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Einde verhaal voor drie niet
gemoderniseerde Europarei flats
Uithoorn - De bewoners van De
Casperi-, Churchill- en Straatsburgflat aan de Europarei zullen in
2015 hun woning moeten verlaten.
Zij krijgen van de woningcorporatie
Eigen Haard ergens anders in Uithoorn met voorrang vervangende
en vergelijkbare woonruimte aangeboden. Het gaat hierbij om ongeveer 380 huishoudens. De drie
flats staan in dat jaar op de nominatie om te worden afgebroken waarna nieuwbouw van woningen zal
plaatsvinden.
Dat werd duidelijk tijdens de presentatie van het Integraal Plan voor
Europarei tijdens een ingelaste
persbijeenkomst op het gemeentehuis afgelopen maandag. Daar gaven wethouder Jeroen Verheijen en
bestuursvoorzitter van de woningcorporatie Eigen Haard, Jan van den
Berg Jeths, een korte toelichting op
het rapport. Omdat de sloop van
de flats met naam en toenaam vrijwel nergens wordt genoemd, maar
‘wordt verpakt’ in een nieuw woon-

programma en het veilig stellen van
de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de Europarei, werden hierover vragen gesteld. In de
beantwoording werd het afbreken
van de woonflats enigszins schoorvoetend bevestigd. Geen wonder,
want dit zal de nodige onrust onder
de bewoners met zich meebrengen.
Daarvan was wethouder Verheijen
overtuigd maar zei toe er samen
met Eigen Haard alles aan te zullen doen om de onrust weg te nemen door de betreffende inwoners
de nodige hulp te bieden.
Sociaal plan
Het nieuwe woonprogramma is onderdeel van het beleid om de leefbaarheid van de Europarei te vergroten en de buurt voor de huidige
en toekomstige bewoners aantrekkelijk te maken en te houden. Daarbij is een gevarieerder woningaanbod noodzakelijk. De woningcorporatie Eigen Haard wil investeren in kwaliteitswoningen in de Europrei die passen bij de eisen van

nu. Daarin past geen renovatie
van sterk verouderde galerijwoningen. Voor de bewoners die moeten
‘doorverhuizen’ wordt inmiddels een
breed sociaal plan ontwikkeld en
krijgt men een tegemoetkoming in
de verhuiskosten van 5.000 euro.
Het concept Integraal Plan voor Europarei, dat in samenspraak met zoveel mogelijk bewoners van de Europarei is opgesteld, moet nog door
de gemeenteraad worden behandeld. Op donderdagavond 12 april
a.s. is er een informerend debat in
de raad waarbij insprekers (bewoners) hun mening kunnen geven.
Op 26 april volgt dan de besluitvorming over het Plan.
De bewoners zijn dinsdagavond 3
april tijdens een buurtbijeenkomst
op de hoogte gebracht dat het (concept) rapport is verschenen en geinformeerd over hoe het nu allemaal
verder gaat. Hun reacties daarop
met een uitgebreide berichtgeving
over de toekomstplannen voor de
Europarei leest u volgende week in
deze krant.

Miele specialist

Aalsmeer: Oosteinderweg 110, T 0297-32 99 11
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Eigen technische dienst
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Multimate Uithoorn
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1422 CB UITHOORN
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SPORT & WIN
Kijk snel voor
mooie prijzen!
www.amstelhof.com/sport-en-win

Op de koffie bij Jos en Diana
van den Berg van Albert Heijn
Uithoorn - In verband met het vijfjarig bestaan van ‘hun’ AH Jos van
den Berg in Uithoorn, hebben Jos
en Diana van den Berg afgelopen
vrijdag en zaterdag de hele dag
hun klanten in hun winkel ontvangen met een overheerlijk kopje koffie of thee met wat lekkers. Beiden
waren deze twee dagen aanwezig
van 10.00 tot 17.00 uur om voor iedereen alle tijd te nemen voor een
gezellig praatje. En... ook de stroopwafelbakker ontbrak niet om de hele dag verse wafels te bakken.
“Wij vinden het gezellig en onze
klanten verdienen het. Zonder hen
was er geen AH Jos van den Berg.
Zij zijn heel belangrijk voor ons. Wij
willen alle klanten heel hartelijk bedanken voor hun trouwe bezoeken
en zullen met ons team ook de volgende jaren ons best blijven doen
om de sfeer en de service in ons bedrijf nog meer te optimaliseren.”

Prijsuitreiking
Komende zaterdag is er weer spektakel bij AH Jos van den Berg. Dan
is de prijsuitreiking van het grote
kassabonnen-prijzenfestival, waarbij u geweldige prijzen kunt winnen
zoals: twee hoofdprijzen van een
jaar lang elke week 100 euro boodschappen doen, reischeques van
1000 en 500 euro, iPhones, iPads,
E-readers en cadeaubonnen.
Tot komende vrijdag 6 april kunt u
uw kassabonnen nog inleveren en
kans maken op een van de vele prijzen. Ook moet u zorgen dat u er zaterdag vanaf 14.30 uur persoonlijk bij bent, want bent u er niet en
wordt uw enveloppe met kassabonnen getrokken... gaat de prijs aan u
voorbij.
Wilt u meer weten over deze gezellige zaterdag, zie advertentie in het
hart van deze krant.

Het rook de hele dag heerlijk naar versgebakken stroopwafels

V.l.n.r. Mario Eikelenboom-eigenaar MotoPort Uithoorn, Peter Langeslag-bezitter van de Yamaha R1 Agostini,
Arno Sunnotel-President Yamaha Motor Nederland

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

Unieke motorfiets overhandigd ADVERTEREN?
IN DE
aan Peter Langeslag
Uithoorn - Vorige week is de
Yamaha R1 Agostini bij Motoport
Uithoorn onthuld en overhandigd
aan de heer Peter Langeslag. De
heer Langeslag heeft deze unieke motorfiets bemachtigd door de
hoogste bieding van 22.726,- euro
te plaatsen op BVA Automotive die
voor Yamaha Motors Nederland en
de Stichting Papageno deze motorfiets veilde.

De voor de actie opgebouwde
Yamaha YZF-R1 Agostini is een
speciaal voor deze gelegenheid
ontwikkelde Special Edition, de
hoogste bieder krijgt een dan ook
zéér exclusieve motorfiets in handen. Naast de one-of-a-kind ‘AGO’
kleurstelling draagt deze superbike
de handtekening van de legendarische coureur Giacomo Agostini en
ook nog een ruim aantal ‘Special

Parts’, waaronder een AGV Ago Replica helm, die de exclusiviteit van
deze unieke motorfiets verder onderstrepen.
De Stichting Papageno waar het
volledige bedrag van 22.726,- euro
naar toe gaat zet zich als doel om
gezinnen met kinderen met autisme te ondersteunen en creëert ook
plekken waar deze kinderen elkaar
kunnen ontmoeten.
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
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Fietswrakken

s

Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het
straatbeeld ontsieren. Het gemeentebestuur heeft besloten om deze
‘wrakken’ en ‘weesfietsen’ op maandag 16 en dinsdag 17 april 2012
in Uithoorn en De Kwakel weg te halen. Deze actie is een samenwerking van politie, gemeentesurveillanten en de gemeente Uithoorn. De afgevoerde fietswrakken gaan naar de
gemeentewerf en worden daar tijdelijk opgeslagen.
stickeren ‘weesfietsen’
Op 31 maart en 1 april 2012 zijn in
de openbare ruimte staande ‘weesfietsen’ voorzien van een speciale
sticker. Ziet u dat er zo’n sticker op
uw fiets is geplakt dan kunt u hem
gewoon meenemen. Maar als uw
bestickerde fiets er op 16 en 17 april
nog staat, dan wordt hij meegenomen naar de gemeentewerf.
Kijkdagen op gemeentewerf
Op donderdag 19 april en maandag
23 april 2012 kunt u van 10:00 tot
11:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur
op de gemeentewerf, Industrieweg
25 te Uithoorn, kijken of uw fiets ertussen staat. Als u kunt aantonen dat
de fiets uw eigendom is, krijgt u deze
terug na vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
wat gebeurt er met niet
afgehaalde fietsen?
Fietswrakken en ‘weesfietsen’ die

na 6 weken nog niet opgehaald zijn,
worden afgevoerd en vernietigd.
wat is een fietswrak?
Een fiets die technisch onvoldoende geschikt is om ermee te kunnen rijden. Er ontbreken essentiële
onderdelen. De fiets is zo verwaarloosd dat aannemelijk is dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan. De
fiets heeft een zo geringe economische waarde dat opknappen geen zin
meer heeft.
wat is een weesfiets?
Een fiets die in de openbare ruimte
gestald staat en langere tijd niet meer
is gebruikt. De fiets is wel gebruiksklaar en niet direct opvallend of hinderlijk.
nog meer info?
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de gemeentesurveillanten. Dezen
kunt u telefonisch bereiken op nummer 0297-513111 van maandag t/m
donderdag tussen 10.00-10.30 uur
en van 13.00-13.30 uur.

nieuw Bouwbesluit per
1 april 2012, minder regels!
De technische voorschriften waaraan een bestaand en een nieuw
bouwwerk moeten voldoen staan in het Bouwbesluit. Per 1 april 2012
is een gewijzigd Bouwbesluit van kracht geworden, dit heet ‘Bouwbesluit 2012’.
Bouwbesluit 2012
Dit besluit is sterk vereenvoudigd ten opzichte van de vorige versie
uit 2003. Het aantal voorschriften is met ongeveer een derde teruggebracht en het Gebruiksbesluit en de (gemeentelijke) Bouwverordening
zijn verder geïntegreerd in het Bouwbesluit 2012. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de meeste vergunningplichtige sloopactiviteiten per 1
april 2012 meldingplichtig zijn geworden. Voor het in behandeling nemen van de zogenaamde sloopmelding worden geen kosten in rekening gebracht. Verder is het gemakkelijker gemaakt leegstaande kantoorpanden te verbouwen naar een andere bestemming, zoals woningen. Hiermee is de ontheffing door de gemeente vervallen. Daarvoor
in de plaats komen landelijke uniforme voorschriften voor de verbouw.
De verbouw is daarmee procedureel soepeler en tegen lagere kosten
mogelijk. Hieronder bij ‘Officiële mededelingen’ leest u de belangrijkste
wijzigingen van het Bouwbesluit.

activiteit

Buurt

Datum

Plaats

tijd

Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg

Centrum
Zijdelwaard
De Legmeer
Zijdelwaard
Thamerdal
Meerwijk

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

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

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

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

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

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

15 apr.

meer weten?

