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tot 50%
korting

SUPER SATURDAY & SUNDAY
bij De Troubadour Interieurs

www.detroubadour.nl
Maalderij 32/24, 1185 ZC Amstelveen

FEEST!
15 th anniversary

10 & 11 april
10.00 - 17.00 uur

H. Heyermanslaan 2 
Uithoorn

nú gratis
handdoek 

bij BP Car wash
spaar ze allemaal

voor het 
officiële
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Uithoorn – Net voor de paasdagen 
zijn de coalitiebesprekingen in Uit-
hoorn afgerond. Uithoorn werkt aan 
de toekomst. De heer drs. Nick Roo-
sendaal RA meldt namens de VVD, 
dat de collegeonderhandelingen 
met DUS! en PvdA succesvol zijn af-
gerond. Er is overeenstemming over 
een coalitieakkoord voor de peri-
ode 2010-2014. en zoals verwacht, 
succesvol. De beoogde wethouders 
zijn de heer Jeroen Verheijen (VVD), 
mevrouw Ria Zijlstra (DUS!) en de 
heer Maarten Levenbach (PvdA). 
Vandaag, woensdag 7 april, onder-
tekenen de onderhandelaars van de 
3 samenwerkende partijen om 20.00 
uur in het gemeentehuis van Uit-
hoorn het coalitieakkoord. Het gaat 
om mevrouw Katja Laugs-Wolffen-

sperger en de heer Nick Roosen-
daal (VVD), mevrouw Ria Zijlstra 
en de heer Peter Timmer (DUS!) en 
mevrouw Els Gasseling en de heer 
Jan Mollema (PvdA). Uit de infor-
matieronde direct na de verkiezin-
gen bleek dat alle in de raad ver-
tegenwoordigde partijen op basis 
van de verkiezingsuitslag de voor-
keur gaven aan een coalitie, waar-
van de basis gevormd zou worden 
door de VVD en DUS!, aangevuld 
met een derde partij. De VVD is van 
mening dat met deze coalitie recht 
wordt gedaan aan de wens van de 
raad. Met de keuze voor de PvdA 
als derde partij kan de coalitie re-
kenen op een ruime meerderheid in 
de gemeenteraad. De coalitie biedt 
goede vooruitzichten op een stabiel, 

betrokken en betrouwbaar gemeen-
tebestuur en continuïteit van beleid. 
De titel van het coalitieakkoord “Uit-
hoorn werkt aan de toekomst”, ver-
wijst naar het uitvoeren van de plan-
nen voor het  Dorpscentrum, verbe-
tering van de bereikbaarheid, jeugd, 
veiligheid, wonen, de economische 
visie, duurzaamheid, participatie, re-
gionale samenwerking en gezond 
financieel beleid. Want het moet 
prettig wonen en ondernemen zijn 
in Uithoorn en De Kwakel: nu en in 
de toekomst! Op 22 april zal het co-
alitieakkoord worden besproken in 
de gemeenteraad en zal het nieuwe 
college worden geïnstalleerd. 

Nick Roosendaal  
VVD Uithoorn-De Kwakel 

Zoals verwacht: coalitiebesprekingen afgerond

Uithoorn krijgt college 
van VVD, DUS en PvdA

Onderhoudsstop bij Cindu 
Chemicals Uithoorn
Uithoorn - Bij Cindu Chemicals B.V. 
in Uithoorn wordt in de periode van 
10 tot en met 24 april een uitgebrei-
de onderhoudsstop uitgevoerd. De-
ze werkzaamheden zijn nodig om 
een goede en veilige werking van de 
installaties te kunnen waarborgen.
Voor dit onderhoud is het noodza-

kelijk dat de installaties worden ge-
opend, schoongemaakt en diverse 
werkzaamheden daaraan worden 
uitgevoerd. Deze activiteiten zullen 
voornamelijk plaatsvinden tussen 
6.00 uur en 22.00 uur. Gedurende 
de eerste week worden de installa-
ties gefaseerd uit bedrijf genomen. 

Bij het openen van leidingen en pro-
cesvaten kan mogelijk enige stank-
hinder optreden. 

In de loop van 24 tot en met 30 april 
zullen de installaties naar verwach-
ting weer voor normale productie in 
gebruik worden genomen.

Uithoorn - Op basisschool de Re-
genboog is dit jaar op een gevari-
eerde wijze Pasen gevierd. Ze heb-
ben hierbij niet alleen aan zichzelf, 
maar vooral ook aan anderen ge-
dacht. Ze hebben in de Paasge-
dachte iets gedaan voor de buurt, 
het Bilderdijkhof, Biezenwaard en 
de voedselbank. 
Het begon allemaal vrijdagoch-
tend 26 maart met een koffieoch-
tend voor de buurtbewoners. Groep 
7a en 8 hadden lekkere vruchten-
taarten gemaakt en de kinderen uit 
groep 7b zorgden voor de bediening 
en schonken koffie in keurige kop 
en schotels die geleend waren door 
de firma Accuraat. Top dus ! Het 
werd gezellig druk en de kinderen 
uit groep 4 kwamen ook nog mooie 
liedjes zingen. Na afloop kregen de 
gasten een bakje met paaseitjes, die 
door de kleuters geknutseld waren.

Cadeautjes
Op vrijdag 26 maart hebben de kin-
deren van groep 6a en 6b het kin-
derhospice ‘de Biezenwaard’ in Uit-
hoorn bezocht. Voor de kinderen in 
de Biezenwaard hadden de kinderen 
cadeautjes meegenomen. Ook had-
den de kinderen bloemen geknut-
seld om de gangen en kamers van 
de Biezenwaard op te vrolijken. Dit 
was een indrukwekkende en warme 
ervaring. Knuffels en knutsels wer-
den in dank aanvaard. Niet alle kin-
deren konden de Biezenwaard be-
zoeken, omdat de kinderen die daar 
verblijven ziek zijn. Daarom kwam 
er een meneer van de Biezenwaard 
dingen vertellen en konden de kin-
deren hem vragen stellen over de 
Biezenwaard en verschillende ziek-
tes. Er mochten vijf kinderen mee de 
Biezenwaard in en de overige kin-

Paasviering op de Regenboog
deren hebben zich prima vermaakt 
op de nabijgelegen kinderboerderij.

Lenteliedjes
Op woensdag 31 maart hebben de 
groepen 3 in het wijkcentrum Bilder-
dijkhof een paasconcert aan buurt-
bewoners en andere belangstel-
lenden gegeven. Om de beurt zong 
elke groep leuke lenteliedjes over 
de bloemen die weer gaan bloeien 
en alle dieren die geboren worden. 
Muziekjuf Miranda was meege-
gaan om de kinderen te begeleiden 
op de gitaar. Aan het einde van dit 
zeer geslaagde optreden gaven de 
kinderen hun eigen gemaakte knut-
sel, zoals een paasraamhanger, pa-
pieren bloemen en lieveheersbeest-
jes aan de bezoekers. Alle kinderen 
kregen aan het eind lekkere limo-
nade en een snoepje om de keeltjes 
weer door te smeren. Al met al een 
zeer geslaagde morgen.

Actie
Tevens werd er een actie op touw 
gezet om paaseitjes in te zamelen 
voor de voedselbank. Niet voor ie-
dereen is het mogelijk om iets ex-
tra’s voor Pasen te kopen. Vandaar 
dat de kinderen van de Regenboog 
voor deze mensen lekkere dingen 
hebben ingezameld voor de paas-
dagen. Door de kinderen is er flink 
gedoneerd waardoor er nu een hele 
bak vol eitjes naar de voedselbank 
is gegaan. Op donderdag 1 april 
werd het paasfeest traditiegetrouw 
gevierd met voor de onderbouw het 
eieren zoeken en bezoek van de 
paashaas. De midden-  en boven-
bouw deden een eitje-tikspel. Daar-
na werd er klassikaal gegeten met 
allerlei lekkernijen die door de kin-
deren zelf meegenomen waren.
Met zoveel aandacht voor anderen 
kijkt de school met een goed gevoel 
terug op deze paasviering!

Basisschool de Zon kroont haar 
eierkoningen en -koningin
Uithoorn - Elke school heeft zo 
haar tradities. Op basisschool de 
Zon wordt het paasfeest al jaren ge-
vierd met een vriendschapsontbijt. 

De kinderen schrijven hun ontbijt-
wensen op een lootje. Deze worden 
verdeeld en ieder kind maakt dan 
een ontbijtje voor een klasgenoot. 
Deze bolletjes, croissantjes, be-
schuitjes, pakjes sap, melk en cho-
colademelk worden feestelijk ver-
pakt in een mooi versierde schoe-
nendoos. Ook zijn er klassen die een 
ontbijtbuffet organiseren en ook dat 
is elk jaar weer een succes. 
In de onderbouw wordt er daarnaast 
altijd het eiertikspel gespeeld. Twee 
kinderen tikken daarbij een hardge-
kookt eitje tegen elkaar. “Rikketik-
ketik, een ei voor mij en een ei voor 
jou, een eitje groot en een eitje klein, 
wie zal dit jaar de eierkoning zijn?” 
Bij dit tegen elkaar tikken, blijkt al-
tijd één eitje te breken. De eige-
naar van het ei dat niet gebarsten is, 
gaat door naar de volgende ronde.  
Zo blijven er uiteindelijk maar twee 
kinderen over. Dan volgt een span-

nende finale en het kind dat daar als 
winnaar uit de bus komt, wordt ge-
kroond tot eierkoning. Vier onder-
bouwgroepen leverden dit jaar drie 

eierkoningen en één eierkoningin. 
De gouden kronen en de eer gingen 
naar Maik Blesgraaf, Tess Zuider-
wijk, Thijs Voorn en Wessel Meijer.

Geen krant ?
0297-581698
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
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 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening 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

Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.

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.spruit@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 

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

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

Alarm
Centrale tel.s 
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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 8 april 2010 in het gemeentehuis. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een kor-
te schorsing volgt om 21.30 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, A.W.M. Spruit

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 8 APRIL 2010

Informatief Beraad
Voorzitter: N.A.L. Roosendaal

1 Opening - Agenda Informatief Beraad 19.30 uur
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.
1.3 Rapport rekenkamer onderzoek communicatie (presentatie). 19.45 uur
 De heer J. Loots, plv.directeur rekenkamer Uithoorn geeft een 
 toelichting op het door de rekenkamer uitgevoerde onderzoek 
 naar de communicatie van de gemeente Uithoorn. 
 Doel: Informatie aan de raad.
1.4 Live uitzenden raadsvergaderingen (RI10.08) 20.15 uur
 Voorgesteld wordt een dienst aan te schaffen voor het, via 
 internet, live uitzenden van de raadsvergaderingen.
 Doel: informatieve bespreking in de raad ter voorbereiding op 
 politiek debat en besluitvorming.
1.5 Bijdrage UHC Qui Vive (RV10.14) 20.30 uur
 Het college van b&w stelt voor een aan de UHC Qui Vive 
 verstrekte lening om te zetten in een éénmalige bijdrage.
 Doel: informatieve bespreking in de raad en met college ter 
 voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
1.6 Stedenbouwkundige randvoorwaarden Vinckebuurt (RV10.20) 20.50 uur
 Het college van b&w stelt voor de stedenbouwkundige 
 randvoorwaarden Vinckebuurt vast te stellen.
 Doel: informatieve bespreking in de raad en met college ter 
 voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
1.7 Indeling programmabegroting (RI10.07) 21.15 uur
 Voorgesteld wordt de indeling van de programmabegroting te 
 wijzigen. Doel: informatieve bespreking in de raad ter 
 voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
 Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing 21.25 uur

Raadsvergadering
Voorzitter: A.W.M. Spruit

2 Opening - stilte - primus 21.30 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 8 april 2010
2.2 Mededelingen
2.3 Besluitenlijsten raad 25 maart 2010
2.4 Ingekomen stukken week 12
2.5 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat
3 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. 21.45 uur
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording 
 door college.
3.1 Nota integrale handhaving (RV10.17) 22.00 uur
 Het college van b&w stelt voor de nota integrale handhaving 
 2010-2014 vast te stellen en af te zien van het inbrengen van 
 wensen en bedenkingen bij het uitvoeringsprogramma 2010.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
3.2 Stedenbouwkundig plan Hélène Swarthlaan (RV10.13) 22.20 uur
 Het college van b&w stelt voor In te stemmen met het 
 stedenbouwkundig plan Hélène Swarthlaan, inclusief 
 beeldkwaliteit-paragraaf. 
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
3.3 VROM Starterslening Uithoorn en Woonfonds 2010 (RV09.75) 22.40 uur
 Het college van b&w stelt voor de VROM starterslening Uithoorn 
 en de gewijzigde verordening op het Woonfonds, vast te stellen.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.4 Evaluatie motie “Klad en plak” (RV10.06) 23.00 uur
 Het college van b&w stelt voor het jaar 2010 te bestempelen 
 als proefjaar voor het graffi tibeheer in de gehele gemeente 
 volgens het dynamisch systeem.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
 Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties 23.20 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat  23.25 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en 
 eventuele stemverklaringen). 
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
 1. Bekrachtiging geheimhouding Vinckebuurt (RV10.19)
 2. Verordening antidiscriminatievoorziening (RV09.80)
 Sluiting openbare vergadering 23.30 uur

Inspraakavond aanleg 
natuurvriendelijke oevers 
Leopoldlaan
Op maandag 12 april vanaf 19.00 uur is in buurthuis Ponderosa, Plesman-
laan 27, een inspraakbijeenkomst over het project “aanleg natuurvriendelijke 
oevers Leopoldlaan”. Tijdens de bijeenkomst wordt het concept ontwerpplan 
gepresenteerd en besproken. Het plan ligt tot en met maandag 12 april ter in-
zage in de hal van het gemeentehuis.

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

• Herinrichting Heijermanslaan (tot 
eind april 2010)

• Verleggen waterleiding  langs 
N201 bij Randweg; fietspad ge-
stremd tot begin mei 2010.

NIEUW 
PROJECT

• Afsluiting kruising Potgieterlaan-
Bilderdijklaan-Nicolaas Beets-
laan

Vanaf dinsdag 6 april is vanwege ri-
oleringswerkzaamheden de krui-
sing Potgieterlaan-Bilderdijklaan en 
Nicolaas Beetslaan afgesloten. De-
ze straten zijn via de Guido Gezelle-
laan te bereiken. Het parkeerterrein 
op het Potgieterplein blijft gewoon 
bereikbaar. De werkzaamheden du-
ren ca. twee weken. Voor meer in-
formatie kunt u ook kijken op www.
uithoorn.nl 

WERK IN 
UITVOERING
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGENACTIVITEITENKALENDER

W W W . U I T H O O R N . N L

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 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 arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president 
van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor 
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten 
in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.  

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk 
- Aanwijzen van de verbinding via de voetgangersbrug tussen de A. Verwey-

laan en de Heijermanslaan als onverplicht fi etspad, Inzageperiode t/m 14 april 
2010. Nadere inlichtingen: mevrouw M.A. Vermaas, 0297-513111

- Verkeersbesluit braderieën 2010 in het Dorpscentrum te Uithoorn, inzagepe-
riode t/m 21 april 2010. Nadere inlichtingen: mevrouw M.A. Vermaas, 0297-
513111

- Verzoek van Horsman en Co Vastgoed BV, Postbus 57, 2160 AB Lisse om 
vergunning tot het plaatsen van een reclamebord op het perceel Noorddam-
merweg tegenover nummer 5. Inzageperiode: t/m 14 april 2010. Info: Afdeling 
Publiekszaken, tel. 513111

-  Ontwerp wijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol. Verantwoordelijke in-
stantie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 Inzageperiode: t/m 14 april 2010. Info: de heer.J.J.Vennik, tel.: 513111.
-  Ontwerpvergunning Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewa-

teren Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland u.a., Legmeerdijk 313, 
Aalsmeer. Verantwoordelijke instantie: Provincie Noord-Holland. Inzageperio-
de: t/m 15 april 2010. Info: de heer J.J.Vennik, tel.: 513111.

- Concept-Beleidsregel Maatregelen Ioaw en Ioaz 2010. Inzageperiode: t/m 9 
april 2010 in het gemeentehuis van Uithoorn en Aalsmeer

- Concept-Integratienota Uithoorn 2009-2012. Inzageperiode:t/m 29 april. Info: 
de heer W. Mol, tel.: 513111

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk-Oost
- Flevomeer 35, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
Meerwijk-Oost
- Grevelingen 3, vergunning voor het vergroten van een woning. 
 Bezwaar: t/m 13 mei 2010.
De Legmeer
- Legmeerplein 3-9, vergunning voor het oprichten van een winkelcentrum. 
 Bezwaar: t/m 12 mei 2010.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 CONCEPT VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE 
 ONDERSTEUNING UITHOORN 2010 TER INZAGE
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband van de gemeente 
Aalsmeer en de gemeente Uithoorn kan op grond van de Wet Maatschappelijk 
Ondersteuning een Verordening vaststellen over de wijze waarop hetj invulling 
geeft aan zijn bevoegdheden op grond van deze wet. Het Dagelijks Bestuur heeft 
de concept-Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2010 vastge-
steld. De concept-Verordening ligt van vrijdag 9 april 2010 tot en met 21 mei 2010 
ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden hebben zo de mogelijkheid 
hun zienswijze naar voren te brengen. 

 VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING 2010 VASTGESTELD
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 25 maart 2010 met algemene stemmen 
de “Verordening naamgeving en nummering 2010” vastgesteld onder gelijktijdi-
ge intrekking van de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering Uithoorn 
1995”. De verordening heeft betrekking op het benoemen van openbare ruimte 
en het toekennen van huisnummers. De verordening wordt van kracht 8 dagen na 
moment van publiceren, dus op 15 april 2010.

Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwa-
kel? Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenka-
lender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieu-
we Meerbode.

Meer weten?
-  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 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenemen-
ten niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

7 apr. Inloopavond ‘renovatie openbaar groen’ in dorpshuis 
 De Quakel, 19.00 uur
12 apr. Inspraakbijeenkomst Aanleg natuurvriendelijke 
 oevers Leopoldlaan, Buurthuis Ponderosa, 19 uur 
13 apr. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
17 apr. Braderie in Oude Dorp
17 apr. Ouderen en computers, ANBO afd. Uithoorn en Bureau 

Onderwijsprojecten in winkelcentrum Amstelplein, 
 11-15 uur
18 apr. Duo Bilitis, zang en harp, Thamerkerk (€ 10)
20 apr. Bewonersoverleg De Legmeer, 
 steunpunt Legmeer, 19.30 uur
24 apr. Recreatief volleybaltoernooi georganiseerd door Sas’70; 

sporthal De Scheg, 19-23 uur 
30 apr.  Koninginnedagfestiviteiten van 8.00-0.00 uur op evene-

mententerrein in Legmeer-West, kindervrijmarkt, optre-
den KNA, Oudhollands spellencircuit, kinderdisco, Hol-
landse avond met Dirk Jan Deelen

30 apr. Koninginnedag rond ‘ t Buurtnest, A. van Schendellaan; 
vrijmarkt en Oudhollandse spelen

30 apr. Koninginnedagfestiviteiten in Oude Dorp
11 mei Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
29 mei  Bedrijvensportdag van Lionsclub Uithoorn op terrein 
 Poldersport, Boterdijk 91. 10-16 uur. € 650 per team; 
 maarten.mo@kpnplanet.nl
8 juni Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
13 juni Timeus toer- en tandemtocht, start tussen 9 en 12 uur 
 bij Plux, Joh. Enschedeweg 180
22 juni Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

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

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3
voor al uw kopieerwerk

en mailingen!

kopiëren, vouwen en verzenden
in zwart/wit en kleur, van A4 tot A3

Tevens verzorgen wij
diverse mailingen van A tot Z.

Ook voor het printen van
acceptgiro’s kunt u bij ons terecht.

ondernemingsweg 56n
1422 DZ uithoorn

0297-564471

alg@adas.demon.nl

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten

• accessoires
• flightcase-materiaal

• verhuur van 
geluidsapparatuur

OPEN:
Maandag: 13.00-18.00 
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag: 11.00-17.00

Schoolstraat 7 
Aalsmeer

0297-328044

Te koop:
Computer Toshiba compu-
ter HP beide 10 jr. oud, toetsen-
bord en muis p.st. 25 euro 2 voor 
40 euro.
Tel. 0297-530212
Aangeboden:
Gratis grijze tegels 30x30 36 st., 
40x60 41 st.
Tel. 0297-564184

Te koop:
Eiken ronde tafel midden tus-
senblad middenmt. 115 cm 75 
euro.
Tel. 0297-563960
Te koop:
Fisher Price loopauto 5 euro. 
Driewieler fi ets 7,50 euro. 2 kin-
derfi etsjes 7,50 euro p.st.
Tel. 0297-564561

Te koop:
Voortent 460 cm 1x luifel 780-
820 cm p.s. 100 euro z.g.a.n.
Tel. 0297-564169

Te koop:
Twee fauteuils met oudrose pa-
lissander vr.pr. 350 euro. Verzil-
verd koffi estel 50 euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
1057 Donald Ducks v.a. 1975 
0,10 euro p.st. in een koop 75 
euro.
Tel. 0297-569337

Te koop:
20 Konsalik boeken, 7 Konsalik 
omnibussen, 12 streekromans 
samen 15 euro.
Tel. 0297-564676
Te koop:
Leuk 2-zits bankje pastelkleur 
i.g.st. 150 br. 50 euro.
Tel. 0297-569667
Te koop:
Eiken secretaire 3 laden 1 bu-
reaublad z.g.a.n. 25 euro.
Tel. 0297-540904
Te koop:
Senseo koffi eapp. 20 euro.
Tel. 0297-566506

* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draag-
bare kleding, dekens, enz. In-
leveradressen dagelijks ach-
ter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis, 
tel. 0297-778103; Herenweg 36, 
Vinkeveen, tel. 0297-262326

Gevraagd:
Antieke treinen en stoom-
machines. Ook ander blikken 
speelgoed. Tevens Dinky’s, Te-
kno’s en Corgi’s jaren ‘50. Vrij-
bl. info.
Tel. 0297-778469

* Op zoek naar nieuwe
(merk) kleding

voor jongens en meisjes
(mt. 50 t/m 176)

Kijk snel op:
www.titatante.nl
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Nieuwe zwembad biedt ook 
mogelijkheid voor

gescheiden zwemmen
Wie graag wil leren zwemmen, maar om bepaal-
de redenen niet kan meedoen met gemengde les-
groepen, kan terecht in aparte lesgroepen voor 
vrouwen. Niet alleen de deelnemers zijn allemaal 
vrouwen, maar ook de instructeurs.
Hoewel er eerst nog grote onduidelijkheid over 
bestond, is nu bekend dat deze activiteit ook in 
het nieuwe zwembad zal worden voortgezet.

Al ruim een jaar wordt op donderdagavond 
zwemles gegeven in zwembad Blijdrecht aan bui-
tenlandse vrouwen, die willen leren zwemmen of 
hun zwemvaardigheden willen opfrissen. Ook Ne-
derlandse vrouwen zijn van harte welkom. Deze 
mogelijkheid bestond al eerder op de woensdag-
avond, maar is uitgebreid naar de donderdag. De 

lessen worden, samen met Ans Bruggeman, ge-
geven door Quassima Asafiati, die zich belange-
loos inzet voor de vrouwen. Quassima vindt het 

belangrijk dat deze vrouwen aan hun gezondheid 
werken en de mogelijkheid krijgen om te zwem-
men zonder de aanwezigheid van mannen.
Er zijn namelijk veel vrouwen, zowel autochto-
ne als allochtone vrouwen, die om verschillende 
motieven niet deel willen nemen aan gemengde 
zwemlessen of gemengd zwemmen.

Quassima: “We zwemmen nu een jaar; veel vrou-
wen hebben hun waterangst overwonnen, zijn 
actiever geworden, sportiever en voelen zich be-
ter in hun vel door het zwemmen. Een jaar met 
veel plezier. Voor sommige vrouwen gaat een we-
reld open. En dat is zo mooi om te zien. Daarnaast 
vind ik het erg belangrijk dat kan worden bijge-
dragen aan de gezondheid van de deelneemsters. 
Iemand met COPD, een longaandoening, gaf aan 
dat ze door de oefeningen tijdens de zwemles 
veel minder last heeft van haar klachten.”

