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EindElijk raak!

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4, 5

“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,
kozen we voor FDC.”
John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t
gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Woning
Woning verkopen?
verkopen?
Woning
verkopen?
AEMSTELPUNT
Woning
verkopen?
AEMSTELPUNT
BELLEN!
BELLEN!

Er zijn meer kandidaat-raadsleden nodig
voor de verkiezingen in 2010

0297-522959
0297-522959

Gemeenteraad organiseert
drie informatieavonden
en De Kwakel heeft de gemeenteraad, samen met de afdeling communicatie, bedacht om drie speciale
bijeenkomsten te organiseren waarin de raadsleden persoonlijk u informeren over raadswerk.
Op elke avond wordt een thema onder de loep genomen. Deze thema’s
zijn: wonen en werken, verkeer en
vervoer en zorg, welzijn en dienstverlening. Op dinsdag 7 april wordt deze gehouden in restaurant Leenders
en is het thema ‘wonen en werken’.
Aan de hand van de voorbeelden
buurtbeheer, het beeldkwaliteitsplan

openbare ruimte en de winkelvoorzieningen laten de raadsleden zien
hoe zij tot besluitvorming komen.
Op woensdag 15 april is de avond in
de R.-K. Scholengemeenschap Thamen en is het thema ‘vervoer en verkeer’. De raadsleden maken dan duidelijk hoe zij besluiten nemen aan
de hand van de voorbeelden als het
verkeers- en vervoersplan, Schiphol
en het 0openbaar vervoer. De laatste bijeenkomst is op maandag 20
april in het gemeentehuis en heeft
als thema, zorg, welzijn endienstverlening. Als u wilt weten hoe raads-

Woning verkopen?
MAKELAARDIJ O.G.

Woning verkopen?
besluiten tot stand komen aan de
hand van voorbeelden als jeugdbeleid, accommodatiebeleid en WMO,
mag u deze avond niet missen. De
raadsleden hopen dat u op deze manier meer geïnteresseerd zult raken
in hun werk en hierdoor misschien
zin krijgt om u aan te melden bij een
partij om raadslid te worden, of in ieder geval meer begrijpt dat stemmen
heel belangrijk is en dat u ook weet
waarom u stemt voor een raad.

Wethouder Verheijen: “Ik heb het
woord slopen niet gehoord”

Poes Nieka

Wij zijn sinds vrijdag 27 maart onze Nieka kwijt. Het is een
kleine zwarte poes met een witte bef. Ze is zeer herkenbaar
doordat ze geen staart heeft. Ze is pas 2 jaar, maar we hebben
al veel met haar meegemaakt en missen haar heel erg. In
februari zijn we verhuisd
van de Bieslook naar het
Zijdelveld in Uithoorn en
het kan zijn dat ze aan
het zwerven is tussen
deze twee plekken.
Als u haar gezien hebt,
wilt u dan contact
opnemen met de familie Lek, tel. 0297521072.

Geen krant? Bel 0297-581698

www.aemstelpunt.nl

Geruchtenstroom zorgt voor onnodige onrust bij flatbewoners

Uithoorn – Bij de Uithoornse gemeenteraad van donderdagavond
jl. zat de raadzaal weer eens overvol. Het gebeurt niet veel, maar deze avond zat hij echt boordevol met
verontwaardigde, boze en veront-

Locatie: tegenover het gemeentehuis

ruste bewoners van drie flats van de
Europarei. Waarom waren zij boos:
zij hadden gehoord dat Woongroep
Holland hun drie flats niet zou gaan
renoveren, zoals de andere zes, nee,
hun flats zouden worden afgebroken. Vier insprekers gaven blijk van
de angst en de verontwaardiging
over deze, zoals zij het noemden,
sloopplannen. Een raadslid vroeg
aan een van de insprekers hoe zij
gehoord had over deze sloopplannen. Het antwoord was: “Uit het geruchtencircuit.” Wethouder Jeroen
Verheijen doofde het smeulende
vuurtje snel: “Er liggen afspraken
met Woongroep Holland en daarin
staat zwart op wit, dat zij alle negen
flats van de Europarei gaan renoveren. Daar is niets aan veranderd.
Wat er echter ook instaat is dat er na
de renovatie van zes flats een evaluatiemoment zou komen en dat is
dus nu. Bij deze evaluatie worden
alle bewoners betrokken. De evaluatie is net gestart en duurt tot ongeveer het einde van dit jaar. Geen
angst dus. U zult bij alles betrokken
worden en alle informatie ontvangen”, aldus de wethouder. “Ik heb
het woord slopen niet gehoord.”
Zo zie je maar weer, geruchten kunnen heel wat aanrichten. Raadslid
De Boer van de PvdA: “Ik geloof u,
maar u zult ons lijnrecht tegenover u
vinden als u zulke mooie ruime woningen laat afbreken.”

  

 
  


 

 


  
   



Big L. Maak je keuze.
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Nudie jeans Cars Esprit Vila

crazy days!
vrijdag 3 en zaterdag 4 april

esprit
heren polo
vila
dames jas
cars
heren jeans
garcia
dames tee div.
cars
kids jeans
garcia
kids tee

29,95

39,95

44,95

14,95

39,95

15
19
19
5
15
5

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

12,95

heel veel andere
aanbiedingen!!!
Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur
Vrijdag 10-21.00 uur
Zaterdag 10-17.00 uur

CRAZY DAYS PRIjS

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

troy! 3.9608

Uithoorn – Volgend jaar zijn er
weer gemeenteraadsverkiezingen.
De gemeenteraad is het hoogste
orgaan in de gemeente. Eens in de
vier jaar mag de burger de leden van
de gemeenteraad kiezen. Voor een
raad zijn natuurlijk raadsleden nodig, maar die liggen niet meer voor
het oprapen. Het lijkt wel of de burger steeds verder van de politiek af
komt te staan.
Maar weet men wel wat nu het werk
is van een gemeenteraad en de leden van de raad? Om dit bekend te
maken bij de bewoners van Uithoorn

www.aemstelpunt.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2009

Zaterdag 4 april t/m zondag 19 april 2009

Hemelvaart/Pinkster Expositie

Donderdag 21 mei t/m maandag 1 juni 2009

U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Zie artikel elders in deze krant
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

N

De raad pakt uit!

Informatieavonden gemeenteraad
Het is bijna zover! Op maandag 7 april is de eerste van
drie bijeenkomsten van de gemeenteraad waarin de raadsleden u vertellen over hun
werk. Op 7 april staat het thema wonen en werken centraal.
Hoe ziet de avond eruit?

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in
restaurant Leenders, Drechtdijk 911-15 in De Kwakel. U kunt dan al
even kennismaken en praten met de
aanwezige raadsleden.
Om 20.00 uur begint burgemeester
mevrouw Berry Groen met een korte algemene toelichting op het programma van de avond en op enkele
algemene zaken over het werk van
een raadslid.
Vanaf 20.15 uur vertellen raadsleden in groepjes van twee wat hun
werk als raadslid inhoudt. Zij doen
dat aan de hand van de voorbeelden

buurtbeheer, het beeldkwaliteitsplan
openbare ruimte en de winkelvoorzieningen.
Vanaf 21.00 uur kunt u informatie halen bij diverse opgestelde informatiekramen. Van elke politieke partij is er
een kraampje. Ook over de thema’s
“wonen en werken”, “verkeer en vervoer” en welzijn, zorg en dienstverlening” is een informatiekraam aanwezig.

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Ouders op natuurpad!

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)? Doe dan
mee met onze korte, praktische en
gratis cursus op vier dinsdagavonden: 12 en 26 mei en 9 en 23 juni,
telkens van 19.30 tot 22.00 uur.
Wat mag u verwachten? Basiskennis natuur- en milieueducatie en
vooral veel praktijkervaring opdoen.
Iedere school heeft eind februari een
uitgebreide folder ontvangen. Vraag
er eens naar. Wilt u zich meteen opgeven? Stuur dan een e-mail naar
nme@amstelveen.nl
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De bijeenkomst op 7 april a.s. is de
eerste in een serie van drie. De beide andere bijeenkomsten zijn op 15
april in de aula van de RK Scholengemeenschap Thamen en op 20
april in de raadzaal van het gemeentehuis. Op 15 april staat het thema
“verkeer en vervoer” centraal”; op 20
april gaat het vooral over “welzijn,
zorg en dienstverlening”.
Aanvangstijd is steeds 19.30 uur.
U bent van harte welkom!

Nieuwe locatie tijdelijke
hondenborden
Tijdelijk hondenborden

De komende periode zijn de borden
te vinden op of rond: de Admiraal De
Ruijterlaan

Uithoorn zijn de hondenroutes en
hondenlosloopgebieden duidelijk
aangewezen met opvallende borden en paaltjes. De paaltjes met rode (uitlaatroute) en groene (losloopgebied) plaatjes geven de grenzen
aan. Voor de losloopgebieden geldt
dat hondenpoep niet hoeft te worden
opgeruimd en honden lekker los mogen lopen.
Op de hondenroutes moeten de
honden zijn aangelijnd en moeten
de drollen op verhardingen worden
opgeruimd. In het groen mogen ze
blijven liggen. Overal elders moet altijd de hond zijn aangelijnd en moet
hondenpoep worden opgeruimd. Op
speelplaatsen mogen honden helemaal niet komen. Meer informatie
kunt u vinden op www.uithoorn.nl/
in_uithoorn/wonen/honden U kunt
ook de ‘hondenfolder’ gratis afhalen bij de balie in de hal van het gemeentehuis.

Extra controles

Nieuwe plaatsen doorgeven

Veel mensen die hun hond uitlaten, houden zich goed aan de regels voor de hondengebieden. Maar
jammer genoeg niet iedereen. Bij de
gemeente komen veel klachten binnen over hondenpoep op groenstroken die geen hondengebied zijn, de
stoep en zelfs op speelveldjes. Het
gaat dan vooral om groenstroken of
speelveldjes die aansluiten aan een
hondenroute of losloopgebied. Om
nog eens extra duidelijk te maken
dat dit niet de bedoeling is, zet de
gemeente op diverse overlastplaatsen tijdelijke borden, die extra duidelijk moeten maken dat deze plekken
geen onderdeel zijn van het hondenuitlaatgebied!

De nieuwe locatie

Op de plekken waar de borden staan
wordt extra gecontroleerd door de
gemeentesurveillanten. Bij constatering van een overtreding kunt u
een boete krijgen. Deze kan oplopen
tot € 95,-

De algemene regels

Wat zijn ook al weer de regels? In

Werkgroepleden
spreken zich uit

De informatieavonden van de raad zijn voorbereid door
een werkgroep, waarin elke partij in de gemeenteraad een
vertegenwoordiger heeft. De komende weken komen telkens twee werkgroepleden aan het woord.

Volgende bijeenkomsten

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of advies kunt u bellen met nummer 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

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

I

ALGEMENE INFORMATIE

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info.

“Naar buiten met kinderen, het park
in? Echt niet; dat wordt gillen en rennen! Wel jammer trouwens, ik zou
het leuk vinden als zoiets zou kunnen”. ”Met kleuters kun je buiten
toch niets anders doen dan liedjes zingen en spelletjes doen? Natuur onderzoeken? Een eigen tuintje aanleggen? Hoe wil je dàt voor elkaar krijgen?”
Bent u een (groot)ouder die belangstelling heeft voor de natuur en een
handje wil helpen op de school van
zijn/haar kind(eren) (basisscholen in

E
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Omwonenden kunnen bij voorkeur
via e-mail (gemeente@uithoorn.nl,
o.v.v. hondenborden), of telefonisch (513111) of schriftelijk (gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420
AA Uithoorn) een locatie voor tijdelijke hondenborden voorstellen. Geregeld worden de borden op een nieuwe locatie gehangen.

Ananda van den
Aardweg-Hakfoort (EDU)

Els Gasseling-Boone
(PvdA)

Wat betekent politiek voor jou?
Politiek is het afwegen van de diverse belangen om tot weloverwogen beslissingen te komen
welke maatschappelijk en economisch verantwoord zijn.

Wat betekent politiek voor jou?
Politiek betekent voor mij vanuit verschillende achtergronden
en overtuigingen via debat tot de
best mogelijke besluiten komen.

Wat betekent raadslid zijn
voor jou?
Raadslid zijn betekent voor mij
invloed uitoefenen op de lokale
politiek. Vanaf idee tot de uiteindelijke besluitvorming.

Wat betekent raadslid zijn
voor jou?
Raadslid zijn betekent voor mij
betrokken zijn bij de samenleving.

Alle oude bovengrondse
glascontainers weg
Komende week worden alle bovengrondse glascontainers verwijderd.
Daarvoor in de plaats zijn ondergrondse containers gekomen met
openingen voor wit of groen en bruin
glas.
Door het glas goed op kleur te scheiden kan er nog efﬁciënter met deze
grondstof worden omgegaan. In de
gemeentegids vindt u de lijst met wat

wel en niet in de glascontainer thuis
hoort. Op het scheidingsdepot kunt
u groot glas kwijt. Zet u dit s.v.p. niet
naast de grote glascontainer (om ongelukken te voorkomen).
De in het dorpscentrum bij het Prinsenhofje geplande ondergrondse
container is nog niet geplaatst vanwege de vele ondergrondse kabels,
leidingen en riool aldaar.

Waar staan de ondergrondse glascontainers?
wijk

locatie container

soort

Europarei

Briand- & Brusselﬂat
Churchill- & Straatsburgﬂat
Schuman- & Romeﬂat

glas
glas
glas

Zijdelwaard Noord

Arthur van Schendellaan
Zijdelrij
Zijdelwaardplein

glas
glas
glas

Zijdelwaard Zuid

Joost van den Vondellaan
Guido Gezellelaan

glas
glas

De Legmeer

Legmeerplein
Op de Klucht

glas
glas

Thamerdal - Kootpark

Sportlaan
Prinses Christinalaan

glas
glas

Meerwijk-Oost

Elbe

glas

Meerwijk-West

Korte Polderweg

glas

De Kwakel

Gerberalaan
Drechtdijk
Traverse

glas
glas
glas

Inspraakavond herinrichting P.C. Hooftlaan
In verband met de voorgenomen herinrichting van de P.C. Hooftlaan is er
op woensdag 8 april een inspraakavond in het gemeentehuis. De avond
is opgezet als een inloopbijeenkomst. Van 19.00 tot 21.00 uur kunt u in de
raadzaal het plan bekijken. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig

om een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. Een ontwerptekening ligt tot aan de inspraakavond ter inzage in de hal
van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek
aan de Alfons Ariënslaan 1
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Intentieovereenkomst Zijdelwaardplein
De gemeente Uithoorn en Delta Lloyd Vastgoed, de eigenaar van het winkelcentrum
Zijdelwaardplein, sluiten op
donderdag 2 april 2009 een intentieovereenkomst. Het doel
van deze overeenkomst is om
vóór de zomer van dit jaar een
ﬁnancieel en maatschappelijk
haalbaar plan te maken voor
de uitbreiding en opwaardering van winkelcentrum Zijdelwaardplein. De uitgangspunten voor het plan zijn in december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld.

Sinds enkele jaren zijn de gemeente Uithoorn en Delta Lloyd Vastgoed
(eigenaar van het winkelcentrum Zijdelwaardplein) in overleg over de
herontwikkeling van het winkelcentrum. Als kader voor de herontwikkeling heeft de gemeenteraad in december 2006 het Masterplan Zijdelwaardplein en bijbehorende uitgangspunten vastgesteld (zie hier-

voor: www.uithoorn.nl). In eerste instantie had Delta Lloyd Vastgoed
een externe ontwikkelaar ingeschakeld voor de uitwerking van het Masterplan. Diens inspanningen hebben
echter niet geleid tot een haalbaar
plan. Met name de aangedragen ondergrondse parkeeroplossing bleek,
uitgaande van gratis parkeren voor
winkelend publiek, niet haalbaar. Inmiddels pakt Delta Lloyd Vastgoed
zelf de uitbreiding en opwaardering
van het winkelcentrum op. Daarover
sluit de gemeente nu een intentieovereenkomst met Delta Lloyd Vastgoed.
Het doel van deze overeenkomst
is om vóór de zomer van dit jaar te
komen tot een financieel en maatschappelijk haalbaar plan. Het plan
moet passen binnen de huidige gemeentelijke beleidskaders. Binnen
deze kaders en uitgangspunten zoeken partijen gezamenlijk naar goede
oplossingen, bijvoorbeeld voor het
parkeren. Als beide partijen instemmen met het plan, wordt een samen-

werkingsovereenkomst gesloten om
het plan te gaan uitvoeren. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt
nog dit jaar verwacht.
Bij de herinrichting van het gebied
moeten voldoende parkeerplaatsen
beschikbaar zijn voor bezoekers,
werknemers en bewoners. Andere
eerder opgestelde uitgangspunten
zijn onder andere: goede aan- en afvoerroutes, beperking van de overlast door bevoorrading, het visueel
doortrekken van het park Groen Rode Scheg naar de Wiegerbruinlaan
en het toevoegen van enkele hogere
(woon-)gebouwen.

Uithoorn versterkt haar
economisch en tuinstedelijk
karakter!

...Terwijl we ook zuinig
blijven op ons dorpse
landelijk gebied!

Het voldoen aan de oude uitgangspunten, betekent dat gewerkt wordt
aan een breed maatschappelijk gedragen plan. De klankbordgroep,
met daarin een vertegenwoordiging
van bewoners en de winkeliersvereniging, wordt regelmatig geïnformeerd over en zoveel mogelijk betrokken bij het tot stand brengen van
een haalbaar plan.

Bericht voor EU onderdanen bij
verkiezing Europees Parlement
Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere
lidstaat van de Europese
Unie

U kunt in Nederland stemmen
voor de Nederlandse leden van
het Europees Parlement wanneer u bent ingeschreven bij een
Nederlandse gemeente en u een
verzoek tot registratie als kiezer
heeft ingediend. Het verzoek tot
registratie als kiezer kunt u indie-

nen bij de gemeente Uithoorn. De
eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang u als ingezetene bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Wij moeten het formulier uiterlijk
woensdag 22 april 2009 hebben
ontvangen.

Voorwaarden
*

Formulier

Op een bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis of via
www.uithoorn.nl te verkrijgen formulier (Y 32) moet u een verklaring ondertekenen dat u niet in
de lidstaat van uw nationaliteit
zal stemmen. Voeg s.v.p. bij het
formulier een kopie van de pagina met de persoonsgegevens
van uw identiteitsbewijs (geldig
paspoort of Europese identiteitskaart).

*

U hebt op woensdag 22 april
2009, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke
woonplaats in Nederland.
U bent op donderdag 4 juni
2009, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder en
bent niet uitgesloten van het
kiesrecht in Nederland of in
een andere lidstaat van de
Europese Unie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Publiekszaken: 0297- 513111.

Uitnodiging

Denk mee over de kwaliteit van de
openbare ruimte
De kwaliteit van de openbare ruimte heeft prioriteit. Het gemeentebestuur wil voor u een aantrekkelijke
en kwalitatief goede openbare buitenruimte realiseren en in stand houden. Dat moet wel gebeuren binnen
de beschikbare budgetten. Daarvoor
wordt een kwaliteitsplan voor de
openbare ruimte opgesteld. Het plan
zal in beeld en woord aangeven hoe
de kwaliteit is van het groen, de wegen en alles wat onderdeel uitmaakt
van die openbare ruimte.
Op 12 maart heeft de gemeenteraad
enthousiast gereageerd op de

door B&W voorgestelde aanpak om
te komen tot het kwaliteitsplan en de
daarbij te gebruiken kwaliteitswaaiers. De gemeenteraad zal als volgende stap een keuze gaan maken
uit scenario’s, waarbij hij graag wil
weten hoe burgers en ondernemers
hierover denken.
Voor het maken van het plan wil het
bestuur ook u vragen wat u van de
kwaliteit vindt. Met behulp van de
kwaliteitswaaier kunt u de verschillende gebieden van Uithoorn en De
Kwakel in beeld brengen. Ook krijgt
u de kans om ambities en wensen te

benoemen. U bent van harte welkom
op een van de bewonersavonden.

Bewonersavonden
Data

Tijd
Plaats

: woensdag 15 april en
woensdag 22 april
: 19.00 tot 21.00 uur
: raadzaal,
gemeentehuis Uithoorn

Aanmelden

Geef u s.v.p. per e-mail op als u wilt
meedoen aan een van beide avonden: gemeente@uithoorn.nl t.a.v.
Marika Kerstens.

benieuwd wat er de komende
jaren allemaal in uw wijk
zou kunnen gaan spelen?
De gemeente Uithoorn nodigt
u uit voor de presentatie van
de ontwerpstructuurvisie.
Woensdagavond 1 april om 19:30 in de Thamerkerk.

Informatieavond structuurvisie
Een blik in de toekomst
De gemeente Uithoorn nodigt
op woensdagavond 1 april alle inwoners uit voor de presentatie van de ontwerpstructuurvisie. In de Thamerkerk
wordt dan per wijk aangegeven welke ontwikkelingen de
gemeente de komende jaren
voor zich ziet.
Met behulp van de structuurvisie
wil de gemeente dat Uithoorn een
aantrekkelijke plaats blijft om in
te wonen en werken. Aan de visie
hebben het afgelopen jaar veel
bewoners en organisaties meegewerkt.

Twee gezichten

Uithoorn is een gemeente met
twee gezichten verdeeld over vier
gebieden: een tuinstedelijk/economisch gezicht in het noorden
en een landelijk gezicht in het zuiden. Daartussen ligt een overgangsgebied zonder duidelijk
gezicht. In het dorpscentrum en
Thamerdal zijn juist beide gezichten terug te vinden

Vier gebieden

Voor al deze gebieden is gekeken welke betekenis de structuurvisie zou kunnen hebben voor de
inrichting van de gemeente op

korte en lange termijn. Bent u benieuwd wat er in uw wijk de komende jaren allemaal zou kunnen gaan spelen? Kom dan vooral langs op de informatieavond.

Leuke avond

Omdat het om veel projecten
gaat wordt per gebied een leuke
en aantrekkelijke presentatie gegeven. De avond begint om 19:30
uur.
Voor meer informatie zie ook
www.uithoorn.nl/plannen en projecten/beleid en thema’s/structuurvisie

Verloren voorwerpen sneller
terug bij de eigenaar
Iedereen maakt het wel eens mee:
sleutels verloren, portemonnee met
bankpasjes kwijt, wieldop weg. Het
kost veel tijd en geld om sleutels bij
laten maken, aangifte te doen en alle bankpasjes te vervangen, of een
nieuwe set wieldoppen te kopen (en
de 3 resterende dus weg te gooien!).

De nieuwe internetsite www.Qwijt.nl
zorgt ervoor dat mensen hun spullen
sneller terugkrijgen. Op www.Qwijt.nl
kunt u uw verloren voorwerp kosteloos aanmelden en kan de eventuele
vinder contact met u opnemen. Hebt
u iets gevonden? Meld dat dan ook
via www.Qwijt.nl zodat de eigenaar

contact met u kan opnemen. Hoe
meer mensen www.Qwijt.nl gaan gebruiken, hoe meer voorwerpen er bij
de eigenaar terugkomen.
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ALGEMENE INFORMATIE

Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van het openbare Extra Informatief Beraad van
de gemeenteraad van Uithoorn op donderdag 2 april 2009 in de raadzaal van
het gemeentehuis te Uithoorn. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt
tot 21.00 uur.
De voorzitter van de raad, mw. H.L. Groen

1

19.30-19.35

1.1
1.2
1.3

19.35-21.00
21.00

•

•

Als u in wilt spreken in de
raadsvergadering moet u zich
even aanmelden bij de grifﬁer.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op
de dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

HOOFDLIJNEN
OPENBARE
VERGADERING
GEMEENTERAAD
UITHOORN VAN
26 MAART 2009

Activiteiten en evenementen

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

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

Meer weten?

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

Voorzitter:
R.A.J. Timmers
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
Raads-/collegeleden
Ontwerp structuurvisie Uithoorn. Het college van b&w stelt voor de ontwerp
structuurvisie vast te stellen. Doel: presentatie van de voorstellen.
Ter voorbereiding op nader Informatief Beraad en politiek debat. RV09.15
Sluiting en korte schorsing
Voorzitter

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Activiteitenkalender

UITVOERING

-

INFORMATIEF BERAAD

Opening - agenda

Nieuws uit de
gemeenteraad

WERK IN

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

het delegeren van bevoegdheden aan b&w met betrekking tot
projectbesluiten/uitvoeringsplannen;
de WMO-voortgangsrapportage.

De fractie van GroenLinks heeft
mondelinge vragen gesteld over het
Staatscircus van Moskou dat optreedt in Uithoorn. De fractie van de
Partij van de Arbeid heeft mondelinge vragen gesteld over de bomenkap in Uithoorn. De VVD-fractie heeft
schriftelijke vragen gesteld over de
herinrichting van de Heijermanslaan
die door het college van b&w ter vergadering zijn beantwoord.
In het Politiek Debat is gediscussieerd over de:
• procesbeschrijving kwaliteitsplan
openbare ruimte;
• nota “Voorzieningen onder dak”.
Bij de bespreking van de nota “Voorzieningen onder dak” is een motie ingediend door de fractie van de VVD.
Deze motie is door de raad aangenomen. GroenLinks en EDU stemden tegen.

Tijdens de raadsbijeenkomst is door
vier burgers gebruik gemaakt van het
recht om in te spreken. Allen hebben
ingesproken bij de behandeling van
de Woonvisie 2009-2012.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- procesbeschrijving kwaliteitsplan
openbare ruimte;
- nota “Voorzieningen onder dak”;
- benoeming lid auditgroep;
- ontslag grifﬁer.

De raad heeft in Informatief Beraad
uitgebreid aandacht besteed aan :
• de Woonvisie 2009-2012;
• het onderzoek Brede school;

De eerstvolgende raadsvergadering
wordt gehouden op donderdag 9
april 2009. Deze vergadering wordt
gehouden in de raadszaal van het

gemeentehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de
grifﬁer (e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of
telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING
RAADSVERGADERING
OP 9 APRIL 2009

De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van
de raadsvergadering van donderdag
9 april 2009:
In het Informatief Beraad:
Meerjarenperspectief 2013-2020;
Ontwerpstructuurvisie
In Politiek Debat/Stemmingen:
• Woonvisie 2009-2012;
• Rapport onderzoek
Brede school;
• Delegeren bevoegdheden
aan b&w;
• WMO-voortgangsrapportage.
De agenda’s en de bijbehorende
raadsvoorstellen vindt u vanaf vrijdag 3 april 2009 op de website van
de gemeente Uithoorn. Woensdag 8
april staat de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de grifﬁer van
de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of email: grifﬁe@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de
vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de grifﬁer (per telefoon of
e-mail).

-

•
•

LOPENDE
PROJECTEN

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet te vermelden.
3 april
Werkbezoek Commissaris der Koningin aan gemeente Uithoorn (12-18 uur)
3 april
Bingo in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16, vanaf 20.00 uur (zaal open vanaf 19.15 uur)
7, 15 en 20 april De gemeenteraad pakt uit, infoavonden in resp.
rest. Leenders, scholengemeenschap Thamen en
gemeentehuis (telkens v.a. 19.30 uur)
8 april
Inloopbijeenkomst herinrichting P.C. Hooftlaan,
19-21 uur, gemeentehuis
13 april
Op Tweede Paasdag organiseert boerderij Heemskerk een lammetjesdag (Jaagpad 15)
15 en 22 april
Bewonersavonden Beeldkwaliteitplan, gemeentehuis 19-21 uur)
18 april
Halve ﬁnale Popprijs Amstelland en de Meerlanden in The Mix
18 april
Braderie in Oude Dorp
19 april
Frank Cools met “Een beetje Annie M.G. Schmidt
in Thamerkerk (14.30 uur)
21 april
Informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties over Vrijwilligersverzekering
22, 23, 24 mei Overzichtstentoonstelling “Van creativiteit tot kalligraﬁsch Kunst in 50 jaar” van Josje Castenmillervan Breemen in Thamerkerk.
8 t/m 11 juni
Avondvierdaagse
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het
jaar op onze website www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie
over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl.

Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei

Meer informatie (of uitgebreide toelichting) over de lopende projecten
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

BOUWPROJECT
11 APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Boterdijk gaat de ﬁrma Bot Bouw 11 appartementen bouwen. Het hele project duurt ongeveer anderhalf jaar. In
het eerste kwartaal van 2010 is de
oplevering van de appartementen
gepland. Meer info: Bot Bouw, Cor
van der Linden, tel.: 06-52092090

RENOVATIE BUITENRUIMTE EUROPAREI
Brusselﬂat, Briandﬂat en
Monnetﬂat

Vanaf september vorig jaar wordt in
de buitenruimte tussen de Briandﬂat
en de Brusselﬂat en aan de zuidzijde en de oostzijde van de Monnetﬂat
gewerkt aan het groen en de bestratingen. Deze werkzaamheden zijn
een onderdeel van de totale renovatie van de buitenruimte van de hele wijk Europarei. De plannen voor
deze herinrichting zijn samen met
de bewoners opgesteld in de zogenoemde werkateliers. De komende maanden tot het einde van dit
jaar worden de heesters vervangen,
nieuwe bomen aangeplant en de gazons vernieuwd. Tevens wordt er bij
de Brusselﬂat en Briandﬂat een trapveld aangelegd voorzien van drainage. De doeltjes worden in het voorjaar geplaatst als de grasmat goed is
aangeslagen. Bij de Monnetfalt worden ook de trottoirs aan de zuidzijde
en de oostzijde van de ﬂat herstraat.