15 apr.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 3 mei
t/m 9 apr.

Expositie Fotokring in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1.
Expositie ‘Sporen’ in Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50.
Openingstijden: Open do/vrij 14.00-16.00 uur en in het weekend 12.00-17.00 uur.
t/m 22 apr. Voorjaarsexpositie in atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d
Drecht, Grevelingen 62-64. Open op zaterdag en zondag van
14.00-17.00 uur.
3 apr.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 uur.
6 apr.
Bingo, Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528,
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
7 t/m 9 apr. B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 09.00 tot
01.00 uur en maandag van 09.00-14.00 uur, Uithoornse Hockey Club Qui Vive, Vuurlijn 30.
7 apr.
Braderie in Dopscentrum. 10.00-17.00 uur,
7 apr.
Postzegelruilbeurs van 10.00-15.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Inlichtingen: tel. 525556.
7 apr. t/m
Atelier de Rode Draad start met serie van 5 lessen Spelend
26 mei
Schilderen op zaterdag vanaf 13.30 uur. Pr. Margrietlaan 86,
lokaal 6. Kosten: €21,- per les. Info Joke Zonneveld: 0206418680.
8 apr.
De bekende Engebos-excursie gaat van start om 14.00 uur in
kwekerij Klein Mexico, Drechtdijk 49 De Kwakel
8 apr.
Harder than heavy, 5 internationale bands. The Mix, Aanvang
15 uur.
13 apr.
Kids@themix. Kinderdisco. The Mix. Aanvang: 19 uur. Entree:
€3,-.
14 apr.
Popprijs Amstelland. The Mix. Aanvang: 20.30 uur uur. Entree:
gratis.
14 apr.
Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorinschrijving 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur. Info: 06-50562903.
14 apr.
Stepgroep Uithoorn organiseert Opstepdag. Maak kennis met
de step. Locatie: Amstelplein. Begint om 11.00 uur en eindigt

16 apr.

16 apr. t/m
21 mei
20 apr.
21 apr.
21 apr.
21 apr.
22-23 apr.

25 apr.
25 apr.

25 apr.
26 apr.
28 apr.
30 apr.
30 apr.
30 apr.

om 15.00 uur. Nadere info: Erik Wolbers, 06-29277827.
Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici spelen
op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a. Haydn en
Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.
scau.nl
Kunstenaar Frans Kortenhorst opent om 15 uur in galerie Fort
a/d Drecht de expositie Spiegeling van kunstenaarsgezelschap
HOLT. Expositie is tot 20 mei te bezichtigen op do/vrij van 14.0017.00 uur en op za/zo van 12.00-17.00 uur. Ook op Hemelvaartsdag van 14.00-17.00 uur. De galerie ligt aan Grevelingen
50.
NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing met muziek over Zuid-Afrika. Lezing wordt van 14.00-16.00 uur verzorgd door de heer Hazeveld. Plaats: De Schutse, De Merodelaan. Toegang voro leden gratis. Niet-leden: € 1,50.
Atelier de Rode Draad start met serie van 5 lessen Spelend
Schilderen op maandag van 9.00-12.00 uur. Kosten: €21,- per
les.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
What’s up. Sportevenement op Amstelplein. 10.00-17.00 uur.
Toneelvereniging Genesius speelt in Dorpshuis De Quakel de
musical ‘Huis te koop’. Ook op 27 en 28 april. Aanvang: 20.15
uur. Entree: €7,50.
Hardcore café in The Mix. Aanvang: 21 uur. Entree: gratis.
Verkooptentoonstelling CREA in Fort a/d drecht, Grevelingen
56. Te koop geëxposeerd werk van cursisten. Ook kunt u zich
inschrijven voor een introductiecursus. Beide dagen open van
13.00-17.00 uur.
Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 13.15-16.00 uur.
Kaartjes kosten €0,50 per stuk.
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.1515.15 uur. Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een
sport- en spelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van verschillende activiteiten. Per kind kost het €2,- om mee te doen.
De opbrengst van de dag gaat naar een goed doel: ‘Run4Schools’.
Portaal Gezond Gewicht Amstelland verzorgt van 15.30-16.30
uur lezing over gezonde voeding en leefstijl. Wijkcentrum Bilderdijkhof. Toegang gratis.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd:
19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
Cultuur Hart Uithoorn organiseert Dance Classics Party in Thamerkerk. dansen op Soul, Disco, R&B en Funk uit jaren 70, 80
en 90. Aanvang: 20.00 uur. Entee: €10,-.
Buurtbeheer Legmeer organiseert Koninginnedagfestiviteiten
op Evenemententerrein in Legmeer West.
Feestcomité De Kwakel organiseert Koninginnedagviering in
dorpscentrum De Kwakel.
Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert in
Dorpscentrum Koninginnedagfestiviteiten
evenementen vanaf mei 2012 staan op
www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Bijschrijving kinderen in
paspoort vervalt per 26 juni 2012
Vanaf 26 juni moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te
kunnen reizen.

Is dat het geval, vraag dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei
2012 een paspoort of identiteitskaart
voor uw bijgeschreven kind aan bij Burgerzaken.

Aanvragen voor 1 mei 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig vraag dat dan aan
voor 1 mei 2012. Alle ouders en voogden die kinderen jonger dan 16 jaar
in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, krijgen in maart een brief
van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees deze
brief goed. Daarin staat of uw (nu nog)
bijgeschreven kind voor 1 september
2012 een eigen document nodig heeft.

Wat heb je nodig bij het aanvragen
van een eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft toestemming nodig van de ouders/voogd
om een identiteitskaart te krijgen. Bij
de aanvraag moeten overlegd worden:
een schriftelijke toestemmingsverklaring, ondertekend door de ouder(s)
die het gezag hebben en ook een kopie van het identiteitsbewijs. Neem ook
een recente pasfoto mee. Deze moet
voldoen aan wettelijke eisen en school-

pasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij
de aanvraag het paspoort van ouders
en eventuele identiteitskaart mee. Een
kind ouder dan 12 jaar heeft geen toestemmingsverklaring nodig bij de aanvraag voor een identiteitskaart.
Wat heb je nodig bij het aanvragen
van een eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen. Deze toestemmingsverklaring moet door
ouder(s)/voogd die het gezag hebben,
zijn ondertekend en daarbij moet ook
een kopie legitimatiebewijs zijn gevoegd. Neem ook een recente pasfoto
mee. Deze moet voldoen aan wettelijke
eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet
goed. Neem bij de aanvraag het paspoort van ouders en eventuele identiteitskaart mee.

Levertijd
Op dit moment is de levertijd van een
paspoort/identiteitskaart 5 werkdagen.
Maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen
raden wij u aan om een afspraak te
maken. Heeft u vragen of wilt u een
afspraak maken, neem dan contact
op met Burgerzaken 0297-513111.
Meer info?
U kunt meer lezen over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving op www.uithoorn.nl en
www.paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief
ontvangen, dan kunt u de brief lezen
op www.paspoortinformatie.nl

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

TER INZAGE

Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Prinses Margrietlaan 134 en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats
nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 17. Ter inzage van 29 februari t/m 11
april 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Ontwerp omgevingsvergunning Flower Direct activiteit milieu. Ter inzage 1
maart t/m 11 april 2012. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111.
- Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.
- Toekomstvisie Libellebos. Ter inzage van 8 maart t/m 18 april 2012. Contactpersoon de heer R. van de Pol, 0297- 513111.
- Verkeersbesluit Funmarkt-braderie 7 april 2012. Ter inzage van 21 maart t/m
2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2012 in het Oude Dorp en Thamerdal.
Ter inzage van 21 maart t/m 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats tegenover Nijhofﬂaan 36 en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de trottoirzijde van Nijhofﬂaan 36. Ter inzage van 28 maart t/m 9 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- De Kwakel Zuid (De Oker), aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van 45 woningen. Ontvangen 28 maart 2012.
- Het Fort 4, 5 en 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk herbouwen van 3 woningen. Ontvangen 29 maart 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 12
appartementen. Ontvangen 29 maart 2012.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
lichtbak en een rolhek aan de voorgevel. Ontvangen 23 maart 2012.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 37 woningen. Ontvangen 29 maart 2012.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 55 woningen. Ontvangen 29 maart 2012.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 45 appartementen. Ontvangen 29 maart 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
schutting. Ontvangen 27 maart 2012.
- Couperuslaan 54, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Ontvangen 27 maart 2012.
GEWEIGERDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Poelweg 40, geweigerde aanvraag omgevingsvergunning voor het opsplitsen
van de bestaande kassen en bedrijfsruimte in 10 units ten behoeve van werken in het groen. Bezwaar: t/m 7 mei 2012.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Zijdelwaard
- Couperuslaan 54, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde.

De Kwakel
- Drechtdijk 107, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren
van een paardenrijbak.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 1, vergunning aan Stichting Cardanus voor het innemen van een incidentele standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de
verkoop van snacks tijdens het evenement Muziekjubileum Festival op 8 april
2012. Onthefﬁng later sluitingsuur aan Stichting Cardanus van 16 op 17 mei
2012 tot 04.00 uur. Bezwaar t/m 10 mei 2012
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 32, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een lichtbak en
een rolhek aan de voorgevel. Bezwaar: t/m 10 mei 2012.