Het zwemmen is een succes en er is veel vraag 
naar, waardoor het aantal deelneemsters is toege-
nomen. De instructrices hebben daarom hulp ge-
kregen van Habiba Asafiati, die op de woensdag 
en de donderdag de instructrices ondersteunt.
 
Omdat zwembad Blijdrecht ophoudt te bestaan in 
verband met het nieuwe zwembad dat wordt ge-
bouwd, werd zo’n 3 jaar geleden al de vraag ge-
steld door verschillende partijen of de vrouwen-
zwemgroep ook in het nieuwe bad kon blijven 
zwemmen. Dit leek in eerste instantie niet moge-
lijk, omdat er teveel kostbare aanpassingen zou-
den moeten worden doorgevoerd voor een afge-
scheiden gedeelte. Het zag er dan ook naar uit dat 
het boek werd gesloten en daarmee ook de les-
uren voor de vrouwen zouden stoppen. Omdat er 
zoveel vraag naar deze zwemlessen is, liet Quas-
sima het hier niet bij zitten en maakte ze een af-
spraak met wethouder Jacques Dekker.
Quassima: “Wethouder Dekker heeft naar mijn 

verhaal geluisterd en we hebben al-
les op een rijtje gezet en gekeken 
naar de mogelijkheden. Het boek 
werd weer geopend.”
 
Op vrijdag 12 maart  kregen Quas-
sima en Ans een rondleiding in het 
nieuwe zwembad van wethouder 
Dekker en de gemeentelijke pro-
jectleider van het zwembad, me-
vrouw Helga Sieckmeijer. Quassi-
ma: “Het is een supergroot zwem-
bad geworden, ik kon mijn ogen 
niet geloven, zo groot en zo mooi. 
Tijdens de rondleiding kreeg ik te 
horen dat de noodzakelijke aanpas-
singen er zullen komen, wat dus be-
tekent dat de vrouwenzwemgroep 
gewoon door kan gaan. Toen ik dit 
nieuws hoorde, kon ik wel een gat 
in de lucht springen van blijdschap. 
Ik vind het zo fijn dat deze doel-
groep toch verder kan gaan, want 
ze zijn zo goed bezig en dat moe-
ten we stimuleren. Ik ben wethou-
der Dekker en mevrouw Sieckmeijer 
heel dankbaar. Na al die jaren heeft 
het verhaal dan toch nog een goed 
einde gekregen!
Voor informatie en aanmelden kunt 
u mailen naar Quassima Asafiati: 
mevrouwtje_q@hotmail.com.

Plusklas ‘De Prismagroep’ 
van start in de Toptechniek-
werkplaats
Wilnis - De intern begeleiders van 
de openbare scholen in De Ron-
de Venen starten binnenkort een 
proefperiode met een zogenaamde 
plusklas voor meer- en hoogbegaaf-
de kinderen. 

Opzet is dat in de Plusklas de kinde-
ren worden uitgedaagd om: 
-op een andere manier te gaan le-
ren, die beter bij hun niveau past;
-met andere kinderen samen te wer-
ken, die op dezelfde manier leren;
-zodanig profiteren van dit aanbod 

dat zij makkelijker kunnen omgaan 
met de lesstof in de klas, waardoor 
het (eventuele) onderpresteren te-
gen wordt gegaan;
-hun sociaal-emotionele ontwikke-
ling te stimuleren en hun talenten 
tot ontwikkeling te brengen.
De pilot hiervoor gaat vanaf 12 april 
a.s. starten onder deskundige lei-
ding van mevrouw drs. W. Lam-
mers van Bureau HIQ en zal wor-
den voortgezet door een deskundi-
ge leerkracht van OBS Molenland, 
mevrouw D. Kuylenburg. 

Door middel van een projectmatige 
opzet zullen de kinderen optimaal 
ondersteund worden om hun talen-
ten te ontwikkelen, top-down te le-
ren en actiever, ondernemender en 
verantwoordelijker te worden voor 
hun eigen leerproces. Voor de leer-
lingen die meer- tot hoogbegaafd 
zijn is door de Toptechniekwerk-
plaats op OBS Willespoort tevens 
het educatieve materiaal De Pittige 
Torens aangeschaft waarmee er een 
optimale verrijking van het reguliere 
lesaanbod kan plaatsvinden.

Twistvliedschool groep 3 
bezoekt kwekerij Koolhaas
Mijdrecht - Groep 3 van de Twist-
vliedschool is op bezoek geweest 
bij kwekerij Koolhaas in Mijdrecht. 
De kinderen kregen uitgelegd hoe 
het plantje, de hibiscus, groeit. Ze 
mochten zien hoe de plantjes in het 
potje gezet werden en zagen daar-

na in de kas hoe het plantje groter 
groeit. De kinderen vonden voor-
al de bloemen van de planten erg 
mooi. Na een rondleiding door de 
kas kregen de kinderen ook nog te 
zien hoe de planten water kregen. 
Dit was voor de kinderen het span-

nendste deel van de middag. Als 
afsluiting kregen ze allemaal een 
pakje drinken en een snoepje en 
als verrassing kreeg iedereen een 
mooie plant mee naar huis. Hierbij 
wil groep 3 kwekerij Koolhaas be-
danken voor deze leuke middag.

Vrouw gewond na 
aanrijding
Wilnis - Een 57-jarige snorfiets-
ster uit Vinkeveen is op donderdag 
1 april bij een botsing met een au-
to gewond geraakt en overgebracht 
naar het ziekenhuis.

De 57-jarige vrouw reed met haar 
snorfiets vanuit de Burgemeester 
van Trichtlaan in de richting van de 
Pieter Joostlaan. Op de Pieter Joost-
laan reed op dat moment een 72-ja-
rige automobilist. De 57-jarige vrouw 
wilde de weg oversteken waarbij zij 
de automobilist over het hoofd zag. 
Zij werd door de auto in de flank ge-
raakt en kwam op de grond terecht. 
Door de aanrijding en de val raakte 
de vrouw gewond aan haar hoofd. 

Na het verlenen van eerste hulp is 
zij per ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis. 
De politie onderzoekt de toedracht 
van het ongeluk. Vermoedelijk heeft 
de vrouw geen voorrang verleend.

Arrestatie 
beginnend 
bestuurder
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 2 
april op zaterdag 3 april heeft de po-
litie omstreeks half vier op de Laan 
van Meerwijk een 22-jarige auto-

mobilist uit Uithoorn aangehouden. 
Tijdens een controle moest de be-
stuurder een blaastest afleggen.

Hieruit bleek hij teveel alcohol te 
hebben gedronken. Hij is meege-
nomen naar het bureau waar een 
promillage van ruim 1.4 werd vast-
gesteld.

Het rijbewijs van de beginnend be-
stuurder werd ingevorderd en er is 
proces-verbaal opgemaakt tegen 
de man. 

In dezelfde nacht werd een 33-ja-
rige automobilist uit Uithoorn rond 
kwart voor twee op de Sportlaan 
betrapt op het rijden onder invloed. 
Er werd een promillage van ruim 1.8 
gemeten.
Ook van deze automobilist is het rij-
bewijs ingenomen en is er proces-
verbaal opgemaakt.

Openstelling Bijenpark
Uithoorn - Vanaf gisteren, dinsdag 
6 april, tot en met dinsdag 28 sep-
tember is het Bijenpark van de Bij-
enhoudersvereniging Amstelland 
voor belangstellenden geopend van 
19.30 tot 21.00 uur. Zij kunnen dan 
informatie krijgen over het houden 
van bijen en alles wat daar mee sa-
menhangt. Ook is de winkel van de 
bijenhoudersvereniging open, waar 
imkers hun materialen kunnen ko-
pen. Tevens kan men daar honing 
en aanverwante artikelen kopen, zo-

als honingkruidenwijnen, propolis-
zalf, zeep honingbonbons, enz. Het 
Bijenpark is gelegen aan Langs de 
Akker nr. 1 in Amstelveen. De stand 
van zaken na de ‘uitwintering’ van 
onze bijenvolken.
Nu we een paar dagen mooi weer 
hebben gehad, zijn de imkers weer 
actief geworden. De bijenvolken 
hebben een ‘voorjaarsinspectie’ ge-
had. Ook deze winter zijn er weer 
volken van imkers doodgegaan.
Gelukkig niet zo veel als voorgaan-

de jaren, maar toch... Door de Va-
roa-mijt voortdurend te bestrijden, 
hopen ze de zaak onder controle 
te krijgen. Want die mijten brengen 
ook virussen over op de bijen. Het 
‘bloedzuigen’ door de mijten bij de 
bijen, in samengaan met die virus-
sen, is de oorzaak van de bijensterf-
te. De bijen verzwakken dusdanig, 
dat, als zij met honing en/of stuif-
meel naar hun nest terug willen ke-
ren, dit nest niet meer bereiken. Zij 
sterven in het veld.
De vereniging blijft alert op de ge-
varen die in de “bijenwereld” op ons 
afkomen.  
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Uitgebreid Koninginnedag 
vieren in de Legmeer
Uithoorn - Alle inwoners van Uit-
hoorn kunnen op Koninginnedag 30 
april hun hart ophalen bij de festivi-
teiten die door Buurtbeheer Legmeer 
worden georganiseerd. Dat gebeurt 
op het evenemententerrein - ook 
wel ‘activiteitenterrein’ genoemd - in 
de Legmeer-West. Een ideale loca-
tie, want het is gesitueerd naast het 
grote parkeerterrein van de voet-
balvereniging Legmeervogels aan 
de Randhoornweg (even voorbij de 
Brede School) en is ongeveer twee 
voetbalvelden groot. De organisatie 
ligt in handen van een groep vrijwil-
ligers en bestuursleden van Buurt-
beheer Legmeer, de actieve bewo-
nersgroep die zich op vrijwillige ba-
sis bezighoudt met de leefbaarheid 
in de buurt. Samen met een handvol 
enthousiaste vrijwilligers heeft voor-
zitter Norbert Dingen een fantas-
tisch Koninginnedagprogramma in 
elkaar gezet. Bedoeld voor jong en 
oud in Uithoorn die vanzelfsprekend 
van harte welkom zijn. Dus niet uit-
sluitend voor bewoners van de Leg-
meer! Aan deelname zijn geen kos-
ten verbonden, met uitzondering van 
de consumpties tijdens de kinder-
disco en de Hollandse avond. Let 
op: ook de Kindervrijmarkt wordt dit 
keer op het evenemententerrein ge-

houden en NIET meer op het Leg-
meerplein bij KNA en de basisscho-
len Toermalijn en Kwikstaart. Vanwe-
ge de sloop van de panden is daar 
geen geschikte ruimte meer voor-
handen. Op 30 april  kunnen de kin-
deren met hun spulletjes vanaf 08.00 
tot 12.00 uur op het activiteitenter-
rein terecht.

Groots feest
“Vorig jaar hebben we hier voor het 
eerst Koninginnedag gevierd. De op-
komst was overweldigend te noe-
men; zelfs ’s avonds, toen we na de 
trieste gebeurtenissen in Apeldoorn 
de zaken deels moesten afgelasten, 
bleven er mensen komen. Dit jaar 
hebben we het nóg beter op de rol 
gezet en we verwachten er veel van. 
Uithoorn kent geen Oranjevereni-
ging om wat te organiseren en dat 
hebben wij nu opgepakt. Waar veel 
mensen altijd naar Amsterdam gaan, 
kunnen ze nu ook hier terecht.“ “Ook 
voor de kinderen is er veel te doen”, 
antwoordt Norbert Dingen op on-
ze vraag wat stichting Buurtbeheer 
voor de inwoners van Uithoorn en 
daarbuiten in petto heeft. “We laten 
een grotere feesttent dan vorig jaar 
opzetten en een professionele toilet-
groep plaatsen. Er komt een spring-

kussen, een ballonnenclown en een 
dame die kinderen gaat schminken. 
Om 12.00 uur is er een optreden van 
KnA met majorettes. Jammer dat ze 
geen fanfare hebben die door de 
straten marcheert. Dat hoort toch 
echt bij Koninginnedag, vind ik.
Tussen 13.30 uur en 17.00 uur draait 
voor de kinderen een spelletjescircuit 
met Oudhollandse spelletjes, waar-
aan prijsjes zijn verbonden. Aanslui-
tend is er een kinderdisco waarbij 
Marco Slinger de zaken aan elkaar 
praat. Vorig jaar waren dat echte 
succesnummers. Om 19.00 uur staat 
het begin van een gezellige Holland-
se avond gepland. Die duurt tot on-
geveer middernacht. Het geheel 
wordt omlijst door optredens van de 
Amsterdamse zanger Dirk Jan Dee-
len. Vrijwilligers van de Legmeervo-
gels zorgen voor de drankverkoop in 
de feesttent en ook Hans Patat staat 
er, evenals een popcornkar e.d. Kort-
om, het wordt zonder meer een mooi 
feest voor iedereen. De gemeen-
te Uithoorn verleent ook op positie-
ve wijze haar medewerking. We ho-
pen daarbij dat beide burgemees-
ters het feestterrein eveneens zullen 
bezoeken. Als nu ook de weergoden 
zich van hun zonnige kant laten zien 
komt het helemaal goed.”

Vrijwilligers gevraagd
Al met al is het toch een hele or-
ganisatie die op de schouders van 
het handjevol vrijwilligers neerkomt. 
Het zou daarom welkom zijn als een 
aantal mensen zich voor een paar 
uurtjes zou kunnen vrijmaken om 
als vrijwilliger het organisatiecomité 
te helpen. Bijvoorbeeld voor het be-
mensen van de Oudhollandse spelle-
tjes. Hulp en inzet, van wie dan ook, 
worden door Buurtbeheer hoge-
lijk gewaardeerd. Toezicht is er van 
de politie, de hele dag is er EHBO 
aanwezig en voor eten en drinken 
wordt gezorgd. Wie zich wil opgeven 
om een bijdrage te leveren kan met 
Norbert Dingen bellen: 0297-521997. 
De organisatie wordt verder onder-
steund door de Stichting Cardanus, 
afdeling Samenlevingsopbouw. “Als 
we het voor elkaar krijgen willen we 
ook nog een crosscircuit opstellen 
voor de BMX-fietsers van de UWTC 
en een parcours voor een dikke ban-
den race. UWTC viert haar 75-jarig 
bestaan en misschien kunnen we er 
samen nog een evenement van ma-
ken”, tovert Norbert en passant nog 
even uit de organisatiehoed. 

Toch knap om dit alles te kunnen or-
ganiseren. Dit mede dankzij een aan-
tal mensen dat de kar trekt en waar-
bij de rest zich aansluit. Het succes 
van het evenement valt en staat met 
de inzet van de vrijwilligers in de eer-
ste lijn binnen de organisatie. Dia-
ne van Hesteren, Marjan Koole, Stan 
van Zanten, Ria Bosch, Ed Hirschfeld 
en Frans Huijbregts van de Stich-
ting Cardanus, zijn daarin onmisba-
re elementen. Zij coördineren hun 
eigen aandeel binnen de festivitei-
ten, eventueel met de hulp van an-
dere vrijwilligers en deelnemers aan 
het feest, zoals Marco Slinger voor 
het feesttent gebeuren. Nogmaals, 
aan vrijwilligers is grote behoefte bij 
een dergelijk groots georganiseerd 
evenement om het allemaal in goe-
de banen te laten verlopen. “Graag 
hadden we Koninginnedag wil-
len besluiten met het afsteken van 
een mooi vuurwerk. Maar dat kon 
bruintje qua kosten niet meer trek-
ken. Dus gaan we kijken of we dat 
volgend jaar op de rol kunnen zet-
ten. Ja, je wilt steeds meer natuurlijk 
naarmate je ervaring krijgt in het or-
ganiseren van zo’n feest. Dan hoort 
vuurwerk er gewoon bij. Toch? En je 
moet een breed draagvlak hebben, 
anders komt het niet van de grond.” 
Aldus Norbert tot slot.

In dat licht gezien hoopt de organi-
satie op een grote toeloop van be-
langstellenden om met elkaar gezel-
lig Koninginnedag 2010 te vieren. 

	 Foto:	Ed	Hirschfeld,	Uithoorn

Voorspeelavond bij KnA
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 26 
maart was er voorspeelavond bij 
muziekvereniging KnA. De leden 
konden zich inschrijven om een 
mooi muziekstuk te laten horen. 
Vele leden hadden dit gedaan, zij 
speelden in een groepje, een duet 
of alleen. 
De presentatie werd verzorgd door 
Karin, Caroline Weltevreden en San-
ne Goossens. Vele leden waren aan-
wezig en natuurlijk vrienden en 
vriendinnen, vaders en moeders en 
opa’s en oma’s van degenen die op 
gingen treden. Er werden optredens 

verzorgd door leerlingen, maar ook 
door gevorderden. Zelfs het leerlin-
genorkest heeft van zich laten ho-
ren. Iedereen had extra goed geoe-
fend en het klonk daardoor ook heel 
erg goed. 

Het was een zeer geslaagde, gezel-
lige voorspeelavond. Iedereen heeft 
erg zijn best gedaan om mooie mu-
ziek te maken, maar ook om de 
avond goed te laten verlopen. Ze 
hopen dat iedereen er volgend jaar 
ook weer is bij muziekvereniging 
KnA!

Lezing bij Vrouwennetwerk
Uithoorn - Op maandag 12 april 
zal er een lezing worden gehouden, 
door de heer W. Strootman over 
het werk en leven van Annie M.G. 
Schmidt in De Schutse van 14.00 tot 
16.00 uur.

De lezing zal muzikaal geïllustreerd 
worden met bekende en onbekende 
liedjes en sketches van Annie M.G. 
Schmidt.
Voor leden gratis toegang, niet-le-
den betalen 1,50 euro.

Politie zoekt getuigen 
mishandeling
Uithoorn - De politie is op zoek 
naar een straatroof die dinsdag-
avond 30 maart heeft plaatsgevon-
den op de Admiraal de Ruyterlaan. 
Een 19-jarige vrouw fietste hier door 
een tunneltje toen drie scooters 
voorbijreden. De laatste bestuurder 
van de scooter trapte vermoedelijk 
tegen de fietsster waardoor zij bij-
na viel. De vrouw vroeg de bestuur-
der waarom hij dit deed. Hij stapte 
van het voertuig en schold haar uit. 
Vervolgens duwde hij haar en sloeg 
de vrouw met haar hoofd tegen de 
muur. Toen ging hij ervandoor. 

De verdachte reed op een donker-
blauwe scooter met een geel kente-
kenplaatje. Het gaat om een getinte 
man, ongeveer 19 jaar oud en 1.85 
meter lang. Hij heeft half lang zwart 
krullend haar en droeg geen helm. 
Hij droeg een bomberjack van het 
merk Nickelson, een donkerblauwe 
spijkerbroek en een zwarte pet.

De politie is op zoek naar getuigen 
van de mishandeling. Wanneer u 
iets gezien heeft of andere tips heeft 
kunt u contact opnemen met de po-
litie Uithoorn op 0900-8844.

Diefstal uit winkel
Uithoorn - De politie heeft vrij-
dagavond 2 april rond kwart over 
zes in een supermarkt op het Leg-
meerplein een 50-jarige man uit 
Aalsmeer aangehouden. Een ge-
tuige betrapte de man op het weg-
nemen van een flesje citroensap en 
waarschuwde de bedrijfsleider. Toen 
deze de man hierop aansprak haal-
de hij meerdere gestolen spullen uit 
zijn jas. Vervolgens wilde hij weglo-
pen en ontkomen aan een aanhou-
ding. De verdachte is overgedragen 

aan de politie en meegenomen naar 
het bureau waar proces-verbaal is 
opgemaakt.

Qui Vive Jongens A1 
tegen Stichtse onderuit
Uithoorn - Het inhaalduel van Qui 
Vive Jongens A1 uit tegen Stichtse 
in Bilthoven afgelopen zaterdag ein-
digde in een 8-2 nederlaag. De Uit-
hoornse hockeyers kwamen dui-
delijk tekort tegen de nummer 2 in 
de interdistrictscompetitie. Welis-
waar was Qui Vive onvolledig, mede 
door blessures, maar aan de inval-
lers lag het zeker niet. Het lag vooral 
aan de inzet en instelling, waardoor 
deze wedstrijd verloren ging. Aan-
staande zaterdag uit tegen Reigers, 
waartegen in de thuiswedstrijd ge-
lijk werd gespeeld, zijn er weer nieu-
we kansen. 

Beide teams ondervonden zater-
dag in Bilthoven de tegenslag van 

een onderbroken voorbereiding om-
dat de scheidsrechters te laat waren. 
Maar de Stichtenaren pakten dat be-
ter op dan het ABN-Amro-team, dat 
zich wist gesteund door vele sup-
porterende ouders en familieleden. 

Overrompeld in beginfase
Stichtse begon sterk en overrompel-
de Qui Vive met veel overtuiging en 
lef. Tegen dat overwicht wist Qui Vi-
ve niet veel in te brengen. Integen-
deel: de spelers lieten zich in tegen-
stelling tot de briefing van interim-
coach Sjors de Bruin verleiden tot 
lange ballen en persoonlijke duels, 
ook verbaal binnen het team. Zon-
der Marc van Zijverden en de ge-
blesseerde Jesse Kolenberg had het 

team ook nog eens de pech dat aan-
voerder Joep Heijerman er na 15 mi-
nuten geblesseerd af moest en viel 
ook Jasper van Hijfte langdurig uit 
wegens een blessure. Stichtse ging 
efficiënt met de strafcorner om en 
kwam in de 8e minuut al op voor-
sprong, die in de 20e minuut tot 2-0 
werd vergroot uit een mooie aanval 
over rechts. In de 26e minuut scoor-
de Maarten ‘Tosti’ Post uit een scrim-
mage voor het doel van Stichtse de 
anschlusstreffer, maar pal voor rust 
deelde de Bilthovenaren een stevi-
ge tik uit: 3-1. 

Zwakke tweede helft
In de tweede helft kon Qui Vive het 
tij niet keren, ondanks een goed be-
gin. Stichtse profiteerde slim van de 
ruimte die achterin werd gegeven en 
breidde de voorsprong in de 5e en 
8e minuut snel uit tot 5-1. Langzaam 
hervond Qui Vive zich enigszins en 
behield keeper Kaas zijn team voor 

een grotere achterstand. Halverwe-
ge de tweede helft en vlak daarna 
kreeg Stichtse twee strafcorners die 
allebei werden benut, waardoor Qui 
Vive tegen een 7-1 achterstand aan 
moest kijken. Op enkele spelers na 
kon het team niets meer brengen 
en verviel het definitief in een ne-
gatieve spiraal. Maarten Post scoor-
de met een strak schot zijn twee-
de treffer en gaf de uitslag een iets 
dragelijker aanzien, maar in de 30e 
minuut zette Stichtse de einduitslag 
op het bord: 8-2. 

Uitdaging
Om het uitgangspunt waar te ma-
ken, dat het Qui Vive team van co-
sponsor Gunther en Wijma van ie-
dere tegenstander in deze compe-
titie kan winnen, zullen de A1-juni-
oren het niveau weer moeten halen 
dat in topwedstrijden als tegen kop-
loper HGC werd bereikt. Een mooie 
uitdaging! Positief dit paasweek-
end waren de invalbeurten van Max 
Brakel uit de B1 en Manfred Boekel 
uit de A2 en het behalen van het di-
ploma JHT (Jeugd Hockey Trainer) 
door Daniël de Graaf en Jasper van 
Hijfte. 

ANBO-bingo 
Uithoorn	- Op dinsdag 13 april a.s. 
organiseert afdeling Uithoorn-De 
Kwakel van de Algemene Neder-
landse Bond van Ouderen (ANBO 
) de maandelijkse bingomiddag in 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bil-
derdijkhof 1 te Uithoorn. Ook niet-
ANBO leden zijn van harte wel-
kom bij deze gezellige gebeurtenis!  
Aanvang 14.00 uur. Zaal  open van-
af 13.30 uur. Er zijn bijzonder mooie 
prijzen te winnen en de consum-
pties zijn prettig laaggeprijsd.
Kom eens kijken, doe mee en geniet 
van de gezellige sfeer die er op zo’n 
bingomiddag heerst.

Handbalafdeling van s.v. 
Legmeervogels houdt 
handbalinstuif
Uithoorn - Op woensdag 21 april 
organiseert de handbalafdeling van 
Sportvereniging Legmeervogels een 
handbalinstuif.