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

Nieuwe wegsleepverordening
gemeente Uithoorn
Vanaf 23 maart 2009 geldt de nieuwe Wegsleepverordening 2008. De
oorzaak voor het aanpassen van de
wegsleepverordening is dat het bergingsbedrijf Verbruggen B.V. te Amstelveen recentelijk is opgeheven.
De gemeente Uithoorn was daarom genoodzaakt een nieuw bedrijf
te zoeken voor de uitvoering van
de wegsleepverordening. Dat is de
Dienst Stadstoezicht in Amsterdam
geworden.
Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de
bewoners van Uithoorn. Wanneer

de politie een voertuig nu als ‘wegsleepwaardig’ aanmerkt, zal deze
worden weggesleept naar de Daniël
Goedkoopstraat 7-9 in Amsterdam.
Dat betekent niet alleen dat de eigenaar van een weggesleept voertuig
voortaan naar Amsterdam moet om
het voertuig op te halen, maar ook
dat het meer zal kosten.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken.
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt
u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-

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

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Goedkeuring bestemmingsplan De Legmeer. Info: Marijke Stappers, tel:
513276. Inzageperiode: 13 maart 2009 t/m 23 april 2009
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Anjerlaan 2 a, bouwaanvraag fase 1 voor het geheel vernieuwen van een woning met bijgebouw.
- Begonialaan 15, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde.
Thamerdal
- Zijdelveld 20, bouwaanvraag fase 1 voor het vergroten van een kinderdagverblijf.

WWW.UITHOORN.NL

-

Admiraal de Ruyterlaan 115, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
carport.
- Johan de Wittlaan 15, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van de erfafscheiding.
Dorpscentrum
- Thamerlaan 8, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een overkapping
en een verhoogde schutting.
- Prinses Beatrixlaan 9, sloopaanvraag voor het slopen van een vezelcementpijpje.
De Legmeer
- Rosmarijn 30, lichte bouwaanvraag voor het geheel vernieuwen van de pui
aan de voor- en achterzijde.
- Raai 6, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van de bestaande houten
kozijnen met kunststof.
- In het Midden 27, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van ramen, deuren en de gevelbeplating.
- In het Midden 27, sloopaanvraag voor het slopen van boeibeplating.
Zijdelwaard
- Marsmanlaan 39, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen en vergroten van
een tuinhuis.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan het 4 mei comité De Kwakel voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2009 op het Kerkplein in
De Kwakel.
- Vergunning aan de exploitant van Dorpshuis De Quakel voor het organiseren
van een horecabedrijf t/m 31 december 2011. Bezwaar t/m 5 mei 2009
Thamerdal
- Marijnenlaan 32, vergunning aan de exploitant van Cafetaria Eethuis Family
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2011.
Bezwaar t/m 6 mei 2009

Vervolg op volgende blz.
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O f f i c i ë le m ededelingen en bekend m akingen
Vervolg van vorige blz.
Dorpscentrum
- Vergunning aan Funmarkt voor het organiseren van een braderie in het Oude
Dorp op 18 april 2009 van 10.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 5 mei 2009
Zijdelwaard
- Churchillflat, vergunning aan Van der Leij Bouwbedrijven voor het in gebruik
nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één opslagcontainer t/m 13 mei 2009. Bezwaar t/m 1 mei 2009
Burg. Kootpark
- Sportlaan 66, vergunning aan de exploitant van Aqua Uithoorn voor het exploiteren van een horecagedeelte t/m 24 maart 2012. Bezwaar t/m 6 mei 2009
Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan Discotheek The One voor het plaatsen van 20 reclameborden
om bekendheid te geven aan het evenement Celebrate Good Times. Bezwaar
t/m 3 mei 2009
- Vergunning aan Funmarkt voor het plaatsen van 10 reclameborden om bekendheid te geven aan de braderie op 18 april 2009 in het Oude Dorp. Bezwaar t/m 5 mei 2009
VOORBEREIDINGSBESLUIT
voor aantal gebieden en percelen in Uithoorn
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 26 maart 2009 heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het talud achter het nieuwbouwproject aan
de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn.
Daarbij is bepaald dat het verboden is om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de navolgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde en niet zijnde werkzaamheden van ondergeschikte betekenis, uit te
voeren, te doen of te laten uitvoeren:
a. het afvragen van meer dan 0,1 m3 grond per m2 tuinoppervlakte;
b. het inrichten van de tuin met andere vaste beplanting dan:
- heesters en kruidachtige beplanting;
- bomen die maximaal 8 m hoog worden;
- vormbonen en knotbomen met een maximale hoogte van 6 m; dit zijn
bomen die een hoogte kunnen bereiken van 20 m en meer, maar die
door middel van vormsnoei tot een maximale hoogte van 6 m worden
gehouden;
c. het aanbrengen van damwandprofielen of andere grondkeringen;
d. heiwerkzaamheden;

e. het verrichten van elke handeling waardoor schade wordt of kan worden toegebracht aan het talud of waardoor de werking van het talud wordt belet, gehinderd of wordt verzwakt.
Het besluit treedt op 7 april 2009 in werking.
Het voorbereidingsbesluit ligt van 3 april 2009 tot en met 14 mei 2009 gedurende
de openingstijden (ma, di, do, vr van 8.30 – 12.00 uur, wo van 8.30 – 12.00 uur en
van 12.30-16.30 uur,do van 18.00 – 19.30 uur) ter inzage bij de balie in de hal van
het gemeentehuis. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt.
Uithoorn, 1 april 2009
OPENBARE KENNISGEVING
Kandidaatstelling voor verkiezing leden Europees Parlement
De Burgemeester van Uithoorn maakt het volgende bekend:
1 Op woensdag 22 april 2009 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de
leden van het Europees Parlement plaatshebben.
2 Op de dag van de kandidaatstelling (22 april) dienen in persoon bij het centraal stembureau (de Kiesraad) van 9.00 uur tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H1) te worden ingeleverd. De Kiesraad is gevestigd aan de Herengracht 21, te Den Haag.
3 Op deze lijsten kunnen ook onderdanen van andere lidstaten als kandidaat
worden opgenomen. Kandidaten die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, dienen bij de kandidaatstelling een schriftelijke verklaring van de daartoe
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst over te leggen, waaruit blijkt
dat hij/zij niet is uitgesloten van het recht om gekozen te worden.
4 De formulieren die benodigd zijn voor de kandidaatstelling zijn tot en met de
dag van kandidaatstelling bij de Gemeente Uithoorn voor politieke groeperingen kosteloos verkrijgbaar.
5 Voor de kandidaatstelling dient een waarborgsom van € 11.250,-- worden betaald, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het Europees
Parlement één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.
Betaling van de waarborgsom vindt plaatst door overmaking van dit bedrag op
rekeningnummer (Rabobank) 1923.23.245 ten name van Ministerie van BZK/
Afd. Fin. Administratie GD/CS, Ontv. Rek. HVII, postbus 20011, 2500 EA Den
Haag onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling Europese verkiezingen’ gevolgd door de naam van de politieke groepering.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering
van kandidatenlijsten kunnen worden verkregen bij de Kiesraad, telefoon 070 –
426 6266. Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Cluster Burgerzaken, gemeente Uithoorn, telefoonnummer 0297-513111.
Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
Het college van de gemeente Uithoorn en het college van de gemeente Aalsmeer

hebben op 29 januari 2009 in een gezamenlijke vergadering besloten de “Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn” aan te
gaan.
Met ingang van 1 mei 2009 is door beide colleges aan dit Samenwerkingsverband de uitvoering opgedragen van de taakvelden Werk en Inkomen, Wmo-voorzieningen, Woz/Belastingen en de ontwikkeling van de e-dienstverlening. Per 1
mei 2009 worden de bevoegdheden van de colleges ten aanzien van de uitvoering van de genoemde taakvelden overgedragen aan het dagelijks bestuur van
het samenwerkingsverband.
Het Samenwerkingsverband is gevestigd in Aalsmeer. De publieksfunctie (loketten) blijft in beide gemeentehuizen bestaan.
Nota Grondbeleid Uithoorn 2009-2013 vastgesteld
Op 12 maart 2009 heeft de raad besloten om de Nota Grondbeleid Uithoorn 20092013 vast te stellen.
In de Nota Grondbeleid  staat het grond- en grondprijsbeleid beschreven voor de
periode 2009-2013. Als een actueel en transparant beleidskader voor het gronden grondprijsbeleid voorziet de Nota in een behoefte.
Strategisch grondbeleid
De gemeente zal de komende vier jaar een strategisch grondbeleid voeren. De
gemeente maakt niet bij voorbaat een keuze tussen een actief (de gemeente
neemt zelf de volledige grondexploitatie ter hand) of een passief/faciliterend (de
gemeente laat de grondexploitatie over aan de markt en beperkt zich tot haar publiekrechtelijke rol) grondbeleid. De gemeente maakt juist een (strategische) keuze per locatie op grond van de specifieke omstandigheden van de locatie. Het
doen van aankopen zonder (in voorbereiding zijnd) beleidskader (speculatief)
wordt in de Nota uitdrukkelijk uitgesloten.
De Nota geeft verder de beleidskaders voor de rolverdeling tussen het college van
B&W en de raad, de grondinstrumenten (verwerving, beheer en uitgifte) en kostenverhaal. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008.
Grondprijsbeleid
In de Nota Grondbeleid is ook ruimte ingeruimd voor het gemeentelijk grondprijsbeleid. Voor het grondprijsbeleid is als uitgangspunt geformuleerd dat de
gemeente werkt met marktconforme prijzen. In bepaalde situaties kan er sprake zijn van een gematigde grondprijs, maar ook deze zal marktconform moeten
zijn. De grondprijzen en grondprijsmethodieken voor de verscheidene uitgiftecategorieën, zoals commerciële en sociale woningbouw, kantoren, detailhandel en
bedrijventerrein) zijn verwerkt in een tabel die eens per twee jaar door het college wordt herzien.
Ook voor het benutten van de overschotten op de grondexploitaties (winsten) zijn
voorwaarden opgenomen in de Nota.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeremy Correljé, afdeling Ontwikkeling, projectenbureau.

w w w . uit h oorn . nl

  

Binnenkort in uw theater:
Djembe duo

Direkt van de kunstenaars naar uw lege muur! Profiteer nu!

‘de gezapige zusters’
MirjaM en Corrina
Voor een avond vol ritmisch geweld!
Na afloop zijn hulpdiensten bereikbaar!!
Te koop:
Formulie 1 Ferrari model auto
bestuurbaar schaal 1:7 incl. accu + lader nw. in doos 80 euro.
Tel. 0297-286642
Te koop:
Frettenkooi h.73 b.53 l. 96 cm
met poepbak, drinkflesje +
etensbak 40 euro.
Tel. 0297-241094
Te koop:
Kubus kinderstoel ook als tafel
+ stoel te gebruiken merk Inez
nog erg mooi 20 euro.
Tel. 0297-284058
Aangeboden:
Opoefiets loop of sloop goede
band 24” meisjesfiets Batavus
Eagle t.e.a.b. Tel. 0297-274846
Te koop:
Rode zitbank als nw. 20 euro.
Tel. 0297-241172

        

Te koop:
Hippe meidenkast 120x50x90
cm 80 cm hang 40 cm leg onder over hele breedte 2 laden
150 euro.
Tel. 0297-241383
Te koop:
4-pers. grijze Cabanon tent.
Verplaatsbare voorwand pyramidetent met extra luifel 2
slaapcabines 150 euro.
Tel. 0297-241043
Te koop:
Orig. lampen op voet voor buiten een 150 hg. Hogedrukspuit
merk KEW een koop 200 euro.
Tel. 0297-261529
Aangeboden:
Gratis af te halen: ±100 lichtgrijs gemeleerde terastegels
40x40 voor ±16 m2.
Tel. 0297-272085/06-33930703

  

 

Schilders nemen het heft in eigen handen, de
schilderijen die worden tentoongesteld zijn
afkomstig van binnen- en buitenlandse schilders
die hun werken bij Kleinkunst inbrengen.
Van landschapsschilderijen tot stillevens, van
impressionistische werken tot hedendaags modern,
alles is ruim vertegenwoordigd. Bezoekers kunnen
zowel zeer gedetailleerde klassieken als krachtige,
kleurrijke abstracten aanschouwen,
         

Ongeveer 110 schilders hebben z’on 500 olieverfschilderijen in diverse maten en prijzen
ingebracht, prachtig van kleur en allen van topkwaliteit, die een sieraad voor uw woning
zullen zijn. Nergens zult u een grotere keus en verscheidenheid aan doeken vinden als op
deze unieke schilderijenbeurs, voor elk budget en elke smaak is er wat aanwezig.
Eveneens uniek is dat u ter plekke de juiste lijst bij uw schilderij kunt combineren doordat
deze allen wisselbaar zijn. Wilt u meerdere doeken thuis proberen?
Geen probleem, na achterlating van een identiteitsbewijs kunt u de doeken meenemen
om te kijken hoe ze in uw eigen interieur uitkomen.



Amstelhof, Noorddammerweg 30, Uithoorn
Te koop:
Nomad kinderslaapzak
160x140 17,50 euro. Houten
kleutertafel + stoel 20 euro. Mini Jenga nw. 5 euro. Dvd pirates
of car. 7,50 euro.
Tel. 0297-274764

Te koop:
Sio montage 40 euro. 8 plankendragers l. 1 mtr. + 15 steunen 40 cm 15 euro. Motorstandaard 20 euro. 25 mtr. 3-aderig
snoer 15 euro.
Tel. 0297-264082

Seat Arosa 1.4 S

‘03

63.600 km

zwart m.

Seat Ibiza 1.4 Stylance automaat

‘05

46.600 km

magic zwart

Seat Leon 1.9 TDi Sport Style
Seat Leon 2.0 TFSi FR

Seat Leon 1.6 75kW/102pk Sport

(Organisatie Opvang Kinderen)
(KLEINSCHALIGE, ERKENDE VORM VAN KINDEROPVANG AAN HUIS)

VOOR KINDEROPVANG zOAls u DAt wENst!
Wij zijn op zoek naar gastouders voor zowel (flexibele) dagopvang als
buitenschoolse opvang waaronder:

- Naschoolse opvang voor 2 broertjes op
Basisschool de Toermalijn in Uithoorn.
M.i.v. juli 2009 op woensdag en vrijdagmiddag.
- Dagopvang voor een baby met ingang van
oktober 2009 voor 3 wisselende dagen per week
(ma t/m vrij).

Website: www.Gastouderbureau-OOK.nl

tineke Bouma & Roely Phielix

of stuur een e-mail naar: Stichting-OOK@hetnet.nl

Seat Altea Stylance 1.6

Seat Altea 1.6 Sport Rider

Seat Altea XL 1.9 TDi stylance

Seat Cordoba 1.4 16V 100 pk sensation
Seat Cordoba 1.4 automaat Reference
Seat Toledo 2.3 V5

Chevrolet Aveo 1.4 spirit
Ford Fiesta 1.3 Culture
Hyundai Trajet 2.0 l

Opel Corsa 1.4 Njoy
Renault Twingo 1.2

Volkswagen Golf 1.6 FSi 81 kw

‘01
‘08
‘07
‘06
‘04
‘08
‘07
‘07
‘06

‘03

‘06
‘05
‘04
‘03
‘05
‘04

46.100 km
26.800 km
30.400 km
54.900 km
53.300 km
25.300 km
31.100 km
41.900 km
23.400 km

90.000 km

53.900 km

46.300 km
95.000 km
83.400 km
46.800 km
41.000 km

   

Dit is de grootste collectie olieverfschilderijen in
Nederland, kom kijken en u zult verbaast staan welk
een hoge kwaliteit voor een kleine prijs geleverd kan
worden, mocht u zelf iets willen laten schilderen,
alles wat u dierbaar is zetten onze schilders voor u
op doek op elk door u gewenst formaat. Heeft u ook
zo genoeg van die lege plek aan de muur? Wij
komen maar eenmaal per jaar dus laat deze kans
niet voorbij gaan! Kom kijken, gratis entree!
        
   

Zaterdag 4 april
van 11.00-17.00 uur

Seat Arosa 1.4 Signo automaat

Bel gerust voor meer informatie:
stichting (OOK) tel: 0297-562280

 

geel

7.250,6.450,9.950,-

zwart

23.250,-

blauw

16.500,-

crono geel
schaduw grijs
luna grijs

schaduw grijs
magic zwart
zenith grijs

magic zwart
zwart

blauw
zilver
grijs

groen
rood

23.995,15.250,17.995,22.495,12.000,11.950,-

11.500,-

9.950,-

25

9.950,-



6.950,6.950,6.850,-

11.995,-
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

WAKKER WORDEN!
PROFITEER N
VOORJAARSA U VAN DE
ANBIEDINGE
N!

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

sTIChTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van
angst-, dwang-, identiteits- en
eetstoornissen. Landelijk infonr.
071-5234234. www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg,
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei
mogelijkheden van zorg:
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch
bureau: tel. 0346-581487.
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!
BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Schakelen

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Uitvoering Matthäus
Passion op 3 april in de
Johannes de Doperkerk
De Ronde Venen - Op de grens
van Mijdrecht/Wilnis wordt op vrijdag 3 april in de Johannes de
Doperkerk aan het Driehuisplein
2 te Mijdrecht/Wilnis de Matthäus
Passion door het Dudok koor en orkest uitgevoerd. Verdere medewerking verlenen het Haags Matrozenkoor en 6 solisten. Het concert begint om 19.30 uur. J.S. Bach noemde
de Matthäus Passion, waarin het lijdensverhaal van Jezus Christus uitgebeeld wordt, zelf zijn opmerkelijkste compositie, zowel qua bezetting
en uitvoeringstijd. In die traditie zal
ook de uitvoering in de Johannes
de Doperkerk staan. Het Dudok Ensemble met vaste dirigent Erik van
Nevel heeft ieder jaar de Matthäus
Passion op het programma staan en
bestaat uit een kerngroep van 40
zangeressen en zangers en eenzelfde aantal instrumentalisten, zowel
beroeps als semi-professioneel.
De solisten zijn Josie Ryan-sopraan, Michelle Mallinger-alt, Roderick Blom en Ambroz Bajec Lapajne- tenor, Marijn Zwitserlood en
Michiel Meijer-bas. Deze uitvoering
van de Matthäus Passion gebeurt in

samenwerking van Stichting Vrienden van het Monument Johannes
de Doper en Stichting Cultura De
Ronde Venen.
Het Prins Bernard Cultuurfonds, diverse instellingen en bedrijven uit
De Ronde Venen hebben een bijdrage verleend.
Entree
De entreeprijs bedraagt voor volwassenen 22,50 euro, voor 65+ en
houders CJP 20,- euro, waarin tekstboek en consumptie inbegrepen
zijn. Toegangsbewijzen kunnen besteld worden op www.cultura-drv.
nl en zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij:
DA –drogisterij Nap, Dorpsstraat 59,
Mijdrecht, Boekhandel Mondria, de
Lindeboom 11, Mijdrecht, Drogisterij de Nagtegaal, Dorpsstraat 30,
Wilnis, Drogisterij De Bree, Herenweg 12, Vinkeveen en voor zover de
voorraad strekt aan de ingang van
de kerk vanaf 18.45 uur.
Uitgebreide informatie is eveneens
te vinden op www.cultura-drv.nl.
Een unieke gelegenheid om de Matthäus Passion zo dichtbij huis te
kunnen beluisteren en te beleven!

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 4 april organiseert Stichting
Serviam weer een gezellige kienavond in het gebouw van KnA nabij
het winkelcentrum Legmeer.
De zaal is open om 19.00 uur en het

kienen begint om ca. 20.15 uur. Op
deze avond kunt u weer vele mooie
en aantrekkelijke prijzen winnen.
De opbrengst is bestemd voor het
ontwikkelingswerk van de bekende
Uithoornse missionarissen

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 3
april organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een bingoavond in het clubgebouw van de sv
Argon. Aanvang 20.00 uur. De kaar-

ten kosten 0,50 euro per stuk. Uiteraard weer vele mooie prijzen waaronder een wasdroger.
Natuurlijk is het eerste kopje koffie/
thee gratis!

							

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en
klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557
Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440
Vermist
- Herenweg in Vinkeveen - een cyperse, slanke kater. Hij heet
Siep.
- Bovenkerkerweg 127 (tuinencompl) grens Uithoorn Amstelveen poes. Wit, zwarte bril, zwarte oortjes, rechteroor van binnen wit,
grote zwarte E linkerkant, zwarte staart. Ze is 31/2 jaar en heet
“Mimi”.
- Hofland in Mijdrecht - Jack Russel, kruising. Wit/lichtbruin, heeft
chip en draagt lichtblauw bandje met steentjes.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht - gecastreerde kater. Zwart met
witte sokjes, bef en buik. Rechtsonder kin wit streepje, is 4 jaar
en heet “Billy”.
Gevonden
- Ruige Kade in Vrouwenakker - jong zwart/bruin katje.
- Industrieterrein Uithoorn - zwart/grijze kat
- Zijdelweg in Uithoorn - zwarte kater met witte buik en sokken.
Vrij fors.

De Stichting Welzijn Wajir is nog steeds niet een rijke stichting die aan alle
aanvragen uit Wajir kan voldoen. Die functie heeft de stichting nog steeds
niet.
Wel kunnen we meedenken, de mensen trainen en capabeler maken en
contacten leggen. Zo heeft onze adviseur inmiddels een indrukwekkend
netwerk aan contacten in Wajir opgebouwd.
We hebben de indruk dat nog veel organisaties en overheidsinstellingen
hard werken maar nog slecht met elkaar communiceren en samenwerken.
Het lijkt wel of ieder op zijn terrein vreselijk zijn best doet, maar die inspanningen nog slecht kan inpassen in het grote geheel.
Omdat de stichting veel goede relaties en inmiddels een goede reputatie
heeft, kunnen we onbevangen mensen en organisaties aan elkaar ‘linken’,
schakelen, en tijdens ons werkbezoek hebben we daar diverse voorbeelden
van gezien.
Toen ik in ons hotel naar de vergaderruimte liep zat een man alleen aan de
maaltijd. Ik wenste hem smakelijk eten waarop hij aan ons vroeg wie wij
waren. Na mijn uitleg natuurlijk de wedervraag: wie bent u?
Hij bleek mijnheer El Said Karara, een Egyptenaar en dè veiligheidsfunctionaris voor Kenia van de Verenigde Naties.
Hij was op inspectiereis in noordoost Kenia en was bezorgd over de veiligheid daar. Ik vroeg hem of hij wist dat het district Wajir al jaren heel veilig
was, of hij het Wajir Peace and Development Agency en de coördinator
Abdi Billow wel kende. Nog nooit van gehoord.
Het contact was snel gelegd: één telefoontje en na een kwartier zaten beide
heren druk in gesprek, dat voor beiden heel vruchtbaar was.
Zo hebben we ook rapporten van de ene organisatie of overheidsinstelling
kunnen doorspelen naar een andere.
Het maken van een sociale kaart met alle spelers op het terrein van ontwikkeling kan een belangrijke stap vooruit zijn.
U merkt wel: onze taak zit er nog lang niet op.
Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Nieuw in De Ronde Venen:
Verhuis Service Van Groen
Mijdrecht - Hoewel de economische situatie in ons land nu niet
bepaald rooskleurig genoemd kan
worden, zien sommige startende
ondernemers daarin juist aanleiding
om zichzelf met iets nieuws op de
markt te presenteren! Dat getuigt
niet alleen van moed en geloof in
eigen kunnen, maar geeft hen ook
min of meer het (virtuele) recht op
aandacht en het toekennen van opdrachten. Natuurlijk als daar behoefte aan is. Zo’n startende ondernemer is Richard van Groen, woonachtig met zijn gezin in Mijdrecht.
Richard (42) is gepokt in gemazeld
in de wereld van verhuizingen van
A naar B, of dit nu binnen of buiten de eigen regio, in Nederland of
daarbuiten is, waar dan ook ter wereld. Hij wilde méér servicegericht
werken dan alleen maar een ‘verhuisklus’ opknappen. Daar zit nog

al wat aan vast. Behalve het leeghalen van een ruimte, inpakken, inladen, transporteren, uitladen, uitpakken, neerzetten, eventueel monteren
en installeren, begeleiden, verzekeren, alle papierwerk en wat er nog
meer bij komt kijken, dient er vaak
óók te worden ingespeeld op een
stukje emotie van de bewoner(s).
Richard haakt hierop in met zijn eigen Verhuis Service Van Groen, dat
per 1 maart 2009 is opgestart en in-

geschreven bij de Kamer van Koophandel.
Persoonlijke benadering
“Met opzet Verhuis en Service los
van elkaar omdat het beide onderwerpen zijn waaraan separaat veel
aandacht zal worden besteed. Elke verhuizing is een persoonlijke belevenis,” legt Richard uit. “En
in dat licht gezien hebben we bijvoorbeeld voor senioren een aparte verhuisservice in het leven geroepen. Ik heb respect voor senioren waarvan het merendeel de vroegere normen en waarden hanteert
zoals die destijds zo gewoon waren. Daar kan ik mij helemaal in vinden. Daarnaast hebben zij met hun
werk en inzet Nederland groot gemaakt. Dat sluit goed aan bij onze
mentaliteit waarbij we willen verhuizen op de ‘ouderwetse’ manier: ge-

zellig, informeel en met respect voor
de inboedel en wat hen dierbaar is.
Inspelen op gevoelens en de tijden
waarop zij willen of moeten verhuizen. Bijvoorbeeld vanuit hun eigen
huis naar een aanleunwoning, seniorenappartement of zorgcentrum.
Ook als zij voor de laatste keer moeten verhuizen (…) kunnen wij dat
voor de nabestaanden respectvol
verzorgen. Lege woningen leveren
wij bezemschoon op, schroef- en

spijkergaatjes van schilderijhaakjes
worden door ons dicht geplamuurd,
verpakkingen opgeruimd. In het
nieuwe huis wordt de inrichting op
zijn plaats gezet, worden wandversieringen en gordijnen opgehangen
als dat nodig is en een bloemetje op
tafel gezet als een ‘welkom namens
uw verhuizer.’ Zo gaat dat, want wij
houden van een persoonlijke benadering en afwerking. En we kijken
daarbij niet op een uurtje méér voor
hetzelfde geld.” Maar ook voor ‘gewone’ verhuizingen is Van Groen in
de markt en dat gaat vanuit dezelfde gedachte en hoge servicegraad.
Dat geldt evenzeer voor bedrijfsverhuizingen en verhuizingen van bijzondere (kostbare) interieurs, waaronder ook die in de museum-, medische en laboratoriumsector. Richard neemt zelf deel aan het verhuizen en verzorgt de complete begeleiding. Eén en ander tegen alleszins keurige tarieven die hij op aanvraag graag in de vorm van een offerte aan u bekend maakt.
Eén aanspreekpunt
Hoe doet hij dat? Richard werkt
vanuit kantoor aan huis en is zeven
dagen per week bereikbaar. Omdat hij goed thuis is in de verhuisbranche huurt hij zelf betrouwbare en professionele mensen, materieel, transport en eventuele opslagruimte op maat in. Zelf zit hij daarbij als een spin in het web, waardoor de opdrachtgever(s) voor alle
activiteiten altijd één aanspreekpunt
hebben. Dat is wel zo gemakkelijk
en daardoor zijn de communicatielijnen ook kort. ‘Doen wat je zegt
en hebt beloofd’ staat hoog in het
vaandel bij Richard, evenals klantvriendelijkheid en meedenken op
een breed vlak, van overleg tot begeleiding, van planning tot uitvoering. En wat meer is: zijn echtgenote Conny staat vierkant achter zijn
ideeën en de zaak die hij heeft opgestart. Richard ervaart het als heel
belangrijk dat de achterban hem
volop steunt. Inmiddels is er ook een
website in gang gezet die uitgebreide informatie over de verschillende onderwerpen en verhuismogelijkheden biedt: www.vangroenverhuisservice.nl. Daarnaast is Richard
van Groen Verhuis Service altijd per
telefoon bereikbaar voor meer antwoorden op vragen en/of het maken van een afspraak: 0297-250016
of 06-29570343.

Prijzenregen en kampioenen
voor wedstrijdparen
Danscentrum Colijn
Uithoorn - De afgelopen weken
stonden er weer een aantal wedstrijd op stapel en de dansparen van
de familie Colijn hebben weer uitzonderlijk goed gepresteerd. Op 14
maart was er een NADB wedstrijd in
Steenwijk. Jan en Marianne Kooijman behaalden daar een 4e prijs in
de Senioren A2 klasse. De volgende dag was het de beurt aan de junioren. Daar werden Christiaan van
Toor en Erina Bassaly kampioen in
de Debutanten 2 klasse. Dit was de
eerste wedstrijd in deze , voor hen ,
nieuwe klasse!! 29 maart was er een
wedstrijd in Tilburg onder auspiciën
van de DMN. Tijdens deze wedstrijd
regende het pas echt prijzen voor
de dansparen van Colijn: de ballrroomdansen; Arjan Pouw en Jennifer Koenen werden 4e in de C-klasse. Dion v.d. Klaauw en Angela Eshuis behaalden een 3e plaats in de
B-klasse en Jeffrey Slof en Suzanne v.d. Schilden werden kampioen
in dezelfde klasse!! Selmar Smit en
Charlotte Rietveld en Christiaan van
Toor en Erina Bassaly moesten de
eer hoog houden in de A-klasse. Dit
hebben zij goed gedaan; Selmar en
Charlotte behaalden een 5e plaats

en Christiaan en Erina werden 2e!!
Tot slot behaalden Dion en Angela
ook nog een 5e plaats in de B-klasse Latijnsamerikaanse dansen.
Deze prestaties zijn natuurlijk mooi.
Het wedstrijdseizoen is zo goed als
afgelopen en is voor de dansparen
van Colijn bijzonder goed verlopen.
Dit is vooral te danken aan de inzet
van de paren zelf; naast de reguliere lessen trainen zij bijzonder hard;
iedere zaterdagmorgen staat het
danscentrum in het teken van de
wedstrijdtrainingen. Daarnaast volgen de paren nog diverse extra lessen bij Axel en Stella Colijn. Stella
Colijn heeft in het verleden al eens
een Nederlands Kampioen afgeleverd en is still going strong.
De familie Colijn maakt zich inmiddels op voor de start van het einde
van het seizoen; aanstaande zaterdag vindt het afdansen plaats van
de jeugdafdeling. Zij sluiten daarmee het eerste deel van het dansseizoen af. Daarna volgt nog een
deel en dansen zij in juni nog een
keer af, gevolgd door het schoolkampioenschap. Dit is het hoogtepunt van het jaar voor de leerlingen;
het is natuurlijk ontzettend leuk om

tegen dansparen van je eigen dansschool te dansen! Wat betreft de paren loopt het seizoen nog even door;
zij dansen af op woensdag 20 mei
a.s. Op 16 mei staat het slotbal voor
de paren gepland. Daarnaast sluit de
ballettak (popshow, hip hop, breakdance) van het danscentrum het
seizoen af op zaterdag 6 juni tijdens
de Night of the Proms. Een schitterend spektakel waarin alle balletleerlingen prominent in de belangstelling zullen staan. Natuurlijk is er
ook weer een mistery guest…..
De inschrijvingen voor het seizoen
2009/2010 gaan eind april weer van
start dus wanneer u of uw kinderen
ook willen genieten van dansles op
niveau in welke categorie dan ook:
www.colijndancemasters.nl.
Danscentrum Colijn werkt uitsluitend met gediplomeerde leerkrachten. Dit resulteert in een uitgebalanceerde en goed opgebouwde les
met aandacht voor de techniek. Dit
is van belang voor de dansontwikkeling van u en uw kinderen, kies
voor professionaliteit en kwaliteit!
Neem voor uzelf en uw kinderen
geen genoegen met minder! U bent
het waard!