-

Wilhelminakade, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor
het organiseren van een muziekevenement op 30 april 2012 van 15.00 tot
19.00 uur. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de exploitant van
Drinken & Zo, Café De Gevel en Café De Herbergh 1883 voor het schenken
van zwakalcoholhoudende drank op Koninginnedag 30 april 2012 van 15.00
tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 8 mei 2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Trefpunt Sports & Marketing Leisure voor het organiseren van een straatvoetbaltoernooi op 14 april 2012 van 13.30 tot 17.00
uur. Bezwaar t/m 14 mei 2012.
- Amstelplein, vergunning aan THIB organisatie voor het organiseren van een
braderie op 11 mei 2012 van 9.00 t/m 17.00 uur. Bezwaar t/m 14 mei 2012.
- Amstelplein, vergunning aan Bem Promotions voor het organiseren van een
braderie op 14 juli 2012 van 9.00 t/m 17.00 uur. Bezwaar t/m 14 mei 2012.

De Kwakel
- Poelweg 40, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk verwijderen van een
bedrijfsruimte en van de kassen. Bezwaar: t/m 7 mei 2012.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vive
voor het organiseren van een familietoernooi op 16 en 17 juni 2012.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
BEKENDMAKING VASTSTELLING BOUWVERORDENING
UITHOORN 2012

De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat de raad van Uithoorn bij besluit
van 29 maart 2012, nummer RV12.06 de “Bouwverordening Uithoorn 2012” heeft
vastgesteld. Deze verordening is op 1 april 2012 in werking getreden.
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT

a. gewijzigde voorschriften inzake veiligheid
- Openingen in hekwerken en andere vloerafscheidingen boven 700 mm mogen
niet groter meer zijn dan 200 mm (voorheen 500 mm);
- De optrede van de trap in woningen mag maximaal 188 mm zijn (voorheen 185
mm);
- Direct bovenaan de trap is nu een deur toegestaan;
- De afscheiding langs de trap moet een hoogte van 850 mm hebben(voorheen
800 mm);
- In een woning mag voor het vluchten een wat langere loopafstand worden aangehouden. Daardoor zijn minder vaak extra rookmelders vereist.

b. gewijzigde voorschriften inzake gezondheid
- De vereiste geluidwering tussen twee verblijfsruimten geldt niet meer voor een
woonkamer en slaapkamer op verschillende bouwlagen. Woningen met een
trap direct in de woonkamer, een vide-woning of split-level-woning zijn daardoor niet meer strijdig met het Bouwbesluit;
- Er geldt in een verblijfsruimte een maximaal geluidsniveau van 30dB als gevolg
van de ventilatievoorziening en de verwarmingsvoorziening. Dit heeft consequenties voor het kanalenstelsel en voor de opstelplaats van de genoemde installaties: niet meer in een open zolder maar in een afgesloten ruimte;
- De vereiste spuiventilatie kan niet meer mechanisch worden opgelost, maar
moet in de vorm van te openen delen in gevel of dak. Per verblijfsruimte moet
tevens ten minste één beweegbaar deel een raam zijn en geen deur;
- De in het Bouwbesluit aangestuurde NEN-norm voor daglichtberekeningen is
gewijzigd en de uitkomsten van de nieuwe norm zijn wat ongunstiger. Daardoor is mogelijk meer netto glasoppervlak in gevel of dak van een verblijfsruimte vereist.
c. gewijzigde voorschriften inzake bruikbaarheid
- De voorschriften voor aanwezigheid van een meterruimte zijn vervallen en
daarmee dus ook de eis dat een meterruimte binnen 3 meter van de voordeur
moet zijn gelegen;
- Een woning moet een van buiten toegankelijke bergruimte hebben van ten minste 5 m², een breedte van 1,8 m en een vrije hoogte van 2,3 m;
- Een woning moet een buiten de thermische schil gelegen buitenruimte hebben
van ten minste 4m² met een breedte van 1,5 m. De deur naar de buitenruimte
moet een vrije doorgang hebben van 850 x 2300 mm;
- Een toiletruimte en een badruimte hoeven niet meer afsluitbaar te zijn. Dit
houdt in dat deze ruimten geen deur meer hoeven te hebben;
- Bij een woning groter dan 125 m² is geen 2e toilet meer vereist.
d. gewijzigde voorschriften inzake energiezuinigheid
- De warmteweerstand van gevels, vloeren en daken moet ten minste een Rc =
3,50m²K/W zijn in plaats van 2,50m²K/W;
- De warmtedoorgang van gevelopeningen mag maximaal een U = 2,20 W/m²K
zijn in plaats van 4,2 W/m²K. Dit betekend minimaal toepassing van HR-glas;
- Naast de al bekende energieprestatieberekening voor een woning, moet er per
1 juli 2012 ook een Milieuprestatieberekening worden gemaakt voor de aanvraag om omgevingsvergunning. Deze berekening zegt iets over de mate van
uitstoot van broeikasgassen en over het gebruik van uitputtelijke grondstoffen.
Er geldt nog geen eis aan de uitkomst van die berekening.
Meer info?
Voor meer informatie over het nieuwe Bouwbesluit 2012 kunt u terecht
op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving of kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, tel. 0297-513111.
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

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

matrassen
boxsprings
lattenbodems
slaapkamers
linnenkasten
tienerbedden
dekbedovertrekken
dekbedden
kussens

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

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

www.morpheus.nl

Autisme

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

Door Flavoring

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

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Vrij-op-naam-actie:

Bespaar nu duizenden euro’s bij
de aankoop van een woning!
Koopt u één van de deelnemende
woningen aan de ‘vrij-op-naam-actie’, dan neemt de verkoper de volgende kosten voor zijn rekening.
- Overdrachtsbelasting (nu nog 2%
tot 1 juli 2012)
- De notariskosten voor het opmaken van de akte van levering
- De kadasterkosten voor het inschrijven van de akte van levering
Voor de panden die deelnemen
aan de ‘vrij-op-naam-actie’ verwijst
EKZ Makelaars u graag naar hun
website: www.ekz.nl, of loop even
langs bij één van hun kantoren in
Aalsmeer, Amstelveen of Uithoorn.

Met het IVN vogel s kijken
op het Landje van Geijsel
Regio - Sinds februari staat het
‘Landje van Geijsel’ weer onder water.
Het is voor vogelaars een geliefde
plek in deze tijd van het jaar. Boer
Geijsel, die deze weilanden bezit, laat ze ieder voorjaar onder water lopen, zodat er een plas/drasgebiedje ontstaat dat erg aantrekkelijk is voor rustende en foeragerende steltlopers en watervogels.
Veel vogels, die terugkomen uit
Zuid-Europa en Afrika strijken daar
neer om bij te tanken ter voorbereiding op het broedseizoen of als tussenstop naar IJsland, Scandinavië
of Rusland. Naast Grutto, Tureluur,
Wulp, Kemphaan, Scholekster en
Smient kunnen ook Lepelaar, Watersnip, Bonte strandloper, Bontbekplevier, Pijlstaart, Zomer- en Wintertaling en nog meer soorten worden
gezien. Een speciale attractie vormt
de altijd aanwezige Halsbandparkiet

Mijmeringen

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

www.mEErBoDE.nl

Regio - Bij de aankoop van een woning betaalt u meer dan de prijs van
de woning alleen. Bij een bestaande
woning komt er bovenop de vraagprijs nog de ‘kosten koper’ (k.k.). Dit
zijn onder meer de notariële kosten
voor de eigendomsoverdracht en de
overdrachtsbelasting.
EKZ | Makelaars o.g. organiseert in
de maand april de ‘vrij-op-naamactie’. Gedurende deze maand zal
een groot aantal vraagprijzen ‘vrij
op naam’ in plaats van kosten koper worden aangeboden. Hiermee
bespaart u als koper al snel duizenden euro’s.

Wakker Worden!

in een boom bij het uitkijkpunt.
De Vogelwerkgroep van het IVN organiseert komende zaterdag 7 april
een korte excursie naar dit unieke
gebiedje ten zuiden van de Ouderkerkerplas, gescheiden door de A9.
Met eigen auto’s wordt vertrokken
om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats
bij de Nieuwe Begraafplaats aan de
Ir. Enschedeweg in Wilnis.
Neem kijker, brood en koffie mee.
Kleed je zonodig warm aan.
Aanmelden is niet nodig. Autokosten worden hoofdelijk omgeslagen.
Als bij erg slecht weer de excursie
wordt afgelast staat dat die dag om
ca. 7.30 uur op de website van IVN:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Rond 12.00 uur bent u/ben jij weer
terug.
Op zaterdag 5 mei is een lange excursie gepland naar het Gooi.
Voor meer Info: Bert Verweij, tel.
(0297)565104/06-44282479.

Domenica Trio in Thamerkerk
Uithoorn - De SCAU presenteert
het laatste concert van dit seizoen
op zondag 15 april om 14.30 uur
in de Thamerkerk. Op dit concert
speelt het Domenica Trio bestaande uit Antonin Rous-viool, Fred Edelen-cello en Christina Scott Edelenpiano. Antonin Rous, is eerste violist
bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij won zijn eerste wedstrijd
toen hij 14 jaar was in Usti. Hij studeerde aan de conservatoria van
Brno en Praag en tenslotte in Brussel. Vanaf 1976 speelt hij bin het
Concertgebouworkest, daarnaast
speelt hij in verschillende strijkkwartetten klassieke en romantische kamermuziek op historische
instrumenten. Fred Edelen speelt
zowel op de moderne als barokcello. Hij was drie jaar solocellist bij
het San Antonio Symfonieorkest en
tot 2003 lid van het Houston Symfonieorkest. Vervolgens werd hij lid
van het Koninklijk Concertgebouworkest, sinds 2007 als plaatsvervangend solocellist. Hij heeft gestudeerd aan het Instituut voor Oude
Muziek van de Indiana University en
daarna aan het Haags Conservatorium. Christina Scott Edelen is bekend
als een veelzijdig klaveciniste, fortepianiste en organiste. Zij studeerde

