
Cisca van der Straaten (be-
weging en ontspanning). Toe-
gang is gratis! Voor meer in-
formatie kunt u contact opne-
men met Caroline Vrijbergen 
0297-533540 of via mail inlich-
tingac@gmail.com. 

Koersballen
Elke vrijdag van 09.30 tot 12.00 
uur kunt u komen koersballen 
in de Bilderdijkhof. Koersballen 
lijkt enigszins op jeu de bou-
les. Bij koersballen spelen door-
gaans twee partijen tegen el-
kaar, waar heren en dames aan 
mee kunnen doen.

Pasen op de Vuurvogel
Uithoorn - In de weken na de voor-
jaarsvakantie is er op basisschool de 
Vuurvogel gewerkt aan het thema 
‘gevoelens’. Hierbij is gebruikt ge-
maakt van de methode ‘De Vreed-
zame School’ en het thema Pasen 
wat natuurlijk actueel is deze pe-
riode. De leerlingen en leerkrach-
ten hebben elkaar deze periode veel 
opstekers (complimenten) gegeven. 
Ook was er veel aandacht voor sa-
menwerken, de kinderen uit de bo-
venbouw hebben een Paasactiviteit 
bedacht voor de onderbouw en de-
ze samen uitgevoerd. De gevoelens 

uit de verhalen in de bijbel stonden 
centraal, want waarom is het eigen-
lijk Pasen? Zijn de gebeurtenissen 
wel zo vreedzaam?

Op donderdag 24 maart werd er een 
gezellige Paaslunch gehouden. Alle 
leerlingen hadden voor elkaar een 
lunch verzorgd. Deze lunch werd 
feestelijk op school gebracht in een 
versierde schoenendoos, voorzien 
van een extra ‘opsteker’. Mmm wat 
had iedereen lekkere dingen voor 
elkaar gemaakt! Naast de lekke-
re lunches kwamen er wel veel ge-

Waarom draagt de officier van 
justitie een toga?
Als u een bezoek brengt aan een 
strafzitting, valt het lange zwar-
te gewaad van de procesdeelne-
mers – de toga – misschien wel 
het meest op. De toga wordt ge-
dragen door de rechter, de grif-
fier, de officier van justitie en de 
advocaat. Bij de toga hoort ook 
nog een wit doekje dat met een 
strikje om de hals wordt vastge-
maakt: de bef. Op het eerste ge-
zicht heeft zo’n uitrusting iets ge-
wichtigs, misschien ziet het er 
zelfs een beetje ouderwets uit. 
Maar: hoewel de toga al sinds de 
tijd van Napoleon wordt gedra-
gen, is de symbolische betekenis 
van de toga nog altijd niet geda-
teerd.
De belangrijkste reden dat we een 
toga dragen, is om aan te tonen 
dat we personen tijdens de te-
rechtzitting niet beoordelen op 
grond van het uiterlijk. Alle pro-
cesdeelnemers zijn gelijkwaardig, 
en dragen daarom (op een paar 
kleine details na) hetzelfde. In 
de rechtszaal maakt het dus niet 
uit of de advocaat, de officier of 
de rechter een vlek op zijn broek 
heeft, een kruisje om de nek 
draagt of graag een vlinderdas 
draagt. Natuurlijk mogen zij alle-
maal hun eigen opvattingen heb-
ben over politiek, religie of goede 
smaak, maar dat laten ze tijdens 
de terechtzitting niet merken aan 
hun kleding – en zeker niet in hun 

oordeel. In sommige landen gaat 
dat nog een stap verder: zo wordt 
door sommige rechters en advo-
caten in Groot-Brittannië nog een 
pruik gedragen, zodat zelfs niet de 
haardracht verraadt wat hun ach-
tergrond is.  
Ook de kleuren van de toga heb-
ben een bijzondere betekenis. De 
kleur zwart betekent dat de dra-
ger ijdelheid afwijst, de kleur wit 
staat voor neutraliteit. Al deze 
symboliek benadrukt dat het han-
delen van de drager niet persoon-
lijk is: op het moment dat iemand 
een toga draagt, handelt hij van-
uit een bepaald ambt. Dat bete-
kent dus dat een rechter tijdens 
een strafzitting niet op persoon-
lijke titel een beslissing neemt, 
maar als vertegenwoordiger van 
het recht. Iedere strafrechter zou 
daarom in principe inwisselbaar 
moeten zijn. Hetzelfde geldt voor 
de andere toga-dragers.
Het dragen van een toga staat dus 
voor allemaal belangrijke waar-
den. Maar ik zie collega’s ook wel 
eens, na het verlaten van een lan-
ge zitting, de toga een beetje on-
eerbiedig tot een prop vouwen en 
in de tas duwen. Soms met een 
wat verhit gezicht, want zo’n groot 
gewaad over je kleding werkt niet 
bepaald verkoelend. Tja. Ondanks 
die toga zijn officieren ook maar 
mensen - althans, buiten de mu-
ren van de rechtszaal. 
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Familie Karmelk vijftig 
jaar klant bij Fiat Vermeij
Uithoorn - Donderdag 24 maart is 
gevierd dat de familie Karmelk 50 
jaar klant is bij Auto Vermeij Uit-
hoorn. In 1966 kocht de familie Kar-
melk hun eerste auto, een Renault 
4, bij Auto Vermeij. En 50 jaar later 
rijden zij in hun elfde auto die zij bij 
Auto Vermeij hebben gekocht. “De 
prima service en het vertrouwen in 
Auto Vermeij is de reden waarom wij 
al die jaren voor aanschaf en onder-
houd zijn gebleven en nooit ergens 
anders zijn gaan kijken. Het perso-
neel dat er al jaren werkt geeft ons 
een vertrouwd gevoel. Ook met on-
ze camper zijn wij tot volle tevreden-
heid voor onderhoud bij Auto Ver-

meij. Waarom zou je naar iets an-
ders gaan kijken als je er zo tevre-
den over bent” aldus een tevreden 
heer Karmelk.
Onder het genot van een kopje kof-
fie met gebak is er met het perso-
neel en met oud personeelsleden 
gezellig bijgepraat. Naast een mooie 
bos bloemen overhandigde Jos Ver-
meij ook nog een dinerbon waarvan 
de familie Karmelk lekker van uit 
eten kan gaan.
Auto Vermeij dankt de familie Kar-
melk voor hun vertrouwen in de fir-
ma wenst dat deze samenwerking 
nog lang kan doorgaan, vooral in 
goede gezondheid.

Danny Nooy nieuwe docente 
telekidsmusicalschool
Uithoorn - De Uithoornse Dan-
ny Nooy is de nieuwe docente van 
de Telekids Musicalschool bij Dans-
centrum Colijn. Zij volgt Jeroen Hei-
liegers op.Met Danny is de professi-
onele voortgang van de lessen ze-
ker gewaarborgd. Danny staat al 
ruim 16 jaar op de planken en het 
theatervak zit in haar DNA, zoals 
ze het zelf noemt. Opgegroeid in 
een familie waar het theaterbloed 
al ruim honderd jaar stroomt, wil-
de Danny maar 1 ding: het toneel 
op! Ze volgde opleidingen aan de 
Akademie voor Kleinkunst en ac-
teerschool De Trap. Ze begon haar 
carriére in het Musical-Café in 
Showbizzcity Aalsmeer waar zij sa-
men met Casey Francisco, Alber-
to ter Doest en Claudia de Graaf de 
highlights uit de musicals ten ge-
hore bracht. Hierna volgden tal van 
Dinnershows op meerdere locaties 
in Nederland. Ze speelde en zong 
in de musical “Spelenderwijs” van 
Ivo de Wijs en Joop Stokkermans 
en trad op in theaterrestaurant De 
Suikerhof in Amsterdam. Ze speel-
de gastrollen in o.a. Onderweg naar 
Morgen en Goeie Tijden, Slechte Tij-
den en in commercials. 

Achter de schermen
Naast dit alles trekt ook het werk 
achter de schermen haar en ze 
werkte als produktie en regieas-
sistent bij o.a. cabaretgroep Pur-
per, verzorgde kostuums voor o.a. 
René Froger en volgde een oplei-
ding regie. Ze schrijft teksten, geeft 
workshops, is werkzaam als do-
cent, vocal-coach en regisseur. Sa-
men met levenspartner Robbert 
Besselaar treedt zij op in meerde-

re zelf geproduceerde en geschre-
ven muzikale programma’s waar-
onder de Musical Mania Show en 
een eigentijds programma voor se-
nioren. Hierin kan zij haar diversiteit 
aan vocale talenten optimaal benut-
ten. Van operette tot levenslied, mu-
sical en kleinkunst repertoire, geen 
C gaat haar te hoog! Danny gaat 
met de Telekids Musicalkids verder 
om hen voor te bereiden op de gro-
te Musical in ’t Spant in Bussum op 
2 juli a.s. Voor volgend seizoen staat 
er niet alleen een Kidsgroep in de 
planning maar zeker ook een groep 
voor de Mini’s. Kinderen tussen de 
4 en 7 jaar. Heeft u vragen over de-
ze lessen? Bel ons gerust of kijk 
op de website www.dansenparty- 
centrumcolijn.nl

Weer gezellige paasactie 
bij AH Jos van den Berg
Uithoorn - Het was weer reu-
ze gezellig bij Albert Heijn Jos van 
den Berg in winkelcentrum Am-
stelplein. Tussen 13.00 uur en 17.00 
uur konden alle kinderen vanaf zes 

jaar aanschuiven aan de sfeervol-
le tafels en een prachtige paashaas 
cupcakes maken. Dit alles onder de 
deskundige leiding van Brigit’s Bak-
kery. Wel een succes was het...

Boekenbeurs in Wilnis
Regio - Op zaterdag 16 april 2016 
van 10.00 tot 16.00 uur zal er in ge-
bouw De Schakel achter de Ont-
moetingskerk aan de Dorpsstraat 
in Wilnis een boekenmarkt worden 
gehouden van in goede staat ver-

kookte eieren mee naar school deze 
dag... Deze waren echter niet voor 
de lunch, maar voor het spannen-
de spel ‘eieritikken’: Bij het tegen 
elkaar tikken van eieren gaat er al-
tijd maar 1 ei stuk. Van wie is het 
ei het sterkste? In elke klas zijn we 
op zoek gegaan naar de eierprins 
of eierprinses, waarna in elke bouw 
werd gestreden om de eierkoning 
van de bouw te worden. Het was 
weer reuze spannend en de kro-
nen van de eierprinsen en prinses-
sen werden met grote trots gedra-
gen. De kinderen gingen allemaal 
met een grote lach op hun gezicht 
naar huis om een lekker lang week-
end te houden.

kerende tweede-hands boeken. Er 
worden streekromans, historische 
romans, (literaire) thrillers, engels-, 
frans- en duitstalige boeken, ge-
dichtenbundels, religieuze(dag)boe-
ken, boeken over Amsterdam en 
Haarlem, bloemen en planten, ons 
koningshuis, koken, geschiedenis, 
naslagwerken, kinderboeken en nog 
veel meer tegen een zacht prijsje te 
koop aangeboden. Legpuzzels, ge-
zelschapsspellen, dvd’s, cd’s en lp’s 
zijn er ook te koop. In onze afde-
ling antiquarische boeken hebben 
we nog Verkade en vergelijkbare al-
bums uit de jaren ’30 in de aanbie-
ding. De opbrengst wordt evenredig 
verdeeld onder Het Johannes Hos-
pitium De Ronde Venen en de PKN 
Ontmoetingskerk in Wilnis.
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Voorspeelmiddag KNA
Uithoorn - Op zondagmiddag 10 
april a.s. vindt er een voorspeel-
middag plaats in het Muziekge-
bouw van KnA. Tijdens deze mid-
dag is een ieder van harte welkom 
die van zich wil laten horen op welk 
muziekinstrument dan ook. Tijdens 
deze middag ook het eerst officiele 
optreden van het Leerlingenorkest 
van KnA o.l.v. Gerhart Drijvers. Dit 
orkest is vanaf januari begonnen in 
de vernieuwde samenstelling door 
instroom van een aantal nieuwe le-
den van KnA. Deze leerlingen heb-
ben meegedaan aan het muziek-
project met De Kwikstaart in het na-
jaar van 2015; 50 kinderen uit groep 
6 van De Kwikstaart hebben gedu-
rende een aantal maanden muziek-
les gekregen door professionele do-
centen op verschillende blaas- en 
slagwerkinstrumenten. Daarna heb-

ben zij een optreden verzorgd sa-
men met het orkest van KnA. Een 
aantal leerlingen was zo enthousi-
ast dat zij direct muzieklessen heb-
ben genomen op hun favoriete in-
strument en zijn dus ook mee gaan 
spelen in het Leerlingenorkest van 
KnA. Daarnaast zullen een aantal 
leden van het KnA Orkest iets ten 
gehore brengen, solo’s of duetten 
of zelfs kwartetten op verschillende 
instrumenten. Het belooft een zeer 
gevarieerde middag te worden. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom! Kom langs in het Muziekge-
bouw aan het Legmeerplein tus-
sen 14.00 en 17.00 uur en geniet van 
de prestaties van beginnende mu-
zikanten tot zeer ver gevorderde. 
Entree is gratis. Wil je deelnemen 
als muzikant? Geef je dan op bij  
kna.secretariaat@gmail.com.