Ferrari actie: win een weekend Ferrari F430 rijden!

Van Kouwen kiest voor
Shell en start uniek
Mijdrecht - Recent heeft van Kouwen, GM dealer met vestigingen in
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam
en Mijdrecht ervoor gekozen om
met Shell in zee te gaan voor het leveren van motorolie. Shell, één van
de grootste oliemaatschappijen ter
wereld en een Nederlands bedrijf,
staat bekend om z’n hoogwaardige olieproducten. Theo van Kouwen, directeur Van Kouwen Groep:
“Als leek zou je zeggen: olie is olie,
maar niets is minder waar. Met echte goede olie in je motor, loopt je
auto mooier, stiller, zuiniger en heeft
een schonere uitstoot. We hebben

gezocht naar de beste kwaliteit en
dat gevonden bij Shell, dus vanaf nu
krijgt iedere klant bij ons Shell olie
in z’n motor bij een onderhoudsbeurt, overigens zonder dat we er
meer voor rekenen! Dat Shell het
goed doet blijkt uit de jarenlange
samenwerking tussen Shell en Ferrari. Alle Ferrari’s, ook de Formule 1
auto’s, zijn voorzien van Shell olie.
Gezien de hechte band Shell-Ferrari
hebben we een leuke actie bedacht
die loopt tot 1 juni: Iedereen die z’n
auto (Opel, Chevrolet, Saab of GMUSA) bij één van onze vestigingen
in onderhoud brengt (ook lease-au-

to’s) maakt kans op één van de 4 te
verloten weekenden Ferrari rijden.
U kunt trouwens ook meedoen als
u een ander merk heeft. Naast de
weekenden verloten we 12 testritten
van een uur onder iedereen die een
reserve-liter Shell Helix Ultra 5W30
bij ons koopt in de actieperiode.
Overigens heeft iedereen prijs, want
zowel de onderhoudsklanten als de
kopers van een reserve-liter krijgen
een schaalmodel van de Ferrari FXX
kado! De Ferrari F430 waar u mee
gaat rijden staat in onze vestiging
Mijdrecht in de showroom, neemt u
gerust een kijkje!”

Het ziet er naar uit dat het gaat lukken

Opknappen winkelcentrum
Zijdelwaard een grote stap
dichterbij
Uithoorn - Sinds enkele jaren is de
gemeente Uithoorn in overleg met
Delta Lloyd over de ontwikkeling
van het winkelcentrum Zijdelwaardplein, waarvan Delta Lloyd de eigenaar is.
Tussen gemeente en Delta Lloyd is
in 2004 een intentieovereenkomst
gesloten waarin procesafspraken zijn vastgelegd en er ligt een
Masterplan (gemeenteraad, 2006),
waarin de uitgangspunten voor de
herontwikkeling zijn verwoord en
opgetekend. De gemeente heeft al
die tijd onderhandeld met een bedrijf dat was ingehuurd door Delta Loyd, maar kwam er niet echt
uit. De onderhandelaars van Delta Loyd wilden betaald parkeren invoeren voor de door hen te realiseren parkeergarage, maar daar voelde de gemeenteraad niets voor. Dit
leek een bottelnek te worden voor
de plannen, maar er is nu weer
licht in de duisternis. De gemeente spreekt nu rechtstreeks met de
directie van Delta Loyd en het betaald parkeren schijnt nu geen echt
breekpunt meer te worden. De gemeente en Delta Lloyd zijn overeengekomen om een nieuwe intentieovereenkomst te sluiten om de haalbaarheid van het Masterplan te onderzoeken. Het initiatief ligt bij Delta Lloyd en de gemeente is een belangrijke partner in het proces. De
betrokkenheid van de gemeente is
zowel publiekrechtelijk (planologische procedures, bestemmingsplan) als privaatrechtelijk (grondin-

breng). Daarnaast kan ze, afhankelijk van de haalbaarheid, een actieve rol spelen bij onderdelen van
het project, waaronder de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente is voornemens, bij uitblijven
van initiatieven van Delta Lloyd, zelf
de openbare ruimte aan te pakken.
Voor de zomer
Het project bevindt zich aan het begin van de haalbaarheidsfase. Het
doel van het project is om te komen
tot een gerevitaliseerd winkelcentrum Zijdelwaardplein passend binnen de “Uitgangspunten Winkelcen-

Foto’s met schaduw
De Ronde Venen - De lente is begonnen, de zomertijd is weer ingegaan en de zon gaat steeds uitbundiger schijnen. Zonneschijn veroorzaakt schaduw en schaduw is het
thema van de expositie van fotoworkshop De Ronde Venen. Deze
foto-expositie is de gehele maand
april in gezondheidscentrum Croonstadt te zien.
Schaduw en fotograferen kan een
lastige combinatie zijn. Op een zonnige (vakantie)foto wordt een schaduw al snel een te zwart vlak.
Voor de clubleden reden genoeg om
de schaduw dan maar eens tot onderwerp van de foto te bombarderen. Als de lens op donkere schaduwvlakken op strepen wordt gefocust, kan er een prachtig lijnenspel
ontstaan.
Langgerekt in voor- en najaar, verrassend met kunstlicht, maar ook

het brein uitdagen tot puzzelen...
wat is dit? Het kijken naar schaduwen komt eigenlijk sterk overéén

trum Zijdelwaardplein” en het bijbehorende Masterplan.
In de eerste fase wordt een nieuwe intentieovereenkomst gesloten
tussen de eigenaar van het winkelcentrum (initiatiefnemer) en de gemeente om in gezamenlijkheid te
komen tot een financieel en maatschappelijk haalbaar plan in de vorm
van een definitief ontwerp voor de
uitbreiding en opwaardering van het
winkelcentrum Zijdelwaardplein.
Zoals het er nu naar uitziet zal dit
haalbaarheidsplan nog in de raad
van mei /juni in de raad worden behandeld.
met het bekijken van een fotonegatief. Goede reden om deze expositie met een positieve blik te aanschouwen.
Voor meer foto’s en informatie:
www.fotoworkshop.nl
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Sterrenkijkdagen in Wilnis
Wilnis - In het kader van het Jaar
van de Sterrenkunde 2009 wordt
over de hele wereld in de periode
2 tot en met 5 april 2009 de manifestatie “100 uur Astronomie”
gehouden, waarbij het publiek de
gelegenheid krijgt om met instrumenten de sterrenhemel te observeren. In Nederland zijn dan voor
de 33-ste keer op rij de Landelijke
Sterrenkijkdagen. Op 65 plaatsen
door heel Nederland is het publiek
(jong en oud!) welkom. Sterrenwachten en (groepen) amateurs
hebben dan hun telescopen opgesteld. Ook in Wilnis staan de telescopen weer opgesteld bij helder

weer. Dit jaar is het voor de vijfde
achtereenvolgende keer dat deze
dagen georganiseerd worden. Een
jubileumjaar dus voor de Amateur
astronoom Roland Taams! Voor hem
persoonlijk is het de vijfde keer. Dit
jaar zijn de dagen met behulp van
de Sterrenwacht de Ronde Venen
i.o. en de Astrovereniging Omega
Centauri afdeling Het Groene Hart,
georganiseerd.
De bedoeling is dat het publiek
kennis kan nemen van de wereld
van sterren en planeten en van de
mooie hobby astronomie. In het kader van het internationale jaar van

de Sterrenkunde worden er leuke
activiteiten georganiseerd. Uiteraard staan de telescopen opgesteld bij mooi en helder weer maar
daarnaast heeft de Astrovereniging
Omega Centauri ook een prijsvraag
uit geschreven.
Deze prijsvraag is mede door ESAESTEC uit Noordwijk en Space
–Expo uit Noordwijk, ondersteund.
DE EERSTE PRIJS
IS EEN HEUSE MP4- SPELER!
Voor meer informatie over deze
prijs vraag kunt u kijken op de
website van de vereniging. www.
omegacentauri.nl

ashow “Los Cielos de Chile” - Fotografie van Stéphane Guisard en
Op vrijdag avond vanaf 18.00 gaan Fred Kamphues
de deuren open van de Openbare
Basis School de “Willespoort”in Fred Kamphues maakte onderWilnis open. Om vervolgens om deel uit van het Fokker Space
19.00 uur een grandioze opening te team dat de VLTI delay lines ontlaten zien. Tegelijkertijd met deze wikkelde voor ESO. Hij werkt
“Grand Opening”, zal de Marathon momenteel in opdracht van TNO
van 48 uur van start gaan. De As- aan
onderdelen voor
de Gaia
trovereniging zal in het kader van ruimtetelescoop. Fred is ook een fa100 uur astronomie een 48 uurs natiek fotograaf en trok een maand
Marathon gaan houden. Tijdens door Chili om unieke foto’s te madeze Marathon zullen er een aan- ken van een aantal observatoria.
tal vrijwilligers maarliefst 48 uur David Raban is een astronoom, die
aanwezig blijven! Dus ook de hele promoveert aan de Leidse Sternacht! Tijdens deze 48 uur kunnen renwacht op interferometrische
de mensen uiteraard ook langsko- waarnemingen met de VLTI. David
men. Er zullen “live webcast”zijn en zijn collega’s zijn pioniers in het
van de grootste telescopen ter bestuderen van zwakke signalen
wereld. Via een internet verbinding van Actieve Galactische Nuclei.
zullen deze beelden live te zien zijn David werkt bij TNO aan de ontop het grote scherm in de Openba- wikkeling van nieuwe generaties
re Basisschool de Willespoort. Met instrumenten voor telescopen.
deze Marathon wil de vereniging Stéphane Guisard werkt voor ESO
Geld ophalen voor een goed doel! als optical engineer aan de VLTI in
Een groot gedeelte van het opge- Paranal.
brachte geld zal ten goede komen Stéphane’s foto’s van de sterrenheaan het IYA2009 organisatie. Deze mel in Chili zijn wereldberoemd.
organisatie heeft als een van de
doelstellingen dat Wetenschap, Studentensatelliet
techniek, natuur, ruimtevaart en Delfi-C3 is de eerste universiteitssterrenkunde bevorderd gaat wor- en studentensatelliet die in Nederden in de ontwikkelingslanden. land is gebouwd. Het project is een
Tijdens deze Marathon kunnen de samenwerkingsverband
tussen
bezoekers een vast bedrag doneren de Delftse faculteiten Luchtvaartof een bedrag per uur doneren.
en Ruimtevaarttechniek (L&R) en

Opening

Maan met kraters

Telescopen

Dit zijn slechts enkele hoogtepunten van de vele mogelijkheden aan
het nachtelijk firmament. We hopen op een stralend heldere hemel,
maar mocht het bewolkt zijn, dan
kan men in ieder geval uitleg krijgen over de instrumenten en overal
is gelegenheid tot discussie over
hemelverschijnselen: Zon, maan,
planeten, sterren, verre melkwegstelsels, de grootte van het heelal
en natuurlijk ook over de hobby
sterrenkunde.

Op zaterdag 4 april komt Dhr. Fred
Kamphues samen met een echte
astronoom, David Raban, een presentatie geven over hun werk met
de VLTI( Very Large Telescope- Interferometer) deze telescoop is
de grootste die onder begeleiding
staat van ESO, European Southern
Observatory, in Chili. Het hoofdkwartier van ESO bevindt zich
in Europa (in Garching, vlak bij
München) en de waarnemingsfaciliteiten op twee locaties in Chili:
de berg La Silla, ten oosten van La
Serena, en de berg Cerro Paranal,
ten zuiden van Antofagasta. Op
Paranal bevindt zich de Very Large
Telescope (VLT), de belangrijkste
optische/infrarode telescoop ter
wereld.

Alleen met een speciaal zonnefilter voor is het
verantwoord om naar de zon te kijken, anders niet!

15.00 - 15.45 uur Lezing: De Very
Large Telescope Interferometer
(VLTI) technologie - Fred Kamphues (taal Nederlands)
15.45 - 16.30 uur Science with the
VLTI - David Raban (Taal Engels)
16.30 - 17.30 uur Doorlopende di-

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Ruim twee jaar
zijn studenten bezig geweest met
de bouw van de satelliet. Op dinsdag 29 april 2008 is Delfi-C3 gelanceerd vanuit India. Ook zal tijdens
de sterrenkijkdagen in Wilnis een
model staan van deze, toch wel
Bijzondere Satelliet. Van de sterrenkijkdagen is ook dit jaar weer in
handen van Stichting “De Koepel”
te Utrecht. De toegang is veelal
gratis, maar bij sommige sterrenwachten wordt een kleine entreeprijs gevraagd.
Bij helder weer kunt u met eigen
ogen kraters op de Maan zien, de
ringen van Saturnus bewonderen
en veel meer sterren zien dan u gewend bent!

De maan is 2 april in de schijngestalte van eerste kwartier en de dagen daarna meer dan half verlicht
en prima zichtbaar. Met een telescoop zien we tientallen kraters op
de maan. Saturnus is de hele avond
prominent aanwezig. Een telescoop
toont de beroemde ring en een of
meer maantjes bij de planeet. Het
sterrenbeeld Orion staat aan ‘s
avonds in het zuidwesten. Onder
de drie gordelsterren in het midden
van dit sterrenbeeld zien we met
het blote oog – als het goed helder
is – een klein vlekje. De verrekijker
laat een duidelijk neveltje zien en
een telescoop biedt een prachtige,
grillige nevelvlek met sterretjes
erin: de beroemde Orionnevel. Het
is een gebied van waterstofgas
tussen de sterren, op 1500 lichtjaar
van ons vandaan, waar nog steeds
nieuwe sterren geboren worden.

Interesse gewekt?

Kom dan naar de sterrenkijkdagen
in Wilnis. Het beloofd hele leuke en
interessante dagen te gaan worden
en we hopen uiteraard allemaal dat
het mooi en helder weer gaat worden. Is het geen helder weer dan
blijft er nog genoeg te doen op de
Openbare Basisschool de Willespoort in Wilnis. Adres: Vossestaart
1.
Voor meer informatie kunt u kijken
op de website www.omegacentauri.nl of contact opnemen met de
voorzitter van de Astrovereniging
Omega Centauri, Roland Taams op
06-10225188.
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Koninginnedagviering in
Uithoorn groots aangepakt
Uithoorn - Heeft u plannen om dit
jaar met Koninginnedag naar Amsterdam te gaan? Naar het Vondelpark of naar het Museumplein?
Of naar Amstelveen, Mijdrecht of
Aalsmeer, omdat het daar zo leuk
is? Niet doen, want dit jaar organiseert Buurtbeheer Legmeer op 30
april een uitgebreid Koninginnedagprogramma in Uithoorn. U bent
hierbij natuurlijk van harte welkom.
Wat kunt u op deze dag allemaal
verwachten? In ieder geval heel veel
leuke activiteiten. Te beginnen met
een kindervrijmarkt op het school-

plein van de Kwikstaart (vanaf 8.00
uur). Er is muziek, een springkussen
en een ballonnenclown, kinderen
kunnen worden geschminkt, er is
een DJ en nog veel meer. Regel op
tijd je verkoopstek want evenals vorig jaar wordt het ook dit jaar weer
erg druk. Om 12.00 uur geeft Muziekvereniging KnA een concert op
datzelfde plein.
Hierna is iedereen uitgenodigd op
het activiteitenterrein in Legmeer
West, waar een grote feesttent staat
opgesteld. Vanaf 13.00 uur starten

hier de Oudhollandse spellen en om
15.00 uur begint de kinderdisco. Om
18.00 uur worden de volwassenen
in deze tent verwacht voor een Hollandse avond met een spetterend
live-optreden van Jeffrey Schenk en
danseressen. Dit feest gaat zeker tot
in de kleine uurtjes door. Alle activiteiten zijn op deze dag gratis, met
uitzondering van de consumpties in
de feesttent. Wilt u meer informatie
over het programma, mail dan met
steunpuntlegmeer@xs4all.nl of bel
met 06 55 343141. Graag tot ziens
op 30 april a.s. in De Legmeer!

Presentatie ‘De wijk leeft’
op basisschool De Zon

Deze kap is volgens de wethouder nodig voor de aanleg van de busbaan en goedgekeurd door de raad

Bomenkap in de meeste
gevallen gewoon legaal
Uithoorn – Overal in Nederland
worden de afgelopen maanden bomen gekapt. waar je ook komt, in
welk dorp of welke stad, werkelijk overal zie je omgekapte bomen.
Zo ook in Uithoorn. De fractie van
GroenLinks vroeg de verantwoordelijk wethouder of het nu echt allemaal nodig was en of de verhouding

niet zoek was. Wethouder Verheijen:
“Het is het seizoen om te werken
aan bomen en struiken en dat wordt
gedaan. Het is echt niet alleen het
kappen van bomen, er wordt ook
veel gesnoeid. Het door u als raad
gestelde aantal bomen per inwoner
is er nog steeds. Dat er nu bijvoorbeeld langs de spoordijk heel veel

Uithoorn - Op basisschool De Zon
was er woensdag 25 maart een
spetterende presentatie naar aanleiding van het project ‘De wijk
leeft’. Dit project is gesponsord door
de gemeente Uithoorn. Drie weken
lang waren er in de klassen allerlei
workshops te volgen onder leiding
van gastdocenten, waarna dit werd
afgesloten met een expositie. Door
de groepen 1 en 2 werd er een poppenkastspel gemaakt. Groep 3 heeft
didgeridoo leren bespelen, terwijl
groep 4 prachtig heeft geschilderd.
Er werd ook nog heerlijk gekookt
door groep 5 en er waren mooie foto’s te zien van groep 6. Een door
groep 7 zelfgemaakte animatiefilm
werd vertoond en groep 8 heeft met
zonne-energie apparaatjes in werking gezet. Ouders kwamen massaal kijken naar de kunsten van hun
kinderen. Er heerste een gezellige
sfeer in de school.

bomen worden gekapt, dat heeft u
zelf besloten. Dit is nodig voor de
aanleg van de busbaan. Bij de Brunel bijvoorbeeld, als raad heeft u
meebesloten, dat we de buitenruimte gingen opknappen. Daar zal nog
zeker met de bewoners gesproken
gaan worden en zij krijgen zeker inspraak”, aldus de wethouder.

Spelend Schilderen
Uithoorn - In atelier De Rode
Draad aan de Prinses Margrietlaan
86 geeft Joke Zonneveld de lessen
“Spelend Schilderen en “de huid”.
Tijdens drie lessen experimenteer je
met houtskool, acrylverf en krijt om

een huid te maken op je schilderij,
die uitnodigt tot aanraken en in beweging komen.
Experimenteren gaat voor resultaat,
voelen voor bedenken. Data: zaterdagmiddag 18 april, 9 en 16 mei

Ontdek het Jaagpad!
De geslaagde EHBO’ers: v.l.n.r. boven: Eva Poupa, Mary Lebesque, Kitty Wink en Job Schreuder.
v.ln.r. onder: Ad den Boek, Pauline Berkelaar-Koekebakker en Ineke Schuttel-Venis.

Geslaagden bij EHBOVereniging St. Camillus
Uithoorn - Vorige week maandagavond waren er flinke zenuwen te
vinden in ‘t Buurtnest. Zeven kandidaten zaten klaar om op te gaan
voor het EHBO-examen.
Ze hebben van oktober tot en met
februari les gehad van instructeur
Job Schreuder. Er is van alles behandeld. Van theorie over basisken-

nis van het lichaam tot gebruik van
het AED-apparaat bij hartfalen. Er
zijn vele verbandjes gelegd, breuken behandeld, bloedingen gestelpt,
verwarde slachtoffers gerustgesteld
en mensen beademd en gereanimeerd. De examenkandidaten hebben zich alle geleerde stof zo goed
mogelijk eigen gemaakt. En nu wer-

den ze op de proef gesteld.
Er is van te voren wat gespannen
geoefend en later op de avond werd
er heel wat afgelachen toen het examen achter de rug was. Iedereen is
geslaagd!
Heb je interesse in een EHBO-cursus? Kijk eens op de website: www.
ehbo-camillus.nl

De Kwakel - Ontdek het Jaagpad
in De Kwakel langs de Amstel! Op
tweede paasdag, 13 april aanstaande kunt u van 11.00 tot 17.00 uur het
Kwakels Jaagpad en achterliggende Banken ontdekken, er is van alles te doen! Diverse mensen zetten
de deuren van hun atelier open. In
de banken Mark van Kuppevelt met
beelden uit de natuur en tekeningen
van Ilse Blesing, het Beeldeneiland
van Femke Kempkes op Jaagpad 9,
Ada Gons Goosen met schilderijen
van o.a. dieren uit de omgeving in
Bilderdam 28, Atelier Bootje op het
Jaagpad 20 met o.a. portretten, Atelier 13B op Jaagpad 13a, waar men
uitgenodigd wordt zelf een paastekening te maken bij Greet Rekelhof,
Atelier Ted op het Jaagpad 7 met
o.a. landschapsschilderingen en
Atelier Irene Groeneveld op Jaagpad 4, zij demonstreert het maken
van wolvilt. Ook zijn er leuke dingen
voor kinderen zoals koeien knuffelen, lammetjes voeren en ponyrijden. Op de kaasboerderij “Huis ter
Lucht” aan Jaagpad 15, de kaas-

boerderij waar de eigenhandig gemaakte, beste Leidse kaas uit de regio te koop is. Varkens en biggetjes
bezichtigen bij de “Zuivelboerderij Vrouwenakker” op Drechtdijk 90,
waar o.a. overheerlijke ijsjes te koop
zijn. En de “Theetuin” aan Jaagpad
33, waar ook een speeltuintje is en
ze de lekkerste appeltaart van de

aanstaande van 13.30 tot 16.30 uur.
Kosten 50,- euro incl. materiaal, koffie en thee.
Ook is het atelier in deeltijd te huur.
Verdere informatie op www.jokezonneveld.nl of 020-6418680.
omtrek serveren.
De hele route bestrijkt een lengte
van 15 kilometer. Natuurlijk kunt u
ook delen van de route bezoeken.
Alle deelnemende adressen zijn te
herkennen aan een vlag. De route
is gemarkeerd door aanwijsbordjes.
Tevens is er op alle adressen een
plattegrond verkrijgbaar.
Kom langs en laat u verrassen door
de veelzijdigheid van activiteiten op
het mooiste fietspad in de omtrek.

EHBO afdeling Uithoorn
Uithoorn - Op 14 en 21 april organiseert de K.N.V. EHBO afdeling Uithoorn een cursus reanimatie inclusief het gebruik van de AED.
In twee avonden wordt u aangeleerd
hoe u moet omgaan met mensen
met een stilstand van de bloedsomloop, dus hoe u moet reanimeren en
tevens krijgt u instructie in het gebruik van de AED (Automatisch Externe Defibrillator). Er zijn nog een
paar plaatsen beschikbaar voor deze cursus. Als u wacht tot de am-

bulance komt, heeft het slachtoffer
nog hoogstens 10 tot 15% overlevingskans.
Als er een AED beschikbaar is, en
deze wordt gebruikt binnen 6 minuten, heeft een slachtoffer van een
circulatiestilstand ongeveer 70%
overlevingskans. Dus dat is een heel
groot verschil.
Wilt u zich aanmelden, dan kan dat
via het secretariaat: ehbouithoorn@
kabelfoon.net of via het aanmeldingsformulier via de website
www.ebho-uithoorn.nl
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Structuurvisie Uithoorn (1)

‘Uithoorn is een aantrekkelijke
woongemeenschap, uniek gelegen aan de Amstel en het Groene Hart, nabij alle grootstedelijke voorzieningen.’ Aldus een zinsnede uit het Ontwerp Structuurvisie Uithoorn 18 maart 2009.
De gemeenteraad heeft hier een
ambitieuze missie aan vastgeknoopt met als motto ‘Uithoorn,
mooi wel!’ Deze missie vertaalt zich in een planvorming die
Structuurvisie wordt genoemd.
Die heeft betrekking op de gemeente Uithoorn als woongemeenschap. Elke woongemeenschap is in de loop der tijd onderhevig aan veranderingen op
het gebied van bevolkingsaanwas, economische structuur,
mobiliteit, woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling. Ook
Uithoorn en omstreken ontkomen daar niet aan. Eén en ander heeft geleid tot uitwerking
van plannen om de leefbaarheid
de komende jaren te versterken en waar nodig aan te passen. Vanzelfsprekend in samenspraak met de gemeenteraad en
niet in de laatste plaats met de
inwoners. De plannen zijn in de
vorm van een traject uitgezet en
gelden voor een periode tussen
de 10 en 15 jaar. De Structuurvisie is opgesteld door HzA Stedebouw en Landschap BV te Hoorn
in opdracht van de gemeente
Uithoorn.
Rondtour pers
Afgelopen vrijdag werd de pers
door de gemeente uitgenodigd zich
een beeld te vormen wat men de
komende jaren in bestuurlijk opzicht voor ogen staat op het gebied
van wonen, werken, recreëren, mobiliteit en natuurontwikkeling. Dat
gebeurde met een rondtour per bus
door de gemeente en de buitengebieden. Wethouder Jeroen Verheijen en projectleider van de Structuurvisie, de heer Wiebe van de Lagemaat, gaven daarbij een duidelijke uitleg. Omdat het gaat om een
omvangrijk en breed project, zullen de hoogtepunten van de planvorming in drie afleveringen in deze
krant worden gepresenteerd. Daarbij zij opgemerkt dat sommige plannen inmiddels in het stadium van
uitvoering zijn en aldus ook zullen
worden getoond.
Twee gezichten
Om enig inzicht te krijgen waar het
over gaat is een korte inleiding hier
op zijn plaats. De Structuurvisie
haakt in op de verschillen die kenmerkend zijn voor de gemeente Uithoorn. Zo toont de gemeente twee

gezichten. Enerzijds een duidelijk
tuinstedelijk en economisch gezicht;
anderzijds een landelijk gezicht.
Daartussen ligt een overgangszone
waar het tuinstedelijke en/of landelijke karakter niet duidelijk zichtbaar
is. In het dorpscentrum en in Thamerdal komen de twee gezichten
juist samen. Het zou hier te ver gaan
om alle details van de Structuurvisie
concreet te beschrijven. Volstaan
wordt dan ook het noemen van de
belangrijkste aandachtspunten. Zo
wil men in het noorden en westen
van de gemeente het tuinstedelijk
karakter versterken, het karakter
van de glastuinbouw- en veiling gerelateerde gebieden behouden en
het bedrijventerrein opwaarderen.
Het landelijke gezicht met daarin De
Kwakel sluit aan bij het Groene Hart,
dat men als zodanig ook wil behouden. In het overgangsgebied liggen kansen om zowel het landelijke,
dorpse als het tuinstedelijke en economische karakter van de gemeente te versterken. Daarbij wordt ook
Oud-Uithoorn niet vergeten (Amstelfront). De ambitie van de Structuurvisie gaat dan ook uit van het
feit dat de gemeente haar verschillen moet benadrukken en versterken, waardoor die unieker en aantrekkelijker wordt.
Van veenweide tot
kernglastuinbouw
Vertegenwoordigers van de pers
werden essentiële delen van de gemeente die in de planvorming een
rol spelen, via de bustour getoond.
De hierbij gepubliceerde overzichtskaart wil daarbij een hulpmiddel zijn voor de plaatsbepaling.
Naast de Meerwijk (rood a16) ligt
het Fort aan de Drecht, historisch
onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Men wil de mogelijkheden
voor gebruik en inrichting van het
fort meer onder de aandacht brengen. Op de fortificaties wordt in de
volgende aflevering uitvoerig terug
gekomen. Rijdend langs de Amsteldijk is het de intentie om het veenweidegebied (lichtgroen a1) zoveel mogelijk behouden om weidevogels een kans van (over)leven
te bieden. De nog aanwezige glastuinbouw aan de randen is verouderd. De wens is dit te saneren en
onder te brengen in wat wordt genoemd het ‘Kernglastuinbouwgebied’ (oranje b2). Het veenweidegebied (Uithoornsche polder) loopt
langs de Amstel door tot voorbij de
Vrouwenakkersebrug. De beste manier voor onderhoud is ‘begrazing’.
Dat biedt kansen voor het boerenlandleven. De oevers van de Amstel
wil men onderdeel maken van kleinschalige recreatie (lichtgroen a2),
versterken van de natuur en het uit-

zetten van recreatieve routes. Daarnaast wil men voorzien in meer aanlegplaatsen voor de pleziervaart en
uitbreiding van de recreatieve haven (blauw a5). Samen met de provincie Zuid-Holland worden er plannen opgesteld om een (nieuwe) recreatieve vaarverbinding te maken
tussen de Amstel en de Westeinderplassen (blauwe pijl) ter hoogte
van Bilderdam. De Drechtdijk in De
Kwakel (donkerrood a8) kenmerkt
zich door een karakteristieke lintbebouwing die onaangetast moet blijven. Langs de Noord-Zuid route ter
hoogte van de Vrouwenakkersebrug
is een nieuw industriegebiedje ingebed, het Lindepark, dat ruimte biedt
aan kleinschalige industrie. Westelijk van de Drechtdijk (inrit Halfweg) betreedt men de gronden tussen Steenwijkerveld en Bezworen
Kerf. Hier worden in de volle grond
gewassen gekweekt en op bepaalde stukken langs het Steenwijkerveld ook heesters (zgn. Boskoopse
culturen). Uniek zijn de verrijdbare
kassen op rails (rolkassen). Hoewel
bijzonder, is er kans op verpaupering. Daardoor wordt gekeken naar
toekomstige gebruiksmogelijkheden en verdere invulling van dit gebied. Niettemin wil men de ‘nicheteelt’ zoveel mogelijk een kans geven zich verder te ontwikkelen.
Uitstedelijk
Het uitstedelijke economische gebied, het zogenaamde kernglastuinbouwgebied, begint bij de Achterweg en strekt zich uit tot aan de
Hoofdweg (oranje b2). Het is de
overgang van bebouwing (dorpsgebied) naar landelijk gebied. Er
wordt duurzame glastuinbouw bedreven die toonaangevend is. Hier
hebben zich bloem- en plantveredelingsbedrijven gevestigd die als
grote spelers op wereldmarktniveau
kunnen worden gezien. Er is nog
ruimte voor verdere ontwikkeling
van de sector. Bij de Kalslagerweg
bevindt zich de grens in de overgang van economisch gebied naar
veenweidegebied, de Kalslagerpolder (lichtgroen b1). De overgang is
plotseling, waardoor de landschappelijke verschillen in dit gebied nog
eens extra worden getoond. De nadruk ligt hier op versterking van het
landschap en kleinschalige recreatie (kleine jachthaven, bed & breakfast, kanoverhuur e.d.). De kilometerslange kaarsrechte Hoofdweg
vormt de grens tussen de gemeente
Uithoorn en Aalsmeer/Kudelstaart.
Ook hier kenmerkt zich dat door
fraaie lintbebouwing en heel veel
teeltculturen, tot palmbomen aan
toe! De Hoofdweg komt uit op de
Vuurlijn (ter hoogte van a13).
(Wordt vervolgd)
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‘Welzijn’ vereist meedoen
in de samenleving!