aan de Indiana University Early Music Institute en het conservatorium
in Den Haag. Zowel in de Verenigde Staten als Europa is zij opgetreden als solist en in tal van ensembles en festivals. Zij is een veelgevraagd lerares en docent. Zij is gepromoveerd in de 17e-eeuwse Engelse Filosofie en publiceerde daarover artikelen. Als orgelspeelster en
koordirigent is zij verbonden aan de
Anglicaanse Kerk in Den Haag. Het
programma van het trio bevat werk
van de Tsjechische componist Pavel
Vranicky en diens collega en vriend
Josef Haydn. Ook wordt uitgevoerd
een stuk voor viool en cello van de
Russische componist Reinholt Gliére, die in zijn werk gebruikmaakt
van Russische volksmuziek. Na de
pauze is het programma gewijd aan
Dvorak met een polonaise voor piano en cello en een pianotrio. Tijdens
dit concert zal het programma voor
het nieuwe seizoen, met verrassende artiesten worden uitgereikt. U
vindt dat eerdaags ook op de website www.SCAU.nl.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- euro
bij de boekhandels Ten Hoope aan
het Zijdelwaardplein en Bruna aan
het Amstelplein en aan de zaal zolang er plaats is.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met
lange haren en pluimstaart met ringen; de kater heeft
gekleurd bandje om.
- Uithoorn, Zegge: zwart-witte poes; zij is stevig en heeft witte
voetjes en zwarte stip op neus.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl
onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
Gevonden:
- Mijdrecht, Fazant: aan komen vliegen, agapornis of splendid
parkiet.
- Wilnis, Veenweg: cyperse poes; grijs-zwart; witte nek en snui;.
rechtervoorpoot wit en staartpunt zwart.
- Wilnis, Pastoor Kannelaan: cypers katertje. Niet gecastreerd.
- Mijdrecht. Molenwiek: Konijn. Wit-zwart-bruin.
- Vinkeveen, Botsholkade: zwart-witte kat; rug zwart en buik wit.
- Vinkeveen, Botsholkade: zwarte kat met witte pootjes.
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en
witte bef.
- Uithoorn, Amstelkade: Amerikaanse Bull Terriër; wit met een
paar donkere vlekjes op het oor; hij draagt een halsband met
buldog er op en heeft een korte staart.
Het is een ongecastreerde reu.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Maandag 2 april was het Wereld Autisme Dag en om aandacht te
geven aan deze dag, organiseren de Nederlandse vereniging voor
Autisme en het Autismefonds deze week de Autismeweek 2012 van
31 maart tot en met 6 april. De meeste mensen zullen wel eens gehoord hebben van autisme, maar ik denk dat velen niet precies weten wat het is.
Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen.
Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie,
sociale interactie en verbeelding. Autisme is een levenslange, vaak
onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle
levensfasen. Ruim één procent van de Nederlanders kampt met een
vorm van autisme. (www.autismeweek.nl)
Als een procent van de Nederlanders een vorm van autisme heeft,
betekent het dat er ruim 190.000 kinderen en volwassenen zijn met
deze beperking. En een beperking is het als je problemen hebt met
communicatie, sociale contacten, taal en het voorstellingsvermogen.
Onbegrip van de omgeving is dan helaas vaak een logisch gevolg.
Het thema van de autismeweek is dan ook “Laat ze meedoen”. In het
hele land worden activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen
voor autisme.
Nog even iets over autisme, eigenlijk is het een groot containerbegrip
waar meerdere stoornissen ondervallen. Men spreekt over een spectrum van autistische stoornissen of van een aan autisme verwante
stoornis. De meest bekende binnen dit spectrum zijn het klassiek autisme en het syndroom van Asperger. Het meest belangrijk om je te
realiseren is dat diegene met autisme de wereld anders waarneemt
dan jij en ik. Alle prikkels en informatie worden anders verwerkt en
anders geplaatst. De wereld is al zo chaotisch en druk, maar voor iemand met autisme moet dat nog vele malen erger zijn. Daarom is er
zeer veel behoefte aan veiligheid, voorspelbaarheid en controle.
Laat ze meedoen is een mooi streven en misschien helemaal niet zo
moeilijk als we kijken naar de overeenkomsten in plaats van naar de
verschillen. Zeg nou zelf, wie heeft er nou niet behoefte aan structuur
en duidelijkheid? Een klein iets uit het scala, maar wellicht een mooi
startpunt. Laten we eens kijken naar de “autist” binnen ons zelf. Ieder
van ons heeft zo zijn eigen structuurtjes waar je je goed bij voelt en
waardoor je dag goed begint.
Bij mij werd het me duidelijk op een doordeweekse ochtend, ik stond
op en liep naar de badkamer. Daar ging ik mijn tanden poetsen, ik
keek in de spiegel en ineens zag ik dat er iets helemaal niet klopte.
Al mijn flesjes op het badkamerplankje stonden omgekeerd en in de
verkeerde volgorde. De boosdoener was mijn toenmalige vriend die
het een grote grap vond. Mijn eerste reactie was er een van irritatie “Waarom?” en daarna moest ik er hartelijk om lachen. Had ik een
vorm van autisme gehad dan had dit voorval me flink kunnen raken
en stel ik me zo voor dat ik de hele dag of langer van slag zou zijn geweest. En voor de moeders (ouders) onder ons, wie herkent de chaos niet in de ochtend, als je de dag van te voren geen kleding hebt
klaargelegd, de ontbijttafel niet is gedekt en je ineens nog van alles
moet opzoeken wat mee moet naar school? Voorbereiden, in structuur zetten maakt dat je enigszins controle kunt uitoefenen op de dagelijke drukte en dat is nou precies wat mensen met autisme ook nodig hebben.
Dus de volgende keer dat je iemand tegenkomt, waarvan je denkt
‘doe niet zo moeilijk’ of ‘wat is die sociaal onhandig’. Bedenk dat ieder
van ons zijn eigen redenen heeft, aangeboren of niet, om op bepaalde manieren te reageren. Laat ze meedoen!

Een gezel l ige high tea
voor peuters ‘t Overstapje
Uithoorn - De peuters van peuterspeelzaal ‘t Overstapje sloten samen
met de leidsters en de ouders het
thema ‘Eet smakelijk’ af met een gezellige middag. Omdat er verschillende culturen vertegenwoordigd
zijn op ‘t Overstapje leek het de leidsters een leuk idee om de ouders uit
te nodigen en iets lekkers van zijn/
haar land te maken voor bij de thee,

zodat de kinderen kennis zouden
maken met verschillende lekkernijen en smaken uit diverse landen.
De peuters hadden zelf ook koekjes
gebakken die ze, gekleed als echte kokjes, aan de pappa’s en mamma’s hebben uitgdeeld. Het werden twee gezellige middagen waarvan de ouders en kinderen van hebben genoten.

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAmmA
maandag
09.45-10.45 uur
10.45-11.45 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
14.00-15.00 uur
15.00-16.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
15.00-16.30 uur
16.00-18.00 uur
Dinsdag
09.00-10.00 uur
09.30-12.00 uur
10.00-11.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.30-11.30 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.00 uur
19.30-22.00 uur
Woensdag
09.30-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-11.00 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
13.30-16.00 uur
Donderdag
09.15-10.15 uur
10.15-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
10.00-12.00 uur
12.00 - 13.00 uur
14.00 - 16.30 uur
Vrijdag
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-16.30 uur
- middag

MBvO Yoga op de stoel
MBvO Yoga
Vrije inloop
Brei- en babbelgroep
Vitaal bewegen dames en heren
Vitaal bewegen dames en heren
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspeekuur
(3e ma. v/d maand)
Tekenen/schilderen
MBvO Sportief wandelen
Vrije inloop
Volksdansen in de Kwakel
Kaarten maken
Zanginstuif
(1e + 3e di. v/d maand)
Geheugenfitness
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag (behalve de
2e di. v/d maand)
Biljarten (alleen 4e week
op do.avond)
Vrije inloop
Biljarten voor dames en heren
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ’t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Huiskamerproject
Volksdansen
Bingo in ’t Buurtnest
(4e wo. v/d maand)
MBvO Gymnastiek
MBvO Gymnastiek
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen (3e do. v/d maand)
Eetinstuif (laatste do. v/d maand)
KBO soos en ANBO soos
Vrije inloop
Koersbal
Wandelen (3e vr. v/d maand)
Sjoelen (2e vr. v/d maand)
Klaverjassen (2e vr. v/d maand)
Speciale activiteit: zie flyers

NL DOET IN WIJKSTEUNPUNT
BILDERDIJKHOF EEN GROOT SUCCES!
Op 16 en 17 maart 2012 organiseerde het Oranje Fonds
samen met duizenden organisaties in het land NL DOET.
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en
stimuleerde iedereen om op 16 en 17 maart de handen uit
de mouwen te steken. NL DOET zet de vrijwillige inzet in
de spotlights en stimuleert het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele initiatieven. Het Oranje
Fonds laat met NL DOET zien hoe belangrijk actieve burgers
voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NL DOET bij
aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook dit jaar
is de aangevraagde ‘klus’ van Vita, wijksteunpunt Bilderdijkhof, gehonoreerd met een leuk bedrag waarmee Vita,
ouderen van Uithoorn, in het zonnetje wilde zetten door
een gezellige middag te organiseren met een ‘Afternoon
tea’. Maar liefst 14 vrijwilligers, waaronder Burgemeester
Oudshoorn en Wethouder Verheijen, hadden zich aangemeld bij Vita om de “klus” te klaren. In Bilderdijkhof waren
de vrijwilligers al vroeg in de middag bezig met versieren,
het maken van alle hapjes, eieren te vullen, tafels dekken,
het vouwen van servetten etc. Bij een ‘Afternoon tea’ wisselen zoete hapjes en hartige hapjes elkaar en natuurlijk
wordt er veel thee gedronken, in verschillende soorten en
smaken. De gasten arriveerden en het zag er allemaal
piekfijn uit. Burgemeester Oudshoorn en wethouder Verheijen verwelkomden de gasten. Na het openingswoord van
burgemeester Oudshoorn werd begonnen met het hartige
gedeelte. Onder de muzikale begeleiding van huismuzikant van Vita Cees Bergen en zanger Hennie Houffelaar
werd er gegeten, gedronken, hier en daar gedanst en zelfs
de polonaise ontbrak niet. Iedere vrijwilliger had een tafel
met gasten onder haar/zijn hoede zodat niemand iets te
kort kwam. Heel toepasselijk was het afscheidslied welke
prachtig gezongen werd “You never walk alone” waarbij
stiekem hier en daar een traantje weggepinkt werd en
werden vrijwilligers bedankt voor al hun inzet. De bezoekers kregen een leuk plantje in mooie verpakking mee naar
huis. Deze plantjes waren geschonken door een (nieuwe?)
vrijwilligster. Bezoekers en vrijwilligers zien terug op een
zeer geslaagde middag en hopen dit volgend jaar weer
een vervolg te kunnen geven. Met dank aan het Oranjefonds die door de mooie bijdrage aan Vita het mogelijk
heeft gemaakt deze NL DOET te organiseren.