Paasontbijt bij OBS
De Kajuit
Uithoorn - Afgelopen donderdon-
derdag 24 maart werd op de open-
bare basisschool de Kajuit, net als 
vorig jaar, een paasontbijt gehou-
den. De kinderen hebben thuis, met 
hulp van hun ouders, een ontbijtje 
klaargemaakt voor elkaar en dit in 
een leuk versierde doos mee naar 
school genomen. De kinderen vul-

den van tevoren een paasmenu in 
van wat zij graag wilden eten. Deze 
lijstjes werden ( als een soort lootjes 
met Sinterklaas) blindelings getrok-
ken. Zo kreeg ieder kind een ontbij-
tje, gemaakt door een klasgenoot-
je met precies die dingen die hij/zij 
lekker vindt. Het was wederom en 
groot succes, en een gezellige boel!

Alkwin Award VWO 2016
Uithoorn - Vorige week vond in de 
aula van het Alkwin Kollege de jaar-
lijkse uitreiking plaats van de Alkwin 
Award VWO, de prijs voor het bes-
te profielwerkstuk. Dit jaar werd de 
PWS-Award voor de 14e keer uit-
gereikt. Er waren 11 werkstukken 
genomineerd. Uit het juryrapport: 
Dit duo heeft zich met groot en-
thousiasme gestort op hun onder-
werp. Zij hebben veel doorzettings-
vermogen laten zien bij het beant-
woorden van hun hoofdvraag. Dit 
pws blinkt uit in originaliteit, aanpak 
en uitvoering! Het wetenschappe-
lijk niveau sprong eruit. Soms werd 
het zelfs een beetje te spannend 
om verder te gaan met het onder-
zoek. De Alkwin Award is gewon-
nen door Nina Woerden en Sarah 

Kleinendorst met hun PWS getiteld: 
IS: kloppend of overdreven; een on-
derzoek naar de beeldvorming van 
het rekruteringsproces van de Isla-
mitische Staat. Artikelen uit Neder-
landse en Engelse kranten en film-
pjes en berichten van sociale media 
zijn onderverdeeld in vijf categorie-
en: Propaganda, angst aanjagen, re-
ligieus gerelateerd, persoonlijk ver-
haal en geruststelling. De informa-
tie is vooral afkomstig uit het Wes-
ten en de conclusie was, dat er geen 
compleet beeld gevormd kon wor-
den van het rekruteringsproces. 
Na de prijsuitreiking presenteer-
den Nina en Sarah hun PWS, waar-
bij eerst een minuut stilte in acht 
werd genomen voor de slachtoffers 
in Brussel.

Open Dag Tuin Bram de 
Groote 3 april 2016
Uithoorn - Na een langzame start 
begint de lente nu echt vat te krij-
gen op de natuur en dat is in de Tuin 
Bram de Groote duidelijk zichtbaar. 
Na de sneeuwklokjes en de boe-
renkrokussen komen nu ook ande-
re bol- en knolgewassen zoals drie-
kantig look, daslook, bosanemoon 
en sneeuwroem in bloei. Deze plan-
ten hebben haast. Zij moeten bloei-
en voordat het blad aan de bomen 
komt en het zonlicht wegneemt. 
Vaak hebben deze voorjaarsbloeiers 
een knol, bol of wortelstok met een 
flinke voedselvoorraad, waardoor zij 
snel in bloei komen. Veel van deze 

planten behoren tot de groep van 
de zogenaamde stinsenplanten. De 
schijnhazelaar en de stermagno-
lia staan in bloei. Wat dichter bij de 
grond bloeit het speenkruid, de pri-
mula’s, voorjaarshelmbloem en het 
stinkend nieskruid. Kortom, er valt 
weer veel te genieten. De Tuin van 
Bram ligt op de hoek van de Boter-
dijk en Elzenlaan in Uithoorn en is 
3 april open van 13.00 tot 16.00 uur. 
U kunt nu naar binnen via de zijin-
gang tegenover de werkschuur aan 
de Elzenlaan. Fietsen kunnen wor-
den gestald bij de werkschuur. De 
toegang is gratis.

Ceres: eitje voor een 
aankoop
Uithoorn - Ook dit jaar kregen al-
le klanten van Stichting Ceres kring-
loopcentrum tijdens de drie dagen 
vóór Pasen een kleine en leuke at-
tentie. Een prachtig zakje met drie 
overheerlijke chocolade eitjes daar-
in. Op deze manier wil de Stichting 
haar klanten bedanken. Directeur 

Paul van Soelen hierover: “Wij heb-
ben niet de middelen zoals regulie-
re winkels om onze klanten te ver-
wennen met grote acties of mooie 
cadeaus. Maar onze Stichting is wel 
erg blij met alle klanten en dan is 
een kleine smakelijke attentie ze-
ker op zijn plaats”. Stichting Ceres 

Mieke Peeters (li) met haar mannequins Brigit, Cynthia en Linda

Inspirerende modeshows 
van 50-jarige Mirande
Uithoorn - Woensdag 23 maart jl. 
organiseerde Mirande Lingerie aan 
De Schans 1 ter gelegenheid van 
haar 50-jarig jubileum drie fantas-
tische modeshows. In drie sessies 
van ongeveer een uur, om 11.00, 
13.00 en 15.00 uur, werden de 
nieuwste collecties van 2016 op het 
gebied van nachtkleding, lingerie, 
bad- en strandmode en corsetterie 
geshowd door drie mannequins, t.w. 
Cynthia, Linda en Brigit in de klei-
ne, midden- en grotere maten. Een 
en ander werd bijgewoond door tal-
rijke nieuwsgierige klanten, voorna-
melijk dames. 
De modeshows zijn de moeite van 
het aanzien waard, dat is de afgelo-
pen jaren wel gebleken. Geheel gra-
tis en zonder uitnodiging kon men 
die woensdag binnenlopen en on-
der het genoegen van een hapje en 
een drankje kijken naar wat er voor 
nieuws geshowd werd. Het geheel 
was uitstekend verzorgd en gepre-
senteerd door eigenaresse Mie-
ke Peeters-van Bunningen die veel 
vakkennis ten toon spreidt over 
wat er geshowd werd. Bij de orga-
nisatie van deze modeshows werd 
zij bijgestaan door haar ploeg en-
thousiaste (deels parttime) mede-
werksters. Zoals gebruikelijk was 
het aardig vol bij Mirande waar het 
altijd een hele kunst is om de kle-
ding in een beperkte ruimte duide-

lijk tot uitdrukking te laten komen. 
Maar dat lukt vrijwel altijd. Dit keer 
konden bezoekers vanwege de vie-
ring van het 50-jarige bestaan gratis 
deelnemen aan een loterij waarmee 
men leuke prijzen kon winnen. Ver-
der kreeg iedereen een goodybag 
mee naar huis. En passant werd een 
aantal dames in het zonnetje ge-
zet omdat zij langdurig bij Mirande 
werkzaam zijn.Mieke zelf al 50 jaar. 
Anderen 25, 20 en 15 jaar. In totaal 
hebben Mieke, zus Annelies, Sylvia, 
Diana en Marijke er met elkaar 125 
jaar werk opzitten bij Mirande. Dat 
is ook een jubileum en wordt in het 
weekend van 2 april met elkaar ge-
vierd. Reden waarom de winkel op 
die zaterdag gesloten zal zijn.

Kleurrijk en trendy
De geshowde collecties zijn inspire-
rend voor mensen die verzot zijn op 
mooie, maar wel functionele linge-
rie en nachtkleding en ook corset-
terie. Heel kleurrijk is de strand- en 
badmode. Er zijn trendy badpakken 
met soms een exclusieve snit, maar 
altijd een mooie pasvorm en in een 
hoogwaardige kwaliteit. Dat geldt 
ook voor de lingerie en nachtkle-
ding. Van sommige uitvoeringen en 
maten is het aanbod eenmalig! De 
afwerking van de kleding uit de col-
lecties is zoals altijd perfect te noe-
men. De collecties bij Mirande wor-

De jubilarissen op een rij: Sylvia, Annelies, Mieke, Marijke en Diana

den geproduceerd door fabrikanten 
van gerenommeerde merken maar 
het aanbod blijft in de meeste ge-
vallen betaalbaar al hoewel er ook 
duurdere versies tussen zitten. Bad-
kleding gaat vaak gepaard met leu-
ke extra’s en handige bijpassen-
de accessoires in de vorm van een 
complete set, zoals een pareo, jurk-
je of jasje. Mooi zijn ook de ‘tan-ki-
ni’s’, dat zijn bikini’s met een wat 
langer bovenstukje dat naar wens 
op verschillende manieren kan wor-
den gedragen. Die van 2016 onder-

scheiden zich door hippe kenmer-
ken, uitvoeringen en kleuren.

Grotere maten en 
prothesekleding
Mirande Lingerie onderscheidt zich 
omdat zij nagenoeg in alle ma-
ten kan voorzien, van pak weg een 
maatje extra klein tot extra groot. 
Men biedt naast het nieuwste op 
het gebied van badmode, nachtkle-
ding, lingerie en corsetterie voor da-
mes, tevens een omvangrijk assorti-
ment herenondergoed. Als één van 
de weinige zaken in de regio heeft 
Mirande zich bovendien gespeci-
aliseerd in lingerie en badkleding 
waaraan een prothese ten grond-
slag ligt. Al met al gaat het om kle-
ding van bekende merken in het 
middensegment en de wat hogere 
prijsklassen. Heel prettig is dat de 
rijpere vrouw bij Mirande een uit-
zonderlijke keuze heeft uit de wat 
grotere maten. Ook die werden ge-
showd tijdens de modeshows. De 
service die Mirande Lingerie biedt 
staat op een hoog peil. Als u vooraf 
even belt (0297-564106) of het arti-
kel op voorraad is, maakt dat de be-
antwoording wel zo gemakkelijk. Bij 
Mirande wordt men als klant profes-
sioneel en met veel vakkennis in een 
informele sfeer geholpen. Dat zijn 
vaste kenmerken die een positieve 
indruk achterlaten, evenals dat na 
de interessante modeshows het ge-
val is. Die hebben zonder meer een 
inspirerende uitwerking op liefheb-
bers van mooie lingerie en badkle-
ding. Maar ook zij die komen voor fi-
guurcorrigerend ondergoed, corset-
terie en prothesekleding hebben bij 
Mirande Lingerie uitgebreide keus. 
Mirande is wat dat betreft een echte 
speciaalzaak die moet blijven!

Kringloopcentrum verkoopt aller-
lei artikelen tegen zeer lage prijzen. 
Hiermee probeert de Stichting voor 
iedereen in onze samenleving de 
mogelijkheid te scheppen om mooie 
artikelen aan te kunnen schaffen. 
En voor wie het financieel wat beter 
heeft, is het ook zeer aantrekkelijk 
om goederen en artikelen te kopen, 
die zo goed als nieuw of zelfs nieuw 
zijn. Eerste kassière Barbara Reu-
kers vertelt: “Onze kringloopwinkel 
is er voor iedereen. Voor iedereen 
die aan het milieu denkt. En waar-
om duur kopen als je dezelfde arti-
kelen bij ons tegen zeer lage prijzen 
kunt kopen?”. 

Kleding
Op het gebied van kleding is Stich-
ting Ceres zeer ruim gesorteerd. 
Momenteel ligt de voorjaars- en 
zomerkleding in de winkel. Zowel 
voor dames, heren als voor kinde-
ren en baby’s. Daarnaast is de boe-
kenafdeling een pareltje in de re-
gio. Volgens Berend van Dalfsen, 
vrijwilliger op de boekenafdeling, 
heeft Stichting Ceres op ieder ge-
bied boeken op voorraad. “We heb-
ben thrillers, (streek-)romans, kin-
derboeken, hobbyboeken, maar ook 

wetenschappelijke boeken.” Joke 
van Leeuwen, vrijwilligster en zelf 
gespecialiseerd in kinderboeken 
vult Berend aan: ”We werken met 
maar liefst acht vrijwilligers op de 
boekenafdeling van Stichting Ce-
res. Allemaal hebben we onze eigen 
specialisatie. Op deze manier kun-
nen wij onze klanten altijd van ge-
degen advies dienen”. 