Aanstaande zaterdag open
dag bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Komende zaterdag 4
april van 11-15 uur, organiseert de
Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter haar jaarlijkse “Open dag”. Ze leiden je dan
graag rond langs hun vloot; de imposante Acht maar ook Vieren en
uiteraard de C1’s die zij tijdens hun
Roei Basis Cursus gebruiken om
je binnen een periode van zes weken klaar te stomen voor de Roeisport. Ga er niet vanuit de je gelijk
als Sjoerd Hamburger aan de Crambrige-Oxford boat-race kan deelnemen, maar je hebt wel de beginselen onder de knie.
Hun kanleden laten zien hoe behendig zij zijn met hun kano’s en hoe

soepel het poloteam weet te scoren.
In de loods vind je ook de slanke
toerkano’s waarmee je rustig langs
rietkragen maar ook langs de kust
kunt paddelen.
Langs het vlot liggen wherry’s klaar
voor een eerste roeiles en om je
kennis te laten maken met het roeigevoel. Stap ook gerust in een kano.
Neem, in dat geval voor de zekerheid, droge kleren mee. De weersverwachtingen lijken vooralsnog
lenteachtig maar het water is nog
koud.
De afgelopen twee weken stonden
leden van de vereniging op het Amstel Plein en Zijdelwaard. De roeimachines hadden vooral een gro-

Gemeente steunt
sportverenigingen
Uithoorn - Het college van burgemeester en wethouders heeft in de
afgelopen weken enkele voorstellen
in de sportsector behandeld. Bij de
uitvoering van de sportnota ‘Sport
rendeert’ heeft het college gekeken hoe hij het geld dat aan diverse
verenigingen is toegekend nog beter kan inzetten. Hiermee zijn voor
een aantal sportverenigingen nieuwe mogelijkheden ontstaan.
Sportvereniging Legmeervogels
Binnen het vastgestelde budget voor
de Legmeervogels is ruimte gevonden om een tweede kunstgrasveld
mogelijk te maken. Dit is gelukt door
middel van enkele aanpassingen in
het renovatieplan voor de sportvelden, het toepassen van een andere fiscale situatie voor het tweede
kunstgrasveld en een eigen bijdrage van de sportvereniging.
Het tweede kunstgrasveld wordt pas
aangelegd als de belastingdienst de
financiële dekking helemaal heeft
goedgekeurd. De vereniging legt

zelf een concreet en realistisch actieplan aan de gemeente voor over
het dit jaar rond krijgen van de benodigde financiële middelen. Naar
verwachting wordt eind mei met
de werkzaamheden begonnen. Het
project moet omstreeks 10 augustus
2009 gereed zijn.
Sportvereniging KDO
Met KDO was al een renteloze lening overeengekomen voor de
nieuwbouw (kleedaccommodatie en
het gymnastieklokaal) op het sportpark. Met het gereedkomen van de
sportnota is een mogelijkheid ontstaan om deze financiering anders
te regelen. Hierdoor ontstaat een
gunstiger fiscale situatie voor de
sportvereniging. De aflossingsperiode kan nu met twintig jaar teruggebracht worden (was veertig jaar).
Hockeyclub Qui Vive
De hockeyclub Qui Vive heeft de
gemeente verzocht om financiële
steun. Het gaat hierbij om het oplossen van een liquiditeitstekor-

te aantrekkingskracht op alle kinderen. Het leek wel alsof het wedstrijdkarakter de ouderen weerhield
om op het bankje plaats te nemen
behalve de paar vaders; die konden
natuurlijk niet onderdoen voor hun
zoons of dochters.
Michiel de Ruyter reikt komende
zaterdag in ieder geval twee taarten uit voor de snelste roeiers; Friso
Kuiper krijgt die voor zijn prestatie op het Amstel Plein en Alex Post
op het Zijdelwaardplein. Zij worden
deze week beiden telefonisch benaderd om hun taart te komen ophalen. Kijk vooral op de website www.
mdr.nu of bel met Bart Bruinestein,
tel. 06 10508384.

ten en de vervanging van de kunstgrasvelden. De financiële problemen van de verenging zijn vooral
toe te schrijven aan de hoge investeringen die de vereniging de laatste jaren heeft gedaan in haar clubaccommodatie en kunstgrasvelden
en de daaraan verbonden financiële lasten.
Na een aantal besprekingen met de
vereniging is geconcludeerd dat de
gemeente maar weinig alternatieven heeft bij deze problematiek. Dit
vanwege de volgende aspecten:
1. Een in feite bloeiende sportvereniging wordt met mogelijke opheffing bedreigd.
2. In relatie met een aantal gegarandeerde geldleningen lijdt de gemeente financiële schade bij een
faillissement van de vereniging.
3. Bij een doorstart na faillissement
is de gemeente nog steeds veel geld
kwijt aan de banken.

Regio - Sinds begin dit jaar is bij
stichting Cardanus Johan Zoutberg als nieuwe directeur aangetreden. Van hem kun je zeggen dat
hij in datgene wat ‘Zorg en Welzijn’
wordt genoemd, van nagenoeg alle
markten thuis is. Johan ziet zichzelf
als ‘people manager’ in de publieke sector. Hij begon zijn loopbaan
als welzijnswerker in de Amsterdamse Bijlmer, had een leidinggevende functie bij de GGD en was directielid van Ziekenhuis De Heel in
Zaanstad. Hij volgde studies aan de
Sociale Academie, een masterstudie als HR Manager in Engeland en
een hogere managementstudie in
de Zorgsector. Kortom, van meet af
aan heeft Johan Zoutberg altijd mét
en vóór mensen gewerkt. De ideale
man dus voor een post bij stichting
Cardanus, een welzijnsorganisatie
met kantoor in Amstelveen, maar
die ook in Uithoorn en Aalsmeer op
een breed sociaal-maatschappelijk
vlak actief is en van zich doet spreken.
Stichting Cardanus exploiteert een
groot aantal wijk- en jongerencentra en peuterspeelzalen in Amstelveen. Daarnaast bieden medewerkers samen met vrijwilligers hun
diensten aan ten behoeve van vrijetijdsbesteding en participatie in
Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer.
Maar er is meer. Op verzoek worden
medewerkers van Cardanus ook gevraagd hun medewerking te verlenen als het gaat om taalonderwijs
en opvoeding, sociale activering en
bij re-integratie. Uitgebreide informatie over de stichtingsactiviteiten
leest u op de website www.cardanus.nl.
Actief burgerschap
“Het begrip ‘welzijn’ staat bij Cardanus hoog in het vaandel. Wij zetten
ons met ruim tweehonderd betrokken medewerkers van de stichting
en vele vrijwilligers in om mensen
zoveel mogelijk aan de samenleving
te laten deelnemen. Dat laatste is
een vorm van ‘welzijn’. En dat moet
je breed zien,” legt Johan uit. “In feite is het de taak van de overheid om
de leefbaarheid en vrijheid van de
inwoners landelijk, maar ook lokaal
te garanderen. Maar dat kan die
overheid nooit waarmaken omdat
het te veelomvattend is. Bovendien
kan je leefbaarheid niet opleggen.
Wat men echter moet entameren en
stimuleren is actief burgerschap van
de inwoners. Van hen moet het uitgaan om er samen wat van te maken. De overheid kan daarin bijdragen door via welzijnsorganisaties dat actieve burgerschap te faciliteren en te ondersteunen. De core
business van Cardanus leunt daar
tegenaan. Maatschappelijke participatie, meedoen aan de samenleving is dat wat we in eerste aanleg uitdragen. Niet meedoen betekent dat veel mensen aan de kant
blijven staan en dat de maatschappij daardoor slechter af is. Als geen
ander weet ik ook wat het betekent
als mensen bijvoorbeeld door ziekte
geen deelname aan de samenleving
hebben. Want ziekte isoleert. Daar
vraag je niet om! Statistieken wijzen
uit dat mensen die er naast staan,
over het algemeen vaker ziek zijn,

korter leven, sneller in de criminele
sfeer terecht komen, zich te buiten
gaan aan kindermishandeling en
dergelijke. Wij willen mensen die er
naast staan uit die negatieve hoek
trekken door hen op welke manier
dan ook te laten deelnemen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten.
Of dat nu is via cursussen, bijeenkomsten of sporten, ze moeten gewoon deelname hebben aan de samenleving. Wij willen hen deelgenoot maken van het stukje welzijn
waar iedereen in onze samenleving
recht op heeft.”
Professionaliseren
Johan Zoutberg ziet het als zijn taak
de activiteiten van stichting Cardanus een professioneel aanzien te
geven. De stichting is de afgelopen
vijf jaar explosief gegroeid vanwege allerlei instellingen die zich bij
Cardanus hebben aangesloten of
met elkaar gefuseerd zijn. Dat vroeg
kortgeleden om een betere indeling
en uitkristallisatie van dat conglomeraat van afdelingen tot een meer
geprofessionaliseerd bedrijf. Dat
bracht ook een andere bestuursvorm met zich mee waarvoor Johan
Zoutberg werd gevraagd dit op zich
te nemen. Een vergaande professionele opzet is nodig wil Cardanus nu
en in de toekomst de gestelde doelen kunnen blijven bereiken. De verschillende afdelingen van de stichting bieden allemaal op zich diverse programma’s aan in wijken en
buurten. Zoals bij het opbouwwerk,
buurtbeheer, jongerenwerk, peuterwerk enzovoort. Om daarin helderheid en zicht te krijgen moet dat onder één noemer naar buiten worden
gebracht. Gestructureerd, maar wel
toegesneden op de buurttypen. In
Amstelveen is dat anders dan in Uithoorn; Aalsmeer weer anders dan
Uithoorn. De vraag rijst daarbij wat
Cardanus in samenwerking met verschillende partners (zie de website)
kan toevoegen aan het begrip ‘actief
burgerschap’, zodat iedereen kan
(blijven) meedoen en wat bovendien
aansluit bij het begrip ‘welzijn’.
Uithoorn
Cardanus doet als welzijnsorganisatie op tal van fronten van zich
spreken. Recentelijk nog bij de actie ‘Uithoorn, mooi opgeruimd’, waar
honderden schoolkinderen van de
locale basisscholen deelnamen aan
een actie om zwerfvuil op te ruimen in de woonwijken en plantsoenen. Cardanus, gemeente en andere verenigingen opereerden daarbij in een samenwerkingsverband.
Opbouwwerkers Frans Huijbregts,
Sietse Bouma en Gerrit de Schiffart
van Cardanus ondersteunden ieder
in hun eigen buurten de actie. Gerrit de Schiffart is een opbouwwerker van het eerste uur in Uithoorn,
waartoe ook een stuk jongerenwerk
behoort. Tot dat laatste behoren bijvoorbeeld het in goede banen leiden van discocentrum The Mix en
ambulant jongerenwerk op straat.
“Het opbouwwerk doen we vanuit
het Buurtnest als centraal punt. Dat
bestaat voor het grootste deel uit
werk dat met de gemeente is afgesproken op het gebeid van buurtbeheer. Uithoorn is daarbij ‘opgedeeld’

in zeven buurten, waarbij we de gezamenlijke activiteiten van gemeente, Cardanus, woningbouwcorporatie en politie zo goed mogelijk op elkaar willen afstemmen,” weet Gerrit
te vertellen. “Dat is niet om controle uit te oefenen, maar om te laten
aansluiten bij datgene wat de burger graag wil. Dus overleg met elkaar in groepen. De bewoners willen meepraten over datgene wat in
en met hun buurt gebeurt of gaat
gebeuren. Als opbouwwerker moet
ik daarvoor een organisatie opzetten waarin bewoners zitting hebben
die kunnen meepraten. Dat werkt
op dit moment tot tevredenheid van
alle partijen.”
Vrijwilligers dependance
Gerrit is tien jaar geleden begonnen
met zijn werk in twee buurten van
Uithoorn, toen nog vanuit Stichting
De Visser. In de loop der jaren hebben andere buurten zich erbij aangesloten. Ook De Kwakel heeft nu
profijt van de activiteiten van Cardanus. Het blijkt op veel fronten een
voortschrijdend proces te zijn dat
een positieve uitstraling op de bewoners heeft. Het uiteindelijke doel
is de leefbaarheid en de samenhang
van de inwoners onderling te bevorderen. Gerrit de Schiffart besteedt
een groot deel van zijn tijd aan het
werken in de buurten Oude Dorp
en Thamerdal. “We zijn nu ook bezig met het opzetten van een dependance dat als een vrijwilligerscentrale moet gaan dienen. De bedoeling is dat op ons verzoek zich daar
mensen aanmelden die zich op vrijwillige basis voor hun ‘medelanders’
willen inzetten. Dat kan op tal van
terreinen, van sociaal-maatschappelijk tot technisch. Het hoeven niet
alleen gepensioneerden, vutters of
wao-ers te zijn of mensen zonder
baan. Natuurlijk zien wij hen graag
komen als vrijwilligers, maar ook zij
die nog in het werkzame leven actief zijn, heten wij van harte welkom.
Juist die mensen, want die kunnen
vanuit hun vakgebied bijzondere taken verrichten op terrein van ITC,
constructiewerk,
elektrotechniek,
tuinaanleg en –onderhoud, mediation, maatschappelijk werk, bouwvak
en noem maar op. In bepaalde gevallen moet je soms op zo iemand
een beroep kunnen doen. Daarnaast
hebben wij met Rob Brink, sportmedewerker bij de gemeente Uithoorn,
een afspraak gemaakt voor de opzet van sport- en spelactiviteiten op
straat voor de jeugd. Voornamelijk
bedoeld voor kinderen die om welke reden dan ook geen lid kunnen
zijn van een sportvereniging of geld
hebben voor de sportschool.
Als je die een zinvolle bezigheid
kunt geven of kan laten sporten
voorkom je dat het ‘hangjongeren’
worden. Ook hier weer is meedoen
aan de samenleving een must. Mede om die reden organiseert Cardanus regelmatig allerlei activiteiten
voor mannen en vrouwen, jongens
en meisjes. Kijk maar op de website.
Want meedoen geeft een gevoel van
welzijn waardoor negatieve factoren
nauwelijks of geen kans krijgen de
kop op te steken. Dáár gaan we voor
met elkaar.” Aldus Gerrit.

De stand van zaken bleek zodanig
dat gepast moest worden gehandeld om nadelige gevolgen voor Qui
Vive of de gemeente te voorkomen.
De daarbij gezochte oplossing past
binnen de kaders die in de sportnota zijn geformuleerd. Het college
zal de gemeenteraad binnenkort via
een raadsvoorstel informeren en de
raad verzoeken de financiële middelen beschikbaar te stellen.

Schoolvoetbaltoernooi in
Uithoorn
Uithoorn - Het was weer zover. Het
schoolvoetbaltoernooi 2009. De basisscholen van Uithoorn speelden
tegen elkaar. Men is apetrots op

de jongens van de Dolfijn. Met hun
nieuwe sportkleding hebben ze zich
van hun beste kant laten zien, want
ze hebben het tot de halve finale

gehaald. Ze hebben dapper gestreden en als een echt team gespeeld.
Jammer: niet door naar de finale op
4 april, maar toch... super gespeeld.

Johan Zoutberg (li.) en Gerrit de Schiffart zetten zich samen met hun collega’s van stichting Cardanus in voor een stuk
welzijn in de samenleving

Fietsen gestolen PoelwegZijdelweg
Uithoorn - Bij bushaltes aan de
Poelweg en de Zijdelweg zijn maandagmiddag 23 maart twee fietsen
gestolen.
De fietsen stonden wel afgesloten.
Het is misschien opgevallen dat de
sloten verbroken of dat iemand ze

in een bestelbus op auto met aanhangwagen laadde.
Omdat de nummers van de fietsen
bekend zijn is de kans op opsporing
veel groter. De framenummers komen in de politiecomputer te staan.
Politiemensen controleren veelvul-

dig de framenummers van fietsen.
Schrijf het framenummer op en bewaar het in uw administratie.
Als u uw fiets bij een halte achterlaat, maak hem dan ook vast aan
een fietsenrek met een ander slot.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 1 april 2009

Spetterende finale
25e VLC Talenten jacht

Vrijdagavond elf uur. De spanning
was om te snijden.
Alle optredens waren achter de
rug. Het niveau was nog nooit zo
hoog geweest.
Terwijl de jury zich beraadde waren er gastoptredens van dansschool Nicole, Margot Blans (winnares in de Pepsihal vijf laar geleden) en Niels van de Berg. Ook
de schoolleiding verraste het publiek met een onaangekondigd
optreden. Zij bleken onverwachte
talenten in huis te hebben.
Intussen werd de spanning steeds
groter. Na het laatste optreden
namen de presentatoren Dominique Engers en Ralf Grevelink het
woord. De grote envelop met de
uitslag van de jury werd opengescheurd. Wie zou een van de vijf
prijzen in de wacht slepen?.
Allereerst de aanmoedingsprijs.
Die ging naar twee zeer getalenteerde brugklassers: Kevin van
Vliet (bariton) en Karel Bakkeren
(vleugel)
De prijs voor de meest originele
act ging naar de Mario Brothers
met hun act geïnspireerd op een
computerspel “Game over 2,5 10
2/3.
De derde prijs was voor Angelica
van Laar en Hannah Pauw met “If
that what it takes”.
De tweede prijs was voor Marijn
van der Meij, Dave van Wees, Miguel Tillart, Yalinc Okyay en Pieter Hoogerwerf met het nummer
“Pizzaslicer decapitation-comfotably numb”
Eindelijk was dan nu het moment aangebroken dat de winnaar van de VLC Talentenjacht
2009 bekend zou worden gemaakt. Even was het doodstil,
maar toen, na een lichte aarze-

ling, kwam het hoge woord eruit:
“En de winnaar van de 25e VLC
trofee is: het nummer “Meaning”
door Buiske Boone (zang), Remco
de Jonge(gitaar) en Lisa van der
Plas(piano). Applaus, een oorverdovend gejuich en zielsgelukkige
winnaars die elkaar in de armen
vielen.
Daarna mochten de winnaars nog
een keer hun nummer ten gehore
brengen, waarna geheel onverwacht ook nog de heer Ruud van
der Vliet, directeur van de Rabobank Mijdrecht, de winnaars uitnodigde deel te nemen aan de finale van het Rabo Talentenpodium tijdens het AJOC festival op 1
juni. Hoofdprijs: een reischeque
van 2000 euro.
Als afsluiting van dit geweldige
feest bedankte rector Karin van
Oort alle medewerkers en met name de jury, de technici (bijna allemaal leerlingen van de school!)
en de organisatatoren .
Een staande ovatie viel docent
Remco Tieman ten deel, die als
coördinator een jaar lang met
de voorbereidingen is bezig geweest.
En toen was het weer tijd om
richting Der Ronde Venen te keren. De deelnemers waren voldaan na deze fantastische ervaring om in zo´n professionele setting , voor zo´n groot publiek te
mogen optreden. Alle zenuwen
van de avond waren weer vergeten en er viel heel wat na te praten.
En docenten en alle fans: trots op
het talent dat hun Veenlanden
College in huis blijkt te hebben.
Het motto van de school “het VLC
daagt je uit” is zeker geen loze
kreet.
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Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 24 maart werd
de tweede zitting van de vierde
competitie gepseeld.
In de “A”-lijn, met dertien paren,
werden eerste Trudy van den Assem
en Refina Troost met 58.33%. Tweede het paar Ina Melkman en Jetty Weening met 55.83%. Als derde
plaatsten zich Froukje Kraaij en Anneke van der Zeeuw met 55.42%.
In de “B”-lijn, met eveneens dertien
paren, werden Alice Oostendorp en
Ted Brand eerste met 67.08%! Dames wie evenaart jullie nog met deze score? Mogelijk Ploon Roelofsma en Marja Slinger die zich, met
een score van 66.25%, als tweede plaatsten.Pas dus op uw tellen.
Het combipaar An van Schaick/Tini
Geling scoorden trouwens ook niet
slecht: 63.75% en werden derde.
Alweer die hoge scores, waar gaat
Qui Vive Jongens B1 is klaar voor zijn eerste interland op 6 april

Engelse tegenstanders
voor twee jongensteams
van Qui Vive
De Kwakel – Op maandag 6 april
krijgt hockeyclub Qui Vive twee jongensteams van het Bishops Stortford College uit Hertfordshire op bezoek. Jongens B1 en jongens C1, uit-

komend in sterke Inter District Competitie en Topklasse mogen zich met
de Engelse hockeyers meten.
Anders dan in Nederland wordt
de hockeysport evenals de meeste

sporten in Engeland voornamelijk in
schoolverband gespeeld. Daarbij is
Bishops Stortford College een van
de topscholen, die zeer veel talent
ontwikkelt. De jongens worden ge-

Open dag Qui Vive hockey
op 5 april

Qui Vive Dames 1 blijft
koploper
De Kwakel -Qui Vive Dames 1
speelde afgelopen zondag thuis tegen VVV, de nr.10 uit de competitie. Na vorige week gelijk gespeeld
te hebben, hadden de dames deze
week iets goed te maken.
Na een lange voorbespreking met
veel tactische aanwijzingen waren
de dames gebrand deze wedstrijd
naar hun hand te zetten.
Vanaf de eerste minuten was Qui
Vive fel begonnen en hadden zij al
snel de eerste strafcorner te pakken.
VVV zette niet veel druk waardoor
Qui Vive de kans kreeg om het spel

te maken. In de 22e minuut scoorde Qui Vive ui de derde strafcorner,
rechtstreeks geschoten door Sacha
Bal in de rechterhoek. (1-0) Met deze stand ging Qui Vive de rust in.
De coach, Etienne Spee, was redelijk tevreden over de 1e helft en benadrukte dat ons combinatiespel
winst zou opleveren.
In de 2e helft begon VVV meer druk
te geven, waardoor zij meer kansen
creëerden. In de 41e minuut kregen zij een strafcorner mee. Via een
rechtstreeks schot belandde de bal
door de benen van de keeper van

Wie trekt aan het langste
eind bij BVU?
De Kwakel - Met nog één zitting
te gaan komt het er voor het viertal Lang-Ten Brink op aan het hoofd
koel te houden.
Er moet met een totaal van 166 een
voorsprong van 8 imp. verdedigd
worden op de nummers twee Limburg- Wagenvoort en bij een te behalen score verschil tussen 0 en
25 is dus nog niets zeker. Een historisch overzicht van de koplopers
toont echter aan dat hun laagste
score van de tot nog toe gespeelde negen partijen 15 is geweest,
slechts bij een parallelle topprestatie
van de achtervolgers van 25 zou het
nog mis kunnen gaan. De koppels
Pronk-Stolwijk (153), Spook-Heimeriks (150) en Baars-Van Maarseveen

(149) lijken toch te ver uit de buurt
om nog een bedreiging te vormen.
Onderaan maakten GoedemoedSmit 8 imp. goed op Verberkmoesvan den Berg met de score in een
rechtstreek duel van 19-11 voor
eerst genoemden. Hun achterstand
van 23 imp. is echter bijna zeker te
groot om de rode lantaarn over te
dragen, ook omdat laatst genoemden in de tweede helft van de confrontatie zich keurig herpakten en
een desastreus begin met goed geboden en uitgespeelde spellen toch
nog ombogen naar een draaglijker
eindstand.
Bij de alternatieve parencompetitie stuntten Gerda & Joop van Duren weer eens met een eerste plaats

Qui Vive in het doel (1-1). Ondanks
deze stand bleef Qui Vive rust houden en combinaties zoeken.
Vrij snel volgde de 2-1 uit een rechtstreeks schot van Sacha Bal. Twee
minuten later kwam Charlotte Vega aan de rechterkant op snelheid
de circkel binnen en creëerde een
kans die door Emma Douque in het
doel werd gelegd, de 3-1. Ondanks
goed spel van Qui Vive kreeg VVV
een vrije slag buiten de circkel die
mooi werd ingetipt, 3-2.
Qui Vive bleef kansen houden maar
benutte deze niet. In de 60e minuut
slaagde Sacha Bal voor de derde
keer, via een strafcorner, de bal tussen de palen. (4-2) Met nog 10 mivan 64,17%. Gelukkig voor de anderen gaan ze nogal vaak met vakantie, zodat ze wegens te veel absentie nogal eens, reglementair, gekort
worden!
Tini & Johan Lotgerink hebben na
een mindere periode nu duidelijk het licht gezien met alweer een
zestiger met 60,83% en een tweede plaats.
Tiny & Bram van Klaveren volgden goed met 59,17% en ook Hetty Houtman & Jos van Leeuwen en
Corry Frank & Cees Harte deden het
prima met 55 en 54,58%.
Onderaan haalden Greet van Beek
& Ploon Roelofsma nu eens de zeperd van de avond door zelfs de
30% niet te halen. Voorjaarsmoeiheid? we zien ze ook wel eens op
de eerste plaats, dus structureel lijkt
het niet.

traind door de huidige trainer van
het Engelse U16 team Charlie Bannister, vorig jaar zelfs Bondscoach
van het nationale team.
Het publiek kan daarom maandagavond twee bijzonder spannende wedstrijden tegemoet zien met
hoogstaand hockey.
De vriendschappelijke wedstrijden
beginnen om 18.30 uur op het mooie
complex aan de Noorddammerweg,
hoek Vuurlijn. Mogelijk kan Qui Vive
profijt trekken uit het voordeel van
het spelen op een waterveld, waar
de Engelsen gewend zijn aan zandingestrooid kunstgras.

Uithoorn - Zondagmorgen 5 april
a.s. organiseert hockeyvereniging
Qui Vive weer een open dag (ochtend) op haar eigen velden. De
open dag is vooral gericht op jongeren in de leeftijd van 6 tot 10 jaar die
geïnteresseerd zijn in de hockeysport. Tijdens deze ochtend kunnen
zij deelnemen aan een instuiftraining om zo op een actieve manier
kennis te maken met de sport en de
club Qui Vive.
Inschrijving voor deze training kan
van 10.00uur tot 10.15uur (dus kom
op tijd !).
De training start om 10.15uur en zal
ongeveer een uur duren.
Deelname is gratis en er zijn hockeysticks aanwezig. Zorg zelf voor
sportkleding en sportschoenen en
hopelijk ook een bitje en scheenbeschermers. Na afloop van de training is er uiteraard voldoende tijd
voor het stellen van vragen en aanmelden voor het hockeyseizoen
2009/2010. Tijdens de open dag zal
ook de Uithoornse Kinderopvang
aanwezig zijn met informatie over
de sportieve buitenschoolse opvang
die met ingang van mei dit jaar zal
starten in het clubhuis van Qui Vive.
Kortom het belooft weer een gezellige, leerzame ochtend te worden.
Wij hopen dat zondag a.s. vele belangstellenden en nieuwe jeugdleden onze velden aan de Noorddammerweg 2 in De Kwakel zullen bezoeken.
nuten te spelen liet Qui Vive de bal
rustig rond gaan en zo de wedstrijd
in eigen hand te houden.
Met deze 3 punten op zak blijft Qui
Vive dames 1 met een punt voor
1e, in 1e klasse B. De aankomende
7 wedstrijden zullen dan ook weer
even belangrijk zijn als deze winstpartij.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Bridgevereniging
De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond 25
maart j.l. speelde de bridgevereniging De Legmeer haar derde zitting van de vierde parencompetitie.
In de A lijn waren 14 paren. Als eerste eindige Frans Kaandorp en Gerda Schavemaker met 60,69%, als
tweede Anneke van der Zeeuw en
Jaap Kenter met 58,44% en als derde Ben ten Brink en Jan Bronkhorst
met 57,01%.
In de B lijn waren 16 paren. Als eerste eindigde Marijke en Ger van
Praag met 61,90% als tweede Tini
van Drunen en Wouda Roos met
58,93% en als derde Huub en Marianne Kamp met 55,65%. In de C Lijn
waren 10 paren met groot verschil
werden Anneke en Co de Weerdt
eerste met maar liefst 66,15% als
tweede Rie Sudmeijer en Evert Wevers met 56,25% en een gedeelde
derde plaats was weggelegd voor
Map Kleingeld en Mieke Peeters en
Elly Belderink en Ria van Geelkereken met 54,17%.

dit heen? Overige paren: laat u niet
ontmoedigen hoor!
Dan nu de competitie. In de A staan
Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar als eerste, maar let op dames:
Tini Geling en Paula Kniep (deze
keer met hulp van An van Schaick)
komen eraan zij staan tweede. Ank
Reems en An Heimeriks blijken,
weer samen, een gouden paar: zij
staan derde.
In de B staan Alice Oostendorp en
Ted Brand aan kop, zij hebben Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot naar de tweede plaats verdreven. Ploon Roelofsma en Marja Slinger staan “derds” in de competitie.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij Alice Oostendorp (nieuwe
leden zijn van harte welkom), telefoonnummer 0297-540183.