Als je eens kennis wilt maken met 

de handbalsport is dit de mogelijk-
heid.
Locatie: Sportpark Randhoorn in 
Uithoorn
Tijd: 14.00 – 15.00 uur jongens en 
meisjes tussen  6 en 9 jaar.

15.00 – 16.00 uur   jongens en meis-
jes tussen  10 en 12 jaar.

Vanaf 16.00 uur worden de School-
handbalfinales Groep 8 jongens en 
meisjes gespeeld. Deelnemende 

scholen: De Toermalijn, De Kwik-
staart en De Zon. 
De winnende scholen mogen mee-
doen aan de regionale school-
handbalfinales die op 26 mei zullen 
plaatsvinden bij de handbalvereni-
ging Vriendschap/TOB in Amster-
dam-Noord.

Kom meedoen!
Lijkt handbal jou een leuke sport, 
kom dan op 21 april eens kijken en 
meedoen. Als je naar aanleiding van 
deze instuif handballid wordt krijg je 
van Legmeervogels een handbal ca-
deau.
Opgeven voor de instuif kun je via 
handbalinstuiflmv@hotmail.com.

Bingo in
De Kwakel
De	Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel aan Kerklaan 16 wordt vrijdag 9 
april vanaf 20.00 uur weer een ge-
zellige bingoavond gehouden. Vanaf 
19.30 uur staat de koffie klaar.
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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: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.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 eetstoornis-
sen. 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 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
 Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: 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.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

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

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 werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden 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, Hofland 48, 
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 10.00-11.00 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.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

Wakker worden!

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

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

boxsprings

matrassen

slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken

dekbedden

kussensVoorjaars 

acties
met

heel veel 

voordeel!

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

De grutto
Het was laatst een prachtige 
voorjaarsdag, en dus tijd voor 
een fl inke wandeling. 
Het geluid van de grutto’s 
– die in het voorjaar neerstrij-
ken in ons polderlandschap 
– viel me al snel op. Ze roe-
pen steeds hun eigen naam : 
“grutto – grutto”  en ze zijn dus 
gemakkelijk te herkennen. Ik 
word altijd weer blij als ik ze 
hoor! Ze luiden niet alleen het 
voorjaar in – op zich al fi jn 
– maar ook het feit dát ze er 
zijn is bijzonder, omdat ze in-
middels een bedreigde soort 
zijn geworden. Nederland 
heeft, gelukkig voor de grut-
to, veel polderlandschappen 
met weilanden en drassige 
plekken, en tegenwoordig 
worden er door vrijwilligers, 
boeren en natuurbeheerders 
ook steeds meer maatrege-
len genomen om ze te be-
schermen, zoals bijvoorbeeld 
nestmarkering en later in het 
seizoen maaien. 
Ruim 50 % van alle grutto’s in 
Europa komt dan ook in het 
voorjaar bij ons broeden.  
Om indruk te maken op de 
vrouwtjes voert het mannetje 
eerst de balts uit door bijna 
loodrecht uit de lucht te val-
len, waarna hij zijn vleugels 
wijd uitspreidt om het vrouw-
tje te imponeren. Maar dat 
is niet alles. De mannetjes 
krijgen nu door het eten van 
grote hoeveelheden regen-

wormen een prachtige, diep  
roestbruine kleur, en hoe 
fraaier het verenkleed, hoe 
meer de vrouwelijke grutto’s 
onder de indruk zijn.
Als ze het vrouwtje eenmaal 
hebben veroverd maken ze 
als nest een ondiep kuiltje 
tussen de begroeiing en leg-
gen dan 1 keer in het jaar 
– van eind april tot begin juni 
– 3 à 4 eieren. Vaak maar en-
kele honderden meters van 
hun eigen geboorteplaats.
In die periode is het dan na-
tuurlijk ook het beste om ze 
alleen op gepaste afstand 
(lees: van veraf ) te bekijken 
en ze verder met rust te la-
ten.
In september verzamelen de 
grutto’s zich weer voor de 
trek terug naar de moeras-
sen en rijstvelden van West 
Afrika. De jongen blijven daar 
een zomer én een  winter om 
vervolgens ook naar Neder-
land terug te keren. Toch 
verbazingwekkend hoe zo’n 
relatief kleine vogel zulke af-
standen kan afl eggen. 
Veel plezier bij uw volgende 
wandeling, en vergeet vooral 
niet de verrekijker mee te ne-
men !
(Het geluid van de grutto is 
te horen op www.vogelbe-
scherming.nl )

Marianne van den Bosch
IVN De Ronde Venen & 

Zondag 18 april harp en 
zang in de Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 18 april or-
ganiseert de SCAU alweer het laat-
ste concert van dit seizoen. Dat be-
tekent ook dat dan bekend zal wor-
den wat het programma van vol-
gend jaar voor moois gaat brengen. 
Om 14.30 uur speelt in de Thamer-
kerk het duo Bilitis.
Duo Bilitis bestaat uit Eva Tebbe, 
harp en Ekaterina Levental, harp en 
mezzo-sopraan.
Eva Tebbe studeerde in 2000 af voor 
de eerste fase en studeerde daar-
na verder in Frankrijk en Den Haag 
waar zij in 2004 haar masterdiploma 
haalde. In 1994 was ze al prijswin-
naar bij het Prinses Christina con-
cours.
Ekaterina Levental werd geboren 
in Tasjkent in Oezbekistan. Zij stu-
deerde zang aan het conservatori-
um in Den Haag en harp in Ensche-
de, Detmold (dtl.) en Rotterdam.
Sinds 2004 vormen zij een duo dat 
zij noemde naar de denkbeeldi-
ge Griekse fi guur Bilitis uit de ge-
dichtencyclus “Chansons de Bilitis” 
(1894) van Pierre Louys. 
Het duo is zeer succesvol en won 
in 2008 zowel het Nationaal Kamer-

muziekconcours in Almere als ook 
het Uitmarkt kamermuziekconcours 
in Amsterdam.

Het repertoire dat zij in Uithoorn 
spelen hebben zij genoemd Joods-
Russische melodieën.
Begonnen wordt met “concertino 
per due arpe” van Lex van Delden, 
gevolgd door “Kaddish” van Ravel, 
een ballade voor harp solo van Pro-
kofi ev, “intermezzo for harp duo” 
van Gijs van Dijk, speciaal geschre-
ven voor dit duo en nog twee stuk-
ken van Ravel.
Na de pauze wordt nog gespeeld 
“Valses Poeticos” van Granados en 
“Seven Spanish Songs”van de Falla, 
waarna weer wordt afgesloten met 
Ravel.

Het wordt zeker een bijzondere mid-
dag met twee voortreffelijke musici 
in een boeiend programma.

Kaarten voor deze voorstelling zijn 
verkrijgbaar à 10.- bij de boekhan-
dels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en 
Bruna, Amstelplein en aan de zaal 
zolang er plaats is.

Jetske’s natuurlijke 
aroma-kruidentherapie
Mijdrecht - Komende zaterdag 10 
april kan men bij tuincentrum de 
Huifkar aan de Oosterlandweg 32 
te Mijdrecht van 11.00 uur tot 16.00 
uur kennismaken met Jetske’s na-
tuurlijke aroma kruidentherapie. 
Dit zijn ambachtelijke gemaakte en 
100% natuurlijke producten die echt 
werken. Jetske maakt eigenhandig 
op ambachtelijke wijze, van krui-
den, bloemen en planten, crèmes 
en heilzame oliën, helend voor huid, 
lichaam en geest. Onder andere an-
ti-verouderingscrème, hand-/voet-
crème, lippenbalsem en parfum/
deocrème.
Tevens maakt zij een psoriasis -
en eczeemcrème die echt werkt, 
ook voor baby’s en kinderen. Ver-
der  maakt Jetske producten voor 

pijnlijke spieren en gewrichten zo-
als bij reuma, artrose en fi bromyal-
gie, maar ook voor hoofdpijn en mi-
graine.  Haar aromatherapie helpt 
o.a. bij slapenloosheid, stress, de-
pressie en overgangsklachten. Jets-
ke’s kruidentherapie helpt tevens bij 
diabetes en te hoog cholesterol, de 
stoelgang en overgewicht. Ontgif 
uw lichaam en voel u beter.
Al in de verre oudheid gebruikte 
men de essentiële olie uit kruiden, 
bloemen en planten voor het gene-
zen van kwalen. Jetske is ook hel-
dervoelend en magnetiseur-healer 
met goede resultaten. Tevens kan 
men bij Jetske terecht voor goede 
resultaten en gratis advies.
Geïnteresseerd? Kom dan langs. Voor 
vragen bel Jetske:  0642364491.

‘Speel Wijs’, stichting 
voor peuterspeelzaalwerk
De Ronde Venen - Per 1 april gaan 
Stichting Peuterspeelzalen Abcoude 
en Omstreken en Stichting Peuter-
speelzaalwerk De Ronde Venen sa-
men verder als Speel Wijs, stichting 
voor peuterspeelzaalwerk. Deze stap 
is genomen om ook in een verande-
rende toekomst een daadkrachtige 
stichting te zijn met kwalitatief goe-
de peuterspeelzalen die veel extra’s 
bieden. Vorige week hebben de me-
dewerksters van beide speelzalen 
kennisgemaakt met elkaar. Tijdens 
een gezamenlijke maaltijd op peu-
terspeelzaal Ministek in Abcoude 
werden ervaringen uitgewisseld. La-

ter op de avond  kon iedereen, on-
der het genot van een stukje taart 
met daarop het logo van de nieuwe 
stichtingen, op peuterspeelzaal Pino 
in Mijdrecht rondkijken. Speel Wijs 
biedt, door de fusie, op zes locaties 
peuterspeelwerk aan, verspreid over 
de gemeente De Ronde Venen en 
Abcoude. 

Voor informatie of inschrijving kunt 
u kijken op de website www.speel-
wijs.nl. De website is vanaf 15 april 
actief. U kunt ook bellen: op werk-
dagen van 9.00 uur tot 11.00, uur 
naar telefoonnummer 0297- 254778.
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Uithoorn - Het jaarlijkse open podium van Scholengemeenschap Thamen, 
de Thamen Talenten Tank, was wederom een groot succes. Op 26 maart jl. 
schitterden ruim dertig leerlingen op en rond het podium. Dit jaar waren er 
veel verschillende acts, waardoor de avond enorm afwisselend was. Uiter-
aard werd er veel gezongen en gedanst, maar er was ook een skateboard-
act, toneel gecombineerd met dans en een heuse diabolovirtuoos.  De TTT, 
die met nadruk geen wedstrijd wil zijn, biedt leerlingen een kans om te laten 
zien over welke – soms verrassende – talenten zij beschikken. Niet zelden 
moeten daarvoor flink wat barrières worden overwonnen, wat het uiteinde-
lijke resultaat extra bijzonder maakt.  De avond werd gepresenteerd in een 
wervelend tempo door twee pittige raspresentatrices, Kim en Angelique. Zij 
kondigden met hun vlotte babbel de artiesten aan, wisten hen op hun ge-
mak te stellen en voegden nog flink wat extra humor toe. Dit jaar werd het 
Licht en Geluid geheel verzorgd door leerlingen. De afdeling elektrotech-
niek heeft wederom bewezen over een aantal zeer professionele leerlingen 
te beschikken, zodat de docenten met gerust hart een stapje terug konden 
doen. Alle artiesten en medewerkers voor en achter de schermen werden 
na afloop welverdiend in de bloemetjes gezet. 

LEERLINGEN VAN SCHOLENGEMEENSCHAP 
THAMEN IN DE SPOTLIGHTS TIJDENS DERDE 

T T T



Uithoorn – Speciaal voor de kinderen hadden de winkeliers van WC Zijdelwaard, za-

terdag jl. twee paashazen laten komen, die samen met de kinderen paaseieren gingen 

schilderen. Het paaseiverffeest zou starten om elf uur, maar helaas, om elf uur,  geen 

paashaas te zien. Al een tiental kinderen met hun ouders stond te wachten, 

maar er was niets te zien. Om tien over elf kwamen er twee hazen 

binnen, die op hun gemak de boel gingen opbouwen.

Wat bleek, de paas-hazen hadden nog de wintertijd in hun 

bol, en dachten dat het feest om 12 uur zou beginnen. 

Kortom, even wat vaart gezet achter het neerzetten 

van de spullen en om even over half twaalf  werd 

het wachten beloond en konden de kids van start. 

En het was het wachten waard.. met volle overga-

ve werd er geverfd en mochten de geverfde eieren 

mee naar huis worden genomen.

Voor nog meer foto’s van dit verffestijn zie:

www.winkelcentrum - Zijdelwaard.nl en u kunt

de foto’s gratis downloaden.

Eieren schilderen in winkelcentrum Zijdelwaard

Aemstelpunt Makelaardij 
o.g. actief in een 
stilstaande markt
Uithoorn - Aemstelpunt Makelaar-
dij o.g. aan de Wilhelminakade, op 
de hoek nabij de busbrug, heeft op 
zaterdag 27 maart jl. een succesvol-
le Open Huizen dag gehad. “Zo’n 
Open Huizen dag is voor veel men-
sen aantrekkelijk, want die vinden 
huisjes kijken gewoon leuk. Ook al 
omdat zij voornemens zijn iets te ko-
pen. Dus gaan ze erop uit”, vertelt 
een enthousiaste directeur/eige-
naar Frans Vogel die samen met zijn 
echtgenote Barbara en financieel 
adviseur Ton Meijster de zaken runt. 
Het duurde een aantal dagen alvo-
rens hij de resultaten op een rijtje 
kon zetten om dit wereldkundig te 
maken. “Veel belangstellenden voe-
len de datum van zo’n Open Huizen 
dag als een hete adem in hun nek 
hijgen. Want ‘oh, er komt een Open 
Huizen dag aan en ik vind een be-
paald huis leuk, dus laat ik maar 
gauw gaan bieden’, zo wordt nog-
al eens gedacht. Ten tweede heeft 
die dag als vanouds weer veel kij-
kers op de been gebracht. Dat heeft 
het nodige opgeleverd, want de eer-
ste woning was al meteen verkocht. 
De mensen hadden een bod uitge-
bracht en dat werd direct geaccep-

teerd. Bij een volgende woning was 
er iemand die zich voor een twee-
de bezichtiging had aangemeld en 
meteen ook een bod wilde uitbren-
gen. Die zitten nu om de tafel met 
Ton Meijster om te zien of ze de fi-
nanciering rond kunnen krijgen. Je 
merkt duidelijk dat de goede tijden 
weer een beetje lijken terug te ko-
men. Ik zeg het expres voorzichtig. 
We zien dus een kleine opleving. El-
ke keer krijgen we natuurlijk ook 
vragen over de hypotheekrenteaf-
trek. Maar ja, het loopt tegen de ver-
kiezingen en dan speelt dat een rol. 
De verkiezingscampagne wordt op 
dat onderdeel dus over de hoofden 
van de huizenbezitters gespeeld. 
Maar het is allemaal nog zo ondui-
delijk als wat en de mensen moeten 
er zich niet meteen door laten af-
schrikken. In mijn optiek zal er niet 
zo gauw iets veranderen, want dat 
is heel slecht voor de huizenmarkt 
en dat weet men. Ik hoop dus dat 
de trend van de aantrekkende markt 
niet één zwaluw is, maar dat de stij-
gende lijn zich zal doorzetten.”

Actief
In januari heeft Aemstelpunt vol-

gens Vogel ook al een goede maand 
gedraaid. Toen is er op eigen initi-
atief eveneens een Open Huizen 
dag georganiseerd en die werd heel 
goed bezocht. Men zag blije ge-
zichten, want in oktober was er een 
Open Huizen dag georganiseerd en 
de volgende komt dan pas in maart. 
Dat vinden sommigen te lang du-
ren. Dus heeft men er zelf maar één 
georganiseerd. Frans: “Door dingen 
zelf te organiseren dwing je succes 
af voor beide partijen. Zelf iets doen 
en de kar trekken slaat aan. Laten 
we zeggen dat we de kredietcrisis 
met elkaar goed doorlopen hebben. 
Wij zijn verder ook een van de wei-
nige makelaars die mensen speciale 
all-in tarieven aanbiedt.
Men wordt achteraf dus niet ge-
confronteerd met extra kosten. Dat 
scheelt aardig wat geld. Kijk maar 
op onze website www.aemstelpunt.
nl. Regelmatig hebben we ook ac-
ties die in het voordeel zijn van on-
ze klanten. Bezig zijn en blijven, dat 
willen mensen zien. Dus actief zijn, 
ook in een stilstaande markt! Wij 
zien ons vaak als een vis in laag wa-
ter. Je valt op door te spartelen.” Al-
dus Frans Vogel.

Frans Vogel met echtgenote Barbara en Ton Meijster (v.l.n.r.) van Aemstelpunt Makelaardij o.g.

Zaterdag een fancy fair bij 
Amstelhof Health Club
De Kwakel - Komt u/kom jij zater-
dag 10 april ook naar de fancy fair 
bij Amstelhof Health Club?
De fancy fair wordt georganiseerd 
voor en door de kinderen van de 
Naschoolse opvang Villa Amstelhof.

Deze dag vinden er verschillende 
activiteiten plaats.

Programma
- Oudhollandse spelletjes
- waarzegster
- sieraden maken

- schilderen
- springkussen
- lanceerbaan
- knaldarts
- schminken en nog veel meer!
- verkoop bijous en sieraden van                    
Joylisious ( www.joylisious.nl)

De fancy fair en overige activitei-
ten vinden plaats van 12.00 tot 16.00 
uur in Amstelhof Health Club aan de 
Noorddammerweg 30 in Uithoorn. 
De kosten: 9,- euro in de voorver-
koop bij de kinderclub van Amstel-

hof, 10,- euro voor een 10-ritten-
kaart op de dag zelf. Toegankelijk 
voor iedereen, zowel leden als niet-
leden! Dus alle vaders, moeders, 
opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinne-
tjes etc zijn van harte welkom!

De opbrengst van de fancy fair 
wordt gebruikt voor de realisatie 
van een nieuwe speeltuin voor de 
kinderen van Villa Amstelhof.
Voor meer informatie, bel 0297-
531855 en vraag naar Jolanda de 
Rijke of Kirsten Lentz.

Museum De Ronde Venen 
is weer open!
De Ronde Venen - Vanaf zaterdag 
10 april is Museum De Ronde Venen 
weer te bezoeken. Na de sluitings-
periode in de winter is er weer van 
alles te beleven in het museum.
Het nieuwe museumseizoen gaat 
aanstaande zaterdag 10 april fees-
telijk van start met de opening van 
“Militair Landschap, waterlinies in 

De Ronde Venen”, de nieuwe tijde-
lijke tentoonstelling. Museum De 
Ronde Venen maakt in deze bijzon-
dere expositie de structuren en ge-
volgen van de linies en inundatie-
gebieden weer zichtbaar en tast-
baar. In samenwerking met de NME 
(dienst Natuur en Milieu Educa-
tie) is er een fietstocht ontwikkeld. 

Hiermee kan de route gevolgd wor-
den die de Fransen namen toen ze 
al plunderend het land doortrok-
ken ten tijde van het rampjaar 1672. 
Daarnaast zullen er dit seizoen weer 
allerlei andere leuke activiteiten ge-
organiseerd worden. In navolging 
op het grote succes van vorig jaar, 
zal er ook weer een draaidag ge-
organiseerd worden voor de Veen-
steekmachine. Houd de website dus 
goed in de gaten! Expositie Militair 
Landschap, waterlinies in De Ron-
de Venen. Te zien vanaf 10 april t/m 
30 juni 2010.
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Uithoorn – Zaterdag jl. organiseer-
den de winkeliers van winkelcen-
trum Amstelplein een paasontbijt 
voor de liefhebbers. Tussen 8 en 9 
uur kon je aanschuiven aan de ge-
zellig gedekte tafel, waarop werke-
lijk alles aanwezig was om een zalig 
paasontbijt te nuttigen. Ruim tach-
tig mensen hadden zich van te vo-
ren aangemeld, maar het slechte 
weer en misschien het vroege uur, 
zorgde er waarschijnlijk voor dat 
niet iedereen kwam opdagen. Maar 
daarom niet getreurd. Het was dan 
misschien niet zo druk, het was er 
niet minder gezellig om en het was 
overheerlijk. Een deelneemster be-
schreef het zo: “Zaterdagochtend, 5 
over 8.00. Ik ga deze dag maar eens 
vroeg boodschappen doen, het kan 
wel eens druk worden vandaag bij 
Albert Heijn. Op het Amstelplein 
aangekomen zie ik op het binnen-
plein lange gedekte tafels staan. Oh 
ja, je kon je opgeven voor een paas-
ontbijt, en dat heb ik niet gedaan.

Heerlijk
Zo...!!  dat ziet er even goed uit!!!! Er 

zitten al zo’n 20 mensen hun paas-
ontbijt te nuttigen. Ik heb me niet 
opgegeven, dus loop maar gauw 
door, je zou er trek van krijgen. Ruim 
een kwartier later zijn de tafels aar-
dig gevuld. 
De dames van apotheek Bogaard 
zitten er ook met zijn allen gezel-
lig te ontbijten en er roept iemand 
uit de groep, schuif maar aan joh!! 
plaats genoeg. Ja, maar.. ik heb me 
niet opgegeven, Maakt niets uit, is 
het antwoord, kom erbij.
De winkeliers hebben ontzettend 
hun best gedaan, heerlijke brood-
jes, verse vleeswaren, jus d’ orange, 
koffie, thee, melk, alles staat op ta-
fel, zelfs de gekookte eieren zijn niet 
vergeten. Ik ga zitten en geniet van 
een heerlijk broodje en een kopje 
thee, en het is reuze gezellig! Jam-
mer voor de mensen die hun kans 
hebben laten liggen. Jullie hebben 
wat gemist hoor!!!”, Annie Halma uit 
Uithoorn. 

En ze heeft gelijk. Het ontbijt was 
overheerlijk, gezellig en zeker voor 
herhaling vatbaar.

Ontzettend Gezellig, Overheerlijk
en zeker voor herhaling vatbaar

Paasontbijt in winkelcentrum amstelPlein, niet echt druk maar:
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Tweede prijs voor het 
showballet van Nicole
Mijdrecht - De selectiegroep 3 van 
showballet Nicole heeft op 28 maart 
jl de tweede prijs gewonnen in een 
landelijke wedstrijd jazz- en show-
ballet in Brabant.

Een hele knappe prestatie omdat de 
groep qua leeftijd te hoog was in-
gedeeld. Zo moesten ze nu strijden 
tegen 16- en 17-jarigen terwijl de 

groep zelf tussen de 12 en 15 jaar 
oud is. Dan toch een beker binnen-
halen was een verrassing en heel 
knap. Het is de zesde beker voor de 
dansschool dit seizoen.
De groep 11- en 12 jarigen deed 
ook mee aan de wedstrijd maar viel 
helaas niet in de prijzen. Zij hebben 
wel heel erg hun best gedaan, za-
gen er prachtig uit en dansten vrij-

wel foutloos. Het was de eerste keer 
dat deze groep meedeed aan een 
wedstrijd. Ze hebben wel veel ple-
zier gehad en hebben nu wat wed-
strijdervaring. Dus misschien wordt 
het de volgende keer wel een prijs.
Binnen enkele weken komen er 
weer wedstrijden waar de selecties 
1 en 2 aan mee zullen doen. De ver-
wachtingen zijn hoog gespannen.

Veel gymnasten tijdens het 
W.A. Verlaan toernooi
De Kwakel - Geen tijd voor het 
paasontbijt op tweede paasdag 
voor de gymnastiekafdeling van 
KDO. Op het mooie nieuwe com-
plex in De Kwakel werden de on-
derlinge wedstrijden gehouden voor 
de jongens- en meisjesgroepen tij-
dens het plaatselijk zeer bekende 
W.A.Verlaan toernooi.
Er werd begonnen met de groep 
meisjes, geboren in 2002 en 2003. 
Vijf van hen deden niveau 17, het 
start niveau. Meteen spannend wie 
als eerste zou eindigen. Dat werden 
er twee: Melissa Misseyer en Fleur 
Boxce haalden allebei 36 punten. In 
niveau 16 werden van de tien mei-
den Isa v.d.Weijde 4e, Isa Vlasman 
3e en Jette Zuijderduin 2e. Marwa 
Haroun haalde net als Jette 3 ach-
ten bij balk, rekstok en sprong , maar 
had in totaal meer punten, 39,2  en 
kreeg dus de gouden medaille.