Meubels
Daarnaast verkoopt de kringloop-
winkel meubels, lampen, glas- en 
aardewerk, keukenartikelen, kan-
toorartikelen, speelgoed, sieraden, 
computers, beeldschermen, gordij-
nen, platen en cd’s, elektrische ap-
paraten enz. “Wat men in en om het 
huis gebruikt, dat verkopen wij in 
onze winkel”, aldus plaatsvervan-
gend bedrijfsleider Serge Hogen-
doorn. Stichting Ceres is op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
geopend van 10.30 - 16.30 uur en 
op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. 
Op woensdag is de Stichting alleen 
geopend voor het in ontvangst ne-
men van goederen. Tevens zijn we-
kelijks acties te vinden op de websi-
te of de Facebookpagina van Stich-
ting Ceres.

Afvallen in groepsverband
Regio - Afvallen in groepsverband 
bij Slimness Mijdrecht was weer een 
succes! Hier zijn de winnaars van 
de ochtend en avondgroep weer 
het levende bewijs van. Dianne uit 
Mijdrecht verloor maar liefst 15,5 ki-
lo. Nancy uit Mijdrecht 11,8  tijdens 
de cursus van 10 weken. De mees-
te resultaten van de groepen met de 
voor en na foto staan op de web-
site. De nieuwe cursussen starten 
weer op 13 april 2016, er zijn nog 

enkele plekjes zowel in de ochtend 
als avondgroep. Opgeven kan op 
de open dag of via de website slim-
ness.nl ga naar afvallen in groeps-
verband en vul daar het formulier in 
of bel 0297-765027. 
Zaterdag 9 april houdt Slimness op 
de Bozenhoven 19a van 10.00 tot 
14.00 uur open dag. Op deze dag is 
er volop informatie beschikbaar 
over de mogelijkheden om af te val-
len bij Slimness.
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Een van onze eerste 
ontdekkingsreizen 
was naar Afrika, 
niet echt om kunst in 
te kopen maar een 
gezinsvakantie wat 
later meer op een 
zoektocht naar de 
schat zou worden.

Het begon zoals gepland 
met een safari, in een jeep 
op zoek naar de big fi ve… 
en gelukkig werden we niet 
teleurgesteld. We hebben ze 
alle 5 mogen aanschouwen. 
Na vele lodges en hobbel-
wegen die werkelijk al je in-
gewanden overhoop gooi-
en bezoek je ook nog de be-
kende Masaï stam. En eerlijk 
is eerlijk, het is waar dat ze 
echt zo groot zijn. Nu is mijn 
man niet een van de klein-
ste met zijn 1.93 maar naast 
zo’n Masai moest hij toch 
echt omhoog kijken wat hem 
niet vaak overkomt. Na alle 
smeekbedes om zijn vrouw 
achter te laten, zijn we snel 
weg gereden.  
Na wederom de ingewan-
den te hebben losgeschud 
in de jeep komen we aan in 
een prachtige lodge alwaar 
de apen over de tafels ren-
nen en gieren, met een fan-
tastisch uitzicht op een vallei 
waar een drinkplaats is voor 
de dieren. Onder het genot 
van een heerlijk glas wijn met 
een ondergaande zon, zie 
je uit verre de dieren aanko-
men om te drinken. Wat een 
prachtig gezicht en die sere-
ne rust is onbeschrijfelijk. 
Na zo’n waanzinnig avon-
tuur reizen we af naar een 
bounty eiland genaamd Zan-
zibar, om hier even lekker bij 
te komen van alle belevenis-
sen en van de zon en zee te 
genieten. Eenmaal aangeko-
men worden we verrast door 
onze prachtige houten villa 
met hemelbedden aan een 
spierwit zandstrand. Het voel-
de net als een Aladin sprook-
je. 
Het was een kleinschalig re-
sort waar je al snel contact 
maakte, en zo ontmoeten 
wij de eigenaar van ons re-
sort, die al snel in de gaten 
had, dat wij uit Europa kwa-
men daar hijzelf uit Duitsland 
kwam. Na diverse gezellige 
gesprekken met elkaar, no-
digde hij ons uit in zijn privé 
vertrekken alwaar het volhing 
met schilderijen en prachti-
ge beelden stonden. Kortom 
een overvloed aan kunst. Na-
tuurlijk waren wij blij verrast 
door al deze Afrikaanse kunst 
en het valt te raden waar 
wij een hele avond over ge-
sproken hebben. Wat een 
geluk om deze man te ont-
moeten, hij was een hande-
laar in kunst en had voor ons 
een afspraak geregeld in Sto-
ne Town waar een bijzonde-
re groothandel is. Later bleek 
dat dit onze stoutste dromen 
zou overtreffen. 
Zo aangekomen in Stone 
Town op zoek naar het mee-
gekregen adres. Nou dat viel 
niet mee…..na drie keer voor 
dezelfde oude schuurdeur 
te hebben gestaan bleek 
het toch het goede adres te 
zijn. Achter deze schuurdeur 
bleek een walhalla aan kunst 
te zitten, om zoooo hebbe-

rig van te worden, echt 
zo mooi allemaal. We 
gingen helemaal los, van 
prachtige antieke schalen tot 
echte Afrikaanse maskers, 
schilderijen en beschermbeel-
den. Toen we dachten, we 
zijn klaar, ging er weer een 
andere deur open. Door de 
keuken naar een volgende 
verdieping vol met……inder-
daad de meest prachtige Afri-
kaanse KUNST.  
Daarna werd het de Kunst 
om al deze kunstschatten 
mee te nemen naar Neder-
land. Uiteraard moest dit di-
rect worden afgerekend en 
het zou per boot naar Ne-
derland worden verstuurd. 
Zou minstens 3 maanden du-
ren….eh sorry u zei 3 maan-
den, nou dat was niet de be-
doeling. We wilden dit ge-
lijk in de galerie zetten bij 
terugkomst, dus zelf meene-
men was de enige optie. We 
hadden onze reisleider ge-
beld om ons hierover te laten 
informeren. Was allemaal 
geen probleem, hij zou al-
les regelen op het vliegveld, 
als wij maar “veel” bankbil-
jetten klaar hadden. De bus 
kwam ons ophalen bij het ho-
tel en de verbazing van onze 
medepassagiers was van hun 
gezichten af te lezen. (had 
een leuke reclamefoto kun-
nen zijn). De chauffeur haal-
de alle koffers van het dak 
en laadde die in de gang-
paden tussen de passagiers 
in, die net als wij geen kant 
meer op konden draaien zo-
dat “onze” aankopen op het 
dak konden. Aangekomen 
bij het vliegveld stond ons 
contactpersoon al te wach-
ten, maar ook hij keek vol ver-
bazing naar de hoeveelheid 
aan goederen. Hij gebaarde 
naar diversen mannen die al-
les op karren laden (de eerste 
bankbiljetten) en gezamen-
lijk liepen we met hem mee 
naar een balie waar men het 
door de scan haalde (weder-
om bankbiljetten), en vervol-
gens naar een andere balie 
(wederom bankbiljetten)en na 
ik weet niet hoeveel bali’s pa-
parassen en bankbiljetten ver-
der konden we zien hoe al-
les het vliegtuig in werd gela-
den en konden we zelf plaats 
nemen in onze stoelen. Onze 
medepassagiers vroegen of 
het wel paste of dat hun kof-
fers er soms uit moesten ha-
ha….Aangekomen op Schip-
hol liepen we met volle kar-
ren langs de douane, waar-
op een beambte aan onze 
zoon vroeg of hij een leeuw 
had neergeschoten en had 
meegenomen? Nee zegt on-
ze zoon, ik heb hele mooie 
trommels gekregen en liepen 
de aankomst hal in met het 
schaamrood op onze kaken. 

Ida Miltenburg
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 “Gemeentebelangen bij
Scouting Admiralengroep”
Uithoorn - Scouting vormt een 
mens. Dit ondervonden twee leden 
van de fractie van Gemeentebe-
langen bij een werkbezoek aan de 
Scouting Admiralengroep Uithoorn. 
Aanleiding voor het bezoek is de ko-
mende verhuizing naar een nieuwe 
locatie. In het (nog oude) clubhuis 
spreken Herman Bezuijen en Den-
ny van der Vaart met Ferry Gods-
chalk en Arjen Hansen beide lid van 
de leiding. De scouting in Uithoorn 
gaat terug tot 1948 waar de eerste 
bijeenkomsten werden georgani-
seerd op het voormalige AMC ter-
rein. Toen hier de melkfabriek werd 
gebouwd, verhuisde zij naar het 
complex in de waterzuivering aan 
de industrieweg. Bij de Admiralen-
groep staat water centraal dus de 
Amstel bleef trekken en ze waren 
erg blij met de verhuizing naar de 
huidige locatie aan de van Seume-
renlaan. Nederland kent ca. 100.000 
scouts waarvan er ca. 170 in onze 

gemeente wonen. Ruim 100 in De 
Kwakel (scouting St Joannesgroep) 
en ca. 70 bij de Admiralengroep in 
Uithoorn.

Speltakken
Binnen de Admiralengroep zijn ver-
schillende speltakken die leeftijd 
gebonden zijn. De welpen van 6-9 
jaar, de Waterwelpen van 10-13 jaar, 
de zeeverkenners van 13-16 jaar, de 
wilde vaart 16-18 jaar en de lood-
senstam die grotendeels geheel 
zelfstandig draait. Het hoofddoel 
van de scouting is om jongeren een 
plezierige manier van spelen en le-
ren aan te bieden. Het gaat hierbij 
niet om het competitiegevoel zoals 
bij sport, maar veel meer om het so-
ciale gedrag waarbij initiatief en ver-
antwoordelijkheidsgevoel de boven-
toon voeren. Vaak betekent dit dat 
jongere welpen die doorgroeien 
naar een oudere speltak, daarbij on-
der begeleiding meer en meer lei-

dinggevende taken op zich nemen. 
Ze leren daarbij veel over de natuur, 
het varen, zelfredzaamheid en het 

presteren in groepsverband waar-
aan elke deelnemer zich kan op-
trekken.

Uithoorn 
Veel activiteiten worden georgani-
seerd in Uithoorn, maar ook daar-
buiten. Bekend is de Admiralen 
cup, waarbij een wedstrijd wordt 
gevaren zonder motor aandrijving, 
dus uitsluitend voortbewegen met 
wind- of handkracht. Ook neemt 
de Admiralengroep deel aan Paro-
ba (Patrouille, Ronde en Baks) wed-
strijden. Hieraan nemen een 40 tal 
scouting groepen uit de regio deel 
en dit jaar zullen deze plaatsvin-
den op 15, 16 en 17 april in het Am-
sterdamse bos. Een belangrijke rol 
bij de admiralengroep speelt het 
schip Olympus. Deze ligt voor de 
wal ter hoogte van de Thamerkerk. 
Het wordt meegenomen op kamp 
en kan dan als slaapplaats dienen. 

Het is ooit relatief goedkoop aange-
schaft en het schip is in 2012 hele-
maal geïnspecteerd en ontving hier-
voor een certificaat dat tot 2019 gel-
dig is. Beide bestuursleden zijn daar 
erg blij mee. Erg actueel is de ver-
huizing naar de nieuwe locatie. In 
de buurt van de roei vereniging Mi-
chiel de Ruyter wordt een nieuw 
clubhuis gebouwd. De Olympus zal 
daar ook worden aangemeerd. Men 
kijkt daar erg naar uit en is blij met 
de medewerking die men krijgt van 
zowel de gemeente als de roeiver-
eniging. Bouwplannen worden nu 
ontwikkeld en sponsoren die dit 
initiatief willen ondersteunen wor-
den van harte uitgenodigd con-
tact op te nemen via het mailadres  
flg@caiway.nl.

Naar voorbeeld van Woerden organiseren technische ondernemers in oktober 
een Techniek Driedaagse in De Ronde Venen. Foto: Lakerveld Photodesign

TechNet Amstel & Venen 
gaat van start

Bestemmingsverkeer Oude 
Dorp straks ook via N201?