BOEKEN- EN PUZZELTAFEL
Bezoekers en buurtbewoners vragen regelmatig naar 2dehands boeken en/of puzzels. Nieuw aanschaffen is vaak
te duur en nadat een boek gelezen en/of een puzzel gemaakt is doet men er meestal niets meer mee en verdwijnt
deze meestal in de kast. Vita is dus op zoek naar goede/
leuke leesbare boeken en legpuzzels die in goede staat
zijn, dus geen puzzels waarbij stukjes ontbreken. Er is veel
vraag naar streekromans en detectives, er is geen vraag
naar hele encyclopedieën. Vrijwilligers plaatsen deze dan
op de boeken- en puzzeltafel en verkopen deze weer voor
een lage prijs. De opbrengst is voor aanschaf materialen
wijksteunpunt Bilderdijkhof.

SPELmIDDAG
Op dinsdag van 13.30-16.00 uur in WSP Bilderdijkhof. U
kunt gezellig iedere dinsdagmiddag (behalve de 2de dinsdagmiddag in de maand) komen kaarten, sjoelen, een
spelletje triominos, scrabble, of rummikub spelen. Natuurlijk kunt u ook iets creatiefs doen, zoals een kaart maken,
breien en/of haken. Hiervoor neemt u dan uw eigen materiaal mee. Op deze tijden kunt u ook biljarten of gewoon
een tijdschrift of een krant lezen. Neem gerust uw buur,
vriend of vriendin mee. Voor deze middag betaalt u vanaf
september 1 euro per keer. Wilt u a.u.b. gepast geld meenemen?

Voorlichting

‘DE KUNST VAN HET OUDER WORDEN’
STILSTAAN EN DOORGAAN BIJ
INGRIJPENDE VERANDERINGEN
Voorlichting: 15 mei van 14.00-16.00 uur. Locatie: wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Contactpersoon: Bernadette Verhaar 0297-567209.
Doel van de film
Op zoek gaan naar de eigen mogelijkheden om met
moeilijke gebeurtenissen om te gaan. Benadrukken wat
mensen kan helpen? Hoe kunnen we ervoor zorgen niet
somber te worden als we met deze verliezen te maken krijgen? Wat kan ons beschermen? Hoe kunnen we psychisch
weerbaar blijven?
Inleiding op de film
Verlieservaringen zijn ingrijpend. En als we ouder worden,
nemen verlieservaringen toe:
* het verlies van partner en dierbaren
* het verminderen van contacten met mensen
* een lijf dat begint te protesteren of zelfs moeten kampen
met chronische ziekten
* het verlies van plek/ taken in de samenleving
* het verlies van zelfstandigheid.
Het vraagt veel van uw levenskunst om met deze moeilijke
levensgebeurtenissen om te gaan - dat is niet iedereen
gegeven. Niet verwonderlijk dat veel mensen depressief
worden. In Nederland heeft ongeveer 15% van de 55-plussers te kampen met depressieve klachten. Maar de meeste
mensen, ook de meesten van u hier, weten uiteindelijk om
te gaan met verlieservaringen en een nieuwe balans te
vinden.
De vraag is
Hoe doen zij/ u dit? Welke factoren helpen (hen) daarbij en
geven bescherming?
Inhoud van de film
In de film komen 3 mensen aan het woord, namelijk Nel
(72 jaar), Ad (79 jaar) en Elsbeth (75 jaar). Dit zijn mensen
die jonger zijn dan u. Maar de boodschap van hun verhaal
kan ook voor u nuttig zijn. Zij vertellen over hun leven en
vooral hoe zij zich staande weten te houden na ingrijpende
veranderingen. Hoe zij een nieuwe persoonlijke balans
vinden in wat ze willen en wat ze kunnen, hoe zij hun dag
structureren; hun zelfvertrouwen terugvinden of vasthouden, hoe zij voor zichzelf opkomen, zorgen voor relaties
met vrienden, kennissen en buren, en er een gezonde leefstijl op na houden
Opgeven bij: Bernadette Verhaar/Monique Sintenie, tel.:
0297-567209. Voorlichting wordt ook gegeven op de volgende datums en locaties: Datum: 3 mei van 14.00-16.00
uur. Locatie: Dignahof, Dignahoeve 174, 1187 LN te Amstelveen. Contactpersoon: Brenda Keijzer, tel. 020-6407171.
Datum: 22 mei van 13.30-15.30 uur. Locatie: Pluspunt,
Smeenklaan 1, 1182GC te Amstelveen. Contactpersoon:
Emmij de Looij, tel. 020-6418141.

ONTmOETINGSGROEP EN
‘PLUSGROEP’
Via ‘De Nieuwe Meerbode’ bent u al vaker geïnformeerd over onze groep voor vergeetachtigen, ‘De
Ontmoetingsgroep Uithoorn’. Wellicht weet u nog
niet, dat er sinds 1 november van het afgelopen jaar
een tweede groep functioneert in het gebouw aan de
Bilderdijkhof. We hebben het over de zogenaamde
‘plusgroep’. De plusgroep is een kleinschalige voorziening. Omdat we de zorg en aandacht voor onze
mensen zo optimaal mogelijk willen laten zijn, overschrijden we het aantal van tien deelnemers niet. De
plusgroep is bedoeld voor mensen die misschien ‘net
iets meer’ vergeetachtig zijn dan de deelnemers aan
onze reguliere groep. Ook kan er sprake zijn van een
iets grotere zorgbehoefte. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de toiletgang, het smeren van een boterham hulp bij mobiliteitsproblemen en de verstrekking van medicatie. De plusgroep kan het allemaal
bieden, omdat er naast een activiteitenbegeleider ook
een verzorgende op de groep werkt.
Ons doel?
Een bijdrage leveren om mensen met dementie zo
lang mogelijk en onder zo goed mogelijke omstandigheden thuis te laten wonen. Daarbij is steun aan
de dementerende net zo belangrijke als hulp aan degene die voor de dementerende moet zorgen. Voor
deelname aan de ‘plusgroep’ - en aan de reguliere
ontmoetingsgroep - is een door het CIZ gestelde indicatie noodzakelijk. Wat dat is en hoe u aan een dergelijke indicatie kan komen, daarover informeren wij
u graag nader.
meer weten?
Neem contact op met Job van Amerongen of Caroline
vrijbergen. Dat kan via tel. 0297-533540, op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur
en op dinsdag tussen 8.30 en 14.00 uur.

mINI-OPROEPJES
Mini-oproepjes zijn bedoeld om mensen met elkaar in
contact te laten komen voor verschillende doeleinden. U
kunt mini-oproepjes plaatsen als u bijvoorbeeld iemand
zoekt om activiteiten mee te ondernemen zoals samen
boodschappen doen, winkelen, wandelen, koffie/thee
drinken, samen naar theater gaan etc. Reacties kunnen
worden gezonden/gemaild naar Vita welzijn en advies
Bernadette Verhaar: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl en/
of Monique Sintenie m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl, tel.
0297-567209

mAATJESPROJECT
Hebt u zin om samen met een ander een kopje koffie te
drinken, een spelletje te doen, een wandeling te maken
of een museum te bezoeken? Vita welzijn en advies is in
Uithoorn een Maatjesproject gestart voor ouderen. Het
Maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) behoefte
hebben aan een (extra) contact met een maatje. Door verschillende omstandigheden, zoals ziekte, beperktere mobiliteit of bijvoorbeeld het wegvallen van de partner, kan de
behoefte ontstaan aan een uitbreiding van de sociale contacten. Op basis van gedeelde interesses worden deelnemer en maatje met elkaar in contact gebracht. Samen met
uw maatje kunnen verschillende activiteiten worden ondernomen die beide personen prettig vinden om te doen. Dit
kan variëren van een kopje koffie drinken, het doen van
een spelletje, het bezoeken van een museum, het maken
van een wandeling tot het bijwonen van een activiteit van
een wijksteunpunt bij u in de buurt.

OPEN EETTAFEL
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft u geen
zin om te koken? In samenwerking met Apetito hebben
wij voor u het MultiPlus project. Dit betekent dat u iedere
dinsdag van 11.45-13.00 uur terecht kunt voor een warme
maaltijd in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Wanneer u mee
wilt eten kunt u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn
en advies. Dit kan tot en met de maandag ervoor. U bent
absoluut niet verplicht om iedere week te komen eten. U
geeft zich op wanneer u dit wilt. Hebt u belangstelling,
neem dan contact met ons op, tel. 0297-567209. De kosten
zijn 6,50 euro. Hiervoor krijgt u: soep vooraf, dan volgt de
hoofdmaaltijd en daarna is er nog een toetje. Als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u korting krijgen op deze
maaltijden, informeer hiernaar bij Ingrid Broekhuijzen, tel.
0297-567209.
In wijksteunpunt Bilderdijkhof