Jongsten
Hierna was het de beurt aan de al-
lerjongsten. Deze groep traint op 
vrijdagmiddag van half 4 tot half 5. 
Zij beginnen net met de gymnastiek 
en mochten zonder wedstrijd stress 
laten zien wat ze al konden. Ophur-
ken en spreiden op een verhoogd 
vlak, en zwaaien aan de ringen. Ook 
een sprong maken met de mini-
trampoline, wat ze allemaal met ver-
ve deden. Na afloop kregen ze een 
mooi diploma mee, net als alle an-
dere gymnasten van deze dag.
Ook juf Bettie kreeg iets mee: een 
mooie bos bloemen en een enve-
lop met sportieve inhoud. Zij is net 
gestopt met de maandag en vrijdag 

gymuren. Zij is begonnen in 1996 en 
heeft de gymnastiekafdeling laten 
groeien van twee uur meisjes recre-
atie gym naar vier uur recreatiegym 
meisjes en een apart uur gym voor 
jongens. Ook is er een aparte se-
lectiegroep die anderhalve uur ex-
tra traint op de woensdag. Zij heeft 
er voor gezorgd dat de gymgroepen 
al een paar jaar met regionale wed-
strijden meedoen, zowel op recrea-
tief als ook op selectieniveau. En dat 
met succes, want er wordt elke keer 
wel een aantal medailles mee naar 
huis genomen. Haar plek wordt nu 
ingenomen door Dave Hogenboom 
op de vrijdag en Marianne Kleijer op 
de maandagmiddag.

Jongens
De jongens stonden inmiddels te 
popelen om te beginnen. Zij de-
den de brug gelijk, ringen, lange 
mat, rekstok en sprong met de mi-
nitrampoline. In niveau 13 won Mi-
lo Zwemmer dit keer net van Daan. 
Hij haalde goud met 39,9 tegen de 
39,6 van Daan.
In niveau 15 deden vijf jongens 
mee. Micheal Westerbos scoorde 
38,3 punten en werd tweede. Bob-
by Broere haalde op drie onder-
delen een mooie acht en behaal-
de daardoor de 1e plaats met 38,8 
punten. Stijn Boxce haalde in niveau 
16 het hoogste cijfer, een 8,8 op rek-
stok. Hij werd in dit niveau eerste 
met 38,1 punten. Bart van Bodegom 
haalde een goede gemiddelde sco-
re boven de zeven, met nog een 8,2 
voor rekstok. Hij kreeg de medaille 
van niveau 17.

Meisjes
Het laatste uur werd gevuld door 
oudere meisjes. In niveau 16 was 
er maar ééntje die meedeed met 
de wedstrijd. Alleen daarom al ver-
diende ze haar medaille, de anderen 
hadden afgezegd. Renske Beerens 
haalde ook nog een hoge score op 
de rekstok, een 8,4. Meisjes gebo-
ren in 2000 en 2001 streden met z’n 
achten in niveau 14/15. Hier werden 
Rosa Koeleman 3e  met 37,6 punten, 
Charlotte Kleijn 2e met 37,8 en Ma-
ryse Kempers 1e met 38,4 punten.
Bij de meisjes geboren in 98/99 werd 
Merel van Zanten de beste met 39,5 
punten, vooral gehaald door hoge 
achten bij rekstok en sprong..

Dan waren er nog de twee selec-
tiegroepjes. Bij de jongste meiden 
geboren in 2001 werden Anouk en 
Misty samen tweede. In dit niveau 
13 won Isabella van der Knaap met 
39,9 punten.

In niveau 12 werd voor het eerst deze 
dag de 40 puntengrens overschre-
den. Lynn van Wees werd tweede 
met  40,5 punten en Maysa Broeren 
kreeg goud omgehangen. Zij haalde 
41 punten. Beiden hadden zelfs een 
negen in hun lijstje staan voor hun 
rekstokoefening.

Tot slot werden de juryleden Pe-
ter Vos, Ria Röling, Ellen van Tol, 
Esther Röling en Anneke Klijn be-
dankt voor hun hulp. Iedereen die 
hulp geboden had, ging tevreden 
huiswaarts met een mooi verzorgde 
plantenpot.

Fietsvereniging De Merel 
houdt zondag open dag
De Ronde Venen - Net als vorig 
jaar houdt TTC de Merel weer een 
Open Dag. Hebt u een racefiets en 
wilt u meer gaan fietsen? Misschien 
wel in groepsverband? Kom dan 
naar de Open Dag van TTC de Me-
rel op 11 april. Iedereen is welkom. 
Jong en oud, mannen en vrouwen, 
hardrijders en recreatieve fietsers, 
voor iedereen is er een geschik-
te groep om mee te fietsen. Hebt u 
nog geen helm? De Merel heeft hel-

men beschikbaar om te lenen. TTC 
de Merel, de fietsvereniging in De 
Ronde Venen, wil het toerfietsen in 
groepsverband meer populair ma-
ken; daarom houden we voor de 
derde keer een Open Dag.
Bezoekers aan de Open Dag krijgen 
informatie van ervaren toerfietsers 
over de vereniging, ze krijgen race-
fiets- en materiaaltips en tips over 
het fietsen in groepsverband. Daar-
naast geeft de vereniging de moge-

lijkheid vrijblijvend mee te fietsen in 
een groep ervaren toerfietsers.

Om 9.00 uur starten er drie verschil-
lende groepen fietsers:
Groep 1 rijdt een afstand van 60 ki-
lometer, met een maximale snelheid 
van ongeveer 30 km/uur;
Groep 2 rijdt 50 kilometer en houdt 
ongeveer 26 km/uur aan;
Groep 3 rijdt 50 km met een snel-
heid rond 23 km/uur.

Tijd
De Open Dag vindt plaats op zon-
dag 11 april en begint om 8.45 uur.
U wordt ontvangen met een kop-
je koffie, waarna rond 9.00 uur de 
drie groepen vertrekken. Ook na af-
loop van de rit krijgt u iets te drin-
ken aangeboden. 

Locatie
We houden de Open Dag bij café De 
Schans, Uitweg 1, Vinkeveen.

Informatie
Kijk voor meer informatie over 
de fietsvereniging op de website, 
www.ttcdemerel.nl.
Of neem contact op met Margot 
Kompier, tel. 0346-215133, e-mail 
margotkompier@msn.com. 

Een redelijk koersweekend 
voor Etienne Kooreman
Regio - Wederom een redelijk goed 
weekend voor Etienne.
Afgelopen zaterdag startte Etienne 
in de afwachtings ronde van de Hel 
van het Mergelland, met de vorm 
die hij momenteel heeft was hij ge-
brand om hier goed te rijden. Met 
een goede start in het slechte weer 
in Limburg was hij al snel weer weg 
bij de rest van zijn rijders, maar na 
een ronde was hij terug gepakt en 
reed op kop van het peloton, tot dat 
hij een ronde later nog steeds goed 
van voren reed en met enkele ont-
snappingen mee ging. Maar helaas 
twee ronde later moet hij lossen uit 

een ontsnapping, omdat hij te kam-
pen had met martiaal pech en hij 
moet stoppen omdat zijn wiel stuk 
was gegaan en op een omloop van 
een vijf kilometer is het niet haalbaar 
om nog terug te komen. Helaas voor 
dit voorval maar het blijft gewoon 
altijd positief blijven en voor uit kij-
ken naar de volgende wedstrijd!

Revanche
Maandag kwam hij aan de start in 
Waddinxveen waarvoor hij was uit-
genodigd door de organisatie na zijn 
prestatie in Zoetermeer. Hij was ge-
brand op revanche omdat hij graag 

een mooie plek had gereden in Eijs-
den dit weekend dus vertrok hij voor 
een solo wedstrijd vandaag. Uit het 
vertrek reed hij weg en ze wisten 
niet wat ze zagen binnen de kortste 
keren had hij meer dan 25 sec voor-
sprong, en hield dit zo 25 km vol. 
Ook al reed het peloton vol overga-
ve achter hem aan maar kwam geen 
meter dichter bij, maar door de op-
komende wind werd het steeds las-
tiger voor Etienne, en hij liet ze ei-
gen terug pakken door het peloton 
om een ronde of twee uit te rusten, 
en dan weer weg te gaan uit het pe-
loton. Nu gingen er gelukkig twee 
rijders mee met hem, maar die kon-
den niet overnemen door zijn hoge 
snelheid en dat was natuurlijk erg 
jammer voor hem, want na zo 10 km 
werden ze weer terug gepakt. Weer 
een ronde later ging het weer te 
langzaam voor Etienne en reed nu 
weer weg, maar nu leek het wel de 
goede ontsnapping te wezen.

En reden ze met 10 rijders voorop 
ook hier reed Etienne een sterke 
wedstrijd en liet duidelijk zien wie 
de sterkste was vandaag, maar om-
dat de Nederlands kampioen ach-
ter hem aan reed, op zo 15 sec gaf 
Etienne nog even gas bij en was de 
groep die achter hun reed gezien, 
en konden ze hun eigen klaar ma-
ken voor de finale spring. Maar om-
dat hij vandaag op geleed materi-
aal reed, en alles eigenlijk wel goed 
was, maar net voor de sprint de 
veertien haperde, en Etienne alles 
in de mist zag lopen daardoor. Ge-
lukkig kon hij nog wel 8 ste worden 
en terug kijken op een mooie wed-
strijd waar hij zowel de leidersprijs 
had en prijs voor strijdlastigste ren-
ner van de dag.had gekregen, voor 
het vele werk wat hij vandaag had 
gedaan.

Van Rijn Racing klaar 
voor eerste NK wedstrijd
Mijdrecht - Na de Belgische ont-
moeting op de Duivelsbergcircuit te 
Maasmechelen, waar Van Rijn Ra-
cing een 11e plaats wist te bemach-
tigen, staat er weer een rallyrace 
wedstrijd op het programma. Aan-
komend weekend, 11 april, is er een 
wedstrijd voor het Nederlands Kam-
pioenschap rallyracing. Een goe-
de gelegenheid voor het team, om 
weer te laten zien waar de auto en 
rijder toe in staat zijn. Op het Euro-
circuit te Valkenswaard start om-
streeks 12.00u de eerste manche. 
Mogelijk dat Dennis zijn tegenstan-
ders weer kan imponeren, door tel-
kens als eerste weg te zijn zodra het 
startlicht op groen springt. Op het 

Eurocircuit is het nog moeizamer 
om tegenstanders te passeren, dus 
een goede start zou nog wel eens 
van een groter belang kunnen zijn. 

Testdag
Voorafgaand aan deze wedstrijd, 
heeft het team in maart een test-
dag gereden op het circuit. Op de-
ze testdag, welke onder zeer nat-
te omstandigheden verreden werd, 
kon het team de wagen flink aan de 
tand voelen. In het onverharde ge-
deelte van de baan was het soms 
moeilijk de Cordoba op het goe-
de spoor te houden! Perfecte om-
standigheden om Dennis’ zijn erva-
ring te vergroten. Tevens was er in 

de Cordoba ruimte gecreëerd voor 
een extra racezitje. Deze functio-
neerde als passagiersstoel voor de 
aanwezige sponsoren. Als bijrijder 
van Dennis van Rijn, kon men dan 
de sport eens van de andere kant 
beleven. Namelijk vanuit de cockpit! 
Zonder problemen werd de dag af-
gesloten en het team kijkt uit naar 
de eerste NK wedstrijd in Valkens-
waard. Na de succesvolle aftrap in 
België, gaat het team weer hard aan 
het werk om een finale plaats te be-
machtigen. 

2 the Sport
Vanaf aankomend weekend is Den-
nis te zien in het sportprogramma 
van lokale televisiezender Midpoint 
TV. Vorig seizoen was hij ook al te 
gast in 2 the Sport. Er zal gesproken 
worden over de afgelopen verrich-
tingen van het team en de vooruit-
zichten. Kijken dus!

UWTC’er Henk de Jong 
winnaar in Sleeuwijk
Regio - UWTC’er Henk de Jong is op 
zondag 28 maart jl. tijdens het regio-
kampioenschap van Kennermerland 
2e geworden bij de A Klasse. Aan 
de start stonden verschillende elite, 
belofte en A-amatuers van verschil-
lende verenigingen. Na een kwartier 
koersen reden er in eerste instan-
tie 5 renners weg. Twee rondes la-
ter kwamen hier nog eens drie ren-
ners bij. Deze kopgroep kreeg een 
maximale voorsprong van 1 minuut. 
Na het afsprinten van de B renners, 
bleven er nog drie A rijders over in 
de kopgroep. De voorsprong op het 
peloton slonk naar een half minuut, 
maar bleek uiteindelijk wel genoeg 
en Henk wist een zeer verdienstelij-
ke 2e plek te halen.
Sleeuwijk – Op zaterdag 3 April 
deed Henk de Jong wederom van 
zich spreken, door in Ronde van 
Sleeuwijk als winnaar de bloemen 
voor zich op te eisen. Ondanks de 
wisselvallige weersomstandighe-
den was de opkomst goed, er ston-
den ongeveer 80 man aan de start. 
Na een kwartier koersen gingen er 5 
man in de aanval: Cees Snoek, Mi-
chael Ruska, Eibert Reyerse, Jor-
rit Noppen en Henk de Jong. De vijf 
werkte goed samen en wisten een 
maximale voorsprong te halen van 

1 minuut en 10 seconden. Het was 
toen duidelijk dat deze kopgroep 
om de overwinning ging strijden. 
Met nog 3 rondes te gaan was het 
over met de samenwerking en ging 
er gereden worden voor de overwin-
ning. Michael Ruska ging als eerst 
in de aanval, maar Henk de Jong 
wist dit goed te parreren en ging 
er overheen. Cees Snoek ging met 

hem mee, waarna Henk de Jong en 
Cees Snoek samen naar de finish 
gingen. Cees Snoek kwam als eer-
ste de laatste bocht door en ging de 
sprint aan maar Henk de Jong bleek 
sneller te zijn en haalde de overwin-
ning binnen.

Hoorn – Op zondag 4 april werd het 
kampioenschap van Hoorn verre-
den voor alle jeugd categorien en 
Nieuwelingen. Bij de Nieuwelingen 
werd Glen van Nierop verdienstelijk 
5e. Rick van Wieringen werd 15e in 
de categorie 7 en Leon Buijs pakte 
in de categorie 4 een 17e plaats. 



Wilnis - Afgelopen donderdag vier-
den de kinderen van de Prinses 
Beatrixschool hun paasfeest.

In de onderbouw en in de boven-
bouw werd uitgebreid het paasver-
haal verteld of uitgebeeld.
En er werd veel over gezongen.

Tussen de middag bleven alle kin-
deren op school, want de ouder-
raad had weer een heerlijk paasbuf-
fet klaargemaakt, waar alle kinderen 
van hebben gesmuld.

Daarna mocht iedereen genieten 
van het paasweekend.
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AED op Bij Feka ICT en Office
Mijdrecht - Bij Feka ICT & Office is 
dinsdag 30 maart een nieuwe Auto-
matische Externe Defibrillator (AED) 
gepresenteerd. Met een AED kan in 
de eerste cruciale zes minuten na 
een hartstilstand hulp verleend wor-
den. 
Jaarlijks worden meer dan 15.000 
Nederlanders getroffen door een 
hartstilstand. Bij een hartstilstand 
stopt het hart met pompen, waar-
door er geen bloed en dus geen 

zuurstof meer door het lichaam cir-
culeert. Het gevolg is dat iemand 
binnen enige seconden bewuste-
loos raakt en de kans op hersenbe-
schadiging en overlijden aanzienlijk 
is. Snelle en doeltreffende reanima-
tie is dan van levensbelang. 

De bedrijven Feka ICT & Office,  A.G. 
Kessler & Zn Vof, Eickhoff & Cre-
dential Verzekeringen BV, Versle-
ijen Beheer BV, B. Botter en Regio-

post de Omtrek BV zijn daarom ge-
zamenlijk tot de aanschaf van een 
Automatische Externe Defibrillator 
(AED) overgegaan. 
Zij hopen hiermee de veiligheid op 
de Rendementsweg en omgeving 
te verhogen. De defibrillator hangt 
bij Feka ICT & Office aan de Ren-
dementsweg 29 in Mijdrecht. Bij Fe-
ka zijn tevens vier bedrijfshulpverle-
ners getraind in de bediening  van 
de AED.

Paasviering op de Beatrixschool

Donateursconcert in 
middeleeuwse sferen
Wilnis - Muziekvereniging Viribus 
Unitis uit Wilnis geeft op zaterdag 
24 april a.s. haar jaarlijkse dona-
teursconcert. 
Voor de pauze biedt Viribus Unitis 
een programma vol originele fan-
faremuziek. Centraal staat het mu-
ziekstuk Codon van de Belgische 
componist Kevin Houben. Een stuk 
dat alleen is weggelegd voor de be-
tere fanfareorkesten van deze tijd.  
Na Viribus Unitis’s recente promotie 
naar de hoogste afdeling heeft het 

orkest zich vastgebeten op dit moei-
lijke stuk. Deze avond zullen zij het 
voor het eerst ten gehore brengen. 

Na de pauze gaat het orkest terug 
naar de middeleeuwen met het the-
ma ‘Ridders’. Op het programma 
staat o.a. prachtige muziek uit Robin 
Hood en Spartacus. 
Het concert wordt afgesloten met 
de vertelling en uitbeelding van het 
verhaal van Fulco de Minstreel uit 
IJsselstein.

Niet alleen het fanfareorkest zal 
haar kwaliteiten ten gehore bren-
gen, ook het leerlingenorkest en de 
blokfluitgroep zullen hun muzikale 
kunnen aan u tonen. 

Noteert u zaterdag 24 maart in uw 
agenda? Het belooft een avond te 
worden die u niet mag missen. Het 
concert wordt gehouden in de Wil-
listee in Wilnis. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en het concert begint om 
20.00 uur. De toegang is gratis.

Juffenfeest en paasontbijt 
op de Hoeksteen

Mijdrecht - De afgelopen week was 
een hele gezellige voor de kinderen 
van basisschool de Hoeksteen.
Op woensdag 31 maart was het voor 
de kinderen van groep 1 t/m 6 groot 
feest, want... alle juffen vierden hun 
verjaardag. En dat zijn er nogal wat 
op de Hoeksteen.
Van groep 1 t/m 6 werden 7 juffen in 
het zonnetje gezet en was het voor 
de kinderen dikke pret.

In groep 5/6 begon het feest hele-
maal geweldig met een waanzinnig 
optreden van hun juffen als K3 met 
de drie biggetjes.
En zoals het hoort... laat een goed 
voorbeeld zich goed volgen, dus 
na dit mooie optreden volgden er 
door de kinderen nog allerlei mooie, 
grappige en leuke talentvolle optre-
dens.
In groep 1 t/m 4 werden allereerst 

natuurlijk de juffen van harte toe-
gezongen, waarna de kinderen in 
groep 3/4 na een echte “warming 
up” aan het feest begonnen.
Zij waren namelijk allemaal in hun 
sportkleding naar school gekomen, 
dus het beloofde een sportieve och-
tend te worden.
Na deze “warming up” werden er 
allerlei leuke spelletjes gedaan door 
de school heen.
In groep 1/2 waren de kinderen ook 
prachtig verkleed, niet in sportkle-
ding maar bijvoorbeeld als mooie 
prinsessen of stoere megamindy’s.
Zij deden ook mee aan het spelle-
tjescircuit en werden natuurlijk ook 
nog getrakteerd door hun juffen op 
iets “lekkers”. Aan het eind van deze 
gezellige ochtend mochten de kin-
deren van groep 1 t/m 4 nog op het 
kleuterplein gaan zoeken naar ver-
stopte paaseieren, altijd erg span-
nend!
Donderdag 1 april gingen de kinde-
ren met een lege buik naar school 
want die ochtend was het “paasont-
bijt” op school. Aangekomen in de 
klas konden de kinderen plaatsne-
men aan feestelijk gedekte tafels en 
kiezen uit tal van lekkernijen, overi-
gens weer prima verzorgd door de 
ouderraad!
Na het ontbijt werd met de hele 
school de paasviering in de hal ge-
houden.

Concert met drie kinderkoren
Wilnis - Komende zaterdag 10 april wordt het jaarlijkse kinderkorenconcert gegeven. Veel koor- en samenzang met 
verschillende muziekinstrumenten, zoals de dwarsfluit, gitaar, djembè, piano en het orgel. 
Aan deze avond hopen drie kinderkoren mee te werken: ‘Osanna’ uit Dordrecht o.l.v. Jeroen de Weerdt, ‘de Zang-
vogeltjes’ uit Polsbroek o.l.v. Lydia van Toor en ‘Ismaël’ uit Wilnis o.l.v. Angela Smit.
Kom luisteren en zing met de koren mee! De toegang is gratis. Het concert begint om 19.00 uur en vindt plaats in 
de Hervormde Kerk in de Koningin Julianastraat in Wilnis.

Expositie van natuurfotograaf
Sjon Heijenga in de Veenhartkerk
Mijdrecht - In de Veenhartkerk is 
van zondag 11 april tot en met zon-
dag 23 mei een expositie te zien van 
natuurfotograaf Sjon Heijenga. 
Met zijn foto’s wil Heijenga stil-
staan en aandacht schenken aan 
de schoonheid van de natuur in je 
eigen leefomgeving. Het liefst foto-
grafeert hij dan ook dat ene bloe-
metje tussen de stoeptegel, de mus 
op de rand van de schutting of een 
moeder samen met haar kind in de 
speeltuin. Gewone dagelijkse din-
gen. Of is het juist ongewoon? He-
ijenga wil met zijn foto’s de kijker 
rust, tevredenheid en blijdschap la-
ten ervaren. De foto’s van Sjon He-

ijenga zijn tot en met 23 mei iedere 
zondagmorgen rondom de diensten 
van de Veenhartkerk te bekijken. Ze 
hangen door het hele gebouw. De 
diensten beginnen om 10.30 uur. 

Tijdens de expo organiseert de 
Veenhartkerk nog meer activitei-
ten als het thema ‘Groen licht voor 
de wereld’. Op de zondagen spreekt 
Gerbram Heek over onderwerpen 
die daarbij aansluiten. Zien we God 
als schepper? En hoe dan? Wat kan 
je van hem ervaren in de natuur? Is 
er toekomst voor de natuur, nu die 
zo onder druk staat door vervuiling 
en uitputting? En wat betekent ge-

loof voor hoe we omgaan met de 
natuur? Ook is er een natuurfoto-
wedstrijd voor iedereen die mee wil 
doen. 
Op eerste pinksterdag organiseert 
de Veenhartkerk ’s ochtends een 
natuurwandeling. 

Belangstellenden zijn bij alle onder-
delen van harte welkom. Uitgebrei-
de informatie vind je op haar websi-
te  www.veenhartkerk.nl. De Veen-
hartkerk is te vinden aan de Grut-
to 2a in Mijdrecht. Met de exposi-
ties wil de Veenhartkerk iets waar-
devols toevoegen aan de gemeen-
schap waarin we leven.
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D66 zet vraagtekens bij juiste exploitatie sportschool 
bij zwembad

Hoe kan de nieuwe sport-
school gratis zwemmen 
aanbieden?
De Ronde Venen - Het gebouw 
van het nieuwe zwembad bestaat uit 
twee delen. De ene helft met daar-
in het zwembad is bekostigd door 
de gemeente, de andere helft is van 
Optisport, die daarin eigen activitei-
ten ontwikkelt, die losstaan van de 
exploitatie van het zwembad.
Een van die activiteiten is een fit-
nesscentrum, de Optisport He-
althclub.
Nu blijkt dit fitnesscentrum all-
in abonnementen aan te bieden, 
waarbij naast onbeperkt gebruik 
van faciliteiten van de Optisport He-
althclub zelf, ook ongelimiteerd ge-
bruik mag worden gemaakt van de 
faciliteiten van het zwembad. De-
ze abonnementen worden aange-
boden tegen een tarief dat 25% la-
ger ligt dan soortgelijke fitnesscen-
tra binnen onze gemeente.