Vervolg van voorpagina

Op de keper beschouwd wijkt het 
huidige plan in grote lijnen overi-
gens niet af van het vorige uit 2014. 
Met dat verschil dat de Koningin 
Máximalaan nu in eigendom van 
de gemeente is en niet meer van de 
Provincie. Alleen de Prinses Irene-
brug blijft in eigendom (en onder-
houd) van de Provincie. Een en an-
der geeft de gemeente Uithoorn het 
‘recht’ om de Koningin Máximalaan 
naar eigen goeddunken verkeers-
technisch anders in te richten waar-
voor overigens wel Verkeersbeslui-
ten moeten worden genomen. Het 
uiteindelijke doel is het ‘doorgaand 
verkeer’ door het centrum van het 
Oude Dorp te weren. Alleen be-
stemmingsverkeer mag er komen. 
De gemeente Uithoorn vindt dat 
noodzakelijk om de leefbaarheid en 
veiligheid van de inwoners te waar-
borgen. Er rijden volgens de laatste 
tellingen naar schatting nog altijd 
10.000 voertuigen per etmaal via de 
Irenebrug vice versa door het cen-
trum, En die passen niet meer in de 
doelstelling die de gemeente voor 
ogen heeft. Maar wat is ‘bestem-
mingsverkeer?’ Wat wordt daar dan 
onder verstaan? Alleen verkeer dat 
(mede vanuit de richting Amstel-
hoek) naar het centrum van het Ou-
de Dorp wil? Daar parkeren waarna 
de inzittenden boodschappen gaan 
doen in het Oude Dorp? En het ver-
keer dan dat via de sluiproute naar 
de Laan van Meerwijk richting de 
parkeergarage boven het winkel-
centrum Amstelplein gaat? Dan is 
verkeer via de sluiproute naar de 
naastliggende woonwijken toch 
óók ‘bestemmingsverkeer!’ Hoe 
gaat men dat verschil ‘handhaven?’ 
Moet men in dat licht gezien alle be-
stemmingsverkeer toelaten of hele-
maal niet? In het eerste geval wordt 
de doelstelling niet gehaald. In het 
tweede geval is de Irenebrug alleen 

nog van belang voor (brom)fietsers 
en voetgangers. Zeg het maar!

Drukke doorsteek
Het landbouwverkeer is zonder 
meer de klos. Dat zou onder de hui-
dige omstandigheden in elk geval 
moeten omrijden. Vracht- en be-
voorradingsverkeer kan niet meer 
via de Prinses Irenebrug bij de win-
kels komen in het Oude Dorp, Dat 
moet dan via de Amsterdamse weg 
en het Thamerlint (bestelwagens) 
gebeuren of via de Zijdelweg en 
de Koningin Máximalaan (groter 
vrachtverkeer). Voor bevoorrading 
van winkels op het Amstelplein is in 
het herinrichtingsplan daarvoor een 
speciale mogelijkheid gecreëerd. In 
het rapport ‘Tijdelijke Inrichting Am-
stelplein, onderzoek Geluidsbelas-
ting’ staat een prognose dat dage-
lijks ruim 5.450 auto’s gebruik zullen 
gaan maken van de ‘tijdelijke door-
steek’ naar en van het parkeerter-
rein achter de Coop! De sluiprou-
te wordt daarmee bijna twee keer 
zo druk als de normale verkeersin-
tensiteit op de Thamerlaan of Bern-
hardlaan! De verkeersintensiteit op 
de Prinses Irenelaan stijgt met een 

Regio - Om jongeren te enthousi-
asmeren voor techniek gaan tech-
nische ondernemers, samen met de 
gemeenten De Ronde Venen en Uit-
hoorn, TechNet Amstel & Venen op-
richten. In oktober organiseert het 
TechNet de Techniek Driedaagse. 
Later volgen bedrijfsbezoeken en 
stages.
Om meer ondernemers te inspire-
ren om bij het TechNet aan te ha-
ken, vindt op 14 april een informa-
tieve netwerkbijeenkomst plaats.
De bijeenkomst start om 15.30 uur 
met een opening door Jan van Wal-
raven. Hij is een van de initiatiefne-
mers van het TechNet voor de regio 
Amstel en Venen. ‘Er is nog te wei-
nig aandacht voor techniek,’ zegt 
hij. ‘Niet alleen bij kinderen, maar 
ook bij scholen en bij ouders. Met 
het TechNet stimuleren we techniek 
in de breedste zin: van stratenmaker 
tot loodgieter en van programmeur 
tot ict’er.’ Na de opening volgt een 
workshop Effectief Communiceren 
met Jongeren, door Carla Roos. Zij 

vertelt hoe de belevingswereld van 
jongeren eruit ziet en biedt inzich-
ten op welke manier zij met succes 
kunnen worden betrokken in een 
toekomst in de techniek. Aanslui-
tend volgt een brainstorm over mo-
gelijke workshops die ondernemers 
kunnen bieden tijdens de Tech-
niek Driedaagse in oktober, waar-
na wordt afgesloten met een rond-
leiding door het technieklokaal van 
het VeenLandencollege. Van Walra-
ven wil benadrukken dat de tech-
niekactiviteiten een langjarige tradi-
tie moeten worden. ‘Zoiets eenma-
lig organiseren heeft geen effect,’ 
zegt hij. ‘We nemen voorbeeld aan 
Woerden. Daar hebben ze de Tech-
niek Dagen voor de zevende keer 
georganiseerd. Ze krijgen nu het 
gevoel dat het zijn vruchten begint 
af te werpen.
Dat is ook ons doel.’ 
Aanmelden voor deze bijeenkomst 
kan via een mailtje naar project-
coördinator Karin Wateler, info@ 
technetamstelenvenen.nl

factor 3,5. De rotonde bij de Prinses 
Irenelaan/Christinalaan krijgt daar-
door ook veel meer verkeer te ver-
werken (prognose van 8.586 naar 
12.790 voertuigen per etmaal) waar-
door er momenten ontstaan waar-
op het op die plaats kan vastlopen. 
Je krijgt daar dus een verkeerspro-
bleem. Dat kan toch niet de bedoe-
ling zijn, zelfs als het maar voor ‘tij-
delijk’ is.

Komt stap 2 er?
Het plan maakt onderdeel uit van 
het 3-stappenplan dat door de ge-
meente Uithoorn bekend is ge-
maakt. Stap 1A was het plan om de 
verkeerslichten ter hoogte van de 
Dorpsstraat/Schans voor de voet-
gangers op ‘groen’ te zetten tot-
dat zich (van een van beide kan-
ten, of samen) een auto aandient. 
Dat is nu gerealiseerd. Stap 1B is 
de daarop volgende, namelijk het 
nemen van vergaande Verkeersbe-
sluiten die nodig zijn om het betref-
fende weggedeelte tussen de Laan 
van Meerwijk en de Dorpsstraat/
Schans tijdelijk anders in te richten. 
Dat besluit is per 1 maart jl. geno-
men waarvoor overigens wel een in-
spraakprocedure van 6 weken geldt 
zodat belanghebbenden hun ziens-
wijzen kunnen indienen. Die ter-
mijn loopt nu vier weken. Bekend 
is dat er van verschillende kanten al 
zienswijzen zijn ingediend. De vori-
ge keer waren dat er bijna zeven-
tig. Hoeveel dat er nu precies zijn is 
dezerzijds niet bekend. Mocht de-
ze ‘hobbel’ t.z.t. door de gemeen-
te zijn genomen is het wachten op 
stap 2, namelijk de fysieke herin-
richting van het weggedeelte Ko-
ningin Máximalaan. Dat wordt dan 
een ‘tijdelijk’ gebeuren totdat stap 
3 – de daadwerkelijke verbouwing 
van het winkelcentrum Amstel-

plein en de realisatie van het nieu-
we dorpsplein – aan de orde is. Dat 
kan nog wel even duren, maar wet-
houder Marvin Polak (Ruimtelijke 
Ontwikkeling) zei er vorig jaar okto-
ber rekening mee te houden dat het 
wel eens sneller zou kunnen gaan 
dan iedereen voor mogelijk houdt. 
Dan komt er geen tijdelijke inrich-
ting en wordt daarop geld bespaard 
als kort daarna het centrum meteen 
‘op de schop’ zou gaan. In dat geval 
is het helemaal over en uit met het 
doorgaand verkeer over de Irene-
brug en het centrum van het Ou-
de Dorp omdat er dan een bouw-
put ontstaat.

Aan de andere kant is het zo dat 
er tot op heden geen enkel sig-
naal van de gemeente is geweest 
dat een ontwikkelaar staat te po-
pelen om het winkelcentrum te ver-
bouwen. En dus moet ook zij een af-
wachtende houding aannemen tot-
dat er plannen op tafel liggen. Ver-
volgens komen daar nog de nodige 
procedures achteraan omdat de ge-
meenteraad moet instemmen met 
het ontwerp en ook het bestem-
mingsplan aangepast dient te wor-
den. Dat vergt de nodige tijd. Al-
le kans dus dat de tijdelijke inrich-
ting van het stukje Koningin Máxi-
malaan tussen de Dorpsstraat en de 
Laan van Meerwijk er toch komt.
In dat geval zullen de bewoners aan 
de Thamerlaan en Prins Bernhard-
laan misschien wel rekening moe-
ten gaan houden dat het verkeer in 
Noord-Zuid richting wel eens zou 
kunnen gaan toenemen. Stel dat het 
genoemde ‘bestemmingsverkeer 
naar de woonwijken’ door de ge-
meente niet als zodanig wordt ge-
accepteerd en inderdaad niet meer 
via de Prinses Irenebrug zal kunnen 
plaatsvinden richting N201/A2 en 
terug, komt dat dan via de Amster-
damse weg en het Thamerlint v.v. 
voor hun deur langs? Niet te hopen! 
Eerst de resultaten van de zienswij-
zen afwachten, dan kunnen we er 
meer over zeggen omdat daarna al 
dan niet de volgende stap (2) kan 
worden gezet.



Burgemeesterswoning of nieuwe sporthal? 

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

R A A D S A G E N D A

Datum: 31 maart 2016 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Inspreken burgers

3   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

4   Strategische kaders  
evenementenbeleid, 
19.40 uur

5   Herbestemming  
De Hoeksteen, 
20.00 uur

*Let op: de tijdsduur per  
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende  
raads vergadering is op 
donderdag 28 april 2016.  
Alle commissievergaderingen 
vinden plaats in de week  
van 11 april 2016.
Op www.uithoorn.nl kunt  
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren. 
Volg ons op Twitter 
@RaadUithoorn.

Het voorjaar is begonnen  
en mensen gaan er weer  
op uit, maken een wande-
lingetje langs de oevers  

van de Amstel bijvoorbeeld. 
De wandelpromenade en  
de jachthaven zijn voltooid 
en liggen er prachtig bij.  

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van  
Uithoorn informeert u  
over zijn activiteiten

‘Keuzes maken, daar komt het op neer in  
de politiek,’ zegt Raadslid Jan Hazen van  
de VVD. ‘En omdat het vaak gaat om lange 
termijn plannen, zorgen onvoorziene  
ontwikkelingen of verandering van sentiment 
bij de inwoners er soms voor dat besluiten  
telkens ter discussie komen. Maar ook dát  
heeft weer consequenties. Het nieuwe  
dorpshart is daarvan een goed voorbeeld’.

“Als de burgemeesterswoning een woonpand wordt,  
is het voor bijna niemand te betalen.”

“Het wijzigen van plannen kost geld, 
geld dat dan niet besteed  

kan worden aan andere projecten.”

Er wordt hard gebouwd  
aan de woningen op het 
Melkunie terrein, waar  
veel belangstelling voor is. 
Maar wie het dorp inwandelt,  
kan teleurgesteld worden. 
De ontwikkeling van het 
nieuwe dorpshart lijkt op 
z’n gat te liggen. Jan Hazen 
zit in de commissie wonen 
en werken: “Ik kan me goed 
voorstellen dat mensen zich 
afvragen waarom er zo  

weinig gebeurt. Zo is het 
cultuurcluster op de oude 
Resmi-locatie, met theater, 
grand café en nieuwe biblio-
theek stilgelegd omdat er 
voor deze opzet geen exploi-
tant kan worden gevonden.”

Crisis
JH: “Het mooie Masterplan 
dat de gemeente voor het 
nieuwe dorpshart jaren  
geleden heeft gemaakt,  
is door onvoorziene 
ontwikke lingen zoals de 
crisis en bestemmings-
planprocedures, enorm  
vertraagd. De ontwikkeling 
vindt plaats door private  
ontwikkelaars. Als er echter 
veranderingen nodig zijn 
om realisatie ook financieel 
mogelijk te maken, moet  
de hele planvorming en de 
 financiële onderbouwing 
vaak weer opnieuw.  
De Raad geeft daarbij wel 
sturing om het oorspronke-
lijke Masterplan zoveel  
mogelijk overeind te houden.”

Jan Hazen, VVD

Burgemeesterswoning
JH: “Bij projecten die lang 
duren en voor het oog weinig 
opschieten, gaan vervolgens 
ook andere sentimenten  
spelen. Zoals de oude  
burgemeesterswoning die 
volgens plan gesloopt zou 
moeten worden. Regelmatig 
lees ik in deze krant oproepen 
om de woning toch vooral  
te behouden. Op zich snap  
ik dat, het is een markant 
pand, maar de vraag hoe dat  
betaald moet worden, die  
zie ik zelden beantwoord.”