VOORLICHTING: ‘GEEN DIEET VOOR
KORTE DUUR, mAAR EEN GEZONDE
LEEFSTIJL VOOR HET LEVEN!’
Dat is de beste oplossing voor overgewicht en andere gezondheidsproblemen. We weten het allemaal; een gezonde levensstijl werkt ook preventief.
Gelukkig zijn steeds meer mensen zich bewust van
het belang van een gezonde levensstijl, alleen hoe
pakken we dit aan. Bij Gezond Gewicht Amstelland
kunt u terecht voor gezonde voedings-, beweegen leefstijladviezen. Consulten worden (deels) door
ziektekostenverzekeraars in het aanvullende pakket vergoed. Geen dure zakjes, repen, kant en klare
maaltijden en shakes meer. Ga voor (h)eerlijk eten dat
lekker en gezond voor je is. Wie op deze manier eet
en voldoende beweegt, verbetert zijn gezondheid en
valt af en dat op een betaalbare en eerlijke manier!
De begeleiding wordt zodanig aangeboden dat uiteindelijk de nieuwe levensstijl een nieuwe gewoonte
gaat worden. Een manier die individueel wordt afgestemd, volgens de wensen en omstandigheden van
de cliënt. ‘Het draait in onze methode allemaal om
echt eten’, zo stellen de gewichtsconsulenten van
Gezond Gewicht. ‘Gezonde en eerlijke producten die
je verzadigen en goed voeden. Wie geniet van een
gezonde maaltijd, voelt zich energieker en heeft geen
last van ‘snaaihonger’. In onze praktijken helpen wij
cliënten graag bij het overstappen naar een goed
en gezond eetpatroon met lekkere recepten, goede
tips en een goede begeleiding.’ Gezond Gewicht Amstelland is het initiatief van 4 zelfstandige gevestigde
BGN-gewichtsconsulenten met ieder een eigen praktijk, werkwijze, specialisatie en achtergrond. Gezond
Gewicht Amstelland richt zich voornamelijk op de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES
Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Op deze dagen tel. spreekuur van 9.00-10.00 uur.
Tel: 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag.
Voor vragen en afspraken te bereiken tussen
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag,
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

GEHEUGENSPREEKUUR
IN UITHOORN
Datums geheugenspreekuur
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3e
maandag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur
in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op 16 april, 21 mei en 18 juni.
Maakt u hiervoor wel een afspraak 0297-567209. Het
Geheugenspreekuur is een gezamenlijk initiatief van:
GGZ inGeest, locatie Amstelmere, Vita welzijn en advies en MeerWaarde.

NIEUW IN DE REGIO AmSTELLAND
Vier enthousiaste en bevlogen zelfstandige gewichtsconsulenten, allen aangesloten bij de Beroepsvereniging
Gewichtsconsulent Nederland (BGN), hebben krachten
gebundeld in het voorportaal Gezond Gewicht Amstelland
Wie zijn Gezond Gewicht Amstelland
Gezond Gewicht Amstelland bestaat uit: Petra de Graaf,
Praktijk Keeponweight Coaching, Uithoorn. Wilma van Rijn,
Praktijk Gewichtsconsulent-Wilma, De Kwakel. Diana Kortlevers, Praktijk Diana Kortlevers, Amstelveen. Roos Streumer, Praktijk Food for Balancing, Amstelveen. Gezamenlijke
website: www.gezondgewichtamstelland.nl
Informatie over deze voorlichting
Petra de Graaf, tel. 06-20021854. Website: www.keeponweightcoaching.nl. Aanmelding: Bernadette Verhaar/Monique Sintenie, tel. 0297 567 209. Kosten: 1.50 euro incl.
koffie/thee. Plaats: wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn

BINGO BIJ VITA IN BILDERDIJKHOF
EN ‘T BUURTNEST
Iedere maand biedt Vita op beide locaties een bingomiddag aan. In Wijksteunpunt Bilderdijkhof is dit op de 3de
vrijdagmiddag van de maand van 13.30-16.30 uur. Op 20
april en 18 mei a.s. is iedereen weer welkom om een gokje
te wagen. Een gezellige middag, onze vrijwilligster is weer
voor leuke prijzen op stap geweest. De kaartjes kosten
50 eurocent per stuk. In ‘t Buurtnest organiseert Vita samen met Cardanus de maandelijkse bingo iedere vierde
woensdagmiddag van de maand. De eerstvolgende keren
is dus op 25 april en 23 mei, natuurlijk bent u daarbij van
harte welkom. De zaal gaat om 13.30 uur open, waarna
de bingo om 13.45 uur van start kan gaan. Deze middag
wordt begeleid door enthousiaste vrijwilligers die het bingorad draaien, kaartjes verkopen en voor de prijzen zorgen. Ook in ‘t Buurtnest kosten de kaartjes 50 eurocent
per stuk. Op beide locaties wordt er een lekker kopje koffie
geschonken (excl.). We hopen u op één of beide bingo’s te
mogen ontmoeten.

KLAVERJASSEN EN SJOELEN
Op de 2e vrijdag van de maand van 13.30-16.30 uur kunt
u in wijksteunpunt Bilderdijkhof klaverjassen en sjoelen. Bij
het klaverjassen wordt er geloot per ronde aan welke tafel
u speelt en met wie. Er worden 3 rondes/spellen gespeeld.
Er zijn er 3 prijsjes in cadeaubonvorm voor de 3 hoogst
genoteerden en natuurlijk ontbreekt de poedelprijs niet. Bij
het sjoelen wordt er van bak en tegenspelers gerouleerd.
Hierbij is er voor allen een klein prijsje. Tijd voor beide activiteiten: 13.30-16.30 uur. Datum: 13 april, 11 mei en 8 juni.
Kosten: 2.50 euro, graag gepast betalen.

ZANGINSTUIF
Zingt u graag? Of heeft u het altijd al eens willen proberen?
Iedereen kan meezingen op de volgende datums: 17 april,
1 en 15 mei, 5 en 15 juni. Het gezellige zangkoor, wordt
vakkundig en enthousiast begeleid door pianist Harry Lichtendahl en Kees Bergen op keyboard. De heren hebben
afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw repertoire. Uit
verschillende genres wordt er gezongen, van smartlappen
tot licht klassiek. Uw eigen ideeën en wensen zijn uiteraard welkom! Wist u dat zingen goed is tegen stress en de
weerstand verhoogt? Door te zingen wordt de adem gestimuleerd, wat goed is voor de bloedsomloop. Het plezier in
het zingen werkt stressverlagend! We beginnen om 10.00
uur en eindigen om 12.00 uur. Tussendoor wordt er gepauzeerd en kunt u een kopje koffie of thee drinken. Kosten: 2
euro incl. 1 kopje koffie/thee. Kom eens kijken en luisteren
en zing mee! Informatie: 0297-567209.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Rijbewijskeuring
Informatie: R. Sadiek telefoon 06-10444535
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUmmERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513111, www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen maatschappelijk Werk Waterlinie
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955
Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
Tel. 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Tel. 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TEL. 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel. 020-5430430
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Musicaltalent uit De Ronde Venen en
Uithoorn gaat weer de planken op!

Regio - Voor de derde maal presenteert Dancestu’io Shanna Elleswijk een musicalproductie voor de
hele familie. Na het succes van ‘Annie’ in 2010 en “Oliver!’ in 2011 is
het dit jaar de beurt aan ‘The Magical Nanny’, een musical gebaseerd

op het beroemde verhaal van Mary Poppins. Een cast van 40 volwassenen en kinderen staan alweer te
popelen om het toneel op te gaan.
Bekende gezichten uit vorige producties aangevuld met nieuw talent zorgt voor een mooie cast die al

maanden lang keihard aan het werk
is om de musical ook dit jaar weer
tot een groot succes te maken!
Op zaterdag 14 en zondag 15 april
aanstaande is Theater de Griffioen
in Amstelveen de locatie om iedereen te laten genieten van deze

‘Mannenavond’ bij
kapsalon Trots op Haar
dit idee te promoten en er bekendheid mee te krijgen geven we in de
maand april 20 procent korting op
hun haarverzorgingsbeurt.”

Uithoorn - Kapsalon ‘Trots op Haar’
aan het Amstelplein, al anderhalf
jaar een voortzetting van wat 14 jaar
Hairmaxx was, geeft een verdere invulling aan haar activiteiten met de
introductie van een ‘mannenavond’.
Naast de koopavond op vrijdag is
er op de woensdagavond van 17.30
tot 20.30 uur een moment waarop uitsluitend heren hun haar door
een van de charmante haarstylistes
kunnen laten verzorgen. “Met een
biertje, wijntje en borrelnootje erbij.
Louter om de mannen de ruimte te
geven op een ander tijdstip, dus ’s
avonds, naar de kapper te gaan.
Waarom op woensdag? Omdat vrijdagavond koopavond is en het begin van het weekend. Je merkt aan
de mannen dat zij dan wel samen
met hun partner boodschappen wil-

len doen, maar ook lekker thuis willen zijn. Lekker op de bank voor de
TV of bij hun gezin als de werkweek
voorbij is. Dan hebben de meesten
geen trek om ook nog eens naar
de kapper te gaan op die avond.
Daarom hebben we een ander moment bedacht in de week en dat is
de woensdagavond geworden. Dan
zijn uitsluitend de mannen welkom! Niets ten nadele van onze vele vrouwelijke klanten, maar van hen
zie ik de meesten overdag door de
week al. En in het weekend zie ik de
meeste heren, maar dan hoor ik ook
vaak dat als dat mogelijk zou zijn
zij liever op een ander tijdstip zouden willen komen. Nou, daar haken
we op in met een aparte mannenavond voor hen op de woensdag”,
aldus een enthousiaste Karin. “Om

Concept
Saloneigenaresse Karin Pauw is
voortdurend bezig het concept van
de zaak te vernieuwen met eigen
ideeën, de keuze van eigen producten en artikelen, kortom: de eigen identiteit steeds meer gestalte te geven. Het destijds spraakmakende concept van Hairmaxx bood
in haar ogen te weinig speelruimte
meer en ondanks het feit dat Karin
met veel plezier onder deze noemer
heeft gewerkt, koos zij voor een hernieuwde start. Dat is toen ‘Trots op
Haar’ geworden voor het hele gezin,
dus mannen, vrouwen en kinderen.
Karin zit intussen 26 jaar in het vak
en onderscheidt zich op verschillende gebieden in haarverzorging en
haarbehandeling. Karin: “Wij houden in ons werk altijd rekening met
kapsels die bij het gezicht passen
en geven daarin een goed advies. Al
onze medewerksters worden daarin getraind en opgeleid. Een gaaf
team met hart voor het vak, bestaande uit Wieneke, Tanja, Simone, Ilse, Sabrina, Naomi en mijzelf.
Zij voelen zich betrokken bij de persoon in de stoel en het type kapsel.
De combinatie van persoon en kapsel moet zodanig zijn dat hij of zij
de indruk heeft dat het persoonlijke
aanzien een versterking heeft ondergaan. Een mooi en passend kapsel draagt daartoe bij en men moet

grappige, ontroerende en spannende musical.
Hoofdrollen in ‘The Magical Nanny’ worden gespeeld door Neal Jansen, Chris van Dijk, Joëlle Elleswijk,
Maartje Sparnaaij, Rob van Westerop, Linda Bartels, Kevin de Leeuw,
Ingrid van Houwelingen, Bart v/d
Meer en Mark van Dam. Zij worden
aangevuld door een geweldig ensemble van zeer enthousiaste kinderen en jongeren.
De regie van ‘The Magical Nanny’ is in handen van Paul Vaes. Paul
speelde in grote musicalproducties
als Miss Saigon, Elisabeth, Rembrandt de Musical en Mary Poppins.
Tineke Blok, musicalartieste (o.a.
Dirty Dancing, Mamma Mia) en
zangpedagoge, heeft de zang met
de enthousiaste cast ingestudeerd.
De algehele leiding en choreografie
zijn net als voorgaande jaren weer
in handen van Shanna Elleswijk.
Het belooft weer een leuk musicalweekend te worden! Wilt u ook komen kijken naar deze talenten?