Abonnement
Het bedrijf geeft over de abonne-
menten de volgende informatie: 
“Wij hanteren één abonnement, dat 
is ons Altijd Welkom abonnement. 
Je kunt dan van alle faciliteiten on-
beperkt gebruik maken. (fitness,  
groepslessen, banen zwemmen, 
aqualessen, sauna, zonnebank, kof-
fie/thee/frisdrank/sportdrank).
Onbeperkt is echt onbeperkt. Je 
kunt zo vaak je wilt zonnebanken, 
gebruikmaken van de sauna, zwem-
men, fitnessen, koffie drinken en na-
tuurlijk deelnemen aan alle groeps-
lessen en fitnessen.
Het gebruik van de groepslessen 
en het zwembad is natuurlijk wel 
volgens een rooster. Het zwembad 
wordt ook gebruik voor zwemles en 
verenigingen, dus het is niet moge-
lijk om de gehele dag hiervan ge-
bruik te maken. 
Maar er zit geen maximaal limiet 
aan het gebruik van de faciliteiten.”

Altijd
Dat dit niet eenmalig, maar structu-
reel is blijkt uit het feit dat bij een 
abonnement van twee jaar, de prijs 
van 37,50 verlaagd wordt naar 35.00 
(30% onder de gangbare prijs bin-
nen onze gemeente).
De 25%-30% lagere prijsstelling, 
met toch de kosten van een nieuw 
gebouw en nieuwe inrichting/ap-
paratuur, zou alleen verklaard kun-
nen worden door lagere personeels-
kosten door minder begeleiding of 
mindere kwaliteit in de begeleiding, 
waar niet op voorhand vanuit ge-
gaan mag worden, lage kosten van 
de nieuwbouw of een andere kos-

tendrager. Bovenstaande leidt ons 
tot de volgende opmerkingen en 
vragen:

Subsidie
Het zwembad wordt gesubsidieerd. 
De gemeente geeft subsidie aan 
Optisport om de exploitatie van het 
zwembad sluitend te krijgen. 
Is er in de overeenkomst met het 
consortium dat het zwembad ge-
realiseerd heeft en gaat exploite-
ren ook een afspraak gemaakt over 
aanloopverliezen in de eerste jaren 
en zo ja wat houdt deze in?
Doordat Optisport Healthclub, dat 
losstaat van het gesubsidieerde 
zwembad, ook gratis en onbeperkt 
gebruik van het zwembad wordt 
mee aangeboden, terwijl concur-
renten dit aanbod niet kunnen doen 
is er sprake van ongeoorloofde con-
currentievervalsing op kosten van 
de inwoners in onze gemeente, on-
der andere gaan de belastingen 
door het zwembad verder omhoog.
Vindt u dit een acceptabele situa-
tie? 
Zou het niet zo moeten zijn dat an-
dere fitnesscentra zouden moe-
ten concurreren met Optisport He-
althclub ten aanzien van alleen de 
eigen faciliteiten, die niet vallen on-
der de faciliteiten die onder de ex-
ploitatie van het zwembad vallen?
Hoe denkt u dat de NMA deze situ-
atie zou gaan beoordelen?

Prijsverschil
Gezien de veel lagere prijsstelling 
rijst de vraag of en hoe de gemeen-
te hier zijn bijdrage aan levert.
Kunt u aangeven hoeveel van de ex-
ploitatie, c.q. de gemeentelijke sub-
sidie van het zwembad gebruikt 
wordt voor de exploitatie van de fit-
nessactiviteiten van Optisport He-
althclub en op welke wijze u dit 
vaststelt en controleert? 
In het raadsvoorstel/besluit van de-
cember 2006 staat toch:
“De aanvullende voorzieningen zijn 
voor hun investering en exploitatie 
financieel onafhankelijk van de ge-
meente. De gemeente draagt niet bij 
in mogelijke exploitatietekorten van 
de aanvullenden voorzieningen en 
de gemeente gaat niet zelf de aan-
vullende voorzieningen bouwen, fi-
nancieren of exploiteren.”
Ook staat er in dit raadsvoorstel:
“Daarnaast voorziet het ontwerp in 
de aanvullende voorzieningen met 
een health en/of leisure functie. In 
totaal wordt er 3.300 m2 grond voor 
de aanvullende voorzieningen van 

de gemeente afgenomen, waarvan 
1.900 m2 wordt ingevuld door Opti-
sport Health Club en 1.400 m2 com-
merciële ruimte nog wordt inge-
vuld.”

Onderdeel
Optisport is onderdeel van de groep 
die ook het zwembad ontworpen en 
gebouwd heeft. Is er vooraf en ach-
teraf voldoende onderzoek geweest 
naar in hoeverre de hoge prijs die 
onze gemeente voor realisatie van 
dit zwembad terecht is gekomen in 
de realisatie van het deel van het 
gebouw dat eigendom is van Opti-
sport? Zo ja, hoe en door wie is dit 
uitgevoerd?
Zwemvereniging De Ronde Venen, 
die in het Veenbad met vrijwilligers 
de zwemlessen verzorgen hebben 
gemeld dat de huur van een bad in 
het nieuwe zwembad zo duur is dat 
zij, met inzet van vrijwilligers, zwem-
lesprijzen moet gaan hanteren die 
duurder zijn dan de zwemlessen die 
Optisport zelf wil aanbieden met be-
taald personeel. 
Optisport Healthclub zou dus een 
aanzienlijk bedrag moeten beta-
len aan het zwembad, gelijk aan 
een abonnement voor onbeperkt 
gebruik van het zwembad. Echter 
de prijsstelling van Optisport He-
althclub is dusdanig dat dit blijkbaar 
niet het geval is.
Dit heeft als gevolg dat de exploi-
tatie van het zwembad dus negatie-
ver wordt omdat er inkomstender-
ving gaat plaatsvinden, het aantal 
betalende klanten van het zwembad 
wordt nog minder, vindt het college 
dit wenselijk en hoe gaat u dit op-
lossen, nog meer subsidie?

Horeca
Tevens rijst nu de volgende vraag:
De horecafunctie is een van de in-
komstenbronnen van het zwembad, 
op welke wijze is geregeld en wordt 
gecontroleerd, bij een centrale en 
gedeelde horeca voorziening of de 
juiste inkomsten tegemoet komen 
aan de exploitatie van het zwem-
bad?

Nu Optisport Healthclub al breed 
haar aanbod communiceert en de 
eerste klanten bij de bestaande fit-
nessclubs overstappen vragen wij u 
snelheid te betrachten met de be-
antwoording van deze vragen en de 
onjuiste zaken zo spoedig mogelijk 
te (doen) corrigeren”, was getekend, 
Cees Houmes. Fractievoorzitter D66 
De Ronde Venen.

Ondernemer met visie 
gooit het roer om!
Mijdrecht - Wanneer je de recessie 
in de bouw gebruikt om het roer om 
te gooien, blijkt dat je een onderne-
mer bent met visie. Jack den Ambt-
man is sinds 2001 zelfstandig onder-
nemer en het plezier in zijn beroep 
werd gedrukt want vakmanschap 
wordt in de grote bouw steeds min-
der gewaardeerd. Het gaat om snel 
en efficiënt werken, niet om het le-
veren van vakwerk. 
Hij besloot zijn werkzaamheden 
vooral op particulieren te gaan rich-
ten maar al snel kwam hij erachter 
dat vandaag de dag de consument 
allerlei garanties vraagt en het valt 
als eenmanszaak niet mee daaraan 
te voldoen. ‘Alleen is maar alleen’ 
dacht hij en vervolgens ging hij op 
zoek naar samenwerking, oftewel 
naar collega’s en geen concurrenten! 
Toen hij een Klusseniers-bus zag rij-
den werd hij op het spoor gezet van 
deze franchiseformule wat erin re-
sulteert dat hij vanaf 1 april a.s. als 
De Klussenier Jack den Ambtman 
beschikbaar is voor verbouwingen, 
onderhoud, renovatie en allerhande 
klussen in en om het huis. Echtgeno-
te Sonja en de kinderen Vince en Jay 
staan helemaal achter deze stap. 

Recessie
Na de start in 2001 ging het cres-
cendo en hij wist al eerder een re-
cessie het hoofd te bieden. Met de 
nieuwe wist hij dat het tijd werd om 
maatregelen te nemen om er niet 
meer alleen voor te staan. Hij be-
greep dat hij het vooral moest zoe-
ken in samenwerking met colle-
ga’s die er hetzelfde over denken 
en over die mentaliteit beschikken. 
Jack  (42) daarover: ‘Wanneer je wilt 
samenwerken, moet je de mede-
werking inroepen van andere zelf-
standigen maar die zien je te vaak 
toch als een concurrent in plaats 
van een collega. Je wilt graag over-
leggen en samenwerken. Ik ben dus 
op zoek gegaan naar gelijkgestem-
de collega’s. Uiteindelijk kwam ik bij 
De Klussenier terecht. De merknaam 
De Klussenier is alom bekend. Van-
daar dat ik verder ben gegaan met 

De Klussenier. Het is een franchi-
seorganisatie waarbij meer dan 225 
zelfstandige klusbedrijven zijn aan-
gesloten. Ik heb me erin verdiept en 
ik denk een juiste keuze gemaakt te 
hebben. Vorig jaar is De Klussenier 
gestart met Vertrouwd Verbouwen, 
juist om grotere verbouwingen en 
renovaties binnen te halen. Die klus-
sen doen ze samen. Net zoals de in-
koopdeals die afgestemd zijn op de 
meer dan 225 Klusseniers in Neder-
land. Ik merk nú wat een inkoopvuist 
betekent. Het waren allemaal argu-
menten die me overtuigden. Wat te-
vens meetelde was dat de economi-
sche crisis zijn kop opstak en ik zie 
daar heel veel kansen liggen voor 
veelzijdige vakmensen. De mensen 
durven bijna niet meer te verhuizen 
als ze überhaupt al een hypotheek 
van de bank krijgen. Nu ze blijven 
zitten, kiezen ze ervoor om hun huis 
te moderniseren, bijvoorbeeld een 
nieuwe badkamer of een dakkapel 
aan te schaffen.’

Formule
‘De Klussenier is een organisatie die 
mij verder kan helpen. Het is een 
franchiseformule, wat voor mij geen 
probleem is want je bent eigen baas, 
terwijl je gebruik maakt van het 
dienstenpakket dat De Klusseniers-
organisatie je biedt. Als basis van 
deze speciale klusformule geldt dat 
je geen dure investeringen hoeft te 
doen die terugbetaald moeten wor-
den maar het ‘verhuren’ van je vak-
kennis om zo de kosten laag te hou-
den. De organisatie achter De Klus-
senier regelt allerlei zaken voor je of 
ze helpen je ermee. ‘Concentreer jij 
je maar op je vak, dan regelen wij de 
rest’ werd me verteld en in de prak-
tijk blijkt dat zo te werken. In Barne-
veld heb ik eerst een vijfdaagse trai-
ning gevolgd, samen met 6 collega’s 
die ook Klussenier zijn geworden. 
Deze training is niet bedoeld me nog 
te leren metselen en timmeren maar 
is een training in zaken die met het 
ondernemerschap te maken hebben. 
Dat heeft me toch wakker geschud, 
ondanks dat ik al 9 jaar zelfstandig 

ben. Wat ik als zeer waardevol er-
vaar is dat ze, net als ik, hoge eisen 
stellen aan het vakmanschap. En te-
recht, want De Klussenier is lande-
lijk al de organisatie met de grootste 
naamsbekendheid. De klanten krij-
gen garantie en wij zijn aangesloten 
bij de VLOK, een brancheorganisa-
tie met een onafhankelijke geschil-
lencommissie. De Klussenier is ge-
degen en onderscheidt zich van an-
dere klusbedrijven. Dat was voor mij 
een van de beweegredenen om ja 
tegen het aanbod te zeggen. Ik denk 
dat ik in de regio een bijdrage kan 
leveren door goed werk af te leve-
ren en vooral afspraken na te ko-
men, want daar ontbreekt het in de 
klussenbranche nog wel eens aan. 
Ik ben er helemaal klaar voor, al zul-
len hobby’s als mijn voetbalclubje er 
best eens onder lijden. ’ 

De Klussenier Jack den Ambtman  
werkt vanuit zijn huis aan de C. 
Beerninckstraat 88 te Mijdrecht en 
is bereikbaar onder tel. 0297 288012 
of j.denambtman@klussenier.nl

Rikistichting zorgt voor 
paaspakketten aan ouderen
De Ronde Venen - De Rikistichting 
verzorgt elk jaar een activiteit, waar-
door ouderen met de jeugd in con-
tact komen.
Zij vindt het belangrijk dat juist met 
de feestdagen als Pasen aan de me-
demens wordt gedacht. Ouderen in 

onze samenleving voelen zich dan 
vaak eenzaam. Vrijwilligers brengen 
elk jaar een paaspakket bij de oude-
ren in De Ronde Venen.
In Zorgcentra De Ronde Venen 
wordt deze activiteit door kinderen 
van een basisschool verzorgd. Te-

vens hebben de bewoners samen 
met de kinderen een leuk paasstuk-
je gemaakt.
Wethouder Van Breukelen was ook 
aanwezig tijdens deze activiteit.
Het was een geslaagde ochtend en 
middag.

‘Paraplu’ organiseert dagtocht 
naar museumdorp Strijen 
Wilnis - Het voorjaar is weer be-
gonnen, de temperatuur stijgt en 
de zon zorgt weer voor aangename 
temperaturen.
Het wordt dus de hoogste tijd om er 
weer eens tussenuit te trekken.

De Stichting ‘Paraplu’ helpt u daar-
bij door het organiseren van een 
fantastische dagtocht naar Strijen, 
welke zal plaatsvinden op dinsdag 
20 april a.s., vertrek om 09.00 uur 
vanaf parkeerplaats bij de “Willis-
tee” in Wilnis.

De dagtocht met een luxe touringcar 
gaat naar het museumdorp Strijen in 
de Hoeksche Waard ten zuiden van 

Rotterdam, waar – naast ontvangst 
met koffie met gebak-  het volgen-
de op het programma staat: bezoek 
aan het plaatselijke museum, met 
stijlkamer, stijlkeuken, smederij, lin-
nen- en kantwerk, Archeologische 
en glasvondsten, demonstratie door 
de historische smid, bezoek aan de 
laat-gotische Lambertuskerk met 
prachtig interieur en gebrandschil-
derde ramen.

Rond het middaguur wordt gebruik 
gemaakt van een echte “Striense 
koffietafel”, waarna een rondrit door 
het mooie natuurgebied “De Oever-
landen”, met o.a. aandacht voor de 
gevolgen van de watersnoodramp 

1953. Daarna kan er nog gewinkeld 
en gewandeld worden in de histori-
sche kern van Strijen.

De terugreis naar Wilnis zal om plm. 
16.00 uur plaatsvinden.
Deelname aan deze prachtige dag-
tocht kost 35,00 euro + 2,50 euro 
administratiekosten.
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te   www.stichtingparaplu.nl, of af-
gehaald en ingeleverd bij de “Para-
plu” aan de Pieter Joostenlaan 28 in  
Wilnis.
Via e-mail kan men altijd terecht op  
info@stichtingparaplu.nl.

ePortal: gratis e-books en 
e-audiobooks lenen
De Ronde Venen - De Regionale 
Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen 
start met het uitlenen van e-books 
en e-audiobooks. Via de ePortal, 
een digitale toegangspoort tot elek-
tronische lees- en luisterboeken, 
kunt u 24 uur per dag, zeven dagen 
per week digitaal lenen. De e-books 
kunt u opslaan op uw computer of 
laptop en kopiëren naar uw e-rea-
der, de e-audibooks kunt u opslaan 
op een mp3-speler. 
U kunt maximaal drie e-books of e-
audiobooks tegelijk lenen. Een e-
book of een e-audiobook blijft drie 
weken lang op uw e-reader, pc, lap-
top of mp3-speler staan, dan ver-

dwijnt het vanzelf. U kunt het daar-
na wel weer opnieuw downloaden.  
 
Hoe werkt het?
Als u lid bent van de bibliotheek, 
kunt u een gratis account aanma-
ken. Dit kunt u doen in de biblio-
theek bij de klantenservice. Daar 
krijgt u een gebruikersnaam en 
wachtwoord. 
Vervolgens kunt u inloggen via de 
knop ePortal op de website van de 
bibliotheek.
Wilt u meer weten over het down-
loaden van e-books en e-audio-
books of wilt u weten of uw e-rea-
der geschikt is voor het downloaden 

via de ePortal, kijk dan op de websi-
te: www.bibliotheekavv.nl. 

E-reader lenen
Heeft u zelf geen e-reader, maar wilt 
u het digitaal lezen graag eens uit-
proberen, dan kunt u de reader ook 
lenen. Het lenen is gratis, wel wordt 
een contante borg gevraagd van 
50,00 euro. 
Vooralsnog is het niet mogelijk een 
geleende e-reader zelf te vullen met 
eigengekozen titels. Dit heeft te ma-
ken met de beveiliging van de ap-
paraten. De e-reader die u leent 
is daarom voorzien van een aantal 
vaste titels.
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Maskerade ontroert met 
subtiel realistisch drama
Uithoorn - Het afgelopen paas-
weekeinde speelde Toneelgroep 
Maskerade in het Alkwin Theater 
in Uithoorn de Nederlandse pre-
mière van het stuk Rabbit Hole van 

de Amerikaan David Lindsay-Abai-
re (1969). Het stuk kreeg in 2007 de 
Pulitzer Prize for best drama. Thea 
Waanders vertaalde het stuk speci-
aal voor Maskerade met medewer-
king van Ger Thijs. 

Verlies van een kind
In Rabbit Hole zien we hoe een jong 
echtpaar probeert het verlies te ver-
werken van hun enig kind, hun 4-
jarig zoontje Danny. Het stuk gaat 
over het vacuüm dat het onbegrij-
pelijke en onaanvaardbare ver-
lies van een kind achterlaat. Over 
de pijn, het verdriet en het rouwen, 
over de worsteling om in de dage-
lijkse dingen de greep op het leven 
weer terug te krijgen. Een leven dat 
nooit meer zal zijn wat het was. Het 
gaat ook - impliciet - over het thema 
schuld. Impliciet, want de dood van 
Danny was domweg een verschrik-
kelijk ongeluk. Maar het schuldge-
voel hangt tussen de achterblijvers 
in. Wat als jij… en wat als ik … en 
wat…?

Realistisch en subtiel
Het stuk is simpel van structuur en 
- zeker gezien het serieuze thema - 
opmerkelijk licht van toon. Het stuk 
laat ook zien dat humor en drama 
elkaar soms onverwacht raken. Het 
is op een onnadrukkelijke manier 
geschreven, totaal ontdaan van alle 
sentimentaliteit. Het verdriet uit zich 
niet in gehuil, nadrukkelijk rouwen 
of ander theatraal vertoon. De pijn is 
voortdurend - bijna terloops - onder 
de oppervlakte aanwezig en voel-
baar. Rabbit Hole biedt ons, realis-
tisch en subtiel, een glimp van een 
familie die probeert te dealen met 
een vreselijk verlies.
Het toneelbeeld sluit naadloos aan 
bij de eenvoud van het stuk. Op het 
toneel staat alleen het allernoodza-
kelijkste, de leegte die Danny ach-
terliet prachtig illustrerend. De kin-
derkamer met veel knuffels en 
speelgoed, ligt, iets verhoogd, on-
ontkoombaar centraal op het toneel. 
Het is het enige uitbundig kleurrij-
ke aspect in het decor, waardoor 
de afwezigheid van het kind hui-
veringwekkend en schrijnend voel-
baar wordt.  

Kleine bezetting
Rabbit Hole kent een kleine bezet-
ting van slechts vijf spelers. Becca, 
de moeder van Danny, is een mooie 
creatie van Mascha Bakker; bijna 
achteloos gespeeld. Becca heeft het 
nog het moeilijkst met het verwer-
ken van haar verdriet. Alles in en om 
het huis herinnert haar pijnlijk aan 
haar overleden kind en ze probeert 

zich daar  in de loop van het stuk sy-
stematisch van te bevrijden. Howie, 
haar echtgenoot, gespeeld door Le-
on Pothuizen, klampt zich juist vast 
aan alles wat herinnert aan Danny. 

De vraag is niet of het één goed is 
en het ander niet. Het is alleen ver-
schillend. Pothuizen is ontroerend in 
de nachtelijke scène, waarin hij, al-
léén voor de TV, in stilte rouwt, kij-
kend naar video-opnames van Dan-
ny. De scène waarin Howie en Bec-
ca over hun verschil in verwerking 
ruzie krijgen, nadat de laatste per 
ongeluk opnames van Danny heeft 
gewist, is er eigenlijk één van pu-
re zelfverwijten. Pothuizen haalt al-
le nuances uit zijn rol en is geloof-
waardig in zijn wanhoop en aan-
doenlijk in zijn liefderijke poging 
Becca (ook fysiek) los te maken uit 
haar rouw en verdriet.
Sabine Baptist speelt Izzy, de zwan-
gere zus van Becca. Baptist heeft 
een prachtig naturel speltalent en 
maakt van de overal-een-zootje-
van-makende losbol een heerlijk 
ongecompliceerd blond stuk leven 
temidden van haar familie die nog 
volop met de dood bezig is. Snac-
kend en snaaiend voor twee, nuch-
ter observerend en met  een bijna 
kinderlijke directheid, houdt zij de 

anderen de spiegel van het leven 
voor. Schuldbewust, dat wel, om-
dat zij - juist nu - zwanger is. Bap-
tist is meesterlijk in de scene waarin 
zij Howie confronteert met zijn mo-
gelijke affaire.

Filosofisch
Nat, de moeder van Becca, wordt 
overtuigend gespeeld door Erna 
van Lent. Bijna alles wat Nat, goed-
bedoelend, te berde brengt slaat 
de plank mis en wekt wrevel bij de 
anderen. De scène waarin Becca 
en Nat de kinderkamer van Danny 
leegruimen en keuzes maken in wat 
weg kan en wat mag blijven is hart-
verscheurend ontroerend. Als Nat 
’n paar schoentjes van Danny vindt, 

bevriest, en ze vragend naar Bec-
ca ophoudt, voel je als toeschouwer 
de pijn mee. Als Becca haar moe-
der (die in totaal andere omstan-
digheden ooit ook een zoon verloor) 
vraagt of ‘het ooit over gaat’ en Nat 
haar prachtig wijs en filosofisch ant-
woordt, kun je in de zaal een speld 
horen vallen.  

Debuut
Ronnie Baur speelt Jason Willet-
te, de tiener die de auto bestuur-
de die Danny doodreed. Baur maakt 
met deze mooie, kleine rol een sterk 
debuut bij Maskerade. Met zijn be-
heerste underacting geeft Baur zijn 
rol indrukwekkend vorm. Zijn onver-
wachte opkomst in de laatste minu-
ten van het ‘open huis’ als het stel 
het huis in de verkoop heeft, is een 
ijselijk spannend moment waarbij de 
zaal merkbaar de adem inhoudt. Ja-
son zoekt het contact met de fami-
lie niet om vergeving te vragen maar 
simpelweg om blijk te geven van zijn 
gevoelens van schuld en spijt. Jason 
heeft een kort science-fictionver-
haal geschreven en opgedragen aan 
Danny. Een verhaal over een wereld 
waarin gangen (Rabbit Hole) leiden 
naar een oneindig aantal parallel-
le universums waarin oneindig veel 
andere versies van onszelf, evenzo-
vele andere levens leiden. Gelukki-
ger levens. Deze gedachte schenkt 
Becca troost en opent voor haar de 
mogelijkheid het leven weer aan te 
kijken. Het slot van het stuk, als Ho-
wie en Becca elkaar voorzichtig vin-
den, biedt geen gemakkelijke ant-
woorden, geen oplossingen, maar is 
troostrijk en hoopgevend.
De regie van Rabbit Hole was in 
handen van Pitth de Grooth, die koos 
voor een bescheiden regieconcept, 
passend bij de aard en het karak-
ter van het stuk, op die manier alle 
ruimte latend voor de kracht die het 
stuk zelf ruimschoots in zich heeft. 
Hij bewijst met zijn regie dat hij uit-
stekend weg weet met de in dit stuk 
zo cruciale ‘sub’teksten. Het licht en 
geluid pasten zich zonder enkele 
franje aan bij de rest van het con-
cept:  eenvoudig, ongekleurd licht 

en één enkel muziekthema van Wil-
lem Breuker. De in het amateurcir-
cuit zo ondankbare ondersteunen-
de taken die de noodzakelijke rand-
voorwaarden voor een theaterpro-
ductie vormen, werden adequaat in-
gevuld, zoals het nu eenmaal hoort 
en zoals je inmiddels mag verwach-
ten bij Maskerade.
Rabbit Hole is een intens sensitief 
en geloofwaardig portret van een 
man en een vrouw die zichzelf pro-
beren te vergeven. En elkaar. Heel 
invoelbaar en diep menselijk. Mas-
kerade toont lef dergelijk niet ge-
makkelijk repertoire op de planken 
te brengen. En het ontroert met dit 
stuk. Het publiek was er beide avon-
den van onder de indruk.