Alecto houdt Qui Vive B1
op 2-2
Uithoorn - In een zinderende hockeywedstrijd tussen de jongens van
Alecto B1 uit Leiderdorp en Qui Vive B1 moesten beide teams uiteindelijk genoegen nemen met 1 wedstrijdpunt: Alecto had diverse keren
het geluk aan zijn zijde: een ten onrechte afgekeurde goal van Qui Viver Wouter Haremaker en enkele schoten van onder meer Casper
Wilmink en Tom Günther, die net
voorlangs of over gingen. Teleurstelling overheerste bij het Qui Vive team na afloop, maar ook in deze
wedstrijd hebben de Dutch Flower
Group-boys uit Uithoorn laten zien
dat ze een geduchte tegenstander
zijn met mooi collectief en goed georganiseerd hockey.
Alecto opende binnen 1 minuut met
een snelle treffer, na een fout in de
Qui Vive defensie. Vijf minuten later
werd Qui Vive door het zwak fluitende arbitersduo een loepzuiver doelpunt van Wouter Haremaker onthouden, omdat de bal van buiten de
cirkel zou zijn geschoten.
Ondanks deze tegenslag bleef Qui
Vive goed hockeyen en azen op de
gelijkmaker.
Het was Casper Wilmink die na 15
minuten vanaf de 23 meter de verdediging van Alecto omspeelde en
met een hard schot de plank wist te
raken.
Het spel golfde heen en weer, met
mooie snelle combinaties aan beide
kanten. Qui Vive creëerde meerdere
kansen, maar wist niet tot scoren te
komen. Alecto bleef zeer gevaarlijk
uitvallen, maar de Qui Vive verdediging, met name Marc van Zijveren,
Jasper van Hijfte, Alwin Kleine en
Casper Slot, hield gelukkig stand.
Vlak voor rust waren er nog twee
opgelegde kansen voor Qui Vive,
maar doelpunten bleven uit.

17e minuut bracht Casper Wilmink,
na een slim uitgespeelde combinatie, Qui Vive weer op voorprong.
Alecto forceerde enkele strafcorners, maar keeper Mats Kaas was
alert en wist het doel diverse keren schoon te houden. Tot de 30ste
minuut: een onterecht toegekende
strafcorner werd door Alecto, in een
overigens zeer fraaie variant, afgerond met een doelpunt. In de slotfase had Tom Günther nog een kans
om de wedstrijd in het voordeel van
het getergde Qui Vive te beslissen,
maar zijn push ging helaas over. De
eindstand van deze aantrekkelijke maar beladen wedstrijd bleef 22. Aanstaande zaterdag ontvangen
de Qui Vive boys om 13 uur op het
hockeycomplex aan de Noorddammerweg het team van Reigers B1 uit
Hoofddorp.
Maandagavond 6 april volgt om
18.30 uur de internationale krachtmeting tegen het sterke U18 team
van Bishops Stortford College uit
het Engelse Hertfordshire.

Pech in afronding
Ook in de tweede helft creëerde
Qui Vive kansen, maar had daarbij weer pech in de afronding. In de

Geen messen op tafel bij
Bridgevereniging De Kwakel
De Kwakel - Ondanks de oplopende spanning in de strijd tegen degradatie en om promotie kan eenieder na afloop van de speelavond
zonder ernstige verwondingen huiswaarts keren, of het moeten mentale deuken zijn die men heeft opgelopen door een of meerdere kontrakten als de bekende kip zonder kop
af te spelen en zo een desastreuze score te noteren. Dat soort verwondingen geneest meestal echter
zeer snel.
Jan Heijlman en Margo Zuidema
liepen deze avond in de A lijn zeker
geen mentale schade op. Integendeel, want met een score van maar
liefst 68,75% lieten zij vrijwel de hele concurrentie naar adem happend
ver achter zich.
Let wel, vrijwel de hele concurrentie,
want Dick Elenbaas en Andre Verhoef bleven met 64,24% nog redelijk
in de buurt, daarbij wel in het zadel
geholpen door Andre’s voormalige
partner (en nog altijd broer) Jaap,
die hen op de 2 allereerste spellen
aan 2 onverwoestbare tops hielp (dit
tot zijn en Anneke’s eigen verdriet,
dat moet er wel bij gezegd worden).
Geke en Jaap Ludwig waren deze
avond met 58% 3e en Loes en Ria
werden met bijna 40% 14e.
Dick en Andre hebben inmiddels de
1e plaats in de totaalstand weer ingenomen, maar zijn nog lang niet
zeker van de titel.
Onderin is er weinig veranderd, dus
zo’n 7 paren moeten nog flink hun
best gaan doen de komende 2 weken.
In de B lijn waren Piet vd Poel en
Gerard de Kuyer ongenaakbaar. Zij
werden met 65,63% 1e en daardoor staan zij ook in de totaalstand

bovenaan. Promotie kan hen bijna niet meer ontgaan. Huub Kamp
had Adrie Voorn als invaller aangetrokken en was na afloop dik tevreden met zijn score van 61,46%, goed
voor de 2e plaats deze avond en
de 3e plaats in de totaalstand. Jose Moller en Yvonne Koestal deden
goed mee met 59%, waarmee zij 3e
werden, maar Trudy en Huub lieten
het deze week lelijk afweten.
In de totaalstand valt een gat na de
8e plaats, zodat de eerste 8 nog uitzicht hebben op het verlaten van de
B lijn door de voordeur en de laatste 8 ernstig rekening moeten houden met een afscheid via de achteruitgang.
C lijn
In de C lijn lijken de krachtsverschillen steeds kleiner te worden. Het
verschil deze avond tussen de nummer 1 en de nummer 14 was namelijk slecht 17%, waar dit in de andere lijnen rond de 30% lag.
Gelegenheidsduo Janny Snabel en
Joop den Blanken liet zien dat gezond bridgeverstand het soms kan
winnen van doorgewinterde vaste
paren, want zij gaven het hele veld
het nakijken met ruim 59%. Addie de Zwart en Hettie Kesting lieten met een 2e plaats (55,9%) zien
dat hun koppositie in de totaalstand
geen toeval is.
Er was voorts een gedeelde 3e/4e
plaats voor de Kwakelse paren Joop
de Jong-May Verhoef en Corrie Bartels-Ruud Doeswijk met 54,5%.
In deze lijn lijken met toch nog 2
avonden te gaan de 4 promotieplekken nu al bijna vergeven, maar het is
toch nog te vroeg om al rustig achterover te leunen.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! boomfeestdag
“Boomplantdag”! Wat is
dat ook weer? Die dag
bestaat niet meer. “Weer
15 bomen in Mijdrecht
gekapt.” (Het dorp wordt
steeds kaler, de agressie neemt toe). Dat was de
dag dat kinderen uit onze dorpen uitgenodigd
werden om bomen te planten. Op die dag werd
de kinderen geleerd wat de waarde van bomen in
de leefomgeving is. Dat is de dag dat je hoort dat
er weer 15 of 20 bomen in onze woonomgeving
worden geplant. Ja! Ja! Het is nu “boomfeestdag”
geworden. Boomfeestdag? “Weer 15 volwassen
bomen gekapt in Mijdrecht.” Ja! Ja! Boomfeestdag”? Onze gemeente doet niet meer aan planten als een feest waar de jeugd bij betrokken is.
Het is ook logisch dat ze de dag geen boomplantdag meer noemen. Het is te moeilijk om plekken
te vinden waar je onder begeleiding van een deskundige van de gemeente, niet de wethouder (die
staat er alleen maar bij om op de foto te komen),
maar ook de onderwijzer(es) hun aandacht weer
eens één dag aan de bomen wijden. Die deskundige ambtenaren van toen werken nu aan afval.
Maken nu misschien wel afvalplannen voor Oe
Oe Oeganda. Ja! Ja! “Weer 15 volwassen bomen
gekapt in Mijdrecht. Het lijkt wel of de mensen er
aan gewend raken dat er zomaar weer een aantal ca 30 jaar oude volwassen bomen omgezaagde wordt. De kettingen draaien en de boren gaan.
Weg boom. Wie maalt erom. Ik. 32 Jaar geleden
is de Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht begonnen met het onderhouden van bomen. Per jaar
werd een paar honderd bomen met enthousiaste mensen behouden voor het nageslacht. Voor
de mensen van nu. Nu nog is de knotgroep actief in de natuur. Ja! Ja! “Er zijn in Mijdrecht weer
15 volwassen bomen gekapt.” Straks worden er
voor economische motieven weer 4 bomen op het
Raadhuisplein, nog niet eens volwassen, omgezaagd. De deskundige ambtenaren met hart voor
de natuur worden afgeserveerd. Het plein dat net

een beetje ons plein gaat worden, omdat er een
combinatie is van bomen, banken en een monument ,gaat alweer op de schop. Ja! Ja! Wie moet
dat betalen? Wie. De marktkramers? Ik denk het
niet. De winkeliers die er baat bij hebben? Ik denk
het niet. Wie dan wel? Wij. Wij moeten weer een
ton betalen. De gemeente praat wel over 67.000
euro, maar daar zitten de ontwerptekeningen en
begeleiding van het werk denk ik niet in. Hé! Dat
is die 100.000,- euro (ton) die wethouder Lambregts weggeven heeft. Ja! Ja! “Er zijn weer 15 bomen gekapt in Mijdrecht. Er volgen er meer. De
afdeling plantsoenen lijkt alleen nog maar te bestaan uit mensen die bomen om laten kappen.
Vooral oude bomen die bescherming bieden, ons
dorp sieren, en de natuur dichtbij brengen. Zelfs
fervente liefhebbers van groen en bomen leggen
in ons dorp helaas het moede hoofd in de schoot.
(God wikt en ons gemeentebestuur beschikt). De
gemeente heeft zichzelf ongeveer 6 jaar geleden een brevet gegeven om alle bomen te kappen als het haar uitkomt (zonder verantwoording
af te leggen). Er bestaan alleen nog maar drogredenen. Een inwoner klaagt. Wil de bomen weg
hebben en gaat na een gesprek met de ambtenaar handtekeningen ophalen. Dat komt goed uit!
Argument. De bomen moeten weg. Ja! Ja! Minder bomen. Minder onderhoud. Minder ambtenaren. Minder deskundigheid. Ja! Ja! Wij hebben
geluk dat Loenen en Breukelen erbij komen. Daar
staan nog veel meer bomen waar de houtkachels
op kunnen draaien. Wie, oh wie, neemt het nu
eens op voor het groen in onze gemeente. Ja! Ja!
Niemand? “Het is toch zinloos”, zegt men. “Het is
vechten tegen de bierkaai.” Maar toch. Het aantal
kraaien in ons dorp neemt toe. Het aantal kleine
vogeltjes neemt zienderogen af. De agressiviteit
neemt toe. Ja! Ja! Boomfeestdag. Er zijn weer 15
bomen in Mijdrecht gekapt. Bomen hebben geen
waarde in onze dorpen.
John B. Grootegoed

Het is schandalig!
Veel Vinkeveners waren al zeer blij dat er eindelijk na jaren een A.H. winkel bij zou gaan komen en vooral de senioren in het oude dorp waren verheugd, eindelijk een winkel dichterbij! en
ook nog een leuke broodjeszaak. Niet meer langs
die ‘drukke kruisingen waar de winkeliersvereniging het over had in haar vorige schrijven, niet iedere keer de polder in en uit, maar weer gewoon
‘ouderwets’ boodschapjes in het oude dorp doen
MAAR NEE! De Winkeliers Vereniging Zuiderwaard wil het tegenhouden omdat men bang is
dat zij stevige concurrentie krijgt, maar wat is daar
nu toch mis mee? Natuurlijk zegt de heer Smit
dat het om een andere reden gaat, jaja?... maar
we weten ondertussen wel beter, want al eerder stond er een artikel van de Super in de krant
waarin men diverse vreemde redenen aangaf om
tegen een A.H te stemmen. Nu heeft Super de
Boer al jaren een monopolie in Vinkeveen en moeten mensen uit Vinkeveen genoegen nemen met
deze ene supermarkt en zijn prijzen. Beste Raad,
dit kan toch zomaar niet weer gebeuren dat deze
winkel van Albert Heijn er niet gaat komen. Nadat
Theo Koeleman naar Mijdrecht moest vertrekken
omdat hij gewoon geen kans heeft gekregen, en
met hem nog andere, zoals bijvoorbeeld de fietsenmaker, het pannekoekenhuis, etc… kan het
toch niet waar zijn dat ook dit geen doorgang zal
vinden! Het is voor Mijdrecht wel weer plezierig
om er een prachtige zaak als Koeleman bij te hebben maar Vinkeveen trekt weer! aan het kortste

eind. Mijdrecht heeft al diverse supermarkten en
andere winkels…en Vinkeveen? Daar blijft weinig
anders over dan verpaupering en leegstand. Hoe
is het toch mogelijk dat dit allemaal zo bekonkeld
wordt? Wie krijgen het toch steeds voor elkaar dat
het zo’n achterkamertjespolitieke situatie wordt?
Kunnen we nu niet eens gewoon ondernemende mensen iets gunnen? Leren we nu helemaal
niets van deze crisistijden? Door deze onderneming kunnen mensen een baan krijgen en andere mensen wat makkelijker en misschien goedkoper hun boodschappen doen, een win-win situatie
dus! Het wordt toch eens hoog tijd dat er in Vinkeveen eens wat goeds wordt gerealiseerd en hier is
onze Raad verantwoordelijk voor, dus handen uit
de mouwen en regel eindelijk eens iets voor het
dorp Vinkeveen en zijn bewoners.
Misschien moet ik de Super (of eigenlijk het gehele WC Zuiderwaard) maar eens een tijdje boycotten…… en dan maar naar Wilnis of Mijdrecht
gaan voor de inkopen. Want ik vind dit een schandalige actie naar de Vinkeveners, het toekomstige
personeel en de klanten van Albert Heijn in Vinkeveen! Dat mag best gezegd worden!
Kom op, Vinkeveners! Laat eens van je horen! Doe
iets, schrijf, bel, fax, mail, protesteer of reageer…
in de Meerbode bijvoorbeeld... laat je horen...
doe eens iets!
Cor Mastwijk
Vinkeveen

Mirande toont nieuwste
lingerie en badkleding
Uithoorn - Zaterdag 28 maart hield
Mirande Lingerie aan De Schans 1,
recht tegenover de ingang van Winkelcentrum Amstel Plein, weer haar
traditionele voorjaarsmodeshow op

het gebied van lingerie, nachtkleding, badmode en corsetterie. In
drie sessies van ongeveer een uur,
om 11.00, 13.00 en 15.00 uur, werd
het nieuwste op dit gebied door vier

mannequins, te weten Babs, Cynthia, Angelique en Deri, geshowd.
Een en ander bijgewoond door talrijke nieuwsgierige klanten, voornamelijk dames. Gewoon gratis en

Honderdvijfenzeventig bomen!
Vreemd genoeg stond niet in de Nieuwe Meerbode,
hét blad van de gemeente De Ronde Venen, maar in
De Ronde Vener, op 4 maart jl. een reactie op de kritiek over de kap van de 228 bomen aan het Proostdijlaantje. Het leek alsof er in allerijl speciaal een prmedewerker door de gemeente was ingeschakeld om
alle bezwaren even goed te praten op een ‘neutrale’
plek. De kop van het artikel “Bomen passen niet bij
‘mooi beeld’” werd geïllustreerd door een vaag plaatje
van een winters beeld van het laantje. De rommel, die
het toont, dode bladeren, stapels grote takken is echter te wijten aan nalatigheid dan wel het zogenaamde groenbeleid van de gemeente. Overal in het laantje liggen sinds vorig jaar stapels afgezaagde takken.
Misschien goed voor kleine dieren, maar het levert inderdaad geen mooi beeld op. Enige tijd geleden moest
je zelfs over en om deze door wind of baldadigheid op
het paadje liggende takken heen lopen. En bovendien
komen er maar heel af en toe gemeentemedewerkers
om de afgevallen of dode bladeren weg te blazen. Om
van het vele zwerfvuil nog maar te zwijgen. En alle andere bomen, die je om je heen met bosjes ziet, verdwijnen.
Te bedenken, dat het heel lang duurt, voordat je als eigenaar van een boom een kapvergunning krijgt, blijft
het te gek voor woorden dat 228 minus 53 (kleine bomen, zie artikel De Ronde Vener) zomaar kunnen worden gekapt. Is er onderzoek gedaan naar de gevol-

gen van bomen aan dijken? En waarom heeft men ze
dan sowieso daar geplaatst? Om ze later weer te kunnen kappen?
Voor hout bestaat een groenlabel (het FSC label voor
duurzaam bosbeheer). Dit betekent dat gegarandeerd
wordt dat voor elke gekapte boom een nieuwe boom
wordt aangeplant. In andere gemeenten is sprake van
substitutiebeleid. Ergens groen weg voor bijvoorbeeld
nieuwbouw, dan ergens anders weer groen creëren!
Horen wij over de opwarming van de aarde, de gevaarlijk toenemende hoeveelheid CO², dan zou je toch
denken dat elke CO² opnemende boom, een plaats op
de ‘beschermde lijst’ verdient.
Met het huidige beleid wonen wij straks niet meer in
het Groene Hart, maar in een stenen hart.
Misschien kan de gemeente een voorbeeld nemen
aan wat er boven de deur bij ‘Siertuin Gooilust’ van de
Vereniging Natuurmonumenten in ’s Graveland staat:
“Wie prijst een man,
Die oude bomen velt,
En in plaats daarvan,
Geen jonge telgen stelt.”
Saskia Rosdorff
Mijdrecht

Beëindiging samenwerking
ChristenUnie/SGP in De Ronde
Venen (reactie Hendrik Palm)
Deze week is een persbericht uitgebracht met de mededeling dat de bestaande samenwerking tussen
ChristenUnie en SGP in De Ronde Venen geen vervolg zal krijgen in de gemeente Vecht en Venen (als
de herindeling doorgaat). Als reden wordt genoemd
“de vrouw op de lijst”.
Dit laatste vind ik geen juiste voorstelling zaken. Graag
wil ik daarom via dit bericht kort verantwoording geven van mijn lezing en stellingname.
Het is helaas algemeen bekend, dat “het vrouwenstandpunt” van de SGP met de nodige gevoeligheden
is omgeven. Daar ligt nog het nodige huiswerk voor
de SGP zelf, wat dat betreft gaat de hand ook zonder
meer in eigen boezem. Maar hier kan ook gemakkelijk een karikatuur van worden gemaakt door anderen,
om zo het eigen straatje schoon te vegen. En dat is nu
ook weer niet de bedoeling.
Over “het vrouwenstandpunt” bestaan verschillende
opvattingen. Niet alleen tussen SGP en ChristenUnie,
maar ook binnen de SGP. Mijn persoonlijke standpunt is, dat SGP en ChristenUnie elkaar zouden moeten respecteren in het opstellen van hun eigen kandidatenlijst. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van iedere partij, daarover beslissen de afzonderlijke ledenvergaderingen van de twee partijen ieder voor zich.
Dat vertrouwen moeten ChristenUnie en SGP over en
weer in elkaar hebben. De samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken over de manier/volgorde waarop je die twee lijsten vervolgens samenvoegt. Het enkele feit van “de vrouw op de lijst” zou geen blokkade
mogen zijn voor samenwerking.
Landelijke SGP-regels bieden hiervoor ook de ruimte. De gezamenlijke kandidatenlijst van ChristenUnie/
SGP voor de komende Europese verkiezingen is hiervan een concreet voorbeeld, daarop staan ook vrouwelijke kandidaten.

Daar zijn allerlei redenen voor aan te voeren. De landelijke profilering van ChristenUnie en SGP is de laatste jaren niet dichter bij elkaar gekomen en landelijk
hameren beide partijen op het grote goed van zelfstandig opereren waar dat mogelijk is. Binnen ChristenUnie valt regelmatig te beluisteren dat samenwerking met de SGP eerder stemmen kost dan oplevert.
Tenslotte kennen we elkaar goed in De Ronde Venen,
maar ligt dat in het grotere verband van Vecht en Venen toch anders. Die onbekendheid en het ontbreken
van samenwerking in Abcoude, Loenen en Breukelen
lijkt ook een reden voor huiver tegen voortzetting van
de samenwerking.
Eind 1989/Begin 1990 heb ik aan de wieg mogen
staan van de samenwerking in De Ronde Venen en
graag had ik me ingezet voor het voortzetten daarvan.
De achterliggende bijna twintig jaar heeft die samenwerking zeer goed gefunctioneerd en was ChristenUnie/SGP juist als combinatie herkenbaar aanwezig
in onze gemeenschap. Bestaansrecht meer dan bewezen. In onze lokale verhoudingen vind ik gescheiden optrekken van ChristenUnie en SGP een zwaktebod als je allebei inhoud wilt geven aan positief christelijke politiek. De realiteit is echter, dat er op dit moment geen basis is om hierin te investeren, dit station lijkt gepasseerd. Dat vind ik erg jammer, maar het
is niet anders.
Het moge echter duidelijk zijn, dat de beëindiging van
de samenwerking niet simpelweg kan worden afgedaan met “de vrouw op de lijst”. In die beeldvorming
herken ik mij niet en dat was voor mij aanleiding om u
deze persoonlijke verantwoording te geven.
Wilnis/27 maart 2009,
Hendrik Palm
lid SGP en fractievoorzitter gemeenteraadsfractie
ChristenUnie/SGP

Onze lokale ledenvergadering van de SGP De Ronde Venen heeft al in 2008 nadrukkelijk uitgesproken
de bestaande samenwerking graag te willen voortzetten en daarbij de vrouw op de lijst niet als blokkade te
zien. Dit standpunt is ook doorgegeven aan ChristenUnie De Ronde Venen.
Niettemin heeft de ledenvergadering van ChristenUnie De Ronde Venen zich daarna uitgesproken voor
een zelfstandig optreden na de herindeling, dus geen
gezamenlijke lijst meer met de SGP.

zonder uitnodiging kijken naar wat
er geshowd wordt. Uitstekend verzorgd en gepresenteerd door Mieke
Peeters-van Bunningen zelf die over
een surplus aan vakkennis blijkt te
beschikken. Bij de organisatie van
de modeshows wordt zij bijgestaan
door haar ploeg enthousiaste (deels
parttime) medewerksters. Zoals gebruikelijk was het weer aardig vol
bij Mirande waar het altijd een hele kunst is om de kleding in een beperkte ruimte duidelijk tot uitdrukking te laten komen. De nieuwste collecties voor 2009 zijn inmiddels goeddeels binnen. Die munten uit door frisse kleuren, een romantisch aanzien, soms een exclusieve snit, hoogwaardige kwaliteit,
mooie pasvorm en in een aantal opzichten door een multifunctioneel
gebruik. De afwerking is zoals altijd perfect te noemen bij deze kleding. Die wordt geproduceerd door
fabrikanten van gerenommeerde
merken maar blijft in de meeste gevallen betaalbaar. Badkleding gaat
vaak gepaard met extra aanbiedingen in de vorm van een complete
set, zoals een gratis pareo of jasje.
Nieuw zijn de ‘tan-kini’s’, een bikini
met een wat langer bovenstukje dat
naar wens op verschillende manieren gedragen kan worden. Mirande
Lingerie onderscheidt zich omdat zij
nagenoeg in alle maten kan voorzien, van pakweg een maatje extra
klein tot extra groot.
Speciaalzaak voor
prothesekleding
Mirande Lingerie biedt een om-

vangrijk assortiment lingerie en corsetterie voor dames, herenondergoed en ondergoed voor kinderen,
zowel jongens als meisjes. Tevens
bad- en strandkleding voor deze
doelgroepen alsook nachtkleding in
de breedste zin van het woord.
Als één van de weinige zaken in
de regio heeft men zich bovendien
gespecialiseerd in lingerie en badkleding waaraan een prothese ten
grondslag ligt. Al met al gaat het om
kleding van bekende merken in het
middensegment en de wat hogere prijsklassen. “Geen flodderwerk”,
zoals Mieke terecht opmerkt. “Bovendien hebben wij hier voor de rijpere vrouw een uitzonderlijke keuze

uit de wat grotere maten. Die worden ook geshowd tijdens de modeshows. Verder zijn wij vanaf 1 juni
dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur geopend zonder tussensluiting”, laat
zij en passant nog even weten.
De service die Mirande Lingerie
biedt staat op een hoog peil. Vooraf even bellen (0297-564106) of het
artikel binnen handbereik is, maakt
de beantwoording wel zo gemakkelijk. Bij Mirande hebben klanten
keuze uit een brede collectie lingerie en badkleding; zij worden daarbij
professioneel en met veel vakkennis
in een informele sfeer geholpen. Dat
zijn vaste kenmerken die een positieve indruk achterlaten, evenals de
interessante modeshows!

Afsluiting en omleiding
Noorddammerweg
Uithoorn - In de week van 6
tot en met 10 april aanstaande
zal de Noorddammerweg ten
noorden van de Randweg tussen huisnummers 106 tot en
met 115 worden afgesloten voor
al het verkeer. In deze periode wordt een duikerconstructie
aangelegd. Dit is een betonnen
pijp onder de weg door.
Om deze werkzaamheden aan-

eengesloten en veilig te kunnen
uitvoeren is het nodig om de
Noorddammerweg af te sluiten.
Door middel van borden worden
de omleidingroutes voor het auto- en vrachtverkeer en voor
(brom)fietsers aangegeven.
Voor voetgangers worden bij de
afsluiting aparte voorzieningen
getroffen.
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Dagtocht naar De Breierij
en een wijngaard
De Ronde Venen - De Stichting
‘Paraplu’ organiseert op donderdag
16 april een unieke en zeer interessante dagtocht. Vertrektijd: 09.00
uur.
Een dagtocht die als eerste De Breierij in Beneden Leeuwen (GLD)
aandoet, waar koffie en gebak geserveerd zal worden, maar ook
een zeer interessante excursie zal
plaatsvinden in deze “breifabriek”,
waar niet alleen hedendaagse en
moderne breiwerken gemaakt en te
zien zijn, maar waar ook de historie
van het breien ruim aandacht krijgt.
Het bedrijf ontstond in de jaren 30
van de vorige eeuw als een hobby
en via het breien van schipperstruien die op de Waal verkocht werden
groeide het uit tot een groot en modern bedrijf.
Na afloop van de rondgang door
de fabriek en het museum volgen
nog een modeshow en een mogelijkheid om te “shoppen”. De lunch
wordt gebruikt op het landgoed van
wijngaard “De Kleine Heerlijkheid”
in Horssen (Gld.), gevolgd door een

uitvoerige rondleiding door de wijngaard, waar op deze unieke locatie
alles verteld zal worden over wijnbouw in Nederland. In een fantastische binnenruimte of op het mooie
buitenterras midden tussen de druivenranken kunt u genieten van de
wijnen. Natuurlijk kunt u ook voor
een heerlijke kop koffie met appeltaart kiezen. Dit is een uniek uitstapje op een locatie die u nooit
meer zult vergeten in een ambiance
waar gastvrijheid, sfeer en gezelligheid elkaar vinden.
Na een uitvoerige wijnproeverij kan
in de winkel al de lekkernijen gekocht worden. Via een mooie route wordt huiswaarts gekeerd, zodat men om 17.30 uur weer terug is
in Wilnis op de parkeerplaats bij De
‘Paraplu’. Kosten 41,00 euro.
Voor meer informatie en voor aanmelding kan contact worden opgenomen met Jacqueline Adema, tel.
0297-283908. Via e-mail kan men
terecht op: info@stichtingparaplu.nl
of website www.stichtingparaplu.nl,

Joost Zwagerman in
Vinkeveen
Vinkeveen - Schrijver, columnist
en TV-presentator Joost Zwagerman komt op uitnodiging van Venen
Literair op vrijdag 17 april naar De
Boei aan de Kerklaan 32 voor een
lezing, die om 20.00 uur begint. De
toegangskaarten ad. 7,50 euro zijn
vanaf vrijdag 3 april alleen in voorverkoop te krijgen bij de Openbare
Bibliotheken in De Ronde Venen en
bij boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Read Shop in Vinkeveen.
Joost Zwagerman werd geboren in
1963 te Alkmaar en is een van de
productiefste en veelzijdigste auteurs uit de hedendaagse Nederlandse literatuur. Hij debuteerde in
1986 met de roman “De Houdgreep”.
Op TV presenteerde hij Zomergasten in het seizoen 2003 en 2004.
Momenteel is hij vaak te gast bij De
Wereld Draait Door van Matthijs van
Nieuwkerk. Twintig jaar geleden, in
1989, verscheen “Gimmick”, een roman die zich afspeelt in een milieu
van jonge kunstenaars, die meer interesse hebben voor geld en carrière maken dan voor de creatie van
kunst. Deze maand zal er een speciale jubileumeditie van “Gimmick”
verschijnen, gepaard gaande met

een feest in Paradiso in Amsterdam.
Ook op TV zal aandacht worden besteed aan het feit dat 20 jaar geleden “Gimmick” het licht zag. “Vals
Licht” uit 1992, waarin een student
Nederlands obsessief verliefd wordt
op een raamprostituee, werd genomineerd voor de AKO-literatuurprijs en in 1993 verfilmd door Theo
van Gogh, De essaybundel “Transito” kreeg in 2007 een nominatie. Columns en artikelen werden gebundeld in “Hollands welvaren, Nederland 2004-2008”. Een uiterst succesvolle roman, getiteld “De Buitenvrouw” verscheen in 1994 en beschrijft een buitenechtelijke verhouding van een leraar Nederlands met
een lerares Lichamelijke Opvoeding.
Zwagerman is sinds 2004 Stadsdichter van zijn geboorteplaats Alkmaar en ontving in 2008 de Gouden
Ganzenveer, een prijs voor een persoon of instituut met grote betekenis voor het geschreven of gedrukte
woord in Nederland.
Wie meer wil weten over Venen Literair kan bellen met Anneke van
Gessel, tel. 0297-261382 of met Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.