Regio - De 35e editie van Kom in de
Kas was een daverend succes. Vanuit alle windstreken hebben mensen
een bezoek gebracht aan de deelnemende bedrijven in Rijsenhout.
Over beide dagen verspreid bezochten rond de 14.000 mensen dit
mooie evenement.
Ondanks de grote parkeerterreinen bij de deelnemende bedrijven

was er sprake van opstoppingen en
stonden overal auto’s geparkeerd in
de bermen. Met name op zondag
bleek het ruime gebied bijna te klein
om de toegestroomde bezoekers op
een juiste manier te verwerken. Uiteindelijk hebben alle bezoekers
kunnen genieten van de mooie producten die voorgeschoteld werden.
De topper was de tomatenkwekerij

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Een gigantische karper
aan de haak

dan ook met een tevreden gevoel de
deur uitgaan. Vanzelfsprekend vergezeld van onze wens dat men weer
terugkomt bij ons.”
Zaak met een missie
Bij Trots op Haar worden overwegend natuurlijke haarkleuringen
toegepast. Er wordt gewerkt met
producten van Schwarzkopf en
KMS California. Een mooie reeks
die prachtige resultaten biedt. Wat
erop staat en belooft, maakt het volgens Karin ook waar. Trots op Haar
telt tien zitplaatsen voor haarverzorging van volwassenen en een voor
kinderen. Er is een aparte hoek ingericht om het haar een wasbeurt te
geven. Kinderen krijgen een spaarkaart waar ze telkens een stickertje
op plakken als ze geweest zijn. Bij
zes stickertjes krijgen ze een leuk
cadeautje. Voor volwassenen is er
spaarpas waarmee men kan sparen
voor kortingen op behandelingen
en artikelen. Trots op Haar is ook
een kapsalon met een visie, namelijk ‘dat het zoeken naar verbetering
van onze dienstverlening zal voortduren zolang wij bestaan’. Als missie geldt ‘het hanteren van de hoogste norm voor creativiteit, meerwaarde en klantvriendelijkheid en
dat maakt het verschil’. Er zijn vier
aandachtspunten waaraan tijdens
trainingen voortdurend invulling
wordt gegeven, namelijk stabiliteit,
loyaliteit, creativiteit en klantvriendelijkheid. Dat zijn de kernwaarden
die de toon zetten bij Trots op Haar.
Op een dergelijke instelling en personeel dat dit hanteert mag je met
recht trots zijn!
Openingstijden: di en do van 8.3017.30 uur; wo en vrij van 8.30-20.30
uur, za van 8.00-16.00 uur. Zondag
en maandag gesloten. Afspraak
maken? Bel 0297-534744.

Uithoorn – Afgelopen zaterdagmiddag heeft mijn zoontje van 7 de hele
middag staan vissen en knoeien in de tuin met lokvoer en zo. Rond 18.45
uur moest hij de vlonder schoonvegen. De hengel lag nog in het water
en… plotseling bewoog zijn hengel. Tien seconden later stond Sam met
een kromme werphengel en had hij een gigantische spiegelkarper aan
de haak, prachtig!
Marco en Sam van der Pol
Grote lijster 65 - Uithoorn

In Tuincentrum De Huifkar

Jetske’s natuurlijke
aromakruidentherapie
Mijdrecht - Voor het voorjaar kan
men op zaterdag 7 april van 11.00
uur tot 16.00 uur weer bij tuincentrum De Huifkar aan de Oosterlandweg 32 te Mijdrecht terecht bij Jetske met haar natuurlijke aroma kruidentherapie. Jetske maakt eigenhandig op ambachtelijke wijze 100%
natuurlijke producten van kruiden,
bloemen en planten. Crèmes en
heilzame oliën, helend voor huid, lichaam en geest, onder andere antiverouderingscrème , hand-/voetcrème, lippenbalsem en parfum/
deocrème.
Tevens maakt zij een psoriasis -en
eczeemcrème die echt werkt, ook
voor baby’s en kinderen. Verder
maakt Jetske producten voor pijnlijke spieren en gewrichten zoals

bij reuma, artrose en fibromyalgie,
maar ook voor hoofdpijn en migraine. Haar aromatherapie helpt o.a. bij
slapeloosheid, stress, depressie en
overgangsklachten. Jetske’s kruidentherapie helpt tevens bij diabetes en te hoog cholesterol, de stoelgang en het 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 genezen van kwalen. Jetske is ook heldervoelend en magnetiseur-healer
met goede resultaten.
Men kan bij Jetske terecht voor
goede resultaten, maar ook gratis
advies. Geïnteresseerd? Kom dan
langs. Voor vragen bel: Jetske, tel.
0642364491.

Dialezing bij NVVH
Vrouwennetwerk

moeten Corrie en Johan Oliemans
op pad voor een konijn dat gevonden is. “Het is mooi werk, maar
soms ook triest werk”, vertelt Van
der Laan. “Je moet immers ook wel
eens een dode kat van de weg oprapen en de mensen bellen dat hun
kat dood is. Er zijn ook leuke klussen, bijvoorbeeld kittens ophalen.
Vorig jaar hebben we er 76 opgehaald. Mensen vinden ze in hun tuin
of in het plantsoen. Wij zijn er voor
de huisdieren en gewonde vogels.
Ja, mooi werk.” Voet vult aan: “We
hebben een keer drie jonge zwaantjes en hun moeder uit een put gehaald. Ik bracht die jonge zwaantjes
een eind weg en die vader liep maar
achter me aan en naar me te happen. Geen gezicht natuurlijk. Het is
dankbaar werk. Als je een gewond
dier ophaalt, kijken ze je aan alsof ze
zeggen willen ‘dank je dat je me ophaalt’; daar doen we het voor.”

Kom in de Kas in Rijsenhout
een groot succes

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Er zijn nog kaarten te koop voor de
ochtendvoorstelling op zondag 15
april (aanvang 11.30 uur)! Kaarten
zijn te koop in de dancestudio aan
de Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn. Ook kunt u een e-mail sturen naar shanna.elleswijk@gmail.
com om online kaarten te bestellen.

DUS!-tas deze maand voor
vrijwilligers dierenambulance
Uithoorn - ‘Liefde voor de dieren’,
dat is de drijfveer voor de vrijwilligers van de dierenambulance. Zij
staan dag en nacht voor gewonde dieren klaar. Hun inzet voor dierenwelzijn is voor DUS! (GroenLinks
en D66) aanleiding om deze maand
aan de mensen van de dierenambulance de DUS!-tas te geven. Een
tas met lokale of fairtrade-producten. Met die tas wil DUS! vrijwilligers
die zich inzetten voor een duurzaam
en solidair Uithoorn eens in het zonnetje zetten. Michel van der Laan,
Riek Voet, Johan Oliemans en Corrie
Oliemans zijn een paar van de vrijwilligers van de dierenambulance.
Zij rijden onder andere in Uithoorn,
Aalsmeer en Mijdrecht. Op 29 maart
werd hen de DUS!-tas overhandigd.
Buiten staan de grote zilveren en
gele ambulance en de kleinere witte, klaar om weg te rijden bij meldingen. Als de tas net is overhandigd

Goed geschoten...

Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een dialezing met muziek door de heer
Hazeveld – Zuid Afrika – de wereld
in één land –maandag 16 april van
14.00 tot 16.00 uur in De Schutse.
De heer Hazeveld neemt u mee naar
een fascinerend land, waar overweldigende natuur, wildparken en uitgestrekte boomloze vlakten te vinden zijn. De tegenstellingen tussen
arm en rijk zijn enorm. Het eerste
deel laat u iets zien van het ‘blan-

van de firma Looije. Maar ook bij de
andere kwekerijen was het een komen en gaan van bezoekers, die na
het bezoek aan dit gebied enthousiast de streek verlieten. De een met
een tas tomaten, maar ook verlieten
velen de kassen met bossen bloemen en mooie planten.
Ook de kinderen hebben zich tijdens deze dagen zeer goed kunnen
vermaken. Velen hebben hun schilderkunsten kunnen laten zien tijdens de workshop bij de firma Ammerlaan. Ook hebben zij zich naar
hartenlust kunnen uitleven op het

springkussen van Chimpie Champ.
Velen hebben zich in de mooiste
creaties laten schminken, waardoor het Kom in de Kas-gebied nog
kleurrijker werd. Lange rijen stonden ook bij de kraam van uitzendbureau Hortiflex voor de gratis uitgedeelde poffertjes.
In twee dagen tijd werden 2000 porties gebakken. Het Kom in de Kas
bestuur laat weten zeer tevreden te
zijn met het aantal bezoekers en blij
te zijn dat de politie van de Haarlemmermeer uiterst soepel is omgegaan met de parkeerproblematiek
in het gebied.

ke’Afrika, daarna volgt het zwarte
Afrika met toepasselijke muziek. We
zien hoe mensen in Swaziland en
Kwazulu-Natal leven. In het tweede
deel krijgt u een indruk van Kaapstad en het nabij gelegen Robbeneiland, waar Nelson Mandela 20 jaar
heeft vastgezeten. Met een prachtige zonsondergang wordt de Zuid
Afrika serie afgesloten. Garantie
voor een prachtige middag, dit mag
u niet missen. Leden gratis toegang.
Niet-leden 1,50 euro p.p.