Liever een nieuwe sporthal
JH: “Het pand is zwaar  
vervallen en moet volledig 
worden gerenoveerd.  
Bovendien staat het op een 
peperduur stuk grond, dat 
hoe je het ook went of keert 

binnen het project zijn  
geld moet opbrengen.  
Als het een woning wordt, 
is die waarschijnlijk alleen 
voor een miljonair betaal-
baar. Die dan wel midden  
in een winkelgebied moet 
willen wonen, trouwens. 
Maar ook als je het pand 
een maatschappelijke  
functie geeft, bijvoorbeeld 
als nieuwe bibliotheek,  
dan kost het veel subsidie 
om het verlies van de dure 
meters bouwgrond en de 
hoge huisvestingskosten  
te compenseren. Geld dat 
dan niet gebruikt kan  
worden voor andere gemeen-
schappelijke voorzieningen 
waar behoefte aan is.  
Bijvoorbeeld een nieuwe 
sporthal bij de Legmeervogels, 
in plaats van de Scheg  
die aan het einde van zijn 
levensduur is. Als Raad  
sta je voortdurend voor  
dit soort keuzes.” 

Uithoorn - Vrijdag 1 april is het voor kapper Frans War-
rels van Haarmodeteam Warrels een feestelijke dag. 
Samen met zijn echtgenote Jolanda en zijn huidige 
team van medewerksters viert hij het 25-jarig bestaan 
van zijn kapsalon. Jolanda zit inmiddels 31 jaar in het 
vak en heeft sinds begin 2009 een eigen kapsalon op 
de Dubloen in Mijdrecht. Frans oefent al 35 jaar het 
kappersvak uit. De kapsalon zelf is in de loop van de 
jaren aangepast aan de eisen des tijds en heeft 7 werk-
plekken voor haarbehandeling en –verzorging. Er is 
een wachthoek met leestafel en gemakkelijke stoelen 
als klanten even moeten wachten als een haarverzor-
gingsbeurt iets in tijd uitloopt. Nagenoeg onveran-
derd is het team van medewerksters Nikki, Lotje, Bian-
ca en Yvana, want Frans Warrels weet die zodanig aan 
zich te binden dat ze graag voor hem willen blijven 
werken. Dat zegt iets over de sfeer, de samenwerking 
maar ook het vakmanschap waar Frans en Jolanda de 
nadruk op leggen. “Het is een fantastisch team,” glun-
dert Frans. “Daardoor is de werksfeer altijd goed en 
ook onderling klikt het gewoon, ook naar mij toe als 
werkgever en omgekeerd. Dat heeft zijn uitstraling op 
onze klanten die dat als erg prettig ervaren. Ook al om-
dat alle meiden hun vak prima verstaan en inmiddels 
een ‘vertrouwd’ gezicht in de zaak zijn. Mede dankzij 
onze medewerksters en niet in de laatste plaats onze 
vaste klantenkring zijn we zover gekomen dat we ons 
25-jarig bestaan kunnen vieren. Daarom zijn Jolanda 
en ik zowel ons haarmodeteam als onze klanten veel 
dank verschuldigd.”

Structuur
Bij Haarmodeteam Warrels wordt in principe op af-
spraak gewerkt. Maar men is ook zo flexibel dat als 
de mogelijkheid zich voordoet, een klant er altijd ‘tus-
sendoor’ kan voor een haarbehandeling. Even binnen-
lopen om te vragen kan dus resultaat opleveren. Met 
het werken op afspraak is men destijds al tegemoet 
gekomen aan het verzoek van veel klanten die niet 
altijd tijd en gelegenheid hebben om op hun beurt 
te wachten. “Wachten is voor veel mensen een verve-
lende aangelegenheid. Bovendien kan de klant bij het 
maken van de afspraak ook aangeven aan welke van 
onze medewerksters hij of zij de voorkeur geeft een 
haarverzorgingsbeurt te laten uitvoeren. Op die ma-
nier kunnen we ook meer structuur in onze dagtaak 
brengen. En dat komt de kwaliteit van ons vak en dus 
van de behandeling ten goede. Tenslotte gaat het om 
goed vakmanschap en de juiste omgang met je klan-
ten. Die moeten tevreden de deur uitgaan en graag 
weer bij je willen terugkomen.” Aldus Warrels.

De kapsalon van Haarmodeteam Warrels is gevestigd 
op de hoek van de Arthur van Schendellaan en de Al-
bert Verweijlaan met ruime en gratis parkeergelegen-
heid voor de deur. Afspraak maken? Dat kan: bel 0297-
566644. De koffie staat klaar! Haarmodeteam Warrels 
heeft eveneens een facebookpagina zodat men ook 
langs die weg bereikbaar is.

Haarmodeteam Warrels viert 
25-jarig bestaan

1991 2016
Het is echt waar!

1 APRIL =
HAARMODETEAM WARRELS

ZILVER!
Eigenaren Frans en Jolanda Warrels zijn 

dankbaar en trots dat dit - 
mede door hun grote, vaste klantenkring en 

SuperTeam - de hele maand april gevierd kan 
worden met korting op het knippen:

We hebben er zin in
HaarmodeTeam Warrels

A. Verweylaan 2a
1422 TR Uithoorn
Tel. 0297-566644

         Frans Warrels Haarmodeteam Warrels

VOLWASSENEN 
nu €25,-

KINDEREN T/M 12 
nu €15,-
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Maskerade druk aan het 
repeteren
Uithoorn - De Uithoornse Toneel-
groep Maskerade is druk bezig met 
de repetities voor het voorjaarsto-
neelstuk. Deze keer is de keus ge-
vallen op een klassieker van Agatha 
Christie. Er wordt door alle acteurs, 
onder leiding van Regisseur Stan 
Limburg, serieus gerepeteerd om 
deze prachtige voorstelling zo span-
nend mogelijk neer te zetten voor de 
grote schare bezoekers uit de regio. 
Ook achter de schermen wordt er 
hard gewerkt door de decorploeg, 
het kledingteam en de rekwisiteurs 
om een getrouw totaalbeeld neer te 
zetten van een Engels Pension in de 
jaren vijftig.

Een keer
The Mousetrap van Agatha Chris-

tie moet je gezien hebben, al is het 
maar één keer in je leven! Dit ultie-
me Britse moordmysterie is een fe-
nomeen: het is de langst lopende to-
neelvoorstelling in de theaterhisto-
rie. De Londense première was op 25 
november 1952 in het Ambassador’s 
Theatre (met Lord Richard Attenbo-
rough in de rol van Brigadier Trotter). 
En het wordt nog steeds op het West 
End opgevoerd, avond aan avond, 
zonder één keer over te slaan. Van-
af 1973 in het St. Martin’s Theatre. Na 
bijna 64 jaar en ruim 26.000 opvoe-
ringen in Londen, is The Mousetrap 
twee avonden in Uithoorn te zien, op 
29 en 30 april. In het Alkwin Theater, 
Weegbree 55. Kaartverkoop start bin-
nenkort. Meer informatie te vinden op 
www.toneelgroepmaskerade.nl

Paasactie Koop Lenstra 
Makelaars groot succes
Uithoorn - Zondag 20 maart jl werd 
in Uithoorn voor de 2e maal de 
Wooninspiratiedag gehouden in de 
sfeervolle showroom van Kooyman 
Sierbestrating. 
Vele lokale en regionale partij-
en presenteerden zich aan de bij-
na 1000 bezoekers die dag. Koop 
Lenstra Makelaars was natuurlijk 
ook van de partij en presenteerde 
samen met de ontwikkelaar Vorm 
uit Papendrecht 2 nieuwbouwpro-
jecten: 22 Smarthomes in de Leg-
meer West Uithoorn (verkoop ge-
start) en 42 woningen in De Kwa-

kel in het prachtige project De Riet-
kraag (start verkoop nazomer 2016). 
De belangstelling was groot.  De re-
acties op de PAAS prijsvraag wa-
ren enthousiast en talrijk. ‘ Hoeveel 
paaseieren zitten er in de fietsmand 
van de kantoorfiets van Koop Lens-
tra Makelaars’. Fleur Poelwijk wist 
het aantal op 1 paasei na goed te 
raden: het waren er 549. Uit de ve-
le deelnemers werd zij daarmee de 
gelukkige winnaar. Uit handen van 
Maurice Sterk ontving ze een paar 
dagen later een kadobon van e150,-. 
Ze was er zichtbaar blij mee.

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Hoef - We kennen in De Hoef 
natuurlijk al een Vinkenslag, maar 
er is nu ook een nieuwe straat ge-
bouwd genaamd de Vinkenstraat. 
Deze is gesitueerd op het podium 
van de Springbok, waar de toneel-
vereniging “De Opregte Amateur” 
op 8 en 9 april het door Rob van 
Vliet geschreven stuk “Welkom in de 
Vinkenstraat” voor het voetlicht zal 
brengen.  Het heeft nogal wat voe-
ten in de aarde gehad, voordat er 
een complete straat op slechts een 
paar meter toneel ontstond. Veel 
passen en meten, zaag- en timmer-
werk is er verricht door Jan Pieter-
se en Hen Kandelaar, totdat zij hun 
werk konden besluiten met het op-
hangen van het straatnaambordje. 
Een heidense klus, waarbij het podi-
um tot in de kleinste hoekjes is be-
nut, maar nu staat er ook wat! Daar-
na kon Jerry Koeleman nog aan de 
gang om alle lampen te herschikken 
en in te regelen om de afzonderlijke 
huizen te kunnen belichten. Kortom, 
de technische jongens zijn er klaar 
voor. Nu de acteurs nog; zij zijn al 
maanden bezig de tekst, de gebaar-
tjes, de typetjes zich eigen te maken 
en hebben inmiddels hun woningen 
in de Vinkenstraat betrokken. 

Pais en vree
In het verhaal lijkt alles aanvanke-

lijk in pais en vree te verlopen, een 
stel nieuwe bewoners wordt door de 
bewonerscommissie van harte wel-
kom geheten, maar donkere wol-
ken pakken zich samen boven de 
gevels door het besluit van de wo-
ningbouwvereniging en het is maar 
de vraag of de bewoners daarvoor 
een oplossing kunnen vinden. Biedt 
een televisieuitzending wellicht een 
uitweg? Als toeschouwers kunt u in 
zes bedrijven mee(be)leven hoe een 
en ander zich ontwikkelt. Als u mee 
wilt naar de Vinkenstraat raden wij 
u aan te reserveren, want om ie-
dereen een goed zicht op het vol-
ledig benutte podium te kunnen 
geven, zijn de stoelen anders ge-
plaatst en kunnen er daardoor wat 
minder in de zaal dan normaal. Re-
serveren kan via de website www. 
opregteamateur.nl (tabblad reserve-
ren) of anders via Ronald Wieman 
(0297–593291). 

De voorstellingen worden gege-
ven op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
om 20:00 in het theater van het ge-
meenschapshuis De Springbok, 
Oostzijde 61a in De Hoef. De zaal is 
open vanaf 19:00 uur en na afloop 
blijft de bar voldoende lang open 
om nog even lekker na te genie-
ten samen met de spelers, familie, 
vrienden en bekenden. 

Lezing ‘De Botshol: vogels 
en wieren cyclus’
Regio - Op dinsdag 5 april organi-
seert IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een lezing over het prachti-
ge natuurgebied De Botshol. De-
ze lezing wordt verzorgd door Piet 
Heemskerk en Walter Büsse, beide 
IVN –gids. De lezing wordt gehou-
den in het NME-centrum De Woud-
reus, Pieter Joostenlaan 28a in Wil-
nis en begint om 20.00 uur. Voor de 
toegang wordt een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd van 2.50.

De Botshol, een prachtig en di-
vers natura 2000 gebied bij ons in 
de buurt. Jarenlang zijn hier vogels 
geïnventariseerd door Walter Büs-
se. Hij gaat ons vertellen welke vo-
gels er zaten, vertrokken zijn en er 

juist bij komen zijn. Piet Heemskerk 
zal voor de pauze in gaan op de wa-
terkwaliteit van dit gebied. Er groei-
en hier kranswieren; die doen het 
ene jaar wel goed, het andere jaar 
niet. Hoe komt dat? Dit verhaal is 
gebaseerd op het promotieonder-
zoek van Winnie Rip, die dat onder-
zocht heeft in opdracht van het Wa-
terschap. Beide onderwerpen geven 
een indruk van de waardevolle na-
tuur van de Botshol en zullen ook 
ingaan op de kwetsbaarheid van het 
gebied. Dit verhaal geeft een mooie 
inkijk in het wel en wee in dit moe-
rasgebied en is een mooie voorbe-
reiding op de zomeravond roeitoch-
ten die het IVN ook dit jaar weer or-
ganiseert.