MotoPort Uithoorn viert 
feest met zijn klanten
Uithoorn - Het bekende motorfiets- 
en scooterbedrijf MotoPort Uithoorn 
viert de hele maand april zijn 25-ja-
rig jubileum. Dat wil directeur/eige-
naar Mario Eikelenboom met zijn 
MotoPort Team breed uitdragen 
en graag vieren met bestaande en 
nieuwe klanten! In dat licht gezien 
kunnen alle bezoekers van het mo-
torfietsbedrijf deze maand profiteren 
van talloze prachtige en aantrekke-
lijke aanbiedingen. Wat te denken 
van 25 procent korting op alle mo-
torkleding, helmen, laarzen, hand-
schoenen en verdere accessoires. 
Maar ook als uw motorfiets versle-
ten of slechte banden heeft, krijgt u 
de jubileumkorting op een stel nieu-
we, inclusief gratis montage! En wie 
zijn bestaande motorfiets wil laten 
ombouwen naar 25 kW, kan dat uit-
sluitend in de maand april gratis la-
ten uitvoeren in de goed geoutilleer-
de eigen werkplaats van MotoPort 
Uithoorn! In de grote showroom, 
waar elk merk motorfiets en scoo-
ter zijn eigen plaats heeft, staan tal-
loze nieuwe modellen en occasions 
die tegen zeer prettige prijzen wor-
den aangeboden. Er zijn werkelijk 
‘superdeals’ bij! De acties worden 
uitgevoerd in samenwerking met de 
leveranciers en importeurs. Wie de 
aanschaf niet in één keer kan beta-
len kan de motor tegen een prettig 
tarief ook laten financieren. Verder 
zijn er ook motoren te huur!

Superdeals
MotoPort Uithoorn heeft over haar 
jubileumviering geen gras laten 
groeien. De reeks feestelijke jubi-
leumacties is onder andere bekend 
gemaakt in een speciale jubileum-
uitgave die in een oplage van 20.000 
stuks in eigen beheer is uitgebracht. 
Een brochure boordevol aantrekke-
lijke aanbiedingen die onlangs sa-
men met het MotoPort magazi-
ne aan alle klanten is toegestuurd. 
Daarnaast is het als bijlage inge-
seald bij nog twee andere motor-
sportbladen.
MotoPort Uithoorn is dealer van be-
kende Japanse merken als Honda 
(tot 10 april Week van Honda), Ka-
wasaki (superdeals van 12 t/m 17 
april), Suzuki (19 t/m 24 april Suzu-
ki-week!) en Yamaha (26 april t/m 1 
mei Yamaha-week!). Maar wie een 
ander merk wenst kan hier ook uit-
stekend terecht.
Geheel nieuw in het assortiment 
heeft MotoPort Uithoorn een unieke 
driewieler van Can-Am in consigna-
tie. Om ermee te rijden heb je aan 
een autorijbewijs voldoende. Een 

motorrijbewijs is dus niet nodig. Een 
prachtig vervoermiddel dat je heel 
luxueus kunt uitrusten en waarmee 
je opzien baart als je ergens komt. 
Het is een echte eyecatcher, maar 
kost ook wel wat... Veel informatie 
van de Can-Am, maar ook over de 
acties, staat op de website: www.
motoportuithoorn.nl.

Navigatie demodagen
“Veel motorrijders maken tegen-
woordig gebruik van een naviga-
tiesysteem, dat speciaal is ontwik-
keld voor gebruik op de motorfiets 
en compleet waterbestendig. Dat is 
de Garmin Zumo. De meesten ken-
nen het, maar zijn vaak nog onbe-
kend met wat het allemaal nog méér 
kan. Om die reden komen mensen 
van Motor Tour Club Motovatie uit 
Amstelveen hier uitleg en demon-
straties geven wat je er allemaal 
mee kan doen. Dat is heel veel. Je 
kan op je PC zelfs complete routes 
downloaden en uitzetten om een 
toertocht te maken”, licht Mario en-
thousiast toe. “Elke belangstellen-
de is welkom op de vrij te bezoeken 
demonstratiedagen bij ons. Die wor-
den gehouden op zaterdag 10, 17 en 
24 april en op 1 mei. Wij verkopen 
deze navigatiesystemen weliswaar, 
maar weten er zelf nog niet genoeg 
van af. Daarom vragen we mensen 
die dit systeem door en door ken-
nen of zij ons én onze klanten willen 
bijscholen. Je kunt nu eenmaal niet 

alles weten en dan roepen we hulp 
van anderen in.”

Veel voor weinig
Mario wijst op de kleding-outlet in 
zijn zaak, een soort shop-in-shop, 
waar een surplus aan motor- en 
scooterkleding en bijbehorende ac-
cessoires te bekijken en te koop is. 
Deze feestmaand extra voordelig 
met de 25 procent korting die voor 
alles geldt wat er hangt. “We heb-
ben heel veel kleding, voor zowel de 
beginnende als de gevorderde mo-
tor- en scooterrijder. Zeg maar voor 
iedereen die goede en beschermen-
de kleding wil hebben om op een 
scooter of motor te rijden, hebben 
we een uitgebreide collectie in huis 
onder het motto ‘veel voor weinig’. 
Elke zaterdag in de maand hebben 
we bovendien een demodag voor 
scooters en motoren. Zowel van het 
een als het ander hebben we nieu-
we en occasions op voorraad.”
Al met al heeft MotoPort Uithoorn 
de motorrijder, maar degenen die 
een (brom)scooter als favoriet ver-
voermiddel hebben, heel wat te bie-
den. U bent de hele maand april van 
harte welkom. Maar ook daarná na-
tuurlijk. Neem kennis van de hoge 
kortingen en aanbiedingen en pro-
fiteer ervan zolang het kan!
MotoPort Uithoorn vindt u aan de 
rand van het Industrieterrein Uit-
hoorn op de Anton Philipsweg 5-7. 
Tel. 0297-540163.

Praktijkleren op Thamen 
feestelijk afgesloten
Uithoorn - Op woensdag 31 maart 
is het project ‘Praktijkleren’ voor het 
schooljaar 2009-2010 in de aula van 
scholengemeenschap Thamen op 
een feestelijke wijze afgesloten. Uit-
genodigd waren de ongeveer 50 be-
drijven die in dit schooljaar belan-
geloos praktijkleerplaatsen hadden 
aangeboden. Tevens waren aan-
wezig vertegenwoordigers van het 
Ministerie van Economische Za-
ken (die de subsidie voor dit pro-
ject verleent), de Tweede Kamer, de 
gemeente Uithoorn en de Industrië-
le Kring Uithoorn. Met hun aanwe-
zigheid wilden zij het belang van het 
project voor de maatschappij extra 
benadrukken.
Na de openingstoespraak van de 
directeur van scholengemeenschap 
Thamen, de heer Ger Jägers, die al-
le aanwezigen dankte voor hun in-
zet en bereidwilligheid gedurende 
het afgelopen schooljaar en aan-
gaf dat Thamen ook in de komen-
de jaren verdere samenwerking met 
het bedrijfsleven zeer op prijs stelt, 
kwamen enige leerlingen aan het 
woord. Zij, vertegenwoordigers van 
de vier praktische afdelingen van 

scholengemeenschap Thamen, wa-
ren eensgezind in hun oordeel over 
praktijkleren. ‘Ik dank de bedrijven 
die mij veel geleerd hebben en mij 
de kans hebben gegeven om op de 
bouwplaats te ondervinden wat het 
is om bouwvakker te zijn’, was één 
van de uitspraken. Ook de andere 
leerlingen vertelden dat ze de prak-
tijkleerdagen erg fijn hadden ge-
vonden en dat het jammer was dat 
het voorbij was.

Project
Mevrouw Warnars, werkzaam op 
het Ministerie van Economische Za-
ken, toonde zich zeer tevreden over 
de resultaten die dit gesubsidieerde 
project tot nu toe heeft opgeleverd. 
“Dit is precies wat wij voor ogen 
hadden toen wij de subsidie ont-
wierpen”, stelde zij. Zij sprak de ver-
wachting uit, dat als de subsidie in 
2011 eindigt de school en de deel-
nemende bedrijven de mogelijkhe-
den vinden om ook zonder een bij-
drage van het Rijk op de ingeslagen 
weg voort te gaan.
Ook de heer Sterk, voorzitter van de 
Industriële Kring Uithoorn en me-

vrouw Spruit, waarnemend burge-
meester van Uithoorn, toonden gro-
te waardering voor de bijdrage die 
de bedrijven hadden geleverd aan 
het welslagen van het project ‘Prak-
tijkleren Uithoorn e.o.’ Het toont 
eens te meer dat ondernemers ook 
in minder gunstige economische tij-
den vooruit blijven kijken en zorgen 
dat zij ook in de toekomst over vol-
doende goed opgeleid personeel 
kunnen beschikken.

Bedrijfsleven
Als laatste voerde de heer Jack Bis-
kop, lid van de Tweede Kamer voor 
het CDA en voor die partij porte-
feuillehouder Onderwijs, het woord. 
Hij gaf aan dat ook in Den Haag aan 
een goede aansluiting tussen on-
derwijs en bedrijfsleven zeer veel 
waarde wordt gehecht en dat de op-
lossing hiervoor die door het project 
Praktijkleren wordt gevonden hem 
zeer aanspreekt.
Er wordt vaak negatief over jonge-
ren gesproken, maar als hij de leer-
lingen hier hoort, komen gelukkig 
alleen positieve zaken naar voren. 
Ook hij vindt voortzetting van het 

project, ja zelfs invoeren in het leer-
plan van de school, van het aller-
hoogste belang. Onderwijswoord-
voerders van alle partijen in de 
Tweede Kamer zijn eensgezind in 
hun streven naar wat hij GGO – Ge-
woon Goed Onderwijs – noemt.
Tussen de bedrijven door kwam ook 
nog het goede bericht, dat de Stich-
ting Bouwend Midden Holland een 
bedrag van 2.500 euro ter beschik-
king heeft gesteld aan de scho-

lengemeenschap Thamen. Dit geld 
wordt besteed aan de aankoop van 
een set beitelblokken voor de on-
langs aangeschafte nieuwe frees-
machine in de afdeling bouwtech-
niek.
De heer Chidi, teamleider techniek 
van Thamen, was uiteraard zeer ver-
heugd met deze welkome bijdrage, 
waardoor het onderwijs in de afde-
ling bouwtechniek nog beter kan 
worden.

Na afloop van het officiële gedeel-
te van deze feestelijke bijeenkomst 
konden de deelnemers onder het 
genot van een hapje en een drankje 
informele contacten leggen of her-
nieuwen. Ook was er de gelegen-
heid de praktijkafdelingen van Tha-
men te bezoeken. Van deze laatste 
gelegenheid werd enthousiast ge-
bruik gemaakt. Al met al een ge-
slaagde middag voor school en be-
drijven.
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Argon C5 winnaar BFC toernooi
Mijdrecht - In Bussum is Argon C5 
afgelopen zaterdag 3 april onge-
slagen winnaar geworden van het 
toernooi bij BFC. Door overwinnin-

gen op onder andere: ‘s Graveland 
(2-1), BFC C5 (3-1) en Zuidvogels 
(6-0) kregen Raymond, Rik, Mar-
cel, Lorenzo, Duco, Brian, Rick, Rut-

ger, Thomas, Rink, Olivier, Jasper en 
Dennis na afloop van het toernooi 
de fraaie eerste prijs door de orga-
nisatie uitgereikt.

Betonstaalvlechterij Blom B.V. 
staat schaatstalenten bij!
Regio - Betonstaalvlechterij Blom 
BV heeft een steentje bijgedragen 
aan aanstormende talenten Lean-
der Stolwijk, Axel Koopman, Mike 
Blom en Jordy Buskermolen. De-
ze mannen zijn voorzien van mooie 
en bovenal snelle schaatspakken 
gesponsord door de firma Blom uit 
Uithoorn. Met de sponsoring van 
deze pakken hoopt Blom BV, dat dit 

uiteindelijk tot nog snellere schaats-
tijden zal leiden. De link tussen het 
bedrijf en het schaatsen is snel ge-
legd, want mede-eigenaar Jan Blom 
zelf is ook een grote schaatslief-
hebber. Zijn zoon Mike reed ove-
rigens een zeer sterk seizoen met 
onder andere het behalen van het 
NK allround voor junioren C. Hier-
bij is hij uiteindelijk als 23e geëin-

digd. Hij heeft zijn persoonlijke re-
cord op de 500 en 1500 meter in-
middels al aangescherpt tot 41.44 
en 2.06.73. Met deze prachtige tij-
den weet hij zich dus te meten met 
de Nederlandse top in zijn leeftijds-
categorie. Ook Jordy reed goede 
uitslagen waaronder op het subtop 
kampioenschap allround. Op het NK 
marathonschaatsen voor junioren A 
heeft hij ook nog een verdienstelijke 
18e plaats weten te bereiken. Lean-
der had ondanks blessureleed aan 
het begin van het seizoen zich nog 
goed in de kijker kunnen rijden met 
verschillende podiumplekken bij in-
terclubwedstrijden.
Axel veroverde tweemaal een eerste 
plaats bij de Kees Jongert Bokaal 
en werd 10e op het NK marathon-
schaatsen voor junioren A. Ook een 
leuke overeenkomst tussen Blom 
B.V. en de sponsoring van de  wed-
strijdpakken: het bedrijf heeft als 
speerpunt het afleveren van ‘maat-
werk’ en de pakken zijn ook perfect 
op maat gemaakt.
Dit zorgt er helaas wel voor dat de 
jongens deze zomer niet te hard 
kunnen trainen, omdat de pakken 
volgend jaar natuurlijk nog wel goed 
moeten passen.

Judoka’s PK Sport sporten 1508,80 
euro bijeen voor Villa Joep
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was het weer zover. De judoka’s 
van PK Sport streden om de prijzen, 
maar het belangrijkste doel was toch 
geld op te halen voor Villa Joep. 
Daarmee steunden zij actief de 
strijd tegen neuroblastoom kan-
ker bij kinderen.Alle judoka’s lieten 
zich sponsoren door familie, vrien-
den, opa’s en oma’s. Werd er vorig 
jaar nog 1200,- euro bij elkaar ge-
sport, dit jaar was het bedrag maar 
liefst 1508.80 euro. Voor veel kin-
deren was het hun eerste judotoer-
nooi. Het motto was dan ook ‘mee-
doen is belangrijker dan winnen’. 
De uitslag is als volgt:
Poule 1: vijfde Bas v Dijk, vierde 
Kees Otting, derde, Markv Maanen, 
tweede Björn Holtrop, eerste Timon 
Ho-Doc. 
Poule 2: vijfde Wesley Kamerman, 
vierde Sam Hendriks, derde Jes-
se Breedijk, tweede Mason Mulier, 
eerste Mats Holtrop. 
Poule 3: derde Maarten Bakker ook 
derde David Drooge, tweede Remco 

v.d. Bos, eerste Joost Matena. 
Poule 4: vierde Arjen v.d. Wijngaard 
ook vierde Gauke Hofstra, derde 
Ruben v Asselen, tweede Ivar IJbe-
ma, eerste Bart Kooyman.
Poule 5: vijfde Hilbrand Rustema, 
vierde Chille Zaal, derde Casper Ho-
Doc, Tweede Thijs Fruman, eerste 
Chiara Breedijk. 
Poule 6: vijfde Rick Vriend, vierde 

Sidney Voorneveld, derde Daan Ha-
mer, tweede Brent v Bockel, eerste 
Jimmy vd Wilt. 
Poule 7: vijfde Wessel Stoof, vierde 
Ylonka v Vliet, derde Lex Nieuwen-
kerk, tweede Jay Albers, eerste Thijs 
Hoogmoed. 
Poule 8: derde Christiaan Dronkert, 
tweede Stef Samson, eerste Willem 
Maas.

Rondeveners op de pedalen 
voor ’Heel Nederland fietst’
De Ronde Venen - Op 2.581 loca-
ties in Nederland stapten woensdag 
31 maart meer dan 75.000 mensen 
op de fiets voor de wereldrecordpo-
ging Heel Nederland Fietst. De actie 
is onderdeel van de nieuwe driejari-
ge campagne Heel Nederland Fietst. 
Dit is een initiatief van het Neder-
lands Instituut voor Sport en Bewe-
gen (NISB) en de Fietsersbond om 
het fietsen in Nederland een extra 
impuls te geven. Ook Stichting Spel 
en Sport 55+ De Ronde Venen nam 
deel aan deze overigens geslaag-
de wereldrecordpoging. Het aan-
tal deelnemers in De Ronde Venen 
die gevolg hadden gegeven aan de 
oproep van de stichting Sport en 
Spel 55+ beliep zo’n 140. “Eigen-
lijk hadden we meer mensen ver-
wacht, maar het weer speelde even 
niet mee. Er stond een harde wind 
in het buitengebied en er waren for-
se regenbuien voorspeld. Boven-
dien was het midden op en doorde-
weekse dag waarop natuurlijk veel 
mensen werken,” aldus Mieke Tel-
ders van stichting De Baat. Deelne-
mers konden starten vanaf de ser-
vicepunten, maar ook bij de Wil-
lisstee in Wilnis. Daar hadden zich 
tientallen fietsers verzameld, waar-
onder ook een aantal 70 plussers. 
Het was echt afzien op de uitgezette 
route die vanaf het startpunt Wilnis 
liep richting Wilnisse Zuwe langs de 
Heinoomsvaart, de Bovendijk, Mo-
lenland en via de Padmosweg/He-
renweg weer naar de Pieter Joos-
tenlaan. De straffe, koude wind was 
hard en dat was goed te merken op 
de Zuwe en de Bovenndijk. Dat be-
tekende voor velen ‘staan op de pe-
dalen’. Aan de start kregen de deel-
nemers een fraaie bidon (zonder in-
houd) mee, gesponsord door Rabo-
bank Rijn en Veenstromen. Op de 
hoek van de Bovendijk bij het recre-
atiegebied was een ‘controlepost’ 
opgezet. Daar kregen alle fietsers 
een appel als een gezonde bijdrage 
van de firma Ruizendaal uit Waver-
veen. Het evenement voor de Ron-

de Venen was goed georganiseerd 
door de stichting Spel en Sport 55+ 
en stichting De Baat.

30 minuten fietsen
In heel Nederland waren er dergelij-
ke initiatieven onder de vlag van de 
recordpoging ondernomen waaraan 
bekende Nederlanders en sporters 
deelnamen. Het Nederlands Insti-
tuut voor Sport en Bewegen en de 
Fietsersbond laten zo op een ludie-
ke manier zien dat fietsen een ge-
makkelijke manier is om aan de da-
gelijkse dosis van 30 minuten bewe-
gen te komen: “De fiets als makke-
lijk alternatief voor de auto voor de 
kleine afstanden, daar gaat het om”, 
aldus Saskia Kluit van de Fietsers-
bond. Projectleider Heel Nederland 
Fietst, Peter-Jan Mol van NISB vult 
aan: “Fietsen is een makkelijke ma-

nier voor (bijna) iedereen om elke 
dag aan je dertig minuten bewegen 
te komen. Bovendien is het goedko-
per dan de auto, zorgt fietsen voor 
beter bereikbare steden en is het 
een directe winst voor het milieu”. 
Meer informatie over de campag-
ne is te vinden op  www.heelneder-
landfietst.nl, met o.a. een maandka-
lender met heel veel fietsactivitei-
ten in Nederland. Veel recreatieve 
en sportfietsers in De Ronde Venen 
weten inmiddels dat er prachtige 
routes zijn in de omgeving. Zij die 
nog niet zoveel hier in de buurt heb-
ben gefietst wordt aangeraden (bij 
mooi weer) toch eens op die manier 
de regio te gaan verkennen. Niet al-
leen goed voor de gezondheid maar 
het is bovendien optimaal genieten 
van datgene wat u aan natuur en 
cultuur onderweg tegenkomt.

Kanovereniging zoekt 
middelbare schooljeugd
De Ronde Venen - Binnen de ka-
novereniging De Ronde Venen 
draait al een paar jaar het kanopolo 
en heeft de club één team. Met de-
ze tak van sport zijn de activiteiten 
voor de jeugd behoorlijk uitgebreid. 
In eerste instantie ontbrak het de 
club aan het basismateriaal, maar 
daar is nu in voorzien. Wel is er de 
noodzaak om de basis te verbreden. 
Elk jaar stoppen er een paar spelers 
vanwege o.a. studie en moet het 

team worden aangevuld. Naar deze 
aanvulling is de club op zoek.  Het 
leuke is dat zowel jongens als meis-
jes in hetzelfde team actief kunnen 
zijn.  

Kanopolo is een dynamische bal-
sport in teamverband. De sport oogt 
als een kruising van waterpolo, rug-
by en basketbal, maar dan in kano’s. 
Op een veld van 20 bij 30 meter spe-
len twee teams tegen elkaar. Beide 

teams mogen met vijf spelers in het 
veld liggen, en maximaal drie wis-
sels achter de hand houden. Doel 
is om de waterpolobal, met de ken-
merkende gele kleur, in het doel van 
de tegenstander te gooien. Dit doel 
is één bij anderhalve meter groot en 
hangt exact twee meter boven het 
water. De vliegende keeper houdt 
zijn doel schoon met zijn peddel. 
Kanopolo is een zeer spectaculaire 
sport; spelers dienen alle facetten 

van topsport te combineren. Kracht, 
uithoudingsvermogen, techniek en 
tactisch inzicht. De toppers in deze 
sport beschikken over een perfec-
te controle over de boot en kunnen 
op volle snelheid varend de bal met 
de peddel meenemen. Met een ver-
woestend schot belandt de bal ver-
volgens in het doel. De dynamische 
balsport werd populair over de he-
le wereld. De sport combineert fa-
cetten van diverse sporten met el-
kaar; snelheid, technische beheer-
sing van de boot, kracht, tactisch in-
zicht, en teambuilding. Vele kanoërs 
spreekt dit aan en maken de over-
stap naar het kanopolo.
Om mee te kunnen doen is enige 
lef nodig en ook uithoudingsver-
mogen en kracht om de uitdaging 
aan te gaan. Het vinden van de juis-
te balans in de kajak speelt daarbij 
een belangrijke rol. Een zwemdiplo-
ma is voldoende al is enige ervaring 
met kanoën natuurlijk een voordeel. 
Vanaf 12 jaar ben je welkom op de 
trainingen. Op donderdagavond om 
19.15 uur en zaterdagochtend om 
8.30 uur wordt er getraind op de 
nieuwe locatie. Een keer kijken of 
meevaren kan ook.   

Voor de kinderen die nog op de ba-
sisschool zitten is er in mei de mo-
gelijkheid om kennis te maken met 
het kanovaren. Via de school kan 
men zich hiervoor opgeven. Deze 
jeugd vaart dan mee op de zater-
dagochtend met de jeugdgroep van 
de club en kan op die manier kennis 
maken met de kanosport.

Vrijdag prijsklaverjassen 
in De Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 9 april is er 
prijsklaverjassen om fraaie prijzen 
voor iedereen in Café de Merel Ar-
kenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 
0297-263562. Aanwezig zijn om, let 
op ja, 20.00 uur en uiterlijk om 20.15 
starten met kaarten, dit op veelvul-
dig verzoek. We spelen vier maal 
zestien giffies, de punten worden bij 
elkaar opgeteld, en de winnaar of 
winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond, op vrijdag was;
1 Jopie de Busser  6876 punten 
2 Rob Veraar  6754 punten
3 Evert Berkelaar  6737 punten
4 Nathilda de Zwart  6727 punten
5 Corrie v. Bemmelen 6684 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Mo Leeflang 5260. Noteer vast de 
volgende prijsklaverjasavonden tot 
aan de vakanties in uw agenda, dus 
9 en 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 ju-
ni en dan 9 juli.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd 
dinsdag 30 maart weer een zeer ge-
slaagde koppelkaart avond gehou-
den.