Oproep aan
lokale artiesten en
gezelschappen voor
straattheaterfestival
De Ronde Venen

Kunst in de Veenhartkerk

Atelier De Kromme Mijdrecht
in Gezondheidscentrum
Mijdrecht - De permanente expositie van leden en cursisten van Atelier De Kromme Mijdrecht in het Gezondheidscentrum aan de Hoofdweg is opnieuw ingericht. Het thema van deze tentoonstelling is ‘Leven’.
In aquarel, acryl en olieverf zijn er
kleurrijke schilderijen vervaardigd
waarop onder meer vogels, zebra’s,
giraffen, tijgers en paarden zijn afgebeeld. Maar ook mensen en plan-

ten blijken diverse kunstenaars te
hebben geïnspireerd. De expositie
is op werkdagen van 9.00 tot 16.00
uur te bezichtigen.
Atelier De Kromme Mijdrecht is een
vereniging voor amateurkunstenaars, dat is gevestigd in het Prinsenhuis in Mijdrecht.
Voor meer informatie over de vereniging en haar activiteiten kunt u
terecht op
www.atelierdekrommemijdrecht.nl.

De Ronde Venen - Wanneer je iemand anders in de ogen kijkt, zie
je wat die ander beweegt. De blik
in iemands ogen kan je blij maken,
verliefd, verdrietig of bang. Ogen laten het innerlijk zien, tonen de emoties. Wat zie jij in de ogen van de ander? Welke emoties roept dat bij jezelf op? En wat doe jij met die emoties van de ander?
Tot en met zondag 19 april is er een
kunstproject in de Veenhartkerk.
Deze keer met schilderijen van Marijke Snoek. Marijke Snoek (1954)
wilde als kind niet anders dan tekenen, tekenen en nog eens tekenen.
Pas later in haar leven is ze er toe
gekomen om de kunstacademie te
gaan volgen. Haar opleiding tot autonoom beeldend kunstenaar heeft
ze in het jaar 2006 afgerond.
De kern van de expositie is een aantal schilderijen uit het project BinnensteBuiten. Dit project van Marijke Snoek bestaat uit twaalf doeken
die in samenhang bekeken moeten
worden. De doeken laten de ogen
zien van personen uit de christelijke
traditie van de passie- en paastijd.

Ieder doek toont een unieke, eigen
emotie van deze personen. “Ik wil
de expressie die uit de ogen van de
passie- en paaspersonen spreekt zo
op het doek presenteren, dat bij de
kijker allerlei emoties in gang worden gezet”, vertelt Marijke Snoek.
“Het oog opent ons menselijk innerlijk. Door de expressie van ons gezicht worden emoties van binnen
naar buiten gebracht. Door de ander zó intens in de ogen te kijken,
kunnen er bij de kijker allerlei emoties worden opgeroepen. De kijker
kan worden geraakt door de ander.
Hij kan ook worden geconfronteerd
met zijn eigen innerlijk en emoties,
met zijn eigen kwetsbaarheid, lijden
of blijdschap.”
De schilderijen zijn tot en met 19
april iedere zondagmorgen rondom
de diensten van de Veenhartkerk te
bekijken. De diensten beginnen om
10.30 uur. Op deze zondagen staat
een van de schilderijen centraal in
de dienst.
Voor meer informatie: zie ook de
website: www.veenhartkerk.nl.

Geen verhuisplannen?

Kom dan naar de
paasshow van STIJL 2000!

Nicko’s, de nieuwe rage!
Mijdrecht - Nickelodeon introduceert samen met Boni supermarkten de Nicko-actie. Vanaf zaterdag
28 maart kunnen kinderen 8 weken
lang Nicko’s sparen. Dit zijn platte ronde schijfjes met afbeeldingen
van de populairste Nickelodeon series, waaronder Avatar, Spongebob
SquarePants en Dora.
Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvangt de klant één Nicko en
bij speciale actieproducten worden
er gratis Nicko’s uitgedeeld. Zaterdag 28 maart is de actie van start
gegaan.
Tevens is er een unieke online Nicko
game ontwikkeld die op www.nickelodeon.nl te vinden is tijdens de

Nicko-actie. Gooi met je spinner zoveel mogelijk Nicko’s omver en behaal een zo hoog mogelijke score!
In totaal komen er 4 levels om in
te spelen online, verspreid over de
Nicko-actie.
De kinderen met de hoogste score
gaan door naar de spannende finale in SuperNick. Hier spelen de jongens tegen de meisjes met extra
grote Nicko’s en een enorme spinner. Vanaf bepaalde punten in de
studio moeten ze proberen om zoveel mogelijk Nicko’s in de sneldraaiende tol te gooien. De winnaar
krijgt voor zijn of haar tribune lekker plakkerige Nickelodeon Slime
cadeau!

De bibliotheek tijdens de
feestdagen in het voorjaar
De Ronde Venen - Tijdens de feestdagen in het voorjaar zijn de vestigingen van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen gesloten op:
- de avond van Goede Vrijdag, 10
april (vrijdagmiddag 10 april is de bibliotheek gewoon geopend tot 17.00
uur).
- tweede paasdag, maandag 13 april

- Koninginnedag, donderdag 30 april
- de avond van dodenherdenking,
maandag 4 mei (maandagmiddag
4 mei is de bibliotheek gewoon geopend tot 17.00 uur).
- Hemelvaartsdag, donderdag 21
mei
- tweede pinksterdag, maandag 1 juni.
Op dinsdag 5 mei zijn de vestigingen als normaal geopend.

Regio - De woningmarkt stagneert
en veel mensen hebben de plannen
om hun huis in de verkoop te zetten
voorlopig in de ijskast gezet. Maar
een goed alternatief is uw woning
aantrekkelijker maken. Nu investeren en uw huis energiezuiniger en
veiliger maken is een heel goede investering. Groter gaan wonen kan
ook door uw bestaande woning uit
te breiden met een dakkapel, aanbouw of serre. Dat voorkomt ook
veel onzekerheid. Waarom wachten op herstel van de woningmarkt?
Dat kan nog even duren, terwijl u
toe bent aan een ruimere of energiezuiniger woning. Het bezoeken
van de Paasshow is een goed moment om in de toekomst te kijken en
uw woonwensen nu al te vervullen.
U staat versteld van de mogelijkheden op het gebied van kunststofkozijnen, dakkapellen, puien, serres,
carports, verandadaken, balkonbeglazing, zonwering, garage- en luxe
binnen en buitendeuren en nog veel
meer onderhoudsvrije producten.
De energiekosten zijn de laatste jaren enorm gestegen, daarom is het
noodzakelijk die kosten met honderden euro’s per jaar naar beneden te brengen. De meeste oudere woningen beschikken namelijk
niet over Hoogrendementsglas. De
huidige kunststofkozijnen zijn niet
meer van hout te onderscheiden en
schilderen behoort voorgoed tot het

verleden. Om de overstap naar een
lagere energierekening aantrekkelijk te maken betaalt STIJL 2000 de
meerprijs van het HR++ glas. Op
deze manier bent u blijvend verzekerd van een sterkverlaagde energienota.
Alle werkzaamheden worden door
eigen montageteams en bouwbedrijf uitgevoerd. Die combinatie
heeft er de afgelopen 15 jaar mede voor gezorgd dat er een tevreden klantenkring is opgebouwd die
voor 50% van de opdrachten zorgt.
De unieke garantie zelfs tot 20 jaar
zorgt voor optimale zekerheid.
Kom kijken!
Overtuig u zelf tijdens de Paasshow
vrijdag 10, zaterdag 11 en maandag
13 april (tweede paasdag) wat stijlvol wonen voor u kan betekenen.
U gaat niet met lege handen naar
huis, u ontvangt gratis ons splinternieuw magazine van ruim 100 pagina’s en een rolmaat van maar liefst 5
meter. STIJL 2000 heeft showrooms
in Nieuwkoop, Energieweg 30;
Hoofddorp Woonboulevard Cruquius achterzijde Mediamarkt (900 m2);
Almere-Stad, Palmpolstraat 62; Leiden, Mary Beystraat 5-9 bij Lammenschansplein (900 m2); Rotterdam, Kiotoweg 70- A13 afslag 11
(900 m2); Utrecht/Nieuwegein, Ravensweide 2a afslag Hornbach direct rechts (900m2).

Rectificatie
De Ronde Venen - Zaterdag 20
juni a.s. staat het dorpscentrum
van Mijdrecht weer op zijn kop
want dan staat De Ronde Venen
in het teken van het 17e straattheaterfestival.
Inmiddels zijn 15 professionele groepen uit Nederland, België, Frankrijk, Verenigde Staten
en Australië gecontracteerd. Het
belooft dit jaar weer een spektakel te worden met bijzondere artiesten die u niet vaak zult tegenkomen op andere festivals.
Zij komen met een bonte mix
van straattheater, prachtige steltentheater, theaterdans, dwaze
straatmuzikanten, poppentheater
en acrobatiek naar Mijdrecht.
Het festival onderscheidt zich ook
door de actieve inbreng van vele
culturele organisaties en artiesten uit De Ronde Venen en omgeving. In 2008 traden maar liefst
18 groepen uit De Ronde Venen

en omgeving op. De festivalorganisatie is voor aankomend festival op zoek naar lokale culturele organisaties en artiesten die in
2009 een optreden willen verzorgen. Wagenspel door toneelgroepen, zang door koren of duo’s,
levende standbeelden, akoestische muziek, sportdemonstraties,
acrobatiek, one-man shows: het
is allemaal mogelijk. Een optreden op het straattheaterfestival is
een stuk promotie voor eigen publiek. De voorwaarden voor deelname zijn: u komt uit De Ronde
Venen of omgeving en u verzorgt
een optreden dat een breed publiek aanspreekt.
Voor aanmelding (uiterlijk 17
april) of meer informatie:
Aldert Kamp, e-mail:
straattheater.kamp@ipact.nl
Tel. 0297–287944 privé, 0152785172, werk.
www.straattheaterdrv.nl

Alleen het smidsvuur van
Catsman gedoofd
Waverveen - Vorige week meldden wij u dat het smidsvuur van Catsman
in Waverveen was gedoofd. Nu zou men kunnen denken dat het bedrijf van
Catsman ook stopt, dat is zeker niet waar. Dat bedrijf is nog springlevend.

Wereldverteldag in
Zorgcentrum Zuiderhof
Vinkeveen - Op 20 maart was het
Wereldverteldag. Deze dag stond
in het teken van verhalen vertellen.
Twee vertelsters van de Vinkeveense vertelkring hebben zich wekenlang voorbereid om deze activiteit
tot een succes te maken.
De bewoners konden zich inleven in
de verhalen die gingen over de appelcaketulband, de regenboog en

de spinnen. De verhalen werden zo
levensecht verteld dat de bewoners
zich volkomen konden inleven in
het verhaal. Genietend van een kopje koffie met een plakje appelcaketulband maakte het voor allen extra feestelijk. Succes aan allen van
de vertelkring.
Zorgcentrum Zuiderhof hoopt jullie
nogmaals te mogen ontvangen.
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Leuke afsluiting van
zaalseizoen voor de E2
van Atlantis

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag is
de E2 van korfbalverenging Atlantis
gaan zwemmen. Nadat zij in de competitie een mooie 2e plaats veroverd
hadden, was het tijd voor een feestje. Samen met alle ouders, broertjes en zusjes en coaches gingen
we zwemmen in het zwembad van
Vinkeveen. De ouders van Jamaico
hadden een spelletjesmiddag georganiseerd dat zich in en om het water plaats vond. Zelfs de allerkleinsten, zonder zwemdiploma, konden
goed meedoen. De onderdelen waren onder andere, van de glijbaan
af, muntje opduiken en matlopen.
Er waren in totaal 8 spelelementen.
Elk team, dat bestond uit een aantal ouders met kinderen, waren zeer
enthousiast over dit goed georganiseerde uitje. Natuurlijk werd er afgesloten met een partijtje waterpolo tussen ouders en kinderen. Een
zeer strenge scheidsrechter hield
dit watergevecht goed in de hand.
Uiteindelijk wonnen de ouders met
2-1. Na nog wat vrij zwemmen gingen we heerlijk patat met limonade eten en drinken. Niet alleen is de
sfeer tussen de kinderen erg goed
maar ook bij de ouders, op de tribune en in het water, fantastisch.
Vanaf deze week gaat het korfbalseizoen weer buiten door. De verwachtingen zijn hoog voor het komende buitenseizoen omdat de E2
bekende teams tegenkomt waarvan gewonnen is in het zaalseizoen.
In ieder geval zal het ook nu weer
niet aan enthousiasme en publiek
ontbreken. Alle ouders willen graag
nogmaals Paul en Colette bedanken voor de leuke middag. En de
coaches Iris, Niels en Wilco succes
wensen met dit geweldige team. De
E2 wordt gesponsord door De Hoop
Interim Management.

Bmx West Competitie -2,
Fietscross in Zoetermeer
Uithoorn - Op zondag 29 maart
2009 is op de fietscrossbaan van
Zoetermeer de 2e BWC gereden.
Vanwege start van de zomertijd was
de nacht een uur korter maar voor
de fietscrossers geen reden om niet
tijdig op de crossbaan te verschijnen, de opkomst was zeer goed.
De dag begon druilerig en koud
maar gelukkig kwam later de zon
door. Voor de strijd in de eigen klasse werden er totaal 212 fietscrossers ingeschreven waarvan 33 cruisers, voor de open (dag)klasse 103
crossers. Van de Uithoornse WTC
waren er 38 deelnemers naar Zoetermeer gekomen om de strijd aan
te gaan. Tijdens het inrijden en de
starthektraining heb ik van menig
jeugdig UWTC crosser gehoord dat
de startheuvel voor het hek toch wel
steil en glad was maar er gebeurde gelukkig geen ongelukken. Om
10.45 uur kon het echte werk beginnen en stonden de eerste crossers aan het starthek. Race 1 t/m
6 de cruisers, race 7 t/m 35 de eigen klasse en race 36 t/m 53 de
open klasse. De fietscrossers gingen er de hele dag hard tegenaan
om in de manches zoveel mogelijk
punten te halen. De baanspeakers
Willem en Olaf hadden er zin en er
werd vanuit de uitkijktoren van elke race enthousiast verslag gedaan.
Tijdens het speakeren ontdekte Willem onder het publiek zijn kleinzoon
en melde verheugd en trots dat Pieterse junior over 5 jaar waarschijnlijk wel aan het starthek zal verschijnen, crossend Nederland is gewaarschuwd.
Na de spannende manches met

Schaatsers VeenLanden
College reden finale
Regio - Drie teams van het VeenLanden College togen naar ijsbaan
Kardinge in Groningen voor de finalewedstrijden Nederlands kampioenschap scholieren ploegenachtervolging. Na een twee uur durende reis kon aan de warming up
worden begonnen en de schaatsen
worden ondergebonden.

mooie 1.51,35, de achtste tijd van
elf deelnemende teams. In de tweede omloop kwam een rijder ten val
waardoor een vergelijkbare tijd uitgesloten was. Met een tijd van 1.58,
39 was het team 8 seconden langzamer dan de eerste omloop die in
1.51,35 werd afgelegd. De eindklassering was een negende plek

De wedstrijden werden gehouden
over twee zogenaamde omlopen,
twee ritten van twee, drie of vier
ronden voor de oudste jeugd, waarna de finale zou worden gehouden.
Als eerste team kwamen de jongste
meisjes in de baan. Het team Esther
van Leeuwen, Coby van Rijt, Lisanne Immerzeel werd aangevuld met
Lisa van Rijn, in de voorronde niet
deelnemend in dit team. De dames
reden 1.20,44 over hun twee ronden, de veertiende tijd van de vijftien deelnemende teams. De dames
reden een tijd naar behoren, het
team draaide lekker
Met 1.21,63 was de tweede omloop
iets langzamer en werd een veertiende plaats in de eindrangschikking bereikt.

Valpartij
De oudste jongens, Mark Op ’t
Land, Viktor Toonen, Ferry Franssen
en Lennart Pieter Rademaker reden
vier ronden. Na de doorkomst na
drie ronden presteerden ze de snelste tussentijd. Het team reed goed
in elkaars slag en met grote snelheid werd aan de laatste 350 meter
begonnen. Omdat de oudste deelnemers echter geen dweilpauze
hadden gehad en het ijs zeer slecht
was geworden reed een deelnemer
in een gleuf en kwam ten val, in die
val werd de vierde rijder meegenomen zodat een mooie finishtijd wel
kon worden vergeten.
Na de pauze reden de oudsten
als eerste, Op een goede ijsvlakte kwamen de mannen tot een tijd
van 2.02,45, de drie na snelste tijd.
Wanneer de ploeg op de been zou
zijn gebleven was een tweede tijd
en tweede plaats op het NK mogelijk geweest. Nu restte slechts een
mooie tweede tijd.

Negende van Nederland
Hierna kwamen de jongste jongens
aan de start. Niels Immerzeel, Andre
Looij, Jonathan Boom en Roel Mouris reden hun drie ronden in een

Bij TV Wilnis heb je de
slag écht zo te pakken!
Koppelklaverjassen en een
marathon bij KnA
Uithoorn - Op vrijdag 10 april is
er weer klaverjassen in het verenigingsgebouw van Muziekvereniging
KnA. Zoals gewoonlijk wordt er weer
in koppels gekaart en volgens het
dubbelkleursysteem. Natuurlijk zijn
er weer leuke prijzen te winnen en
is er ook weer een loterij. Kom dus
naar KnA aan het Legmeerplein in
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur. Kosten 3,- euro p.p.
Tevens kunt u zich opgeven voor de
klaverjasmarathon op 9 mei.
Er wordt dan van 10.00 uur tot 22.00

uur gespeeld en ook hier betreft het
een koppelklaverjastoernooi. Deelname 10,- euro p.p., dit is inclusief
een aantal consumpties.
U kunt zich opgeven bij Hans Kas,
tel. 06-17724798

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

De Ronde Venen - De Paddestoel
2 staat er het beste voor na een volle 9-0 winst op De Merel/Metaal
Mijdrecht 1. Het jonge team van Pim
de Jager was niet te stuiten en met
1 inhaalwedstrijd tegen Dio 2 in het
verschiet is de kans optimaal.
De Vrijheid/Biljartmakers won met
7-2 van De Merel/Metaal Mijdrecht
4. Kopman Bert Loogman was goed
op dreef met een hoogste serie van
31 caramboles en een partij van
slechts 15 beurten. Ook Paul Huzemeier was in slechts 19 beurten uit
tegen Jeroen Vis. Dave Meijer sloot
de rij door in 30 beurten winnend
af te sluiten. Oude rot Gys van der
Vliet wist in 39 lange beurten Bart
Dirks puntloos te houden. Bobs Bar
2 verloor met 4-5 van Cens 1. Anne Beeker was de man van de week
want hij wist procentueel de kortste
partij van en hoogste serie van week
op z,n naam te laten schrijven. Anne was tegen Vincent Roeleveld in
slechts 13 beurten uit en 8 caramboles was Anne genoeg voor 2e titel. De Schans won met 5-4 van De
Merel/Metaal Mijdrecht 3.
Deze
laatste bezet momenteel een mooie
3e plek in de totaalrangschikking.
De Paddestoel 1 won met 5-4 van
De Kromme Mijdrecht 2. Herman
van Yperen wist in de nabeurt z,n
2 te maken caramboles vol te maken goed voor een remise op Carolien van Wijk. De Merel/Metaal
Mijdrecht 2 won met 5-4 van De
Paddestoel 3. Jos van Wijk van Paddestoel was tegen Evert Oudhof in
slechts 21 beurten uit terwijl Evert
op 10 gemaakte carambolletjes
bleef staan. Cens 2 verloor met 45 van De Kuiper/van Wijk 2. Chris
Esser en Edwin de Jong deden het

voor Cens terwijl Jos Lugtigheid en
Martien Heijman het voor De Kuiper deden. Door een beter behaald
totaalresultaat ging het extra punt
naar De Kuiper toe.
De Kromme Mijdrecht 1 won met
7-2 van Stieva Aalsmeer. De Kromme Mijdrecht doet goed mee in de
competitie en had een goeie man
ingezet genaamd Rines Lanooy, deze was goed voor een winst op Wil
Bouweriks in slechts 18 beurtjes.
Dio 2 trof een sterk Bobs Bar 1 en
verloor met 4-5. Richard van Kolck
was in slechts 21 beurten uit. Daniel de Bruin won in 26 beurten.
Hennie van ’t Hul en Ton Brantsema hielden de punten van Dio thuis.
Bobs Bar 1 snoepte het extra punt
vanwege een beter teamresultaat
van Dio af.

Korfbalvereniging Atlantis
bestaat 40 jaar!

veel inhaalmanoeuvres en sprongen volgde de herkansingen, kwarten halve finales om zich te plaatsen voor de felbegeerde eindfinaleplaatsen.
Finale
De volgende uitslagen zijn behaald
in de eigen klasse:
A-finale:
Jochem v/d Wijngaard 1e, Melvin
van der Meer 3e, Donne van Spankeren 3e, Jeroen Noordergraaf 4e,
Izar van Vliet 6e, Maarten v/d Mast
2e, Moreno Blom 7e, Bart van Bemmelen 2e, Wesly ter Haar 7e, Mitchell Vink 6e, Jurre overwater 8e,
Jaivy Lee Vink 3e , Sam verhulst
4e, Thomas v/d Wijngaard 5e, Bart
de Veer 2e, Roberto Blom 5e, Tom
Brouwer 3e, Wiljan Brouwer 5e, Roan v/d Berge 7e, Mike Veenhof 8e,
Michael Schekkerman 4e, Kevin de
Jong 4e, Wouter Plaisant-v/d Wal
4e, Eelco Schoenmakers 4e, Erik
Schoenmakers 5e.
B-finale:
Joey Nap 1e, Scott Zethof 1e, Dane
Caldenhove 4e, Arjan van Bodegraven 2e, Lars Wiebes 6e, Danny de
Jong 4e, Sven wiebes 4e, Arno van
Vliet 5e,Peter Wiebes 2e, Gerard de
Veer 3e.
In de open klasse kwamen op het
podium:
Tom Brouwer 1e, Bart van Bemmelen, Bart de Veer en Michael Schekkerman 2e,
Roberto Blom 3e. Na een spannende wedstrijddag ging iedereen weer
voldaan huiswaarts.
Zondag 19 april wordt de 3e BWC
wedstrijd gereden in Velsen Noord.

Paddestoel 2 staat er
theoretisch het beste voor

Wilnis - Afgelopen zondag 29 maart
vond het Open Openingstoernooi bij
Tennisvereniging Wilnis plaats. Het
toernooi zat net als vorig jaar weer
helemaal vol! De animo was erg
groot. Dit jaar was er voor een iets
andere insteek gekozen dan vorig
jaar. Er was nog steeds ruimte voor
zowel niet-leden als eigen leden. Dit
jaar kregen de niet-leden echter de
kans om buiten de normale wedstrijden de kans om met een heuse clinic mee te doen! De trainer van
TV Wilnis verzorgde de clinic en gaf
in tweemaal drie kwartier les aan de
beginners. Deze beviel hen uitermate goed! Ze kregen hier en daar
tips die ze na de clinic meteen in de
praktijk konden brengen. Zij werden namelijk tussen de eigen leden
van de vereniging ingedeeld om wat
wedstrijdjes te spelen. Een uitste-

kende dag die enkel onderbroken
werd door een korte regenbui. Dit
mocht de pret echter niet drukken!
Alle niet-leden hebben een aanmoedigingsprijs mee naar huis gekregen voor hun “moed” om toch
hun mannetje te staan tussen de eigen leden van TV Wilnis. Ook kreeg
Alex Esser een prijs mee, omdat hij
als enige net geworden senior had
meegedaan. Daarnaast raakte Ineke Hoenselaar tijdens een partij
geblesseerd en kreeg daarom een
troostprijs. Jaap Zwaan en Ans Berkelaar werden nog genoemd vanwege hun sportiviteit en deelname!
Men kan weer terugzien op een
enorm geslaagde dag. Het is maar
weer gebleken dat je bij TV Wilnis
écht de slag zo te pakken hebt!

Mijdrecht - Dit jaar bestaat korfbalvereniging Atlantis 40 jaar. Op
zaterdag 2 mei wordt dit gevierd
met een groots jubileumfeest op het
eigen sportcomplex aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Op 1 mei 1969 werd Korfbalvereniging Atlantis uit Mijdrecht opgericht. Een eerder initiatief onder de
naam DIOD was geen succes wegens gebrek aan belangstelling.
Door de groei die Mijdrecht meemaakte groeide KV Atlantis mee. De
laatste jaren beweegt het aantal leden zich tussen de 250 en 300.
Tot 1983 bestond de accommodatie
van Atlantis slechts uit een houten
keet met een paar kleedkamers en
een stukje gras voor de deur. Als er
getraind moest worden dan moesten zelfs de palen en ballen mee genomen worden naar een stuk gras
ergens achter de voetbalvelden. In
1983 richtte de gemeente het gehele sportpark opnieuw in en kreeg
Atlantis de huidige kantine en velden. In 1999 vond in eigen beheer
een stuk uitbreiding plaats door het
bestaande gebouw zowel boven als
beneden te verlengen. Deze aanbouw hield in dat er een aparte bestuurskamer en een opbergruimte voor korven en ballen beschikbaar kwam. Sinds 2005 heeft Atlantis de beschikking over een kunstgrasveld.
KV Atlantis is een actieve vereniging.

Het Stratenkorfbal- en het Kerstkorfbaltoernooi (competitie voor basisscholen) zijn een jaarlijks terugkerend succes. Verder is er ieder
jaar de stroopwafelactie. Al sinds
jaren gaan vele (jeugd)leden een
week op korfbalkamp in Nederland.
Er worden bijna wekelijks activiteiten georganiseerd voor alle leden in
ieder leeftijdscategorie. KV Atlantis
is trots op haar evenwichtige verdeling van leden op alle niveaus en in
alle leeftijdscategorieën.
Alle leden en oud-leden zijn van
harte uitgenodigd om het 40 jarig
bestaan van Atlantis te vieren. Het
jubileumfeest gaat op zaterdag 2
mei om 13.00 uur van start met ontvangst en welkom. Om 14.00 uur beginnen we met kinder- en jeugdactiviteiten. De jubileumwedstrijd begint om 16.00 uur. De receptie vangt
aan om 19.00 uur en duurt tot 20.30
uur. Aansluitend is er een spetterend feest.
Na veertig jaar is het adressenbestand niet helemaal meer compleet.
En hoewel we het merendeel van de
(oud-)leden hebben bereikt, kan het
zijn dat oud-leden niet op de hoogte zijn van deze jubileumdag. Via de
website www.kvatlantis.nl <http://
www.kvatlantis.nl/> kunnen (oud)leden zich aanmelden voor het
grote jubileumfeest ter ere van het
veertigjarig bestaan Korfbalvereniging Atlantis.

Fietsvereniging De Merel
gaat naar Driebergen
De Ronde Venen - Op zondag 5
april staat de tweede toertocht van
dit jaar van TTC De Merel op het
programma. Na de met schitterend
fietsweer gereden Meije Vlisttocht
van drie weken geleden gaan we nu
een rondje om Utrecht fietsen. Met
een stop in Driebergen.
Natuurlijk rijden we over mooie en
rustige binnenweggetjes. Na de
start in Mijdrecht gaan we via Wilnis en Breukelen door de Molenpolder naar Groenekan. Via een mooi
fietspad langs een meer komen we
in De Bilt. Van daaruit gaan we via
Bunnik in de richting van Driebergen. Voordat we in Driebergen aan
de koffie gaan, maken we een ommetje naar Austerlitz. In Driebergen
is dan de pauze in Grand Café De
Bergse Bossen. Na de stop fietsen
we langs de bekende Langbroekerdijk (met kastelen!) in de richting van Werkhoven. Via Fort Vechten komen we dan in Nieuwegein.
En gaan vervolgens via Harmelen,

Kockengen en Spengen weer huiswaarts naar Mijdrecht. De afstand
van deze toertocht bedraagt 110 kilometer.
De rit wordt in groepsverband gereden. Dus u rijdt lekker mee in de
groep, uit de wind en achter de ruggen van de sterke en ervaren voorrijders. Gereden wordt met een
snelheid van 27 à 28 kilometer per
uur. Met de wind mee iets daarboven, met de wind tegen wellicht iets
langzamer. Iedereen met een redelijke fietsconditie kan mee; met de
snelheid wordt met iedereen rekening gehouden. Natuurlijk draagt u
een valhelm. De start is om 8.30 uur
bij Café-Bar De Paddestoel, Hofland
33A in Mijdrecht.
Leden van De Merel en andere
fietsverenigingen betalen 2 euro inschrijfgeld. Niet-leden betalen vanwege de verzekering een euro meer.
Kom vanwege de inschrijving graag
wat vroeger, zodat we op tijd kunnen vertrekken.
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Spetterende overwinning
voor mannen Hertha E1

Ploegenvoorstelling UWTC
Uithoorn - Traditioneel vond op
maandag 16 maart de jaarlijkse ploegenvoorstelling plaats van de Uithoornse Wieler Trainings Club. Onder grote belangstelling van sponsoren, supporters, pers en vooral
jong, nieuw talent, vond een goed
doordachte voorstelling plaats. Winnaars, veldrijders, baanwielrenners
en talenten werden voor het voetlicht gebracht.
Eén van de sponsoren van deze wielervereniging had in haar showroom
ruimte vrijgemaakt voor de ontvangst van gasten en voor de tentoonstelling van de nieuwste modellen fietsen waarbij zelfs de teamfiets van de Rabobank-ploeg te bewonderen was. Dit is de fiets waar
onder anderen Bram de Groot, een
gewaardeerd lid van de Uithoornse
vereniging, zijn wedstrijden op rijdt.
De UWTC, één van de oudste verenigingen in de Nederlandse wielerwereld, heeft een ledenbestand
van in totaal meer dan 250 leden.
De bijna 75-jarige vereniging biedt
sportieve beleving aan jong en oud.
De constructie van de vereniging is
vrij zeldzaam. Het biedt sportief plezier aan wel drie verschillende disciplines, de populaire BMX sport voor
jonge rijders, een Toerafdeling voor
de wat oudere rijder en een Wielren-divisie, de bakermat van inmiddels menig landelijk bekende renner.
Dank
Na een korte inleiding door de voorzitter Jan Veenboer, die een woord
van dank richtte aan de gastheer
Reinier Treur van Autobedrijf Rovémij in Mijdrecht, werden door trainingscoördinator Remco Kuylenburg de winning-teams voorgesteld.
Als eerste werd de groep winnaars
van het afgelopen seizoen naar voren gehaald. Één voor één konden
de renners hun persoonlijke overwinningen verwoorden en werd er
door de enthousiaste trainer, die
over een onuitputtelijke dossierkennis beschikte, gevraagd naar
hun ambities voor het komende seizoen. André Looy blinkt hierbij uit:
In 2008 Nederlands kampioen bij de

jeugd zowel op de baan als op de
weg en met 27 gewonnen wedstrijden hoopt hij dit jaar ook weer mee
te doen aan de Nederlands kampioenschappen. Daarnaast werd zijn
broer Dennis als nieuweling tweede
bij het Nederlands kampioenschap
op de baan. Het tweede team dat in
het zonnetje werd gezet waren de
veldrijders. Afgelopen winter hebben zij de terreinen in de omgeving
van Uithoorn omgeploegd. De koudste zaterdag waarop deze 4 mannelijke en 1 vrouwelijke rijder trainden
was in januari, bij 13˚ vorst togen zij
er toch op uit. Na luid applaus voor
deze overigens toch ook wat verlegen groep maakten zij plaats voor
de baanwielrenners. Opvallend was
hierbij de naam van Leen Blom, een
wielrenner van naam binnen de vereniging.
Geschiedenis
Zijn prestaties zijn decennialang terug te vinden in de geschiedenisboeken maar dit seizoen heeft hij
voor het eerst op de baan gereden. “Ik ben overgehaald door Guus
maar ik vond het een fijne ervaring
die ik op mijn leeftijd niet graag had
gemist”, vertrouwt de 64-jarige Leen
enigszins trots het gezelschap toe.
Als laatste groep werden de jongsten voorgesteld. Tien talentjes, variërend in de leeftijd van 7 tot 12
jaar, lieten zich de complimenten
van speaker Remco welgevallen.
De namen van de personen in deze laatste groep moeten onthouden
worden. Zij zijn niet snel tevreden
over hun eigen prestaties en bovendien erg ambitieus, daarmee zichzelf een professionele toekomst belovend.
Tot slot stond nog een photo-shoot
op het goed georganiseerde programma. Zowel rijders als begeleiders hebben zich in het afgelopen
seizoen in het nieuw kunnen steken. Met een woord van dank aan
de sponsoren werd de avond afgesloten en een nieuw seizoen officieel geopend. Voor de wielerfans: 24
mei wordt de jaarlijkse ronde van
Uithoorn gehouden op het eigen
parcours in de Randwijk.