Geldigheid oude trekker-
certificaat komt te vervallen
Regio - Het trekker rijbewijs (of T-
rijbewijs) is vanaf 1 juli 2015 ver-
plicht voor iedereen die een land-
bouw- en bostrekkers of een mo-
torrijtuig met beperkte snelheid op 
de openbare weg wil besturen. Een 
uitzondering hierop is het voertuig 
die inclusief uitrustingsstuk aan de 
voorkant niet breder is dan 1.30 me-
ter en wordt gebruikt voor maaien, 
onkruid bestrijden, vegen, sneeuw-
ruimen, gladheid bestrijden of hon-
denpoep verzamelen. Wanneer 
voertuigen binnen de uitzondering 
vallen, maar voorzien zijn van de 
mogelijkheid om een aanhangwa-
gen of getrokken verwisselbare ma-
chine te trekken moet de bestuur-
der ook in bezit zijn van het T-rijbe-
wijs. Voor het besturen van een hef-
truck die breder is dan 1.30 meter 
moet je op de openbare weg ook in 
het bezit zijn van het T-rijbewijs.

Overgangsregeling
Indien je in het bezit bent van het 
trekkercertificaat, hoef je geen 
examen te doen voor het T-rijbe-
wijs.  De houders kunnen tot één 
jaar na invoering het certificaat, sa-
men met een eigen verklaring om-
wisselen voor het T-rijbewijs. U heeft 
dus nog tot 30 juni 2016 om het cer-
tificaat op het rijbewijs bij te laten 
schrijven. Na deze datum is het ou-
de certificaat niet meer geldig en 
zult u opnieuw examen moeten 

doen. Heb je een geldig autorijbe-
wijs met afgiftedatum van voor 1 ju-
li 2015 en ben je minimaal 18 jaar? 
Dan krijg je tussen 1 juli 2015 en 1 
juli 2025 het T-rijbewijs automatisch 
bijgeschreven bij de eerstvolgende 
vernieuwing van je rijbewijs. Tot die 
tijd mag je met je autorijbewijs een 
landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) 
en motorrijtuig met beperkte snel-
heid (MMBS) besturen op de open-
bare weg in Nederland. Indien je op 
1 juli 2015 niet in het bezit was van 
een trekkercertificaat of het rijbe-
wijs B moet je examen doen om het 
T-rijbewijs te halen. Het T-rijbewijs 
krijg je “gratis” bij het behalen van 
je C (vrachtauto) Rijbewijs. Het T-rij-
bewijs examen bestaat uit een the-
orie en praktijk gedeelte. Het Ver-
keersCollege verzorgd maandelijks 
een theorieopleiding voor de Trac-
tor op de locatie in Mijdrecht. Daar-
naast is er ook online lesmateriaal 
te bestellen via de rijschool. Voor de 
praktijk wordt er gebruik gemaakt 
van een: New Holland T6.160 Au-
to Command tractor met VGM LK18 
kiepwagen. De praktijklessen wor-
den verzorgd vanaf onze locatie in 
Hoofddorp of Amsterdam. (De ron-
de venen is geen examengebied 
voor het CBR) Interesse of vragen 
over het nieuwe rijbewijs en de gel-
digheid van het oude certificaat bel: 
0297-250 638 of kijk op de website: 
www.verkeerscollege.com

Super snuffelmarkt
Regio - Super Snuffelmarkt met bij-
na 300 kramen te Haarlem op Zon-
dag 3 april. Leuke en gezellige Snuf-
felmarkt in het Kennemer Sportcen-
ter . Altijd iets te doen voor jong en 
oud! De markt begint om 09:00 uur 
en sluit om 16:30 uur. Men kan naar 
hartelust komen snuffelen in allerlei 
oude spullen, serviesgoed, keuken-
spullen, boeken, sieraden, speelgoed, 
curiosa, elektrische apparaten, kleine 

meubeltjes enz. enz. Wie weet ligt er 
wel iets bijzonders op u te wachten 
en vindt u nu eindelijk het boek dat 
u al jaren zocht of een leuk schilde-
rijtje. Ook voor verzamelaars is het 
altijd leuk snuffelen op zo’n gezelli-
ge markt. De entreeprijs is 3,50 eu-
ro voor volwassenen, kinderen onder 
geleide t/m 12 jaar zijn gratis. Parke-
ren is gratis. De Kennemerhal is ge-
legen aan de IJsbaanlaan te Haarlem.

Het Verhalenpaleis van 
Saskia Rosdorff
Mijdrecht - Het nieuwe boek van 
de Mijdrechtse schrijfster, Saskia 
Rosdorff, Het Verhalenpaleis, is ver-
schenen. Een charmant boekje met 
unieke educatieve spirituele verha-
len. Het Verhalenpaleis richt zich 
op de persoonlijke maatschappelij-
ke, culturele, zedelijke en geestelij-
ke idealen van mensen. De verha-
len dragen zo bij aan de ontwikke-
ling van volwassenen en kinderen. 
De papieren versie van Het Verha-
lenpaleis (ISBN 978-90-825060-0-
6) is te bestellen via o.a. Boekenbe-
stellen.nl en www.saskiarosdorff.nl. 
Vanaf 19 maart 2016 is het ook te 
bestellen bij boekhandels en web-
winkels. Het e-book (ISBN 978-90-
825060-1-3) verschijnt binnenkort.

Over Het Verhalenpaleis
Dit verhalenboek is niet alleen leuk 
om te lezen, maar is ook leerzaam. 
De 26 universele verhalen hebben 
zowel psychologische als religieu-
ze aspecten. Na elke vertelling volgt 
een toelichting. Minder bekende 
woorden worden in de tekst uitge-
legd, bijvoorbeeld aan de hand van 
spreekwoorden en gezegden. De ti-
tel en de illustraties (in kleur) heb-
ben een speels karakter. De titel, 
Het Verhalenpaleis, suggereert een 
paleis, waarin de verhalen worden 
verteld. De ondertitel, Oude verha-
len en hun betekenis slaat op de 
(symbolische) intentie achter deze 
verhalen. De illustraties in het boek 
bestaan uit grappige tekeningen en 
mooie plaatjes, die samen een puz-
zel vormen van de afbeelding op de 
omslag, het verhalenpaleis. 

Spiritueel
Het verlangen naar spiritualiteit is 
groot in deze tijd. Het vinden van 
onze eigen innerlijke schat vormt 
een natuurlijk tegenwicht voor al 
het materiële. En biedt een oplos-
sing voor vele heersende proble-
men. In de verhalen komen ver-
schillende persoonlijke eigenschap-
pen aan de orde. Deze zetten de le-
zers aan tot introspectie over wat 
zij betekenen in hun eigen leven. 
Voor een meer spiritueel ingestelde 
maatschappij is meer aandacht no-
dig voor een innerlijke beschaving 
en ook een persoonlijke band met 
God/het Geestelijke. Dit is de inner-
lijke schat, die niemand kan worden 
afgenomen. De universele waarden 
die in deze verhalen naar voren ko-
men (zoals dankbaarheid, beschei-
denheid, edelmoedigheid, geduld 
en liefde) zijn essentiële kwalitei-
ten die kunnen worden gestimu-
leerd. Dit kan leiden tot meer ver-

draagzaamheid, empathie en begrip 
in deze multiculturele samenleving. 

Aansluiten
De verhalen sluiten ook mooi aan 
op de duidelijke behoefte aan ka-
raktervorming die bestaat in onze 
tijd. Niet voor niets krijgen instituten 
voor sociale vaardigheidstrainingen, 
waarin aandacht is voor ondermeer 
(zelf)respect, conflictbeheersing en 
tact, het steeds drukker. Sociaal-
emotionele problemen blijken zich 
steeds meer voor te doen, van ge-
brek aan inlevingsvermogen tot last 
van stress. Kortom: Het Verhalenpa-
leis draagt niet alleen bij aan de in-
tellectuele, maar ook aan de emoti-
onele en spirituele ontwikkeling van 
mensen.

Over Saskia Rosdorff 
Saskia Rosdorff is econoom en 
schrijver. Zij heeft zowel het chris-
tendom als het universeel soefis-
me van huis uit meegekregen. Al-
tijd heeft zij van (volks)verhalen en 
sprookjes gehouden die zij natuur-
lijk ook is gaan voorlezen. Maar 
de verdieping in de betekenis ach-
ter deze verhalen was voor haar ex-
tra boeiend. Als afgestudeerd eco-
noom heeft zij zich bezig gehouden 
met vraagstukken op het gebied van 
milieu en economie. Hierbij heeft zij 
veel schrijfervaring opgedaan. Zij is 
co-auteur van de autobiografie van 
H. Johannes Witteveen, ‘De Ma-
gie van Harmonie’. Meer informa-
tie over haar vindt u op de websi-
te van Gibbon Uitgeefagentschap: 
hjwitteveen.com/saskia-rosdorff/, 
op Linkedin: www.linkedin.com/
pub/saskia-rosdorff/a/a36/53a en  
www.saskiarosdorff.nl/over-mij/. 

Vind uw nieuwe thuis 
Open Huizen Dag

Regio - Zaterdag 2 april tussen 
11:00 en 15:00 uur staan de deu-
ren voor u open! ( zie ook het 
Open Huizen Magazine in deze 
krant). Is het tijd voor een nieu-
we woning, op een nieuwe plek, 
maar weet u nog niet waar uw 
droomwoning staat? Tijdens de 
ERA Open Huizen Route op za-
terdag 2 april kunt u op zoek 
gaan naar dé perfecte woning. 
Die ene woning die uw nieuwe 
thuis wordt. Ook de huizenver-
kopers van De Koning makelaars 
doen weer met veel enthousias-
me mee aan deze speciale dag. 
Mirjam Ohlenbusch, één van De 
Koning makelaars: “We merken 
dat verkopers graag deelnemen 
aan de ERA Open Huizen Route.
Ook logisch wanneer je weet dat 
één op de vijf woningen die wij 
verkopen wordt verkocht door 
de Open Huizen Route. Nu de 
woningmarkt in bepaalde plaat-
sen, buurten en prijsklassen 
weer behoorlijk in de lift zit, ma-
ken wij ook mee dat soms huizen 
zelfs vóór de Open Huizen Rou-
te al worden verkocht. Woning-
zoekers die hun droomhuis zien 
staan, wachten het dan niet af en 
nemen de koopbeslissing al voor 
de Open Huizen Route.” Tijdens 
de Open Huizen Route bent u vrij 

om tussen 11:00 en 15:00 uur bij 
alle deelnemende woningen bin-
nen te lopen en sfeer te proeven. 
Zo kunt u in een relatief korte tijd 
verschillende woningen bekij-
ken, zonder dat u een afspraak 
hoeft te maken met een make-
laar. Nu het voorjaar aanbreekt 
is het goed om ook de omgeving 
van een woning goed te bekijken. 
Wanneer er een woning is die bij 
u in de smaak valt, belt u ons dan 
voor een tweede bezichtiging met 
de makelaar. Mirjam: “Wij gaan 
met veel plezier mee naar een 
tweede bezichtiging. Het is altijd 
verstandig om de woning nog-
maals te bekijken, bij een twee-
de bezichtiging ziet u altijd din-
gen die u de eerste keer over het 
hoofd gezien hebt. Is het de wo-
ning van uw dromen, dan weet u 
dat u de aankooponderhandelin-
gen kunt starten. 

De deelnemende woningen be-
kijkt u op www.dekoningwonen.
nl. Als u van te voren uw route 
uitstippelt heeft u voldoende tijd 
om alle woningen van uw voor-
keur te bekijken. Wilt u meer we-
ten over deze dag of een woning, 
loop gerust binnen bij De Koning 
makelaars, Reghtuysplein 12 in 
Nieuwkoop. (T:0172 – 572900)

Uithoorn kleurt blauw
Uithoorn/De Kwakel - Inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel zijn 
maandagavond verrast door blauw
verlichte straten. In veel straten hin-
gen blauwe glowinthedark licht-
jes. Een attentie van Caiway aan de 
bewoners om de diensten via glas-
vezel onder de aandacht te bren-
gen. Dinsdagavond 22 maart gaat 
het Caiwayteam opnieuw de stra-
ten langs om de boel blauw te laten 
kleuren. Internetten met de snelheid 

van het licht. Met de blauwe lichtjes 
wil glasvezelaanbieder Caiway laten 
zien dat supersnel internet in Uit-
hoorn en De Kwakel beschikbaar is. 
En dat er, speciaal voor de inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel, nu een 
aantrekkelijk actieaanbod is. Bewo-
ners reageerden verrast: ‘Op weg 
naar huis vielen de lichtjes mij al op. 
Wat leuk!’ Het Caiwayopruimteam 
zorgt op beide dagen dat achterge-
bleven lichtjes opgeruimd worden.
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Vorige week was het zover, de 
FancyFair op de Zon! 1x per 2 jaar 
wordt er een FancyFair georga-
niseerd door de ouderraad. De-
ze dag worden de kinderen ge-
trakteerd op een geweldig gezel-
lige dag met op school diverse ac-
tiviteiten.
Met de opbrengst wil de ouder-
raad iets extra’s doen voor de kin-
deren. Zo is er al eens een tech-
nieklokaal gerealiseerd op school 
waar alle kinderen dagelijks ge-
bruik van maken. In de voorjaars-
vakantie is de akoestiek van de 
aula aangepast. Door middel van 
het plaatsen van gekleurde pane-
len aan het plafond is de akoes-
tiek aanzienlijk verbeterd. En dit 
allemaal uit de opbrengst van de 
gezellige fancyfair’s.