Met een goede opkomst werd er 
gemiddeld zeer laag gekaart, en 
haalden maar twee koppels de 5000 
punten. Theo Kranendonk en Cor de 
Haan werden eerste met 5094 pun-
ten, tweede werden Bep Schaken-
bos en Miep Haak met 5009 punten, 
derde Gerda Vaneman en Corrie van 
Kouwen met 4618 punten, vierde  
Noor Haak en An van der Meer met 
4584 punten, als vijfde eindigden 

Jeroen en Evert Berkelaar met 4508 
punten. De troostprijs ging naar Di-
ny Mollema en Elly Degenaars met 
4158 punten.
De hoofdprijs van de verloting een 
paasbrood van een meter werd ge-
wonnen door Marco van der Meer.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Mijdrecht - De eerste competitie-
wedstrijd na de zaal stond afgelopen 
zaterdag alweer op het programma 
voor het door Rabobank gesponsor-
de Atlantis 1. De eerste helft van het 
veldseizoen werd afgesloten op een 
gedeelde eerste plek. Om deze plek 
vast te kunnen houden moest er ge-
wonnen worden in Amsterdam te-
gen het fysiek sterke MIK.
 
Het was MIK dat de wedstrijd goed 
startte met een snel openingsdoel-
punt. Maar ook het eerste aanvals-
vak van Atlantis antwoordde nog in 
de eerste minuut van de wedstrijd 
met een doelpunt. Het eerste kwar-
tier kon MIK nog redelijk bijblijven 
en liet het door stevige overtredin-
gen zien dat het niet van plan was 
om de wedstrijd zomaar uit handen 
te geven. Hierna was het duidelijk 
dat Atlantis de beter korfballende 
ploeg was. Na een 2-3 voorsprong 
wist Atlantis uit te lopen naar 2-
7. Vlak voor rust kwam er nog een 
antwoord van MIK, waardoor er met 
een stand van 5-9 op het scorebord 
gerust werd.
 
De rust deed Atlantis goed, waar-
door ze weer gemotiveerd en ge-
concentreerd aan de tweede helft 
van deze wedstrijd konden begin-
nen. Als MIK al het idee had in deze 
wedstrijd nog voor de winst te kun-
nen strijden, dan was het dat al vrij 
snel in de tweede helft kwijt. Atlan-
tis kwam goed uit de kleedkamers 
en wist niet al te lang na de rust 
de voorsprong uit te breiden naar 
acht punten. Voor het laatste kwar-
tier van de wedstrijd kwamen Arj-
en Markus en Sandra Pronk in de 
wedstrijd voor Jimmy de Koning en 
Lisanne van Doornik. In het laatste 

gedeelte van de wedstrijd was At-
lantis verdedigend niet altijd even 
scherp waardoor MIK nog enke-
le malen wist te scoren. Toch was 
het slotoffensief van de wedstrijd in 
handen van Atlantis. Met drie doel-
punten in de laatste paar minuten 
van de wedstrijd bracht Atlantis de 
eindstand op 9-19.
 
De negentien doelpunten in de eer-
ste veldwedstrijd geeft vertrouwen 
voor de volgende wedstrijd.
De volgende wedstrijd zal in 
Mijdrecht gespeeld worden op 10 
april om 15:00 uur. We hopen dat u 
Atlantis aan komt moedigen in deze 
wedstrijd. Het wordt een wedstrijd 
waarin Atlantis en VZOD in een di-
recte confrontatie, vijf wedstrijden 
voor het eind, gaan strijden om de 
eerste plaats in de competitie.
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Argon zaterdag speelt 
gelijk in Huizen
Mijdrecht - In de tweede wedstrijd 
van het afgelopen paasweekeinde 
speelde Argon tegen de toekomsti-
ge kampioen AH’78 uit Huizen. In 
een boeiende wedstrijd bleef het tot 
de laatste minuut spannend, uitein-
delijk werd 2-2 de einduitslag.
De eerste helft met o.a. de verdedi-
gers Remco von Lindheim en Adil 
Kamil in goeden doen heeft Ar-
gon geen steek laten vallen, echter 
zelf kwam het aanvallend opzicht 
ook niet verder dan een paar klei-
ne mogelijkheden. Na een kwartier 
ontstond er een gevaarlijke situatie 
voor het Argondoel, een vrije trap 
op de rand van de zestien meter, het 
schot ging echter hoog over. Twee 
minuten voor het rustsignaal kwam 
Argon op voorsprong toen Niels de 
Wildt, op links doorgebroken, na-
bij de achterlijn hard uithaalde, de 
bal sloeg in de verre hoek tegen het 
net. 0-1. AH’78 deed nog iets terug 
middels een vrije trap maar ook die 
ging naast.
De tweede helft kwam de thuisploeg 
na vier minuten op gelijke voet, een 
mooie aanval over rechts werd be-
loond met een treffer: 1-1. Even la-

ter stond Argon bijna weer op voor-
sprong, Albert mens zag de keeper 
enkele meters voor z’n doel staan, 
vanaf dertig meter haalde hij ver-
woestend uit, maar het geluk aan 
Argonzijde ontbrak, de bal sprong 
via onderkant lat en de keeper weer 
voor het doel waar de sluitpost de 
bal alsnog in de armen kon sluiten. 
Nadat Bas van Moort een paar maal 
goed ingreep, was het na een half 
uur toch weer raak voor de thuis-
ploeg, na een overtreding binnen 
het strafschopgebied deponeerde 
de arbiter de bal op de stip de bal 
werd vervolgens laag en hard inge-
schoten. 2-1. Maar Argon bleef met 
veel inzet op het zware veld over-
eind en kwam in de slotfase weer 
naast AH’78. Debutant Stefan Ti-
chelaar deed op links het voorberei-
dende werk, hij plaatste de bal naar 
de op snelheid liggende Daan van 
der Zwet die alleen voor de keeper 
koel bleef en vervolgens hard in-
schoot 2-2. De thuisploeg zette nog 
aan maar ook nu bleef de defensie 
van Argon overeind.
Zaterdag komt DHSC op bezoek in 
Mijdrecht.

Argon zaterdag deelt 
punten met TOV
Mijdrecht - De inhaalwedstrijd za-
terdag tegen TOV heeft Argon niet 
in winst om kunnen zetten. Met na-
me in de eerste helft waren er een 
handvol goede mogelijkheden voor 
de thuisploeg maar de juiste rich-
ting werd maar niet gevonden. De 
tweede helft werd een slijtageslag, 
ook de gasten uit Baarn sprongen 
slordig met kansen om waardoor de 
enerverende wedstrijd in 0-0 ein-
digde.
TOV is op jacht naar de tweede 
plaats van de ranglijst en Argon 
probeert er nog het beste van te 
maken en dat deed het vooral in de 
eerste helft. Na de beginfase waarin 
TOV een paar plaagstootjes uitdeel-
de en doelman Bas van Moort han-
delend moest optreden kwamen de 
kansen voor Argon halverwege de 
eerste helft. Een voorzet van Niels 
de Wildt werd door Youri van Adri-
chem gemist en vlak daarna twee 
pogingen van Mark Flapper, eerst 
schoot hij net naast de verkeerde 
kant van de paal en even later mikte 
hij te hoog. Daarna zette Van Adri-
chem twee verdedigers van TOV op 
het verkeerde been maar tot afron-
den kwam het ook nu niet. 

Kans
Daar tussendoor kwamen de be-
zoekers een paar maal in de buurt 
van het Argondoel, de mooiste kans 
was er voor Guy Menting van Rijn 

maar ook hij schoot naast. Tien mi-
nuten voor rust werd een schot van 
Mark Flapper door doelman Yoe-
ri Bos weggewerkt, in de rebound 
stond Van Adrichem oog in oog 
met Bos, ook deze poging verdween 
via de doellat naar een bijveld. Vlak 
voor rustsignaal zagen we nog een 
poging van René Legters maar ook 
deze mogelijkheid bleef bij een po-
ging.

De tweede helft was meer in even-
wicht, de ploeg uit Baarn verscheen 
via de vleugels regelmatig in het 
strafgebied van Argon, twee mo-
gelijkheden waren er voor Schaap 
en Van der Molen maar de goe-
de richting ontbrak. Inmiddels eis-
te het zware veld z’n tol: Remco von 
Lindheim en Niels de Wildt moesten 
zich laten vervangen, Sven Ranck 
die Von Lindheim verving moest al 
na een kwartier afhaken met een 
schouderblessure. Maarten van der 
Zwet en Jimmy van Veen maakten 
het team van coach Jack Honsbeek 
weer kompleet. Met nog een kwar-
tier op de klok werd TOV bij vlagen 
erg gevaarlijk, de mooiste poging 
was voor Pim Kranendonk maar zijn 
kopbal ging naast. Argon drong in 
de toegevoegde tijd nog wel aan 
maar Kevin Blom schoot in han-
den van keeper Bos en Alan Door-
son zag zijn poging ook onschade-
lijk gemaakt door de doelman.

Winst voor Argon zondag 
na tumultueus slot
Mijdrecht - Lang gebeurde er heel 
erg weinig in de wedstrijd, die toch 
als regionale derby te boek staat. 
Zowel thuisploeg Elinkwijk als Ar-
gon bleek niet echt in staat de de-
fensie van de tegenstander echt in 
de problemen te brengen, daar-
naast was de wel aanwezige inzet in 
de vele duels steevast aanleiding tot 
een fluitsignaal waardoor de wed-
strijd gewoon niet echt op gang 
kwam. Dit alles leidde tot een eerste 
helft, waarin voor de toeschouwers 
weinig aan leuke zaken voor bei-
de doelen te zien was, het meren-
deel van de actie gebeurde op het 
middenveld. De eerste mogelijkheid 
was na 25 minuten voor linkerspits 
Kroneman, maar die vond de attent 
uitgekomen Eelco Zeinstra op zijn 
pad. In de volgende minuut kwam 
het antwoord van Patrick Lokken, 
die na een snelle inworp van Jeroen 
Westera wist te ontsnappen aan de 
bewaking van Verweij en een fraaie 
boogbal van zijn schoen liet vertrek-
ken, die door doelman Homoet ech-
ter met de nodige moeite over de 
dwarsligger werd gewerkt. Daarna 
duurde het tot de slotfase van de 
eerste helft, eer er weer enig gevaar 
te noteren viel en dat was voor het 
doel van Eelco Zeinstra. De doel-
man pakte eerst echter de voorzet 
van Etwi, zag daarna Chen een bal 
in het zijnet plaatsen (op de tribune 
werd al gejuicht, maar de bal ver-
dween echt buiten de palen) en kon 
in de laatste minuut voor de thee 
gewoon blijven staan om de inzet 
van dezelfde Chen na een actie van 
Etwi te neutraliseren.

Wisseling
Ook na de doelwisseling ging de 
strijd gelijk op, al waren de bete-
re mogelijkheden nu wel voor Ar-
gon. Irfan Bachdim mikte na 56 mi-
nuten net over, terwijl Joshua Pa-
trick na 65 minuten de bal wel ge-
voelvol over de uitlopende doel-
man mikte, maar dat volgens de as-
sistent uit buitenspelpositie deed. 
Daarna kwam er wat meer pit in de 
wedstrijd wat leidde tot gele kaar-
ten voor Rory van Gulik en Ralph de 
Haan, waarna trainer Marcel Kei-
zer met een aanvallende wissel dui-
delijk maakte, dat hij voor de volle 
winst wilde gaan door middenvel-
der Irfan Bachdim te wisselen voor 
aanvaller Ben Ebu-Mordi. Elinkwijk 
zette tegelijkertijd met El Ghazoua-
ni en Biekman twee verse aanvallers 
in, maar deed dit voor de aanvallers 
Chen en Kroneman. Na ruim 80 mi-
nuten voetbal begon de sensatie in 
de wedstrijd zich eindelijk af te te-
kenen: doelman Homoet plaatste de 
bal veel te zacht richting zijn rech-
terverdediger Ozbek, Patrick Lok-
ken wist de bal te onderscheppen 
en voor de goal te brengen, waar de 

instormende Joshua Patrick zijn in-
zet tegen het lichaam van de doel-
man zag afketsen. In de volgende 
minuut kwam Argon op voorsprong, 
al was dit volgens iedere aanhanger 
van de thuisclub en menig neutrale 
toeschouwer op een nogal discuta-
bele manier. Een vrije trap vanaf de 
linkerkant werd door de net ingeval-
len Ben Ebu-Mordi indraaiend ge-
nomen en doelman Homoet, blijk-
baar gewend aan de uitdraaiende 
voorzetten van Jeroen Westera, leek 
zich hierdoor te laten verrassen en 
moest, na eerst een stap vooruit te 
hebben gezet, ineens terug richting 
eigen doellijn. 

Wankele
In dit wankele evenwicht kwam ook 
Jasper de Haer zich nog met de 
voorzet bemoeien en enkele telen 
later lagen zowel Homoet, Jasper 
de Haer als de bal in het Utrecht-
se net. Tot verbijstering van alles wat 
Utrechts was bleek de scheidsrech-
ter echter van mening, dat Homoet 
het over zichzelf had afgeroepen en 
wees de leidsman naar het midden 
voor de 0-1. Nog ontdaan van dit 
geheel werd Homoet het leven in de 
volgende minuut bij een terugspeel-
bal door de jagende Patrick Lokken 
opnieuw moeilijk gemaakt, zo moei-
lijk dat hij de bal heel matig rich-
ting medespeler Fokkenrood plaats-
te. Deze liet zich aftroeven door Jos-
hua Patrick, die met de bal aan de 
voet richting Homoet ging en de-
ze met een schuiver door de be-
nen passeerde, 0-2. Deze tegenslag 
bleek voor invaller El Ghazouani re-
den om de leidsman nog voor de af-
trap iets toe te voegen, wat hem de 
rode kaart opleverde. En doelman 
Homoet bleek de draad volledig 
kwijt te zijn, riep de scheidsrechter 
iets toe, wat hem evenzeer op rood 
kwam te staan en moest toen met 
man en macht tegengehouden wor-
den om erger te voorkomen. Nadat 
de stofwolken opgetrokken waren, 
konden de resterende minuten uit-
gespeeld worden, kreeg Patrick lok-
ken nog één kans om de ingevallen 
doelman Evers te verrassen, maar 
zag zijn inzet over het doel verdwij-
nen, waarna leidsman Kok het voor 
gezien hield en een eind aan de 
wedstrijd maakte. 

Voor Argon bleek het, gezien de ove-
rige uitslagen, een alleszins mooie 
Pasen geworden te zijn, de ploeg 
staat nu op de derde plek en heeft 
plaatsing voor de topklasse weer 
geheel in eigen hand. De hoogste 
trede van het podium lijkt wel uit het 
zicht, maar mocht zondag bij kop-
loper FC Hilversum een goed resul-
taat gehaald kunnen worden, zou 
ook dat er zomaar weer anders uit 
kunnen zien..

Arie van Vliet en Gijs 
Rijneveld winnen 
prijsbiljarten
De Ronde Venen - Arie van Vliet 
en Gijs Rijneveld  hebben  op het 
onderlinge prijsbiljarten van  dins-
dag 30 maart 2010 om de paasei-
eren van biljartclub de Merel/Hee-
renlux  keihard toegeslagen door in 
de finale Caty Jansen en Hein voor-
neveld te verslaan met grote over-
macht.
Caty en Hein  toch een van de fa-
vorieten koppels voor de eindzege 
moesten het antwoord schuldig blij-
ven tegen een ontketende Arie  en 
Gijs , als prima derde  Harry de Jong 
met Roy Leemreize die Wim Berke-
laar en Hans van Rijn  kansloos lie-
ten en dus vierde werden, de troost-
finale ging tussen Toon van Dijk 

met Peter Marsen en Kees Griffi-
oen  met  Cor van Wijk,  die Toon 
en Peter gemakkelijk konden win-
nen .Biljartclub de Merel/Heerenlux 
speelt dinsdags haar interne com-
petitie aanvang 20.00uur liefheb-
bers van het biljart spelletje zowel 
dames als heren hartelijk welkom in 
het clubhuis van de Merel/Heeren-
lux  u loopt gewoon binnen meld u 
aan en er kan gespeeld worden in 
ons clubhuis Cafè de Merel Arken-
park MUR 43 3645 EH Vinkeveen.

Inlichtingen 0297-263562 of 0297-
264159 ook kunnen we nog enkele 
spelers of speelsters plaatsen  voor 
de ronde venen competitie.

Atlantis 1 wint

Jimmy de Koning van Atlantis 1

RABO-jeugdtoernooi van 
Denk en Zet Advisor
De Ronde Venen - Afgelopen 
maandag 29 maart is de jeugd van 
Denk en Zet- Advisor weer naar het 
jaarlijks terugkerende Rabo jeugd-
toernooi van SV Vecht en Ommelan-
den geweest. Er deden maar liefst 
43 jeugdspelers aan mee waarvan 
26 spelers van Denk en Zet. 
Om kwart voor zeven was iedereen 
aanwezig in Loenen a/d Vecht. Na 
het welkomstwoord  van jeugdleider 
Cees Samsom werden de jongens 
en meisjes in groepen op niveau in-
gedeeld. Tien groepen van vier spe-
lers en een groep van drie spelers. 
Voor 12 jeugdleden van Denk en 
Zet was dit hun eerste toernooi. De 
spanning was van hun gezicht af te 
lezen. Er werden leuke partijen ge-
speeld. Het was indrukwekkend om 
te zien hoe een volle zaal met jeugd 
zo geconcentreerd met het spelletje 
bezig was. Tijdens de wedstrijden 
kon je een speld horen vallen. Ieder-
een wilde graag een beker winnen 
om mee naar huis te nemen. 
Na drie partijen gespeeld te heb-
ben, werd het tijd om de stand op 
te maken. In vier verschillende groe-
pen waren er spelers met een ge-
lijk aantal punten. Een snelschaak-
partij moest gespeeld worden om te 
beslissen wie eerste, tweede of der-

de werd. Alleen in groep één was 
een beslissingspartij nodig voor de 
eerste plaats tevens groepswinnaar. 
Deze werd gespeeld door Peter de 
Jonge (Denk en Zet) en Bruno Son-
neveld (V&O). Na een spannende 
beslissende partij was het Peter die 
de eerste prijs beker mee naar huis 
mocht nemen. 
Peter was niet de enige speler van 
Denk en Zet- Advisor die er met 
een eerste prijs vandoor ging. Ook 
Mike van Yperen, Jeroen Croonen, 
Roman van Starrenburg en Anouk 
Pappot mochten een mooie beker 
mee naar huis nemen. Een mooi re-
sultaat voor “onze jongens”. Anouk 
was overigens het enige meisje met 
een mooie beker, iets om trots op te 
zijn.
Voor de tweede, derde en vierde 
plaats had de Rabo leuke prijsjes/
hebbedingetjes beschikbaar ge-
steld, zodat iedereen met een prijs-
je trots en vrolijk weer huiswaarts 
ging.
Het was een geslaagde avond en 
zeker voor herhaling vatbaar. Vol-
gend jaar zullen we er zeker weer 
bij zijn met misschien nog wel meer 
eerste prijzen. Voor alle jeugdspe-
lers was het een mooie, leerzame en 
spannende ervaring.

Bram de Vries verliest van 
kleinzoon
De Ronde Venen - Bram de 
Vries(67) heeft samen met zijn klein-
zoon Noah Boogaard(11) en Esther 
van Leeuwen(15) van IJsclub Nooit-
gedacht uit Wilnis, deelgenomen 
aan de internationale wedstrijden in 
Heerenveen.
Op het uitstekende ijs van Thialf 
werd op 22 en 23 maart de door 
Bram georganiseerde 3e Interna-
tionale Sprintvierkamp gereden met 
deelnemers(sters) uit Nederland, 
Rusland,  Duitsland, Noorwegen en 
zelfs 6 Japanners!
Esther reed de eerste dag al snel, 
maar op de 2e dag nog sneller op 
de 500m en dat resulteerde in een 
PR van 49.22.
Op de 1.000m was het omgekeerd: 
de eerste dag het snelst met een PR 
van 1.42.12. Beide tijden waren forse 
verbetringen aan het eind van een 
wat kwakkelig seizoen, dat beloofd 
wat voor het volgende jaar.
Noah reed op de 1ste dag zo-
wel op de 500m(48,94) als op de 
1.000m(1.40.60) een  PR, om dat op 
de 2e dag nog eens over te doen: 
500m in 48.50, maar op de 1.000m 
net tekort kwam(1.40.77). 
Bram kwam, waarschijnlijk mede 
door de organisatiedrukte niet tot 
zijn beste seizoentijden, die hij in 
Salt Lake City had gereden (44.95 en 
1.32.42). Eerder in het seizoen was 
hij als 4e geëindigd bij de WK Sprint 
in Milwaukee(USA) en als 5e bij de 

WK Allround in Baselga(Italië).
De strijd tussen Bram en zijn klein-
zoon blijft spannend, maar een jaar 
eerder dan gedacht leed Bram zijn 
eerste nederlaag tegen Noah.
Aan het eind van de Sprintvierkamp 
was een speciale 100m georgani-
seerd tussen hen beiden en hoe-
wel Bram ’s morgens nog sneller 
had geopend op de 500m dan No-
ah (12.27 om 12.52) was Noah in de 
directe confrontatie zijn grootvader 
te snel af en won in de zeer scherpe 
tijd van 12.22. Deze tijd is goed ge-
noeg voor een 5e plaats op de Ne-
derlandse ranglijst van de B pupil-
len!!
De verwachting lijkt gerechtvaar-
digd, dat de kleinzoon volgend jaar 
ook op de 500m en 1.000m zal ze-
gevieren. De ontwikkeling van het 
laatste jaar ziet er als volgt uit met 
de beste tijden van vorig jaar tussen 
haakjes:
Bram: 100m 12.23 (12.29)
Noah 12.22 (12.93)
300m 29.85(29.78)
31.25(  32.13)
500m 44.95 (45.34)
48.50(  51.90)
1000m 1.32.42 (1.31.13) 
1.40.60(1.46.31)
Noah maakt dus grote vorderingen, 
maar Bram geeft zich kennelijk niet 
zomaar gewonnen.
Volgend jaar op deze tijd weten we 
meer.

CSW 2 lijdt zeer dure 
nederlaag
Wilnis - In de strijd om de tweede 
periodetitel en het kampioenschap 
heeft CSW 2 zeer belangrijke pun-
ten verspeeld. Op het hoofdveld van 
IJsselmeervogels werd er met 1-
0 verloren van het derde selectie-
team. Door de verliespartij kunnen 
de Wilnissers de tweede periodetitel 
op hun buik schrijven. Hoewel kop-
loper Aalsmeer 3 met 3-0 ten onder 
ging bij CJVV 2, lijkt ook enige kans 
op het kampioenschap verkeken.
De eerste helft zag het er niet naar 
uit dat de wedstrijd verloren zou 
gaan. Hoewel beide teams aan el-
kaar gewaagd waren maar er geen 
grote kansen gecreëerd werden, 
had CSW de meeste kans op de 1-0. 
Eerst zag Bart van Heeringen zijn in-
zet knap gered worden door de kee-
per van IJsselmeervogels en even 
later werd een goal van CSW afge-
keurd. De scheidsrechter consta-
teerde dat een CSW-speler geduwd 
had in het zestienmetergebied, dus 
ging de goal helaas niet door.

De tweede helft leek CSW het hele-
maal kwijt te zijn. De thuisploeg was 
feller, won de persoonlijke duels en 
had telkens de tweede bal. Na on-

geveer twintig minuten kwam IJs-
selmeervogels dan ook verdiend 
op voorsprong.  De sterke spits liep 
met de bal het zestienmetergebied 
in, omzeilde zijn tegenstander en 
plaatste de bal met een lobje over 
keeper Patrick Alblas. 