Acht podiumplaatsen
voor turnsters G.V.M’79!
Mijdrecht - Zaterdag 21 maart
werd de tweede voorwedstrijd verplichte-oefenstof divisie 5,6 en 7 geturnd. De wedstrijd was in Breukelen en werd georganiseerd door
de vereniging Virtouit Breukelen en
de vereniging Wilskracht uit Loenen aan de Vecht. Na de algemene
warming-up begon om 08.25 uur de
eerste wedstrijdronde.
In de categorie instap NTS 14 kwamen Lynn de Bruin en Sarah Roodenburg voor G.V.M uit. In een groot
deelnemersveld, 26 turnsters, werd
Lynn 21ste met 30.850 en Sarah wist
beslag te leggen op de 12de plaats
met een score van 32.500.
Bij de opstap NTS 14, deden eveneens 26 turnsters mee en werd
G.V.M
vertegenwoordigd
door
Tess Geerts, Laisa Hartong, Babette Veenbrink en Elise Kop. De 17de
plaats was voor Tess Geerts met een
puntentotaal van 30.400, op de 5de
plaats eindigde Laisa Hartong met
32.850, het brons ging naar Babette Veenbrink, zij behaalde 33.900
punten en Elise Kop turnde zich met
34.250 punten naar het goud!
Goud
In de tweede wedstrijdronde in de
categorie pupil NTS 13 deden voor
G.V.M Sara Kroon en Femke Blom
mee. Voor Femke was het haar eerste wedstrijd, ten tijde van de eerste
voorronde was Femke ziek.
In totaal deden er 25 turnsters mee,
Femke behaalde met 28.850 punten de 21ste plaats, Sara turnde een
heel goede wedstrijd, de 1ste plaats
met 34.000, goud voor Sara!
Bij de instappers NTS 13 turnden
voor G.V.M drie turnsters mee, Marjolein Werkhoven, Lynn Loman en
Joyce Brands, in totaal waren er 28
turnsters in deze categorie.
Marjolein zag deze wedstrijd de hoge ligger van de brug niet zitten,
jammer, want dit kostte haar veel

Kanovereniging
‘De Ronde Venen’
start het vaarseizoen
De Ronde Venen - Na de winterperiode en met het ingaan van de
zomertijd gaan alle activiteiten weer
van start. Ook de clubavonden op
woensdagavond beginnen weer.
Door de jeugd en activiteitencommissie worden er ook voor komend
jaar interessante activiteiten georganiseerd. Voor elk wat wils.
Jeugd:
Deze enthousiaste groep start
meestal het meest fanatiek en is elke zaterdagochtend om 10.30 uur
op het water van de Vinkeveense plassen te vinden. Afgelopen jaren heeft de club aan diverse kinderen van de basisscholen introductielessen gegeven, maar ondanks dat
kan de groep best uitbreiding gebruiken. Als je ouder dan 8 jaar bent
en in het bezit van een zwemdiploma kan je al meevaren. De kanoclub
heeft voor beginnende jeugd verenigingsboten die hiervoor gebruikt
kunnen worden. Ervaring is niet nodig, al doende leren de kinderen het
kanovaren onder de knie te krijgen.
In het begin zal het rechtuitvaren al
een hele kunst zijn en voor anderen
is het lastig om de bocht te nemen.
Meestal went de jeugd snel aan de
stabiliteit van de kajaks en is de
onzekerheid snel verdwenen. Aan

het eind van het seizoen varen de
nieuwkomers prima en kan er een
brevet worden behaald.
Kanopolo:
Ook de kanopologroep start met de
trainingen en de wedstrijden. Op 28
maart wordt er gestart met een minitoernooi in Alphen aan den Rijn en
de zaterdag daarna start de training.
Ook dit jaar zal er nog veel moeten
worden geleerd. Vooral in tactisch
inzicht. Het team gaat voor het derde jaar meedoen aan de competitie
en de ervaring uit de vorige jaren zal
het spel doen verbeteren. Ook in dit
team zijn nieuwe leden welkom.
Senioren:
Voor de seniorengroep start de clubavond op de woensdag weer. Het
opbouwen van een basisconditie
kan geen kwaad. Voor beginnende
kanovaarders is het aan te raden om
reeds in het voorjaar te starten met
het opdoen van ritme, techniek en
conditie. Later in het jaar heeft men
daar een hoop plezier van wanneer
de tochten wat langer worden. Ook
hier heeft de vereniging voor nieuwe leden materiaal ter beschikking.
Dit om de drempel voor beginnende kanovaarders zo laag mogelijk te
houden.

punten, toch werd zij met 30.100
nog 12de. Lynn Loman turnde na
een week ziek geweest te zijn nog
netjes 31.700 punten bij elkaar,
goed voor de 6de plaats.
En Joyce turnde een topwedstrijd
en met 33.150 was er ook goud voor
Joyce!
Zilver
In de derde wedstrijdronde deden
Melissa Oudhoff en Maxime Kok
mee in de categorie pupil 1 NTS
12. Melissa werd in een deelnemersveld van 19 turnsters 7de met
31.850 en Maxime turnde eindelijk
de wedstrijd die haar trainsters al
enige tijd zagen aankomen, en wist
met 32.350 een keurige 4de plaats
te behalen. Maxime je kan het!
Bij de pupillen NTS 11 deden in totaal 24 turnsters mee, voor G.V.M
deden Lisa van Scheppingen, Joline
Twaalfhoven, Amy Loman en Romy
de Kuijer mee.
Deze meiden eindigden keurig op
rij! De 5de plaats was voor Lisa met
30.950, de 4de plaats voor Joline
met 31.000, brons was er voor Amy
Loman met 31.300 en het zilver ging
naar Romy met 31.800 aan punten.
De vierde en laatste wedstrijdronde werd er geturnd door Lotte Zoutman , pupil 2 NTS 12.
Wat aan de late kant begon Lotte
haar wedstrijd. In een deelnemersveld van 16 turnsters werd Lotte
13de met 27.350.
Bij de pupillen 1 NTS 11 kwamen
Saki Kato en Florien Werkhoven in
actie voor G.V.M.
Totaal deden er 16 turnsters mee.
Voor Saki was het brons met 31.600
en het goud ging naar Florien met
32.550.
De klok stond inmiddels op 17.30
uur, einde wedstrijd, tijd om terug te
keren naar De Ronde Venen, tevreden trainsters, turnsters, acht medailles en een hoop ervaring rijker.

Vinkeveen - Hertha E1 heeft in een
zeer spectaculaire wedstrijd met
maar liefst 9-4 gewonnen van Laren 99 E2.
In het zonovergoten sportpark van
Hertha speelden de mannen van de
E1 tegen dezelfde tegenstander als
een week ervoor. Vorige week werd
in Laren met 1-4 gewonnen. Mocht
Laren voor de wedstrijd het idee
hebben gehad dat er wat te halen
viel in Vinkeveen, dan zal deze hoop
na enkele minuten al totaal verdwenen zijn. Hertha E1 vloog namelijk
met raketkracht uit de startblokken
en stond na 6 minuten al met 4-0
voor!
Na 1 minuut ontsnapte Maikel al
aan de linkerkant en werd zijn voorzet erg mooi ingetikt door Robin: 1-0.
Een minuut later gaf Sep een mooie
voorzet die door Sverre of een eigen
speler van Laren (dit konden we niet
zien) in het doel werd gewerkt: 2-0.
In de 2 minuten daarna kreeg Thierry nog 2 kansen, maar was het uiteindelijk Jordi die met een mooi afstandschot de 3-0 scoorde. Het openingsoffensief was hiermee nog niet
ten einde. Twee minuten later rolde
Maarten uit naar Thierry. Deze zette de “turbostand” op en rende vliegensvlug met de bal naar het andere doel en scoorde 4-0. Zes minuten gespeeld en stand 4-0. De toeschouwers konden het bijna niet
geloven en een monsterscore zat er
aan te komen. Echter, Laren herstelde zich een beetje en de kansen begonnen nu over en weer te komen.
Laren raakte de lat en zag Maarten
een gevaarlijk schot stoppen. Echter ook Hertha bleef zijn kansen
krijgen. Thierry – bijzonder goed op
dreef aan de rechterkant – creëerde drie kansen maar miste telkens
net het doel. In de 18e minuut was
het wel weer raak. Na een prachtige
aanval gaf Jesse Robin een niet te
missen kans: 5-1. Voor rust kregen
beide teams nog een grote kans alleen voor de keeper maar de scho-

ten werden gepakt door de keepers.
Snelle uitbraak
Na de rust ging Hertha op jacht naar
meer doelpunten. Het was Laren dat
5-1 scoorde na een snelle uitbraak.
Het antwoord van Hertha liet niet
lang op zich wachten. Maikel gaf
een pass op Sep die met een bekeken schot van 10 meter het doel
vond: 6-1. Even later gaf dezelfde
Sep een schitterende pass op Maikel die de kans mooi afmaakte: 71. In de volgende fase kreeg Hertha de kans om de score verder uit te
breiden maar Maikel, Sep, Jesse en
Thierry zagen hun schoten of gepakt
door de keeper of schoten net naast.
In de 40e minuut had Jesse meer
succes. Zoals we van hem gewend
zijn weer met prachtig en krachtig
schot van afstand: 8-1. Nog 10 minuten te spelen en 8-1 voor. Niets
aan het handje zou je denken en dat
dachten de Hertanen waarschijnlijk
ook. Echter, ineens kwam Laren terug. In de 43e minuut liet Maarten
een bal glippen: 8-2. Twee minuten
later was Maarten kansloos toen hij
van dichtbij geklopt werd door een
hard schot: 8-3. En een minuut later was het weer raak. Een mooi
schot van Laren hoog in hoek: 8-4.
Laren leek vleugeltjes te krijgen en
bij Hertha sloeg de paniek toe. Deze was nog groter geworden als een
bal van Laren in de 48e minuut niet
op de paal maar in het doel was gevlogen. Hertha wankelde dus even
maar rechtte de rug. Thierry zette voor het laatst deze ochtend aan
voor een krachtige rush en gaf een
prima voorzet aan Maikel die de bevrijdende 9-4 intikte. Laren kwam in
de laatste minuut nog een keer alleen voor de keeper, maar Maarten
voorkwam een vijfde tegentreffer.
Hierna floot de scheidsrechter voor
het einde van de spectaculaire wedstrijd waarvan alle toeschouwers
met volle teugen hadden genoten.

Zaterdagvoetbal

Argon deelt punten met
VVA ’71
Mijdrecht - Tegen het op de tweede
plaats staande VVA ’71 heeft Argon
de punten gedeeld. Een sterke eerste helft werd afgesloten met een 10 voorsprong, na de thee kwam zoals verwacht VVA aanvallend goed
terug en scoorde het de verdiende
gelijkmaker.
De eerste helft was Argon duidelijk
de bovenliggende partij en kreeg
het talloze mogelijkheden de score
te openen, Lars Sloothaak schoot na
een fraaie actie in handen van keeper Jeroen Moormans, hetzelfde lot
onderging een poging van Albert
Mens. Na twintig minuten kwam de
beloning voor de aanvallende acties van de ploeg van trainer Frank
den Oudsten, Albert Mens rukte op
vanaf rechts en paste op maat naar
Alan Doorson die vervolgens beheerst de 1-0 op het bord zette. Tien
minuten later was het opnieuw Albert Mens die dichtbij een doelpunt
was, nu was het de paal die in weg
stond. Ook Lars Sloothaak had bij
een volgende poging zijn vizier nog
niet bijgesteld, hij schoot voorlangs.
VVA kwam de eerste helft niet verder dan een schot in het zijnet een
doelpoging die door doelman Bas
van Moort met de vuisten tot hoekschop werd verwerkt.
De tweede helft was VVA de boven-

liggende partij, Youri van Adrichem
mikte een vrije trap eerst nog in het
zijnet maar daarna kwam het iniatief van de bezoekers. Een kopbal
van Wim van Rhee ging rakelings
over en met nog twintig minuten op
de klok leverde een vrije trap even
buiten het strafschopgebied VVA
de gelijkmaker op. Karsten Wierenga verraste Argondoelman Bas van
Moort met een effectvol schot net
aan de goede kant van de paal. 1-1.
Invaller Franklin Muhulete had twee
goede mogelijkheden om de bezoekers op winst te zetten, maar hij zag
zijn inzetten net naast de voor hem
verkeerde kant van paal gaan. Waren in vorige wedstrijden de vrije
trappen van het duo Mark Flapper
en Youri van Adrichem nogal eens
bepalend, deze wedstrijd gingen de
pogingen over en naast.
Komende zaterdag opnieuw een
sterke tegenstander, Argon op bezoek bij koploper VVZ ‘49 in Soest.
Spelers Argon: Bas van Moort, Garry Fokker, Pim van der Maarel, Michael Levering (81 Remco von Lindheim), Lars Sloothaak, Albert Mens,
Mark Flapper, Youri van Adrichem,
Ruben Kraan, Alan Doorson (89 Ronald Hijdra), Jimmy van Veen (63
Wessel Maijer).

Hertha F1 dramatisch ten
onder
Vinkeveen – Vorige week moesten
de jongens uit tegen BFC F3.
Helaas keek Hertha in n no-time tegen een 1 – 0 achterstand aan.
Na het doelpunt kropen de jongens
uit hun (slakken)huisje. De ene aanval nog mooier dan de andere lieten
ze los op de defensie van BFC, maar
de bal wilde er niet in!!
In de rust de jongens getroost ,
maar de hoofdjes van de F1-ers gin-

gen “hangen” en dat had het meegereisde publiek nog nooit van deze
jongens meegemaakt.
De tactiek van vroeger werd weer
uit de kast gehaald en dat betekende dat ieder voor zich ging voetballen. Maar ook dat zorgde niet voor
de zo graag gewilde doelpunten,
tenminste, niet bij de Vinkeveners.
Er vielen er nog twee, maar dan wel
bij de tegen partij.
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Plantenactie KDO

Laatste Open Atelier
Frans Kortenhorst
in de Kwikstaart
Uithoorn - Na zeventien jaar gewerkt te hebben op een prachtige
locatie boven de Kwikstaartschool
aan het Legmeerplein gaat beeldend kunstenaar Frans Kortenhorst
deze creatieve ruimte verlaten.
Enerzijds omdat dit gebouw medio
september gesloopt wordt en anderzijds een goede reden om in een
nieuw ingericht thuisatelier op een
wat kleinere schaal verder te kunnen werken aan nieuwe schilderijen.
Het is tevens hèt moment om de hele collectie, ontstaan in al die jaren,
voor een sterkgereduceerde prijs
aan te bieden.

De Kwakel - Vanwege het overweldigende succes van vorig jaar,
en op verzoek van veel inwoners
van de gemeente Uithoorn, zullen
de jongens van KDO C1, C2 en C3
in samenwerking met Kwekerij de
Noordpoel, uit De Kwakel, weer vaste planten gaan verkopen.
Het voorjaar is nog maar net begonnen en daarom is het nu de juiste
tijd om nieuwe planten te gaan poten of wel te vervangen. Een goeie
gelegenheid om de plekjes in uw
voor- en achtertuin zaterdag 18
april op te gaan vullen. Kunt in de
zomer en het najaar van een mooie
kleurenpracht gaan genieten.
Er zal wederom een grote variatie van diverse vaste- en eenjarige
planten worden aangeboden, o.a.
Primula, Arabis, Arenaria, Aubrieta,
Armeria, Aquilegia, Bergenia, Dianthus, Erysisum, Ibiris, Hosta, Lewisia,
Phlox, Pulsatilla, Saxifraga, Sedum,
Thymus, Dicentria en Buxusboompjes, alles direct van de kwekerij.
Dus zeker de moeite waard om
even langs te komen bij een van de
standplaatsen, Dorpshuis De Qua-

Voor veel mensen wellicht een goede kans om een werk van Frans Kortenhorst te kunnen aanschaffen.
Na al die jaren in een prachtig atelier doorgebracht te hebben, vaak
begeleid door kwetterende kinderstemmetjes beneden in de school,
zal het toch wel een emotioneel moment zijn deze plek te verlaten.
Maar eerst is er in deze ruimte in
de Kwikstaart aan het Legmeerplein
27 nog een open atelier waar Frans
Kortenhorst, samen met zijn vrouw
Janneke, u graag zal ontvangen
aanstaande zaterdag 4 april en zondag 5 april, beide dagen geopend
van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Tentoonstelling
kunstgalerie in Amstelhof

derwerpen variërend van landschap
tot stilleven en van hedendaags modern tot krachtig gekleurde abstracten. Ook veel klassieke werken uit
de 17e eeuw die alleen in musea’s
hangen en dus niet te koop zijn worden op deze dag perfect nageschilderd aangeboden, al dan niet in
gouden ornamentslijsten.
Omdat Kleinkunst bij de kunstenaars mooie kortingen bedingt en
groot inkoopt kunnen zij de doeken
zeer laaggeprijsd aanbieden op deze tentoonstelling.
De eigenaar weet te melden dat een
veelgehoorde uitspraak van bezoekers is; “we dachten, dat zal wel
weer niet veel wezen, maar dit hadden we nooit verwacht, zoveel keus
en prachtige kwaliteit!“

Uithoorn - Het Werelderfgoedmonument Fort aan de Drecht in Uithoorn wordt in de periode maart
tot mei en september tot november 2009 tijdelijk bezet door militairen. Voor een kunst en educatieproject van de Uithoornse werkgroep Kunst en Educatie is het Fort
aan de Drecht weer eventjes militair
terrein.
Commandant Van Hulzen en Commandant Van Puffelen geven leiding
aan het kunst- en educatieproject
bedoeld voor alle 400 basisschool
leerlingen van de groepen 7 uit Uithoorn en De Kwakel. Gekleed in historisch uniform stellen de commandanten Van Puffelen en Van Hulzen
de Uithoornse en Kwakelse kinderen onder krijgstucht.
De groepen die maximaal 30 personen groot kunnen zijn worden onderverdeeld in twee groepen. De
ene groep gaat mee met commandant Van Puffelen (gespeeld door
acteur Michel Rahn) en de ande-

GroenLinks wil circus met wilde dieren verbieden

Wethouder: “Er is geen

enkele wettelijke weigeringsgrond”
Foto: Floris Kuiper

Uithoorn – GroenLinks stelde donderdagavond tijdens de vergadering
de vraag aan het college, waarom
zij toestemming had gegeven aan
staatscircus van Moskou om in Uithoorn de tenten op te slaan: “Het is
een circus met wilde dieren en zoals
u weet worden die beesten in het
algemeen niet best behandeld. Wij
willen dat niet in ons dorp. Waarom
heeft u hen vergunning gegeven?”,
zo vroeg de fractie van GroenLinks
zich af. Wethouder Verheijen was
duidelijk in zijn antwoord: ‘Wel of
niet werken met wilde dieren en de
verzorging daarvoor, dat is de verantwoording van het cursus zelf. Wij
hebben geen moment overwogen
om hen de gevraagde vergunning te
weigeren. Wij nodigen hen niet uit,
zij komen en vragen een vergunning

re helft gaat mee met commandant
Van Hulzen (kunstenaar Gerard van
Hulzen). De eerste groep gaat mee
op een rondleiding door het fort
en wordt onderricht over de historie van het Fort aan de Drecht, en
de Stelling van Amsterdam. De andere groep wordt ingewijd in de geheimen van de kunstenaar en volgt
daarna een workshop boetseren.
Na een korte pauze, met Fortlimonade en historische Fortkoek, worden de groepen gewisseld en wordt
hetzelfde programma afgewerkt.
Aan het einde van de rondleidingen
ontvangen de kinderen het fortenpaspoort. Tot eind november staan
deze activiteiten ingepland op en
rond het Fort aan de Drecht.

Uithoorn
GroenLinks
en
Wheels4all organiseren dinsdag 7
april om 20.00 uur in het gemeentehuis een informatieavond over autodelen.
GroenLinks en Wheels4all proberen
het autodelen ook in Uithoorn te introduceren.
Autodelen is een uitstekend alternatief voor mensen die twijfelen
over hun (tweede) auto omdat ze er
relatief weinig in rijden.
Wheels4all kan bij voldoende aanmeldingen een deelauto in de buurt

plaatsen die eenvoudig gereserveerd en gebruikt kan worden. Wel
de lusten en niet de lasten van een
auto en financieel scheelt het ook
behoorlijk.
Wilt u hier meer over weten? Dan
wordt u van harte uitgenodigd om te
komen naar de informatieavond op
dinsdag 7 april om 20,00 uur in het
gemeentehuis. Wheels4all is aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. U kunt zich van te voren aanmelden bij Carlien Le Noble, 0297591873, carliengl@versatel.nl

Het project is tot stand gekomen
met hulp van Cultureel Erfgoed
Noord-Holland, Provincie NoordHolland, Gemeente Uithoorn, Nhar
Entertainment en Atelier Gerard van
Hulzen.
en die geven wij. Er is geen enkele
wettelijke weigeringsgrond.”
GroenLinks vond het een teleurstellend antwoord en was benieuwd
wat hun collega-raadsleden er van
vonden. Raadslid Hoogkamer (VVD)
was het roerend eens met GroenLinks wat betreft het gebruiken van
wilde dieren: “Wilde dieren horen
niet in een circus. Mijn daad is dan,
ik ga er niet heen. Als meerderen
dat doen, dan komen ze vanzelf niet
meer terug. Raadslid Keimes (CDA)
had een andere mening: We kunnen
toch zeker niet alle circussen over
één kam scheren. Ik nodig GroenLinks uit om met mij naar het circus te gaan en zelf te gaan zien of
deze beesten wel zo slecht behandeld worden.” Er werd wat lacherig over gedaan, maar voor zover wij
weten nam GroenLinks de uitnodiging niet aan.

De kerk aan de Schans
als miniatuurbouwwerk
De Kwakel - Kwakelaar Toon de Wit
bouwde de kerk uit de Schans in het
klein. Ome Toon is er in augustus
vorig jaar mee begonnen, zijn wens
was altijd die kerk nog een keer na
te bouwen. Na veel foto’s te hebben
bestudeerd, is hij aan de slag gegaan. Hij werkt alleen vanaf de foto
en schat de afmetingen in. Het resultaat mag er zijn en de kerk pronkt

nu in zijn minimodellentuin aan de
Mgr. Noordmanlaan. Toon is bijna 92 jaar en knutselt nog bijna elke dag in zijn schuurtje. Hij is wat
moeilijker ter been maar zijn handen en zijn geest werken nog prima. Tijdens het plaatsen kwam hij
zelfs nog met de waterpas aanzetten. “Het moet natuurlijk wel recht
staan”, zei de perfectionist.

Rabobank Regio Schiphol
trekt volle zaal in
De Arendshoeve

Wethouder Verheijen
opent diplomagym VDO
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 4
april opent wethouder Jeroen Verheijen het diplomagymfestijn van
VDO Sport. Dit jaarlijkse festijn vindt
plaats in Sporthal De Scheg.

De kinderen gymmen in groepen,
verdeeld per niveau. Iedere groep
gymt ongeveer anderhalf uur. Aan
het einde van iedere groep volgt er
een medaille uitreiking.

Zaterdag showen ruim 100 kinderen vol trots hun oefeningen op de
mat, balk, brug en sprong aan familie, vrienden en kennissen.

Voor de kinderen is dit een enorme
spannende maar zeker ook leerzame dag.
Door naar elkaar te kijken leren ze
erg veel. Voor de ouders is dit altijd
een mooi moment om te zien wat
hun kinderen allemaal geleerd hebben.

De kinderen in de leeftijd van 4 tot
en met 15 jaar hebben hiervoor hard
geoefend om binnen een korte tijd
hun oefeningen voor vier onderdelen te kennen. VDO Sport nodigt iedereen uit om naar dit diplomgymfestijn te komen kijken. De entree is
slechts 1 euro per persoon.

Zaterdag 18 april
De plantenverkoop zal plaatsvinden,
op zaterdag 18 april a.s. en de verkoop zal starten vanaf ‘s morgens
08.00 uur
De locatie in Uithoorn is aan het
Potgieterplein naast de kerk en in
De Kwakel bij het dorpshuis.
Beide locaties beschikken over ruime parkeergelegenheid, zodat u ongestoord uw keuze kunt maken.
Veel dank van KDO gaat uit naar
haar sponsors: het Fruitpaleis en
Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld (voor
het beschikbaar stellen van de kramen), Kwekerij De Noordpoel, Kwekerij De Boer v.o.f. en Kwekerij G.
Hogerwerf voor het beschikbaar
stellen van de planten. Deze bedrijven dragen al jaren de KDO jeugd
een warm hart toe.
U bent van harte welkom op zaterdagmorgen 18 april op een van de
verkooplocaties.

Informatieavond over
autodelen
Fort aan de Drecht bezet
door militairen

Uithoorn - In de Amstelhof aan de
Noorddammerweg 30 houdt kunstgalerie Kleinkunst Holland op zaterdag 4 april van 11.00 tot 17.00 uur
een schilderijententoonstelling met
de mogelijkheid tot aankoop. De
doeken zijn afkomstig van zowel
binnen- als buitenlandse kunstenaars en zijn alle opgespannen en
voorzien van lijst.
Waar galerie Kleinkunst zich mee
onderscheidt van andere is het
feit dat lijsten ter plekke naar keuze kunnen worden omgezet en ook
dat het mogelijk is om verschillende
doeken mee naar huis te nemen om
te kijken of de maat, kleur of afbeelding wel in het interieur past.
Er staan gemiddeld zo’n vijfhonderd schilderijen uitgestald met on-

kel in De Kwakel en aan de Potgieterslaan in Uithoorn. Geraniums in
beperkte aantallen. De prijzen zijn
vanaf 1,00 euro.

Vereniging VDO Sport
VDO Sport geeft verschillende
sportlessen voor jong en oud. Voor
de meiden is er gymnastiek, street-

dance en yoga en voor de jongens is
er gym (vanaf 6 jaar).
Een aantal uren overdag en ‘s
avonds kunnen volwassenen sporten. De lessen variëren van poweryoga, bodyshape, pilates, conditietraining tot volleybal.
Alle lessen worden door professionele gediplomeerde leidsters gegeven. Door het gebruik van de lege
uren van de Uithoornse sportzalen
en het KnA gebouw zijn de lessen
aantrekkelijk geprijsd. De jeugd betaalt op jaarbasis 115 euro en volwassenen betalen 125 euro. Tijdens
de schoolvakanties is er geen les.
Kijk voor meer informatie op www.
vdosport.nl.

Uithoorn - Op maandag 23 maart
jl. organiseerde Rabobank Regio
Schiphol het seminar ‘Zorgeloos genieten van de overwaarde van uw
woning’. De animo was groot, want
ruim 300 personen bezochten het
seminar in showkas De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug. Tijdens de
bijeenkomst werd uitgelegd hoe de
overwaarde van een eigen woning
kan worden besteed zonder het huis
te verkopen.
Onvoldoende inkomen, maar
in bezit van een eigen huis
Alles wordt duurder. Veel mensen in
de leeftijdsklasse 55 t/m 75 jaar maken zich zorgen maken over hun financiële situatie. In deze leeftijdsklasse is dikwijls een belangrijk deel
van de hypotheek afgelost en is er
sprake van overwaarde. Een hypotheek met opeetconstructie kan dan
een oplossing geven waarbij flexibel
over de overwaarde van uw woning
kan worden beschikt zónder dat de
woning moet worden verkocht. Deze
overwaarde - en daarmee de hoogte van de financiering - wordt onder
meer bepaald aan de hand van de

executiewaarde van uw huis.