Al vroeg in de middag was het 
top drukte in het verkoop lokaal 
van bloemen en planten. Elk jaar 
is dit weer een lokaal wat erg in 
de smaak valt. Vele sponsoren 
hebben bloemen, planten en bol-
len arrangementen gesponsord. 
Het is altijd weer een vrolijke boel 
om al die mooie bloemen, plan-
ten, bakjes en schalen met vio-
len en bolletjes in diverse scha-
len en potjes te zien. In het lokaal 
ernaast werd er door de kinde-
ren volop zelf geknutseld aan een 
prachtig bloemen mandje. Na-
tuurlijk ontbraken de paasstekers 
niet, menigeen ging naar huis met 
een prachtig paasstukje.

Niet alleen de ouderraad was de 
afgelopen weken druk bezig met 
de voorbereiding op dit gezellige 
evenement. De kinderen en hun 
leerkrachten waren bezig met het 
freubelen en maken van prach-
tige eigen werken, die voor een 
leuk prijsje verkocht werden. Na-
tuurlijk konden de ouders niet om 
de prachtige creaties van hun ei-
gen kind heen en zodoende was 
het in dit lokaal ook een doorlo-
pende drukte.

Na het overweldigende succes 
van 2 jaar geleden waarbij het een 
topdrukte was in het schmink en 
haarvlecht lokaal, heeft de orga-
nisatie besloten om deze 2 activi-
teiten in twee lokalen te plannen. 
Maar ook dit jaar was het weer 
een drukte van jewelste. De mooi-
ste kindersnoetjes werden er ge-
schminkt en de kleurgel, nephaar 
en vlechten stonden prachtig bij 

de kinderen. Nadat de kinderen 
inspiratie hadden opgedaan met 
het schminken konden ze zelf in 
het creatief lokaal aan de slag. 
Na alle creativiteit konden de kin-
deren natuurlijk ook nog even 
hun energie kwijt in diverse leu-
ke spellen waaronder twister, air-
hockey en diverse oud Hollandse 
spelletjes. In dit lokaal was er ook 
een grabbelton met leuke prijs-
jes en konden er chipskettingen 
gemaakt worden. En waren deze 
spelletjes nog niet voldoende dan 
was er nog de disco of het spring-
kussen.

Kinderopvang Speel Inn en peu-
terspeelzaal De Quakel (Solidoe) 
droegen ook hun steentje bij en 
waren de gehele dag in hun lo-
kaal aanwezig. Bij Speel Inn wa-
ren de oud Hollandse spelletjes 
en bij de peuterspeelzaal was Puk 
aanwezig om samen met de kind-
jes cakejes te versieren, eieren 
knutselen en boekjes lezen.

In de aula kon men terecht voor 
eten en drinken. De kinderen 
hadden een kinderbar met snoep-
jes, drinken en chips. Vanaf 15.00 
uur startte het Rad van Avontuur. 
Dit jaar onder leiding van Arnoud 
Overwater. Diverse maanden is de 
OR aan het lobbyen geweest voor 
mooie prijsjes. En ook dit jaar lie-
ten onze sponsoren ons niet in de 
steek. Een groot aantal rondes 
werden er gehouden. Vele kinder-
prijzen maar zeker ook mooie prij-
zen voor de vele vaders, moeders, 
opa/oma en zelfs oud leerlingen 
die aanwezig waren in de aula. 
Tussen door werden er 3 kavels 
geveild, een mooie terras set, een 
kinderpartijtje voor de gehele klas 
en een weekend cabrio rijden. 
De vele prijzen of de prachtige 
geldbedragen die we hebben ont-
vangen zijn teveel om op te noe-
men. Wij zijn al onze sponso-
ren in welke vorm dan ook ont-
zettend dankbaar. Zonder jul-
lie en alle vrijwilligers was deze 
dag nooit zo een groot succes ge-
worden. Wij kunnen niemand met 
naam noemen zonder andere te-
kort te doen, daarom doen we dit 
ook niet. 
Maar iedereen die in welke hoe-
danigheid dan ook de FancyFair 
heeft gesteund en een warm hart 
heeft toegedragen…
Onze dank…. Waar ons mooie 
kleine dorp ontzettend Groot in is. 

Super geslaagde FancyFair

OP DE ZON IN DE KWAKEL!
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Verwarring bij Hartenvrouw
Regio - Er was enige verwarring bij 
Hartenvrouw op 22 maart. De Paas-
drive was voor deze middag ge-
pland, maar er lagen geen loop-
briefjes op de wedstrijdtafel. De 
wedstrijdcommissie had voor de-
ze middag een bijzonder concept 
bedacht. De dames uit de B trok-
ken een briefje met paarnummer en 
werden zo gekoppeld aan een da-
me uit de A. Dus geen vaste kop-
pels maar allemaal combinaties A 
en B. De meeste dames vonden het 
leuk als afwisseling maar er waren 
ook dames die liever meteen naar 
huis waren gegaan. Maar ach, het 
is maar eens in de 35 jaar dat dit 
voorkomt dus de middag kwam wel 
om. Er waren natuurlijk verrassende 
paren. Speelsters die hoog in de A 
staan werden soms gekoppeld aan 
speelsters laag uit de B. Dat maakt 
het spelen niet makkelijk, maar dat 
is ook wel uitdagend. Het ging niet 
om de competitie en er kon niets 
gewonnen worden, alleen de eer 
stond op het spel. De meest succes-
volle combinatie in de A lijn waren 
Riet Willems en Marja van Holst Pel-
lekaan, zij eindigden met 60,42% als 
hoogste paar, op twee, waarschijn-
lijk tot hun eigen verrassing, Elly 
van Nieuwkoop en Loes Takes met 
57,99% en op de derde plaats Rini 
Tromp en Paula Kniep met 57,64%. 

Cadeautjes
In deze percentages zitten natuur-
lijk ook cadeautjes van de tegen-
standsters. Als je voor het eerst sa-
men speelt begrijp je elkaar niet al-
tijd. Dat pakt de ene keer heel goed 
en de andere keer desastreus uit. 
Marja eerste in de A, haar moeder 
An van Schaick met partner Tru-
dy Fernhout toevallig eerste in de 
B met 59,23%, feest in de familie. 
Op de tweede plaats voelden Cor-
ry Smit en Alice Oostendorp el-
kaar goed aan en bereikten samen 
58,63%. Ook een goede combi ble-
ken An v.d. Poel en Jetty Weening, 
derde met 55,36%. Alle andere com-
binaties hadden het nakijken. Maar 
zoals gezegd ging het om de eer en 
niet om de eieren deze Paasdrive.

Dank aan de wedstrijdcommissie 
voor het bedenken van deze wed-
strijdvorm, het was een hele puz-
zel om in elkaar te krijgen. Om-
dat niet iedereen het een leuk idee 
vond zal dit waarschijnlijk niet wor-
den herhaald. De volgende keer be-
denken Hansje, Renske, Ria en Ti-
na vast wel weer iets anders. Ook 
een keer iets verrassends probe-
ren? Bel Sandra Raadschelders voor 
informatie over damesclub Har-
tenvrouw 0297569910 of mail naar  
hartenvrouw2015@gmail.com

Paasbridge De Legmeer
Uithoorn - Met voor iedereen de 
zelfde spellen, top integraal, werd 
de paasdrivetraditie voortgezet. 
Grote klasse toonden Anneke Hout-
kamp & Marianne Jonkers door met 
65,46% allen de loef af te steken.
Ze wisselden de laatste tijd regel-
matig hun optreden in de B- lijn af 
met de C- lijn en andersom, maar 
nu lijkt toch een definitieve door-
braak naar een hoger echelon op 
handen. An & Jan van Schaick kon-
den nu eens vrij uit spelen zonder 
wel of niet promotie bekommernis-
sen en dat betaalde zich uit met een 
fraaie tweede plek van 65,13%. De 
eerste vaste A- lijn spelers treffen 
we op drie aan, Ger Quelle & Gijs 
de Ruiter hielden die eer hoog met 
62,83%. Voor Ruud Lesmeister & 
Joop van Delft was de vierde plaats 
met 62,24% maar, noblesse oblige, 
toch iets beneden hun stand. Dat 
geldt zeker niet voor Marjan & Jan 
Wille, die goed uitgerust met 59,98% 
een vijfje scoorden. Heleen & Mees 
van der Roest nestelden zich ook bij 
de groten van deze avond als zes-
de met 57,68% en good old Rie Be-
zuijen volgde met Gerbrand Nigte-

vegt met 57,02% als zevende. Atie 
de Jong & Evert Wevers hadden er 
kennelijk zin in en kwamen met een 
degelijk percentage van 56,91% op 
acht, gevolgd door Refina van Mey-
gaarden & Cathy Troost die met 
54,61% netjes negende werden. De 
plaats tien werd gedeeld door Ger-
da Schavemaker & Jaap kenter en 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst die 
met voor beide paren 54,34% de 
top tien afsloten. Door omstandig-
heden was er een stilzit, maar dat 
liet gelegenheidspaar Map & Maar-
ten exact in het midden eindigen 
met twintig paren voor en achter 
ze. Vanuit dit verhaaltje snel herstel 
voor Tonny toegewenst en we reke-
nen op een spoedige terugkeer. Vol-
gende avond de finale van de der-
de ronde parencompetitie. Wilt u 
ook de bijbehorende zinderende 
spanning ondergaan, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdag vanaf 19.45 uur in Dans 
& Party centrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn. Voor in-
lichtingen het secretariaat: e-mail  
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458.

Legmeervogels F10 meiden 
winnen paastoernooi
Uithoorn - De meiden van legmeer-
vogels f10 hebben verassend het E-
pupillen toernooi in houten gewon-
nen. Legmeervogels trad in de eer-
ste wedstrijd aan tegen sc buiten-
boys, in begin was er nog ontzag 
voor de tegenstander die 2 koppen 
groter waren, maar na een knappe 
0-0 was het eerste punt binnen en 
groeide het zelfvertrouwen van de 
meiden.
Met die gedachten gingen ze dan 
ook de tweede wedstrijd in, met 
techniek en snelheid liet legmeer-
vogels tegenstander vriendenschaar 
alle hoeken van te veld zien en won 
het dik verdiend met 3-0.
De derde wedstrijd tegen jsv nieu-

wengein was al iets spannender 
maar ook deze werd verdiend ge-
wonnen met 2-0. De laatste weds-
rtrijd tegen sv houten was een wa-
re finalen, sv houten had net als leg-
meervogels 1keer gelijk gespeeld 
en 2 keer gewonnen en waren ook 
op jacht naar de beker.
Maar legmeervogels leek niet te 
kloppen deze dag, als snel was er de 
voorsprong voor legmeervogels 1-0.
Na kansen over en weer maakte sv 
houten de 1-1, maar ook mentaal 
was de f10 ijzersterk en dat resul-
teerde in de 2-1 vlak  voor tijd na 
een vloeiende aanval, dit bleek ge-
noeg voor toernooi winst. Een top 
prestatie!

Steve Suppan: De klap 
komt vanzelf
De Ronde Venen - Talentvolle 
voetballers waren het, Mitchel en 
Steve Suppan. Ze speelden in jeug-
delftallen van Argon, FC Utrecht en 
FC Volendam. Een profvoetbal car-
rière lonkte en zij vielen op als tech-
nisch begaafde spelers. Maar ook 
met een eigen wil, een passie voor 
sport en een individuele gerichtheid. 
Het waren deze eigenschappen die 
de twee broers samen bracht, op 
zoek naar een nieuwe uitdaging. 
Het werd boksen. Een opmerkelij-
ke wending in hun sportcarrière, 
maar het bleek een match te zijn 
en het bracht de motivatie terug om 
er ongekend ambitieus tegen aan 
te gaan. Steve als fighting man en 
Mitchel als hoofdtrainer, begelei-
der en motivator. Met Team Sup-
pan zijn zij al weken in volle voorbe-
reiding voor het op één na grootste 
Boksgala van Nederland, zaterdag 2 
april as. in De Boei in Vinkeveen. De 
21 jarige Steve zal daar het gevecht 
aangaan om het jeugd wereldkam-
pioenschap tegen Giorgi Kulumbe-
gashvili uit Georgië in de klasse su-
perlight gewicht van de Universal 
Boxing Organisation. Het moet zijn 
opstap worden naar een hoger plan. 
Het was namelijk met blauw en ge-
zwollen gelaat dat hij daar stond, ar-
men omhoog na zijn eerste gevecht 
en het gevoel was direct daar; “ik 
wil wereldkampioen worden” ver-
telt Steve. Een voorbarige ingeving ? 
impulsieve mind“Het was misschien 
snel, maar het kwam in me op en 
het is niet meer uit mijn gedach-
ten”. Het ging voorspoedig met de 
opmars van deze Vinkeveense top-

sporter. Na een succesvolle ama-
teurperiode met 17 overwinningen 
inclusief een Nederlands kampioen-
schap, maakte hij zijn profdebuut op 
8 mei 2015. 