Na de 1-0 werd CSW een klein beet-
je wakker. Een klein beetje… want 
de Wilnissers hadden na de ach-
terstand wel veel balbezit en voet-
balden het op de helft van de thuis-
ploeg, maar echt gevaar stichten 
voor het doel van de Spakenburgers 
lukte niet. Nadat er veel ballen het 
zestienmetergebied in werden ge-
bracht en Vincent de Blieck nog een 
kans kreeg om vlak voor tijd de 1-
1 te maken, floot de scheidsrechter 
uiteindelijk af.

Een flinke domper dus voor de ploeg 
van Van Zundert en Pauw. Het had 
een flinke stap kunnen zetten in de 
titelstrijd met Aalsmeer, maar he-
laas mocht het niet zo zijn. Volgen-
de week moeten de mannen het in 
een uitwedstrijd opnemen tegen 
Geinoord 3. De wedstrijd begint om 
14:30 uur.

CSW promoveert naar 
eerste klasse!
Wilnis - CSW heeft in de uitwed-
strijd tegen Monnickendam promo-
tie naar de eerste klasse veilig ge-
steld! Op een slecht veld werd de 
nummer laatst van de tweede klas-
se A moeizaam verslagen met 0-2. 
Na het laatste fluitsignaal kwam het 
bericht binnen dat Castricum zijn 
wedstrijd met 1-2 verloren had. 
Castricum was op papier nog het 
enige team dat CSW van promotie 
af kon houden. Wie denkt dat er in 
deze fase van de competitie er nog 
één makkelijke tegenstander is te 
vinden slaat de plank flink mis. Zo 
ondervond ook CSW tegen de Mon-
nickendammers. Het was niet mak-
kelijk om een gaatje te vinden tegen 
het strijdlustige en compact spe-
lende Monnickendam. Daarnaast 
speelde CSW te onzorgvuldig en in 
een te laag tempo om aanspraak te 
maken op de voorsprong. Daar waar 
CSW in het verleden vaak meerdere 
kansen wist te creëren en niet wist 
te scoren was het nu uiterst effectief 
in vijf minuten. Ronnie Hilhorst wist 
de eerste fatsoenlijke aanval van de 
Wilnissers schitterend af te ronden 
0-1. Enkele minuten later wist Mau-
rice Bartels de bal met een mooie 
boogbal over de keeper van Mon-
nickendam te krullen 0-2. CSW be-
gon iets beter te voetballen en er 
kwamen meerdere kansen. De spit-
sen Zeldenrijk en De Kuyer stuitte 
echter op de keeper van Monnic-
kendam. Aan de andere kant kon-
den niet echt grote kansen wor-
den genoteerd. Alleen een vrije trap 
werd knap onschadelijk gemaakt 
door keeper Wens. 
Na rust besloot Monnickendam op 
zoek te gaan naar de aansluitings-

treffer. Dit resulteerde in enkele 
kleine kansjes voor de Monnicken-
dammers. Voor de Wilnissers vielen 
er niet echt kansen te noteren in de-
ze fase van de wedstrijd. Twintig mi-
nuten voor tijd was het Jordi Wens 
die de bal knap van de doellijn red-
de na een rommelige situatie in het 
zestien meter gebied. Monnicken-
dam bleef aandringen en dacht in 
de 75e minuut de aansluitingstref-
fer te maken. Volgens de scheids-
rechter gebeurde dit echter in bui-
tenspelpositie waardoor de 0-2 
stand bleef staan. CSW kon nog één 
keer gevaarlijk worden via Maurice 
Bartels. De linkermiddenvelder van 
CSW zag zijn inzet echter op de paal 
belandden. 
Een moeizame maar zeer belangrij-
ke overwinning voor koploper CSW 
die volgende week op bezoek moet 
bij HCSC uit Den Helder

Kaarten in
De Springbok
De Hoef - Komende zaterdag 10 
april gaan de biljartkeuen weer 
in het rek en de ballen weer in de 
doos, want dan organiseert de Bil-
jartvereniging De Hoef de laatste 
kaartavond van dit seizoen. Met ve-
le leuke  prijzen waaronder natuur-
lijk fantastische vleesprijzen. Goede, 
slimme en gelukkige kaarters, die 
van gezelligheid houden mogen de-
ze avond dus niet missen. 
De kaartavond is in De Springbok, 
aan Oostzijde 61a en begint om 
20.30 uur. Iedereen is welkom. Voor 
de inwendige mens wordt gezorgd.
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Driehuis en Boeijen 
eerste halve finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./ Cafè de Merel  
2010 zijn de eerste  8  halve finalis-
ten bekend, in  het afgelopen week-
end  speelden  zich Peter Driehuis, 
Jos Boeijen, Henny Hoffmans, Bram 
Koning die gemakkelijk Hans Dik-
ker uitschakelde, Jeroen Schijf, Jos 
Lugtigheid de man in vorm, Maar-
ten Dulmus die Hans Bras het na-
kijken gaf  en Richard Schreurs zich 
naar de halve finales.De volgende 

datums voor de te spelen kwartfina-
le zijn op zaterdag 10 en zondag 11 
april , dan spelen er weer 16 man om 
er acht over te houden voor de halve 
finale  die gespeeld zal worden op 
zaterdag 17 en zondag 18 april  en 
de finale op zaterdag 24 en zondag 
25 april met acht man. Met daarna 
de prijsuitreiking.  Aanvang van de 
wedstrijden zijn 14.00uur.  Dit alles  
in Cafè de Merel, Arkenpark  MUR 
43 te Vinkeveen  tel. 0297-263562.

Klaverjassen
Amstelhoek - Komende zaterdag 
10 april kunt u wederom komen kla-
verjassen in de Amstehoek
Deze prijsklaverjasavond wordt ge-
organiseerd door Buurt Vereniging 
Amstelhoek en is alweer de laatste 
keer dit seizoen.
Er wordt gekaart om leuke prijzen 
en er bestaat de mogelijkheid om 
lootjes te kopen.
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf half acht.
Voor een gezellige kaartavond….? 
Tot komende zaterdag de tiende bij 
Amstelhoek aan de Engellaan 3a !!

HV Mijdrecht Jongens E1 
wint toernooi Pollux in 
Vlaardingen
Mijdrecht - Op zaterdag 3 april, 
Stille Zaterdag dus, mocht de JE1 
van hockeyvereniging Mijdrecht 
een toernooi spelen in Vlaardingen. 
Van “Stille” zaterdag was overigens 
weinig sprake. Reeds 

’s morgens vroeg verzamelden zich 
een tiental luidruchtige en ambi-
tieuze mannen. En omdat in de 2e 
helft van de reguliere competitie al-
les tot nu toe perfect verloopt (3 ge-
speeld, 3 met prima cijfers gewon-
nen) had iedereen zin om de krach-
ten ook eens te meten met teams uit 
een andere regio, Zuidwest Neder-
land in dit geval. Er zou aangetre-
den moeten worden tegen diverse 
1e klasse teams, hetgeen de dag op 
voorhand nog spannender maakte.
Na een keurige ontvangst met o.a. 
Paaseierkoeken, mochten de man-
nen de eerste wedstrijd spelen te-
gen Spirit uit Schiedam. Hoewel 

koud uit de auto, bleek al snel dat 
onze mannen prima meekonden op 
dit niveau: het keurkorps van Spi-
rit werd met maar liefst 5 – 1 ver-
slagen.

Rust
Zonder rust moest daarna direct 
worden aangetreden tegen het 
thuisteam Pollux Vlaardingen E1. 
Dat onze mannen reeds een wed-
strijd in de benen hadden was goed 
te zien. Ondanks een groot aantal 
goede mogelijkheden hadden de 
aanvallers vaak net niet meer de po-
wer om mooie combinaties met een 
doelpunt te bekronen. Wel werd er 
keihard gewerkt zodat uiteindelijk 
nipt met 2 -1 werd verloren.
Na een rondje eieren zoeken, uit-
mondend in een prima verzorg-
de lunch, waren onze boys klaar 
voor de volgende wedstrijden. Eerst 
moest het worden opgenomen te-

gen Westland jongens E1. Dat ook 
dit team de wervelwind uit Mijdrecht 
niet kon bijhouden bleek al snel. 
Steunend op een prima verdedigen-
de lijn, hard knokkend voor zoveel 
mogelijk balbezit, en met uitstekend 
aanvalsspel werd Westland, binnen 
een half uur, met maar liefst 6 – 0 
aan de kant geschoven.
Met deze stand op het bord werd 
deze wedstrijd verder keurig uitge-
hockeyd. Verstandig, want na een 
wedstrijdronde rust waarin Pol-
lux het mocht opnemen tegen Spi-
rit, zou het klapstuk van de dag vol-
gen. Mijdrecht en Pollux die beiden 
bovenaan stonden mochten in een 
tweede onderling duel uitmaken wie 
het toernooi als winnaar zou afslui-
ten.

Verlies
Het nipte verlies in de ochtend zat 
de Mijdrechtenaren bepaald niet 

lekker. De eindstand 
2 – 1 in het voordeel van Pollux  was 
een feit, maar iedereen was er ook 
van overtuigd dat we het zelf een 
beetje hadden laten liggen. En om-
dat de Mijdrechtse mannen niet al-
leen goed kunnen hockeyen, maar 
ook met elkaar bereid zijn om eer-
dere foutjes goed te maken, was ie-
dereen extra gemotiveerd om te la-
ten zien wie er nu echt recht had op 
de dagprijs. Voor de ogen van de, 
ondanks de regen best talrijk, op-
gekomen supporters ontspon zich 
dan ook een waar hockeygevecht. 
Nu echter had Pollux het nadeel 
van slechts een korte rust na de vo-
rige wedstrijd. Met een iets ande-
re opstelling dan gebruikelijk kon 
Mijdrecht dan ook snel na elkaar de 
1 – 0 en 2 – 0 laten aantekenen. Pas 
daarna besefte Pollux dat er echt 
iets moest gebeuren. Ze trokken 
dan ook vol ten aanval, maar zoals 
gebruikelijk ontstond hierdoor meer 
ruimte voor onze middenvelders en 
aanvallers. En dat men hiervan goed 
gebruik wist te maken mag blijken 
uit de eindstand: met nog een twee-
tal doelpunten erbij werd het 2 -1 
verlies van ’s ochtends nu met een 4 
– 0 overwinning ruimschoots goed-
gemaakt.
Terug in het clubhuis was het nog 
even spannend hoe een en an-
der zou uitpakken. Zowel Pol-
lux als Mijdrecht hadden geduren-
de de dag slechts één maal verlo-
ren (van elkaar dus), maar we wis-
ten niet met welk doelsaldo Pol-
lux van de overige tegenstanders 
had gewonnen. Al snel kwam ech-
ter het verlossende woord: het beste 
doelsaldo was voor de mannen uit 
Mijdrecht, waarmee positie nummer 
1 één feit was. Met een trotse en te-
vreden glimlachende coach konden 
de mannen dus de thuisreis aan-
vaarden.

Vorige week werd er, ondanks dat 
er ruim werd gewonnen, in de com-
petitie slechts matig gespeeld tegen 
Bloemendaal. Vandaag bleek echter 
eens te meer wat deze jongens in 
hun mars hebben. Een steeds hech-
ter wordend superteam timmert on-
der leiding van trainers en coach 
stevig aan de weg en heeft daar-
mee een fraaie toekomst in het ver-
schiet !

De Vinken 1 kleurloos
Vinkeveen - Het eerste team van 
korfbalvereniging De Vinken speel-
de afgelopen zaterdag 3 april de 
eerste wedstrijd van de tweede helft 
van de veldcompetitie.
Met een geïmproviseerd team werd 
de wedstrijd tegen Groen Zwart/
ARA ver in het oosten van ons land 
gespeeld. Na een 6-4 achterstand in 
de rust, kwam De Vinken halverwe-
ge de tweede helft op gelijke hoog-
te. Helaas ontbrak het aan overtui-
ging en vertrouwen, waardoor GZ/
ARA de wedstrijd simpel kon uit-
spelen tot de eindstand van 8-12.

In weer en wind
Met twee winstpartijen uit de oe-
fenwedstrijden tegen Exakwa 2 en 
Helios 1, kon De Vinken het zelf-
vertrouwen weer een beetje terug-
vinden, na de degradatie van afge-
lopen zaalcompetitie. De uitslagen 
van deze oefenwedstrijden waren 
respectievelijk 14-2 en 12-10. 
Deze zaterdag startte het vlaggen-
schip met maar twee spelers die ook 
in de eerste helft van de veldcompe-
titie begonnen. Door veel blessures, 
vakanties en een schorsing had De 
Vinken 1 hulptroepen ingeschakeld 
vanuit De Vinken 3. Na een hecti-
sche en lange rit naar Borne begon-
nen in de aanval Kelvin Hoogeboom, 
Hans van Dasler, Diane van Das-
ler en Ingrid Hagenaars. Verdedi-
gend startten Peter Kooijman, Ro-
gier Schoenmaker, Mariska Meul-
stee en Silvia van Dulken. Op papier 
staat De Vinken 1 tweede en Groen 
Zwart/ARA staat zevende in klas-
se 2D. 
Met een zeer matige voorbereiding 
was De Vinken snel succesvol door 
een benutte omdraaibal van Diane 
van Dasler. Het was voor de Vinke-
veners even wennen om op het lan-
ge kunstgras te spelen in de stro-
mende regen.
Na een paar minuten maakte GZ/
ARA gebruik van de onoplettend-
heid in de paalzone van de Vinken-
defensie en scoorde een wegtrek-
bal achter de korf. Na een afgekeur-
de one-hander van Rogier Schoen-
maker had GZ/ARA een aantal 
goed opgezette aanvallen, wat re-
sulteerde in twee scores. Opnieuw 
een score van Diana van Dasler via 
een doorloopbal met behulp van 
de snelle functie- invulling door de 
Vinkenheren Kelvin Hoogeboom en 
Hans van Dasler.
Gedurende de eerste helft liepen 
geregeld Vinkenaanvallen in het 
honderd door verkeerde schoten en 
plaatsfouten. Verdedigend kon de 
bal door het zakken van De Vinken 
worden onderschept, zodat Groen 
Zwart minder schoten per aanval 

kon lossen. Toch waren de schutters 
uit Borne zuiverder. Na een aan-
tal Bornse doelpunten kon Rogier 
Schoenmaker net voor rust een stip 
verzilveren, door de verdienste van 
Mariska Meulstee.

Achter de feiten aan
Na de rust vocht het achttal van 
coach Siemko Sok zich weer terug 
in de wedstrijd. Verdedigend hiel-
den de Vinkeveners de rug recht, 
waardoor binnen vijf minuten de 
stand weer 6-6 was. Dit waren een 
afstandschot van Ingrid Hagenaars 
en een strafworp die, in tweede in-
stantie, door Rogier Schoenmaker 
werd afgemaakt. Tot de 8-8 bleef De 
Vinken op gelijke hoogte door een 
schot van Ingrid Hagenaars en een 
zeer snelle doorloopbal van Peter 
Kooijman. 

Hoewel de kansen in deze fase voor 
beide teams even groot waren, mis-
te De Vinken een stuk overtuiging. 
Daarentegen bleef het achttal van 
GZ/ARA wel de moed erin houden 
en kwam tot een 10-12 voorsprong. 
Na het missen van de derde straf-
worp steeg de moedeloosheid meer 
en meer bij De Vinken. De wil was 
er om te winnen, maar dit kwam er 
niet uit. Met een paar fraaie tegen-
doelpunten werd de eindstand be-
paalt op 8-12.

Met deze uitslag blijft De Vinken op 
een gedeelde tweede plaats staan 
met twee andere teams. De  achter-
stand met de nummer één, Zwalu-
wen 1 is vergroot tot 4 punten. 
Aankomende zaterdag 10 april 
speelt De Vinken thuis tegen con-
current Swift 1. De Vinken heeft na 
de akelige verliespartij, van septem-
ber vorig jaar, nog wat goed te ma-
ken tegen de Amsterdammers. De 
wedstrijd zal om 15.30 uur aanvan-
gen in sportpark De Molmhoek.

 

Een geslaagd openings-
toernooi bij TVM

Mijdrecht - Bij TVM (TennisVer-
eniging Mijdrecht) is op zondag 
28 maart het openingstoernooi ge-
speeld. Het openingstoernooi, dat 
wordt georganiseerd door de jeugd-
commissie is het eerste toernooi van 
het buitenseizoen voor zowel de se-
nioren als de junioren. 
Voor het openingstoernooi konden 
de TVM junioren zich opgeven met 
een volwassen lid van de vereniging. 
Vanwege de weersomstandigheden 
tijdens de winter waren de 6 gra-
velbanen helaas nog niet klaar voor 
gebruik. De Jeugdcommissie haak-
te hier goed op in door de junio-
ren een alternatief programma aan 
te bieden. De junioren hebben, in-
gedeeld op sterkte, de hele middag 
met en tegen elkaar kunnen spelen 
op de smashcourt banen. Deze zijn 
het hele jaar door te bespelen. Ge-
lukkig werkte het weer op deze dag 
wel mee en konden de ouders aan 
de kant genieten van het spel van 
hun kinderen.  
Tussen de spelmomenten door was 
er gelegenheid voor een glaasje 
ranja, paaseitjes en ander snoep-
werk. De kinderen hebben het zich 
goed laten smaken en zijn weer he-
lemaal klaar voor het komende ten-
nisseizoen! 
Voor meer informatie over TVM 
kijk je op onze website www.tvm-
mijdrecht.nl. 

Zwak KDO krijgt punt 
cadeau in Amsterdam
De Kwakel - Op Paaszaterdag stond 
voor KDO de inhaalwedstrijd tegen 
de nummer negen van het klasse-
ment, Sporting Noord, op het pro-
gramma. Om 15:30 uur werd er aan-
getreden op het sportpark Oostza-
nerwerf in Amsterdam-Noord. Trai-
ner Ron Langhout kon deze middag 
niet beschikken over de verhinder-
de Bart-Jan van der Jagt. In de eer-
ste helft werd al snel duidelijk dat 
Sporting Noord een matig voetbal-
lende ploeg is, die het vooral moet 
hebben van hun fysieke kracht in de 
duels. KDO was er alles aangelegen 
om tegen Sporting Noord een goed 
resultaat neer te zetten in de strijd 
om de tweede plaats in de vierde 
klasse E. KDO had echter haar han-
den vol om zelf tot voetballen te ko-
men, want de passing was onzorg-
vuldig, duels werden verloren en de 
scherpte voor de goal ontbrak op 
het moeilijk bespeelbare Amster-
damse veld. Zodoende verzuimde 
KDO om in vroeg stadium afstand 
te nemen van de Amsterdammers, 
zodat Sporting Noord bleef geloven 
in haar eigen kansen. In de 25e mi-
nuut kon KDO tot drie keer toe tot 
scoren komen, maar alle Kwakel-
se aanvallers faalden voor de ogen 
van de Amsterdamse doelman. In 
de nastoot gebeurde het onwerke-
lijke, want Sporting Noord kwam 
op voorsprong, 1-0. Na deze ope-
ningsgoal was KDO helemaal de 
weg kwijt en vijf minuten voor rust 
kwam Sporting Noord zelfs op 2-0. 
KDO stond erbij en keek er na. Na 
de rust leek KDO zich te herpak-
ken, maar niks bleek minder waar, 
want in de 60e minuut kwamen de 
Amsterdammers op 3-0. De eer-
ste thuisoverwinning van Sporting 
Noord was aanstaande en dit had 

KDO volledig aan zichzelf te wijten. 
Trainer Ron Langhout greep in en 
bracht in het verloop van de twee-
de helft drie verse wissels in het 
veld, Erik Verbruggen, Doron Bor-
ger en Timo Kas. In de 65e minuut 
werd linksback Rainier Onderwater 
onderuit gehaald, al dan niet, in het 
Amsterdamse zestienmetergebied, 
maar de scheidsrechter wees reso-
luut naar de stip. Patrick Schijff be-
nutte dit buitenkansje, 3-1. KDO be-
gon zich na de 3-1 eindelijk te be-
seffen dat er als collectief gestreden 
moest worden om de schade be-
perkt te houden. In de 75e minuut 
wees de scheidsrechter opnieuw 
naar de stip, toen een verdediger 
van Sporting Noord een vermeen-
de handsbal maakte in het straf-
schopgebied. Sporting Noord was 
ten einde raad en maakte dit binnen 
en buiten het veld duidelijk ken-
baar aan de scheidsrechter. Weder-
om was het Patrick Schijff die niet 
faalde vanaf elf meter, zodat KDO 
op 3-2 kwam. In het laatste kwartier 
van de wedstrijd was het pompen of 
verzuipen voor de Kwakelaars en er 
kwamen goede kansen voor KDO. 
In de 85e minuut kwam KDO uit 
de kluts op 3-3 via aanvoerder Mi-
chael Meijer. Na de 3-3 kregen bei-
de ploegen nog mogelijkheden om 
alsnog de volle winst te behalen, 
maar geen van de ploegen kon het 
verschil maken. Al met al mag KDO 
zeer tevreden zijn met het uiteinde-
lijk behaalde punt in Amsterdam-
Noord. Om een serieuze kandidaat 
te blijven voor de tweede plaats, zal 
KDO op Tweede Paasdag veel beter 
voor de dag moeten komen dan te-
gen Sporting Noord. Om 14:30 uur 
speelt KDO dan thuis tegen num-
mer zeven Buitenveldert.

Parencompetitie close bij 
BV De Legmeer
Uithoorn - In de tweede zitting van 
de derde ronde van het paren lagen 
de resultaten van de “best of five”in 
alle lijnen deze maal dicht bij elkaar. 
De krachtsverhoudingen ontlopen 
elkaar dus niet zo veel, hetgeen in-
houdt dat een missertje gelijk gevol-
gen heeft.
In de C- lijn verdrongen zich zelfs 
drie paren om de vijfde plaats met 
een score van 51,17%.
Het betreft Lenie Pfeiffer & Ans 

Voogel, Elly Belderink & Ria van 
Geelkerken en Nel & Harry Gaaren-
stroom die elkaar dus geen procent-
je meer gunden.
Eerste werden Tini van Drunen & 
Wouda Roos met 58,04%, op de hie-
len gezeten door Mieneke Jongsma 
& Anneke Wijmans met 57,44%. Ook 
de nummers drie en vier hielden el-
kaar nauwlettend in het oog, Tini & 
Johan Lotgerink werden derde met 
56,25% en Mick & Sybren Frant-

zen vierde met 55,65%. De B- lijn 
had één uitschietertje met het paar 
Marianne & Huub Kamp die met 
58,33%  ruim afstand namen van de 
nummers twee Froukje & Rini Tromp 
met 54,97%. Tini Geling & Jo Wevers 
werden derde met 53,18% en ook 
hierna eindigden twee koppels ge-
lijk. Wies Gloudemans & Rie Sud-
meijer en Heleen & Mees v/d Roest 
moesten de vierde plaats met elkaar 
delen met voor allen 52,29%.
De score van de A- lijn werd gedo-
mineerd door Renske & Kees Visser 
die als enigen van deze avond tot in 
de zestig reikten. Ze behaalden een 
keurige 60,42% en bleven zo ruim 
voor op het tweede paar Mieke van 

den Akker & Ada van Maarseveen, 
die evengoed tevreden met hun 
56,85% konden zijn. Greet Overwa-
ter & Guus Pielage nestelden zich 
met 54,46% op de derde plaats en 
zagen van daar dat plaats vier en vijf 
gedeeld werden.
Het betrof hier Luuk Smit & Lijnie 
Timmer en Sonja & Hans Selman 
die elkaar in evenwicht hielden met 
51,79%. Wilt u zich ook in de strijd 
om de ereplaatsen mengen, kom 
dan bridgen bij Bridge Vereniging 
De Legmeer. Elk woensdagavond 
vanaf 19.15 uur in de barzaal van 
sporthal De Scheg. Voor inlichtin-
gen het secretariaat Gerda Schave-
maker tel : 0297 567458.

Dames gezocht voor 
handbalteam

De Kwakel - Gezocht!! Dames 3 van KDO Handbal, 
een ontzettend gezellig en jong team, is op zoek naar 
nieuwe speelsters om het team weer compleet te ma-
ken. 

Handbalervaring of niet, iedereen is van harte welkom 
bij deze leuke teamsport. 

Kom eens (vrijblijvend) kijken en/of meedoen op de 
trainingen. Deze zijn op dinsdag en donderdag van 
20.00 uur tot 21.00 uur bij KDO aan de Vuurlijn.