Opeetconstructie bij Rabobank
Met een adviseur van Rabobank Regio Schiphol wordt een kredietlimiet
afgesproken en tot aan die limiet is
de vrijheid voor het storten en opnemen van geld. Het grote voordeel is
dat alleen rente wordt betaald over
het bedrag dat daadwerkelijk is opgenomen. Dit in tegenstelling tot
andere hypotheekvormen waarbij
rente wordt betaald over het totaal
opgenomen hypotheekbedrag. De
overwaarde van de woning kan zo
ook worden gebruikt als aanvulling
op het inkomen en voor consumptieve uitgaven. In dat geval mag van
de fiscus de financiering niet als eigenwoningschuld worden aangemerkt. De rente die over deze financiering moet worden betaald, is dan
ook niet aftrekbaar in box 1. Deze
financiering komt als schuld in box
3 terecht. Wilt u graag meer weten
over de Opeetconstructie? Maak
dan een afspraak met één van de
gecertificeerde adviseurs van Rabobank Regio Schiphol, bereikbaar op
023- 5 498 498 of kijk op www.re-

gioschiphol.rabobank.nl.
Zij bekijken samen of deze constructie kan worden toegepast in
uw situatie. Verder nemen zij uiteraard alle tijd om u de ins en outs
van een opeetconstructie uit te leggen en worden de voorwaarden
stap voor stap doorgenomen.

Bingoavond in
het dorpshuis
De Kwakel-In Dorpshuis ‘De Quakel’ aan de Kerklaan 16 wordt vrijdag 3 april vanaf 20.00 uur weer een
gezellige bingoavond gehouden.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie
klaar.

Bingo
Uithoorn - Bij Stichting O.A.S.E.
wordt morgen, donderdag 2 april,
de laatste bingo van dit seizoen gespeeld. Dus nog één keer kans op
zo’n mooi levensmiddelenpakket.
De bingo begint om 14.00 uur, maar
de zaal is om 13.30 uur open.
U kunt Stichting O.A.S.E. vinden aan
de Arthur van Schendellaan 100a,
achter sporthal De Scheg.
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Takkenbossen en palen
om natuur te behouden

Jaarlijkse paasactiviteit bij
de Olievaar

Regio - Het klinkt misschien
vreemd, maar om een aantal natuurgebiedjes te behouden moesten door de beheerder, Stichting De
Bovenlanden, op korte termijn rigoureuze maatregelen worden genomen. In het Gagelgebied worden
weggeslagen stukken van legakkers opgevuld en gerepareerd en
beschoeiingen uitgebreid.
Hoewel aannemer Koos van der
Vaart uit Wilnis dagelijks met dit
soort werk bezig is, vindt hij het in
de Gagel toch wel een hele klus.
Omdat niet met zwaar materieel op
de eilandjes mag worden gewerkt,
moet alles vanaf pontons gebeuren
en dat geeft natuurlijk extra werk en
vereist vaak improvisatie.
Drie jaar geleden zijn om een aantal legakkers golfbrekers geplaatst.
Zij moesten voorkomen dat bij harde wind de golfslag de zijkanten van
de smalle legakkers zou aantasten.
Helaas waren die golfbrekers alleen
niet voldoende en zijn, vooral aan
de voorkant van de legakkers, grote
stukken grond ‘weggespoeld’.
Palen van 7 meter lang, 3 of 4 lagen
takkenbossen en kunststof doek
worden aangebracht aan de kopse kanten van de legakkers, Daarna wordt daar bagger in gestort, het
water loopt er uit en als het meezit
kan daar -later dit jaar - riet worden
aangeplant zodat de legakkers verstevigd worden en gelijktijdig een
onderkomen bieden aan water- en
weidevogels.

Uithoorn - Zondag 12 april op eerste paasdag is op Kinderboerderij de Olievaar in Uithoorn weer de
jaarlijkse paasactiviteit.
De Paashaas komt en heeft een heleboel eitjes bij zich om te verstop-

Weidevogels
Niet alleen ’s winters is het Gagel-

gebied erg in trek bij veel vogels –
veel ganzen- en eendensoorten en
honderden smienten komen hier
‘overwinteren’ ; nu het voorjaar nadert weten ook scholeksters , tureluurs en grutto’s het gebied aan de
Gagelweg te vinden. Door de combinatie van weidegebied en veel water zijn de legakkers een ideaal leefgebied voor deze vogelsoorten. Logisch dat men bij De Bovenlanden
blij is met deze grote aantallen weidevogels en er alles aan doet om
deze gebieden te behouden. Men
werkt hard om vóór het broedseizoen klaar te zijn, maar dat valt
met de harde wind en het slechte
weer van vorige week – zeker niet
mee. Koos van der Vaart heeft extra mensen ingezet om deze klus te
klaren en verwacht deze week zijn
spullen hier weg te kunnen halen.
Stichting De Bovenlanden wil mensen graag uitnodigen zélf de legakkers eens te gaan bekijken.

Zaterdag 4 april

Jetske’s natuurlijke
aroma-kruidentherapie
bij Tuincentrum de Huifkar

Daarvoor is t.o. Gagelweg nr 3 een
voetgangersbrug geplaatst, die toegang geeft tot een van de legakkers. Op het info-bord bij de brug is
o.a. te lezen dat delen van het gebied geadopteerd zijn door een aantal organisaties en bedrijven uit De
Ronde Venen.
Achter op die legakker staat ook
een bord en van daar uit heeft men
een prachtig uitzicht over het hele gebied. Een mooi stukje van het
‘Groene Hart’ en zeker de moeite
waard om er eens te gaan kijken.
(www.debovenlanden.nl)

Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes
Velserbroek – Rondom Pasen is er
weer een speciale tentoonstelling in
de Museumboerderij (Jan Makkes).
Deze opent op zaterdag 4 april en is
tot en met zondag 19 april dagelijks
te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur.
De bekende en gepassioneerde kunstenaar Jan Makkes (19351999) liet veel werk na. Hij haalde
inspiratie uit zijn reizen, maar schilderde ook graag in zijn geliefde haven van IJmuiden. Bloeiende boomgaarden, kleurrijke landschappen
en dorpsgezichten: de collectie die
tijdens de tentoonstelling te zien
zal zijn is heel divers. Mooi zijn ook
de befaamde bloemstillevens, door
Dries van Agt ooit ‘fonteinen van
kleur’ genoemd.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’ is
de titel van de videopresentatie over
het werk en leven van Makkes, die
tijdens de tentoonstelling te zien zal
zijn. Ook is dan het boek ‘Jan Mak-

kes, een gedreven kunstenaar’ te
koop. De museumboerderij ademt
nog steeds de sfeer van de schilder.
Aan de muren hangen schilderijen
en foto’s van zijn ontmoetingen met
de groten der aarde. Zo ging hij op
audiëntie bij de Paus en had hij ontmoetingen met onder andere Gorbatsjov en Kennedy. Iedereen is van
harte uitgenodigd om te komen genieten van het werk vol passie en
mystiek van Jan Makkes. Auteur Peter Dicker zond in zijn In Memoriam een wens richting hiernamaals:
,,Laat de kwast niet rusten, laat ook
het glas niet staan. Houd de verbaasde engelen niet bij je werk vandaan. Ook engelen hebben lusten,
heiligen moeten eeuwig bestaan, en
God in zijn dooie eentje heeft vast
nog wel een ezel staan.’’
Museumboerderij Jan Makkes ligt
aan de Hofgeesterweg 22a in Velserbroek en is telefonisch bereikbaar via 023-5376227.

Feest in het clubhuis van
Stichting Paraplu

AKU op dreef in circuit
run
Regio - Ondanks de kille noorden
wind, die vooral ’s ochtends nogal
hinderlijk aanwezig was konden de
AKU atleten bogen op in het oog lopende successen.
Met maar liefst drie eerste prijs blikvangers in de personen van Wouter
Heinrich, Anouk Claessens en John
van Dijk kan men weer “voor de kramen langs” zoals dat in Noord-Holland boven het IJ wordt genoemd.
Plaats van handeling was Roelofarendsveen waar de Braassemloop
als zesde circuit loop van Zorg en
Zekerheid werd gehouden.
Wouter werd met een tijd van 16.36
1e op de 5 km. jongens tot 16 jaar,
Anouk in 1.26.38 1e op de 21,1 km
dames senioren en John 1e op de
zelfde afstand bij de heren 35-44
jaar in 1.15.49.
Hiermee was de koek nog niet op
want Jolanda ten Brinke wilde niet
teveel achterblijven op haar echtgenoot en scoorde een 2e plek op de
21,1 km. bij de dames 35-44 jaar in
1.28.11 en Karin Versteeg behaalde
hier de 4e positie in 1.31.22.
Ook op de 10 km. was er succes met
zowel bij de dames en heren veteranen derde plaatsen behaald door
Atie van Oostveen in 48.41 en Theo
van Rossum in 37.07.
Lotte Krause tenslotte hield de eer
hoog op de 5 km. dametjes 16-19
jaar met een 4e plaats in 22.13.
Op de 10 km. liep Mandy Plasmeijer een keurige 45.38 en Baukje Verbruggen dito naar 46.17. Ook
Irma van Balken bleef knap in de
buurt met haar 48.56 en Anny Calmez kwam deze keer eens uit op de
10 km. en deed dat netjes in 50.47,

pen. Er kan een paasknutsel worden gemaakt.
Je kunt je laten schminken als paashaas en uiteraard een ritje maken
met de huifkar. Kosten slechts 2 euro per persoon.

op de hielen gezeten door een ontketende Corrie ten Broeke, die met
haar 51.10 de vijftig minuten grens
steeds dichter nadert.
Claire van der Post bestond het om
in 53.19 de veel jongere Marja Breedijk voor te blijven, die 53.50 nodig
had. Corrie van Dam, voorzichtig lopend door een herstellende blessure, kwam in 63.11 over de eindstreep.
De 10 km. heren toonde een regelmatig lopende Fred van den Boogaard, die ogenschijnlijk gemakkelijk
naar 42.14 liep. Jos Snel deed het
speels in 46.18 en Koos Koopman
volgde er vlak achter in 46.59.
Jaap Verhoef lukte het wederom
niet om een veertiger te scoren en
moest genoegen nemen met 50.55,
toch nog ruim voor Wim Roozendaal
die 55.53 nodig had.
Harry Schoordijk gaat gestaag
steeds sneller, de bekende Kwakelaar liet nu een tijd van 1.31.20 noteren en komt zo toch langzamerhand
dicht in de buurt van de anderhalf
uur, wat zo’n beetje de scheiding
met de echte lopers markeert.
Fred van Rossum liet de jeugd voorgaan en bedwong de Braassem in
1.36.58 gevolgd door Rob Bos in
1.39.13.
Richard Mayenburg liet Arie Ligtvoet zijn hielen zien en versloeg
hem in 1.49.48 om 1.51.19.
Corrine van den Bergen kwam deze
maal echt op een circuit uit. Temidden van zo’n tien duizend deelnemers begaf ze zich op het auto circuit van Zandvoort en overmeesterde de 12 km. haarspeld bochten en
heuvels in een prima 1.05.12.

Wilnis - Afgelopen maandag 30
maart vierde het mondharmonicaorkest het “Oude Klanken“feest.
Alle clubleden waren in vol ornaat
aanwezig, om hun oudste lid de
Heer Wim Zijdel, bijna 92 jaar, te
eren met een oorkonde, en het aanbieden van de kortgeleden opgenomen C.D. Wim was dit eerbetoon
dubbel en dwars waard, en wel om
diverse redenen.
Waarom dit grote feest? Allereerst
zijn Wim en zijn familie geweldige
sponsoren van de club.
Wim heeft gezorgd dat de hele club
nu een mooie rode das draagt. Deze
heeft hij geschonken toen hij 85 jaar
werd, zelf hoefde hij geen cadeau,
maar hij genoot ervan om alle clubleden dit te zien dragen.
Twee jaar geleden verraste hij de
club met een badge die de leden nu
op hun overhemd dragen, de badge
is gemaakt van metaal met de naam
van de oude klanken en de kleur
van de das erin verwerkt. U begrijpt
dat de club Wim zeker wilde huldigen, nu hij helaas niet meer op
maandagmiddag kan komen spelen. Wim heeft wat problemen met
zijn gezondheid. Waardoor het voor

hem te vermoeiend wordt om te oefenen.
Het Orkest floreert als nooit te voren, de laatste paar maanden mochten ze veel nieuwe leden verwelkomen. Om bij het orkest lid te worden
is het alleen belangrijk dat je mondharmonica spelen leuk vindt, en met
voldoende oefening speel je al gauw
leuke bekende Nederlandse liedjes.
Ze treden regelmatig op in bejaardenhuizen, verpleeghuizen, en 55
plusevenementen. Het orkest zoekt
nog steeds nieuwe leden. Ze oefenen op maandagmiddag van 13.30
uur tot 15.30 uur in het gezellige
clubhuis van de “Paraplu” aan de
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.
Hopelijk is je interesse gewekt, en
het orkest nodigt je graag uit eens
vrijblijvend te komen luisteren/praten. Op maandagmiddag is het gezellig en gemoedelijk, ze pauzeren
twee keer om koffie/thee te drinken
die tegen een klein bedrag bij hun
gastvrouwen te verkrijgen is
De huidige leden komen uit de hele regio, waaronder zelfs Nieuwerbrug, Woubrugge en Ouderkerk a/
d Amstel.

Mijdrecht - Aanstaande zaterdag
4 april van 11.00 tot 16.00 uur kan
men bij Tuincentrum de Huifkar aan
de Oosterlandweg 32 in Mijdrecht
kennismaken met Jetske’s natuurlijke aroma-kruidentherapie. Dit zijn
ambachtelijk gemaakte en 100% natuurlijke producten die echt werken.
Jetske maakt eigenhandig op ambachtelijke wijze, van kruiden, bloemen en planten, crèmes en heilzame oliën, helend voor huid, lichaam
en geest. Onder andere antiverouderingscrème, hand-/voetcrème die
echt werkt, ook bij baby’s en kinderen. Verder maakt Jetske producten
voor pijnlijke spieren en gewrichten

zoals bij reuma, artrose en fibromyalgie, maar ook tegen hoofdpijn en
migraine. Haar aromatherapie helpt
o.a. bij slapeloosheid, stress, depressie en overgangsklachten. Jetske’s kruidentherapie helpt tevens bij
diabetes en te hoog cholesterol. Al
in de verre oudheid gebruikte men
essentiële olie uit kruiden, bloemen
en planten voor het genezen van
kwalen. Jetske is ook heldervoelend
en magnetiseur-healer met goede
resultaten. Tevens kan men bij Jetske terecht voor gratis advies.
Geïnteresseerd? Kom dan langs op
zaterdag 4 april van 11.00-16.00 uur
bij tuincentrum De Huifkar.

Veenlopers in top 10 van
Braassemloop
Regio - Afgelopen zondag deden
de Veenlopers het goed tijdens de
40e Braassemloop in Roelofarendsveen. Drie Veenlopers finishten in de
top 10 van deze 6e loop in het kader
van het Zorg&Zekerheidcircuit.
Voor de eerste keer in de editie
2008-2009 van dit circuit finishte Michael Woerden op de eerste
plaats. Hij was met z’n goede tijd
van 1.12.29 op de halve marathon
iedereen ruimschoots te snel af. Hij
zorgde er voor dat hij in aanmerking
blijft komen voor een topklassering
in het eindklassement van het circuit over 7 wedstrijden.
Veenlopers Ricardo van ’t Schip en
Frans Woerden bleven lange tijd
bij elkaar. Dit was een verstandige
keuze, gelet op de harde wind in de
polders rondom het Zuid-Hollandse tuindersdorp. Ricardo versnelde met nog 1,5 kilometer te gaan
bij een viaduct over de A4. Hij kon
zo een gaatje slaan met Frans. Ricardo finishte tevreden als 9e in een
mooie 1.20.48. Ook Frans was tevreden met z’n klassering (10e) en z’n
tijd van 1.21.04. Zoals gebruikelijk
liep Frans ook een wedstrijd op zaterdag. Hij werd toen 2e op de halve

marathon van de Midden Hollandloop in Bodegraven.
Herman van ’t Schip liep op de 10
kilometer weer onder de 47 minuten: 46.43. Hij verbeterde daarmee
zijn persoonlijke record – vorige
week gelopen in Voorschoten - met
2 seconden.
Tijdens deze Voorschotenloop vielen
er nog meer persoonlijke records te
noteren. Willem van Leeuwen liep
op de 10 Engelse Mijlen een schitterende tijd van 1.01.57. Hij lijkt met dit
persoonlijk record helemaal in vorm
voor Tweede Paasdag, wanneer hij
de marathon in Utrecht loopt. Ook
Apollo Veenhof liep in Voorschoten een beste tijd ooit. Hij was maar
liefst 3,5 minuten sneller dan z’n vorige toptijd: 1.11.45. Ook Michael en
Frans Woerden, Ricardo van ’t Schip
en Martien Lek stonden vorige week
aan de start van deze 5e loop in het
Zorg&Zekerheidcircuit.
Michael
werd toen 4e in een tijd van 54.13.
Frans en Ricardo hadden in Voorschoten de generale repetitie voor
een week later. Ze bleven lange tijd
bij elkaar. Ricardo was toen een seconde sneller: 1.00.14 om 1.00.15.
Martien was heel tevreden met zijn
1.07.16.

UWTC trein dendert door
Uithoorn - Dat het wielerseizoen inmiddels volledig is ontbrand bevestigt de jongste garde van de UWTC
wekelijks. Dit weekend wist André
Looij zijn zegereeks voort te zetten
waar hij vorig jaar geëindigd was.
In de eerste nationale wedstrijd voor
14-jarige wist hij vanaf het begin de
koers te dicteren en hem ook winnend af te sluiten.
Bij de nieuwelingen (15- en 16-jarigen) verdedigden Thijs Leijgraaff
en Dennis Looij de kleuren van de
UWTC. Onder toeziend oog van

één van de hoofdsponsoren, Kroon
Sloopwerken, toonden de beide
mannen zich goed in de koers en
wisten in diverse ontsnappingen
mee te doen. Alle vluchtpogingen
werden teniet gedaan en de massasprint moest uitsluitsel bieden. Toch
wisten er 2 renners te ontsnappen
waardoor Dennis en Thijs moesten
sprinten voor de 3e plek. Dennis
werd dan ook netjes 3e en Thijs zeer
verdienstelijk 4e in een totaal deelnemersveld van 131 renners. Op
www.uwtc.nl staan nog meer informatie over deze en andere renners.
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Legmeervogels geeft
koppositie uit handen
Mijdrecht - Met nu nog vier duel te
gaan heeft Legmeervogels/LG/UBA
de koppositie in de derde klasse C
overgedragen aan het Amsterdamse Zeeburgia. Voor dit wekend was
Legmeervogels nog de lijstaanvoerder maar door de winst van Zeeburgia 4-1 op degradant Bijlmer en het
gelijke spel 1-1 dat Legmeervogels
maar ternauwernood uit het vuur
weet te slepen in en tegen ’s Graveland is Zeeburgia nu dan de nieuwe
lijstaanvoerder. Legmeervogels volt
op slechts een punt.
Legmeervogels begint toch goed in
het duel tegen ’s Graveland zet de
verdediging van de gastheren onder
druk en weet van af het begin kansen te creëren. Maar het creëren is
dan in dit duel niet het grootste probleem maar het afmaken van de vele kansen daarin verzuimt Legmeervogels.
De vraag is dan ook waarom moet
het allemaal zo mooi. De doelman
van de gastheren is gedurende de
eerst vijfenveertig minuten zelden
aan een test onderworpen. Men wilde het bij Legmeervogels te mooi
doen in dit duel. Met breien kan je
kunstige werkjes maken maar dan
moet je wel de goede combinatie
creëren dit is iets waarin Legmeervogels dit duel niet in is geslaagd.
Er was in dit duel veel onrust in het
elftal. De ene keer gaat het veel te
gehaast waardoor de beslissende
pas de mede speler niet weet te bereiken en de andere keer ging men
geheel onnodig op de solo toer. Iets
wat gedoemd was te mislukken tegen een overmacht van verdedigers
van de thuisclub. Immers ’s Graveland kan de punten, gezien de stand
op de ranglijst goed gebruiken. Voor
elke meter grond werd door de gastheren gestreden en daar heeft Legmeervogels de grootste moeite mee.
Terwijl je toch gewaarschuwd moet
zijn als je het eerste duel in Uithoorn
tegen ’s Graveland in je herinnering
naar boven laat komen. Ook toen
streed ’s Graveland voor elke meter
grond met toen als gevolg de eerste
thuisnederlaag voor de Vogels. Aan

de andere kant moet de doelman
van Legmeervogels bij de schaarse uitvallen van ’s Graveland wel vol
aan de bak. Gelukkig weet hij ook
zijn doel tot aan de rust schoon te
houden. Legmeervogels verzuimt
gewoon om in de eerste vijfenveertig minuten afstand te nemen van
de gastheren. De rust gaat in met
een 0-0 stand.
Strafschoppen
De tweede helft si nog maar net begonnen, acht minuten, of de toeschouwers zien de scheidsrechter een 2-tal strafschoppen toewijzen. ‘’s Graveland en Legmeervogels/LG/UBA mogen er elk een nemen. ’s Graveland kreeg er een omdat Franklin Meijerhoven in de ogen
van de scheidsrechter een aanvaller van ’s Graveland in het 16-metergebied zou hebben vast gepakt
en Legmeervogels kreeg er een omdat een spelen van de gastheren
een aanvaller van Legmeervogels in
de rug zou hebben geduwd in het
strafschopgebied. ’s Graveland weet
dit buiten kansje te benutten 1-0.
De strafschop die Legmeervogels
dan vier minuten later krijgt toegewezen wordt gestopt door de doelman en gaat via de paal naast het
doel. Het is dus nog steeds 1-0 voor
’s Graveland. Dan ga je er als thuisclub en doe je er nog een schepje boven op. Legmeervogels heeft
met het de grote inzet van de thuisclub de grootste moeite. Het moet
toch eigenlijk anders om zijn. Legmeervogels koploper moet gewoon
even een 5-tal finales spelen en dan
zal je er elk duel honderd procent
er tegenaan moeten gaan je kan en
mag gewoon niet verzuimen. Dit is
iets wat je Legmeervogels mag verwijten; het ontbrak aan overtuiging
dit duel. De laatste tien minuten
van dit duel is het voor Legmeervogels dan even alles of niets. Gelukkig wordt het dan nog iets; een gelijkspel. Het is Stefan van Pierre die
Legmeervogels diep in blessure tijd
naast ‘’s Graveland weet te schieten.
De teleurstelling bij de gastheren is
groot maar ook bij Legmeervogels

stapt met zwaar teleur gesteld van
het veld. Men verspeeld geheel door
eigen toe doen een twee tal punten
en is gelijk koploper af in de derde
klasse C.
Vervolg
Hoe nu verder? Aanstaande zondag komt dan naar Sportpark randhoorn RKDES. RKDES is dan wel
uitgeschakeld voor de eerste plaatse maar verwacht niet dat men zich
zo maar naar de slachtbank zal laten leiden; verre van dat. Het wordt
weer een duel waar mogelijk de
spetters van zullen afvliegen.Daarbij
moet je dan ook nog in ogenschouw
nemen dat Legmeervogels?LG/UBA
moet winnen om niet verder achter
te raken op Zeeburgia. Er zijn in de
strijd om het kampioenschap nog in
de race een viertal ploegen tw Zeeburgia met 38 uit 18. Dan Legmeervogels met 37 uit 18. Sp. Maroc met
34 uit 19. Abcoude ook nog niet
echt uitgeschakeld met 33 uit 18 en
misschien doet de FC Weesp met 31
uit 18 ook nog en beetje mee. Het
programma voor Legmeervogels
bestaat nog uit thuis tegen RKDES
aanstaande zondag en thuis, de
laatste wedstrijd van dit seizoen tegen Sporting Maroc. Uit moeten de
Vogels nog naar Bijlmer en CTO’70.
Deze laatste wedstrijd wordt gespeeld op 2e Paasdag om 16.00 uur.
Zeeburgia moet nog thuis tegen
Abcoude. Sporting Maroc en de FC
Weesp en uit nog naar Hillegom.
Het programma voor Sporting Maroc is dan thuis nog tegen CTO’70,
en uit Legmeervogels en Zeeburgia.
Het programma voor Abcoude is dat
men nog thuis ontvangt Bijlmer en
‘’s Graveland en uit nog moet spelen tegen RKDES en Zeeburgia. Op
zich allemaal mooie wedstrijden.
Maar het belangrijkste van dit alles
is dat Legmeervogels eigenlijk geen
punten meer mag verspelen. Laten
wij hopen dat Legmeervogels aanstaande zondag thuis tegen RKDES
om 14.30 uur aan de goede kant van
de score weet te blijven en dus ook
de drie punten in Uithoorn weet te
houden.

Clubkampioenschappen
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zaterdag 28 maart jl.
zijn bij Judoschool Blaauw de clubkampioenschappen gehouden. Aan
deze clubkampioenschappen hadden 164 van de 240 leden zich ingeschreven. De deelnemers, van 4 t.m
50 jaar, waren onderverdeeld op gewicht, geslacht en judo-ervaring in
poules van 4 deelnemers. Ook voor
degene die net op judo zitten waren
er aparte poules gemaakt.
Ochtends waren de jongste meisjes
en jongens aan de beurt. Gadegeslagen door ouders, oma’s, opa’s en
andere belangstellenden, die genoten van de wedstrijden, begonnen
de jongste leden aan de wedstrijddag. Voor de meeste kinderen was
het de eerste keer dat ze aan een
judowedstrijd meededen. Er waren
dan ook veel verrassende uitslagen.
Aan het einde van de wedstrijddag

waren de oudere judoka’s aan de
beurt. Ook hier waren er zeer spannende poules.
Indien er een judopartij onbeslist
was moest de winnaar via de golden score regel bepaald worden. Bij
een aantal poules moesten er beslissingwedstrijden gedraaid worden om te bepalen wie er zich uiteindelijk clubkampioen mocht noemen.
Na deze leuke en gezellige judodag
waarbij elke judoka een prijs in ontvangst mocht nemen mogen de volgende leden zich clubkampioen van
2009 noemen:
Aisha Ratra, Bente Tas, Britt Koolmoes, Bryan Pop, Coen Eveleens,
Daan Voskamp, Danique Schreutelkamp, Denise Roelofsma, Dirk van
Willengen, Erlend Keune, Erwin Kuiper, Ivar Nijhof, Jelle van den Berg,

Jeroen Trommel, Jos Cornelissen,
Jouke van Westrenen, Joy van Oostveen, Luuk Meijles, Martijn de Jong,
Mats Koolmoes, Matthew Strube, Max Dorlandt, Melvin Engelander, Mike de Haas, Milou van Oostveen, Peter Kooijman, Priscilla de
Blieck, Quinten Vermeulen, Rick van
Tol, Robin Roozeboom, Roel Westra,
Rutger Hofman, Sam Houdijk, Seth
Lulseqed, Stefan Roelofsma, Suraj
Ploegman, Susanne van Zaal, Thijs
Kees, Thomas Copier, Thomas Titulaer, Thorsten Lohuis, Tim van Zaal,
Vincent Schreutelkamp, Wilco Veerhuis, Wouter Zoethout
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt
u contact opnemen met Judoschool
Blaauw onder telnr. 0297 – 56 98 65,
e-mail info@judoschoolblaauw.nl of
via www.judoschoolblaauw.nl.

Halfjaarlijkse examens
jongste judoka’s
Judovereniging Tai-Otoshi
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 28
maart werden de halfjaarlijkse examens voor de jongste judoka’s met
de laagste graduaties van judovereniging Tai-Otoshi gehouden in de
gymzaal in de Legmeer.
Deze jongste judoka’s met lagere banden mochten na een periode van intensief trainen laten zien
wat ze allemaal geleerd en verbeterd hadden.
Dat bestond per examen natuurlijk
uit verschillende technieken. Staande de werptechnieken zoals bijv.
beenworpen, heupworpen, schouderworpen en armworpen en op de
grond verschillende controle technieken zoals houdgrepen en kanteltechnieken.

Groep 2

Vele ouders en andere belangstellenden waren in groten getale opgekomen aan naar de verrichtingen
van de judoka’s in de leeftijd van 5 t/
m 10 jaar te kijken. In totaal hadden

47 judoka’s zich aangemeld voor dit
examen. Geen eenvoudige klus voor
leraar Dennis Bakker (5e dan) en
zijn assistenten die zeer geconcentreerd de verrichtingen van de judoka’s beoordeelde.
Een aantal judoka’s verbaasde de
examinatoren toch wel met hetgeen
ze lieten zien. Goed ingestudeerde
technieken werden moeiteloos en
perfect gedemonstreerd.
Veel judoka’s zorgde dan ook voor
behoorlijke verrassingen, ondanks
de zenuwen waar vele van hen natuurlijk last van hadden.
De uitslagen waren als volgt:
Witte band met gele slip:
Tim van Drie
Witte band met oranje slip:
Vincent Borsje, Noah Reawaruw,
Diego Vroomans, Sem van de Ridder, Jordy Nagessersing, Job Lotgerink, Mika Visser.
Witte band met groene slip:
Nick Baptist, Jesse Spaans
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Witte band met blauwe slip:
Hylke Alkema, Jerre Bakker, Lex
Mulder, Niels Koopman, Iris Kuiken,
Bram van Ginkel, Daaf Beuse, Romy
Grondman.
Witte band met bruine slip:
Merlijn van Walraven
Halve Gele band:
Adil El Hajaji, Mimosa Ajeti, Nils Vogelaar, Roan Haaima, Yannick Wip,
Ottavio Mans, Melvin Flobbe
Gele band:
Jay Jonkman, Rafe Schenk, Mark
Schuiling, Tristan Oostveen, Marcio
van Wieringen.
Gele band met bruine slip:
Menno Dekker
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Halve Oranje band:
Daan Frank, Gert Lek, Tjardo Bakker, Deyan Kuijpers, Merel Atia,
Thijs Overing, Linda Luijten, Mees
van der Weij, Amani Baker, Matthijs
Kuiken, Ruben van der Weide