Steun
Met ondersteuning van zijn sponso-
ren Johan Verwey Studentexperien-
ce en Daan Ebbing, bokste hij sinds-
dien 6 partijen. Eindigde daarin 1x 
gelijk en pakte 5 keer de winst. Ste-
ve staat bekend als een krachtige, 
snelle bokser met oog voor enter-
tainment. Gewapend met een sterke 
linker voorhand en explosieve lever-
stoten is hij gefocust op een snelle 
knock out. “Maar dat zal nu anders 
moeten” benadrukt Mitchel. Het 
wordt een gevecht over 10 ronden. 
“Een gedoseerde opbouw is nood-
zaak, want voluit gaan in de eer-
ste rondes is riskant, dan wordt het 
heel lastig”. Steve kent dit risico, hij 
maakte het mee in zijn duel in Carré 
oktober jl. Een te overspannen be-
gin, te snel op zoek naar die knock 
out, onderschatting van de tegen-
stander en dan zelf bijna neer in de 
2e ronde. “ik wist niet wat me over-
kwam” vertelt hij. “Ik was lost van-
af de 2e ronde, wist niets meer. Mijn 
gameplan was volledig weg. Het 
werd overleven, overeind blijven en 
er een onbeslist uitslepen in de laat-
ste 4 rondes”. De winst was wel dat 
het geforceerd op zoek gaan naar 
de knock out inmiddels uit zijn sy-
steem is. “Die klap komt vanzelf wel” 
zegt hij nu. “Je kunt hem niet plan-
nen, niet voorspellen, maar in de 
wedstrijd groei ik er naar toe”. Zo zal 

Goede prestatie LMV C1 
in Paastoernooi
Uithoorn - De 1e dag van het Paas-
toernooi in IJmuiden is voor LMV 
zeer succesvol verlopen.  In 4 wed-
strijden van 20 minuten werd maar 
liefst 9 keer gescoord en slechts 1 
doelpunt geïncasseerd. De eerste 
wedstrijd was een lekker opwarm-
potje, de tegenstander bleek echt 
een niveau minder. Met een hat-
trick van Benjamin en een kopbal 
(!!!) van Tim werd het 4-0.  De Am-
sterdamse vrienden van DCG ble-
ken taaier, ondanks diverse goede 
kansen bleef het 0-0.  De Macedo-
nische voetballers kwamen niet op-
dagen,  met   De Dijk was een waar-
dige vervanger gevonden. Wellicht 
muzikaal vaardiger dan LMV, kwam 
De Dijk er voetballend niet aan te 
pas. Bob stond uit te waaien in zijn 
doel , maar kreeg niets te doen. Uit 
een messcherpe aanval wist Ben-
jamin vanaf linksbuiten naar bin-
nen te snijden en schoof de bal in 
de verre hoek voor de 1-0 eind-
stand.  Na een pauze waarin patat 
en AA werd genuttigd, resteerde 
de wedstrijd tegen de Engelsen van 
Darlington AFC. Belust op een on-
geslagen poulewinst, trok LMV ten 
aanval. Jordan passeerde zijn back 
op fraaie wijze en trok de bal hard 
voor, waar Jules bij de tweede paal 
beheerst afwerkte.  Uit een afgesla-
gen corner, kreeg Ilias de bal voor 
zijn schoen  en verraste de keeper 
in de korte hoek. Darlington had 
nog lucht over en zette LMV onder 
druk. Uit een scrimmage maakten zij 
de enige tegentreffer. 
Na de geweldige prestatie van za-
terdag, moest zondag in de finale-
poule worden gestreden. De ver-

wachtingen waren dan ook min-
der hoog gespannen, daar de te-
genstand ongetwijfeld van een an-
der kaliber zou zijn. Met DCG zelfs 
een tegenstander uit de 3e divi-
sie. Niettemin zou er geknokt wor-
den. De eerste wedstrijd was tegen 
de Onder-14 van Reiger Boys. Dit 
bleek geen moeilijke wedstrijd, daar 
dit een team was dat fysiek er niet 
aan kwam. Mika en Ben maakten er 
voorin een duet van en bedienden 
elkaar, eindstand 2-0. 
Dan DCG, de jongens waren niet 
geïntimideerd en Jordan mikte na 
2 minuten brutaal op de lat.  In de 
tegenstoot liet DCG zien over wat 
voor power ze beschikken, de spits 
schoot onhoudbaar in. Dit doelpunt 
werkte als een rode lap op onze jon-
gens en was het sein om een gewel-
dig vervolg te geven. Er volgde een 
wervelende show met een hattrick 
van Benjamin en 1 van Tim om het 
kwartet vol te maken. Stefan kopte 
zelfs nog een keer op de lat. DCG 
was vernederd en droop af.  De vol-
gende 2 wedstrijden, tegen Tolka uit 
Ierland en SVW, werden ook win-
nend afgesloten ( treffers van 2x 
Mika en 1x Tim), waarna de fina-
le was bereikt.  In deze onverwach-
te surprise bleek dat LMV zijn kruit 
had verschoten. De jongens hadden 
waarschijnlijk tegen DCG hun beste 
spel laten zien, waren duidelijk moe 
en niet opgewassen tegen het fysie-
ke spel van de Engelse tegenstan-
der. Al met al een fantastisch toer-
nooi met een prachtige 2e prijs. Be-
dankt coach Brian en de jongens 
van de Onder-14 voor jullie enthou-
siaste deelname.

Kwinkslag en Veenshuttle ontmoetten elkaar
Regio - Badmintonvereniging 
Kwinkslag heeft zaterdag jl. 19 
maart meegedaan aan het 24e Lan-
delijk Recreanten Team Toernooi 
(LRTT) van Badminton Nederland. 
Het toernooi werd georganiseerd in 
Sportcomplex Valkenhuizen in Arn-
hem. Dit is hèt grote jaarlijkse recre-
anten toernooi waar in een super 
grote hal met meer dan 300 man te-
gelijk badmintonnen tegen andere 
recreatieve spelers uit heel Neder-
land. Kwinkslag was vertegenwoor-
digd met een team van twee heren 
en drie dames.
De hele dag werden steeds da-
mes-, heren- en gemengd dubbel 
partijen gespeeld tegen wisselen-
de teams die door de hal rouleer-
den. Iedere partij duurde 11 minu-
ten en er worden totaal 27 partij-
en per team gespeeld. In ronde 16 
stonden we ineens tegenover het 
team van Veenshuttle uit Mijdrecht. 

Er werd een felle dames dubbel ge-
speeld om de eer van De Ronde Ve-
nen in de wacht te slepen. Helaas 
hebben wij in deze partij die eer aan 
Veenschuttle moeten laten. Geluk-
kig hebben we ze in het eindklas-

sement wel net achter ons kunnen 
laten. Volgend jaar is het 25e Lan-
delijk Recreanten Team Toernooi 
(LRTT) van Badminton Nederland. 
Wij zijn dan zeker weer van de partij. 
Ook zin om mee te doen, of gewoon 

een keer een shuttletje te slaan? U 
bent van harte welkom elke donder-
dagavond vanaf 19.30 uur “De Boei” 
te Vinkeveen. Neem uw sportschoe-
nen  en sportkleding mee, rackets 
en shuttles zijn aanwezig.

het dus moeten gaan aanstaande 
zaterdag. Steve is overtuigd en fit, 
nog nooit zo fit geweest na een trai-
ningskamp in Barcelona. Hij kijkt uit 
naar zijn gevecht. Stijf van de adre-
naline zal hij daar aan het begin van 
zijn gang naar de ring in de spot-
lights staan. Een dreunende muziek 
zal hem begeleiden over de rode lo-
per tussen het publiek. Gedachten 
als “waarom doe ik dit” gaan er dan 
door hem heen erkent hij. 

Ring
“Maar eenmaal in die ring is dat 
weg, geen angst, alleen maar dat 
killersgevoel en geloof in de winst. 
Op de vraag wat een klap met hem 
doet, want ook die zal hij te incas-
seren krijgen antwoord Steve: “Die 
eerste, dat is er één van, het is be-
gonnen, we staan er”. Maar hij is er-
op getraind, zijn lichaam is er aan 
gewend en mentaal maakt het hem 
sterker, de tegenstander aankijken 
met een blik van het doet me niks. 
Het strijdplan zal moeten kloppen 

en coach Mitchel is daarin leading. 
Vanuit de hoek zal hij zijn broer op 
het goede spoor moeten houden, 
met maximaal 2 aanwijzingen per 
pauze, want meer beklijft niet. Stra-
tegisch nadenken bij zo’n inspan-
ningsniveau is bepalende en een 
voorwaarde voor het uitvoeren van 
‘t gameplan. Het vermogen om hel-
der te blijven denken tijdens het ge-
vecht is wat kampioenen onder-
scheidt.
Steve beheerst het en is klaar voor 
wat aanstaande zaterdag het main 
event van het boksgala zal wor-
den. Met in het voorprogramma oa. 
het profdebuut van Gino da Fonse-
ca, belooft het Amerikaans gestyl-
de gala een avondvullende show te 
worden. De deuren van De Boei zul-
len om 6 uur geopend worden en 
het event begint om 7 uur. Kaarten 
zijn nog verkrijgbaar, bij Gym Sup-
pan, op www.gymsuppan.com en 
ook op de avond zelf aan de deur. 

Foto: sportinbeeld.com 

Twee promoties voor 
Twirlteam Starlight
Uithoorn - In december behaalde 
Starlight met team 3 nog de tweede 
plaats op het NK. Het succes begint 
ook dit jaar weer goed. Op 13 maart 
was de eerste wedstrijd van het sei-
zoen ditmaal in Pijnacker. De dames 
Lotte Bazuin, Marlou Maarseveen, 
Lishan Yewodianeh en Femke Spruijt 
worden al wat ouder en zijn opge-
schoven naar een hogere leeftijds-
klasse. Voor Yade van Ruit was het 
haar eerste wedstrijd. De dag verliep 
goed. Je kon zien dat er afgelopen 
maanden hard gewerkt is om het ni-
veau van de dames van Starlight op 
te schroeven. Om vier uur was de 
prijsuitreiking en vol spanning gin-
gen de dames de vloer weer op. De-
ze dag zijn er maar liefst 12 medail-
les binnengehaald!

Goud 
Op het onderdeel 1 baton mocht Ni-
noska Timmermans de gouden plak 
en een promotie in ontvangst ne-
men ook heeft Ninoska een me-
daille gewonnen op het onderdeel 
Dance twirl. Eva de Graaf behaalde 
in de 1 baton junior klasse de bron-

zen medaille. Op het onderdeel kids 
twirl waren in verschillende leeftijds-
categorieën de medailles voor Sen-
na Bazuin, Lotte Bazuin, Yade van 
Ruit en Lishan Yewodianeh. Lotte 
Tolenaars mocht deze dag wel drie 
gouden medailles in ontvangst ne-
men op het onderdeel 1 baton, 2 ba-
ton en met haar duo partner Wen-
dy Teiwes. Wendy heeft met haar on-
derdeel 1 baton een vierde plek be-
haald maar wel net als Ninoska een 
promotie. Dit betekent dat Wendy (L 
op de foto) en Ninoska (R op de fo-
to) een niveauklasse omhoog gaan. 
De teams hebben afgelopen maan-
den ook weer hard getraind op ge-
lijkheid en het niveau. De vier teams 
van Starlight behaalde twee zilve-
ren en twee gouden bekers. Tevre-
den keerden wij huiswaarts. Op 
naar de volgende wedstrijd op 10 
april. Mocht je nou ook eens be-
nieuwd zijn wat twirlen nu is of wil 
je het een keer zelf proberen? Kom 
dan op woensdag vanaf 17.00u eens 
een kijkje nemen op de training. 
Voor contact en meer informatie:  
www.starlight-uithoorn.jouwweb.nl
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