’Komt u binnen...’
Uithoorn - Vorige week woensdagmiddag reed een automobilist met
zijn auto door nog onbekende oorzaak tegen de voordeur van een woning aan de Dwergmuis. De automobilist was mogelijk onwel gewor-

den en heeft de voordeur van een
woonhuis aan de Dwergmuis ontzet.
De bewoners waren op vakantie.
De bestuurder raakte lichtgewond,
een bezoekje aan het ziekenhuis
bleek niet nodig. Foto: Edwin Onclin
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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.

Waar een wil is, is een kerk (weg)
Stichting B.O.U.D. Uithoorn is verbaasd over de
onderzoeksopdracht van gemeente en parochie.
Logisch dat een gebouw niet zonder schade verzwaard kan worden door er één of twee verdiepingen in te maken.
Het persbericht dat maandag 26 maart jl. door gemeente en parochiebestuur is uitgegeven, vraagt
om de nodige kanttekeningen. Eind 2007 heeft het
parochiebestuur niet de opdracht gekregen de
kerk te sluiten van de verzekeraar. Verzekeringen
sluiten geen kerken, maar betalen niet uit als er
schade wordt geleden. Dit is ons schriftelijk bevestigd door Donatus. Dat ook de gemeente dit
durft te schrijven, stelt ons teleur. Ook zij weten
dat het parochiebestuur heeft geprobeerd de kerk
voor de Kerst in 2007 door de gemeente te laten
sluiten met het argument van onveiligheid. Hier
zijn zij gelukkig niet op ingegaan door de oplossing van de aanwezigheid van brandwachten voor
te stellen.
Het is niet verwonderlijk dat de uitkomst van de
bodemonderzoeken tegenvallen als er door de
gemeente en parochiebestuur gesteld wordt dat
er onderzocht moet worden in hoeverre het gebouw verbouwd kan worden. Delfgou heeft als opdracht gekregen te onderzoeken of er extra vloeren in de kerk aangebracht kunnen worden en de
fundering daarvoor voldoende draagkracht heeft.
Het gebouw is als kerk bedoeld en de andere rapporten op de website van de gemeente geven dat
ook aan. Het toevoegen van extra verdiepingsvloeren in de kerk geeft teveel druk op de huidige fundering.
In de conclusie van het eerdere IFCO funderingsonderzoek van 13 juli 2004 staat letterlijk:
‘Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een
gebrek aan de fundering. Derhalve is er dan ook
geen reden om te veronderstellen dat er zich in de
komende 25 jaar problemen met de fundering zullen voordoen. Betreffende de geplande restauratie van het kerkgebouw wordt er geen verandering in de belasting op de funderingsconstructie
verwacht. Hierdoor is het niet noodzakelijk herstel
te laten uitvoeren op de fundering van het pand.’
Het is duidelijk dat de restauratiekosten veel min-

der zullen zijn dan uit het rapport van Delfgou
blijkt, als het gebruik als kerk wordt voortgezet.
Ook multifunctioneel gebruik is mogelijk zonder
de fundering te vervangen.
Indien het Schansgebied opnieuw wordt herontwikkeld, zal er altijd rekening moeten worden gehouden met de bestaande bebouwing, of dit nu
de kerk is of andere oude gebouwen in of aan de
Schans.
Het parochiebestuur en daarmee het bisdom hebben als eigenaar van het gebouw te streven naar
behoud. Nu de aandacht voor cultureel erfgoed en
met name religieus cultureel erfgoed, toeneemt,
verwachten wij van hun kant inzet op behoud van
het gebouw. Het is jammer dat zij daar vijf jaar over
moeten doen om deze conclusie met de inwoners
van Uithoorn te delen.
In deze vijf jaar is de toestand van de kerk onnodig hard achteruit gegaan. Het opslaan van zwaar
bouwmateriaal op het kerkplein en tegen de kerk,
het niet leegmaken van de dakgoten, etc. hebben
tot onnodig verval geleid. De parochie hoeft niet
een geweldig bedrag op te brengen als het gebouw als gebouw blijft bestaan. Dan is slechts het
achterstallig onderhoud wegwerken voldoende
om de komende 25 jaar de kerk in stand te houden. Hiervoor kreeg de vorige parochie geen toestemming van het bisdom. De gelden die daarvoor
toen reeds aanwezig waren, moeten nog aanwezig
zijn. Wij delen de conclusie dat er geen financiële
mogelijkheden zijn, dus niet.
Uit diverse enquêtes en peilingen is gebleken dat
bijna alle inwoners van Uithoorn kiezen voor het
behoud van het kerkgebouw. Het is beeldbepalend
voor heel Uithoorn. Uit de enquête die door onze
Stichting B.O.U.D. Uithoorn in 2007 is gehouden, is
naar voren gekomen dat 97% van de respondenten voor behoud van het kerkgebouw is. Aansturen op sloop van de kerk zal de kern van Uithoorn
onherstelbaar veranderen. Wij mogen toch aannemen dat, zowel de eigenaar van de kerk, als de gemeente die mede bepaalt hoe het centrum eruit
komt te zien, zich laten leiden door de wensen van
de inwoners. Met goede wil en inzet moet het gebouw gemakkelijk te behouden zijn.
Stichting B.O.U.D. Uithoorn wil meedenken over
het gebruik van de kerk. Het was vanzelfsprekend
dat voor elke Nederlander een kerk met een toren in een centrum van een dorp stond. Wij moeten ervoor zorgdragen dat de Nederlandse kerken
dus met toren en al blijven staan. Ons is bovendien
door parochiebestuur en pastores beloofd dat de
parochianen van de Schans een eigen kerkplek
(terug) zouden krijgen. Dan kan ook het bijzondere Maarschalkerweerd-orgel behouden blijven.
Op www.kerkdeschans.nl kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Basisschool De Tra heeft prijs bij
TechniekToernooi Noord-Holland 2012
Uithoorn - Op dinsdag 27 maart
was het zover: vier kinderen van basisschool De Tra in Uithoorn gingen
op weg naar Alkmaar. Daar deden
zij mee aan het TechniekToernooi
van de provincie Noord-Holland.
Met nog veel meer basisscholen deden zij mee aan een wedstrijd die in
het teken stond van water.
Merlijn, Max D, Madelief, Matthijs
en juf Michel, beter bekend als
Team M, hebben zich intensief voorbereid op de wedstrijd voor groep
5/6. Zij moesten een platform maken waar bakstenen op bleven drijven. Het gaat dan om volume, massa en ook evenwicht. Ze hebben van
alles uitgeprobeerd met gaas, ballonnen, karton en plastic. Van al dat
oefenen hebben zij een mooi verslag gemaakt.
Tijdens de wedstrijd in Alkmaar waren er heuse professoren die, gekleed in toga en met baret, alle presentaties en proeven beoordeelden.

Na de presentatie van de voorbereidingen moesten alle scholen hun

platform in een grote bak met water neerleggen en dan de bakstenen stapelen. Dat was heel spannend. Het leuke was dat alle kinderen met elkaar en elkaars school
meeleefden. Naast de wedstrijd waren er in Alkmaar ook allerlei technische proeven te doen of te zien.
Van geluidsversterkers tot proeven
met vloeibaar stikstof. Heel leuk en
heel leerzaam. Na afloop viel basisschool De Tra ook nog in de prijzen. Team M heeft een bijzondere
prijs gewonnen, de aanmoedigingsprijs. Zij mogen met hun school op
excursie naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Daar laten ze onder andere zien hoe
het Hoogheemraadschap de waterstand regelt en zorgt voor veilige
dijken. Team M is erg trots en terecht! Ze hebben veel geleerd, een
mooie dag gehad en een geweldig
leuke prijs gewonnen.

Rotaryclub steunt kinderboerderij
Uithoorn - De kinderboerderij
‘Boerenvreugd’ is druk bezig met
de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen met zand en water. Belangrijk onderdeel daarvan is de ‘wokkel’ waardoor water van bak naar
bak kan stromen. De Rotaryclub
Aalsmeer-Uithoorn overhandigde
zaterdag een cheque van 4.200 euro voor de aanschaf van dit spelattribuut.

Deze serviceclub stelt zich met name dienstbaar op ten behoeve van
de locale samenleving in het gebied
van Aalsmeer tot en met Mijdrecht.
“Wij realiseerden al een voorziening
voor slecht ter been zijnde senioren
uit (onder andere) Aalsmeer in de
vorm van twee Bosmobielen waarmee zij plezier kunnen beleven aan
een ‘elektrische boswandeling’ in
het Amsterdamse Bos. En naadloos

daarop aan sluit een voorziening
waar de prilste junioren in Aalsmeer
plezier mee kunnen maken.”
Dat zei Jan Willem de Wijn van de
Rotaryclub bij de overhandiging van
de cheque aan bestuurslid Cees
Hageman van de kinderboerderij.
De planning is dat de nieuwe speelhoek al met Pasen in gebruik wordt
genomen.

Bij de ‘wokkel’ na de overhandiging van de cheque van 4.200 euro. Vooraan staan v.l.n.r. René Kroon, Huub van Schaik,
Bart Zwartendijk, Ron Breider en Bob Zwartendijk. Achter: Jan van de Berg, Cees Noordhoek en Cees Hageman (allen van de stichting Kinderboerderij Boerenvreugd) en Robert van Loo en Jan Willem de Wijn van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn. Foto: Gert-Jan Stoop

De plannen rond de ontwikkeling van het Schansgebied moeten niet losgekoppeld worden van de
toekomst van de kerk. Het centrum van Uithoorn
zal onherroepelijk verschralen als een beeldbepalend gemeentelijk monument als de Sint Jan de
Doper, gesloopt wordt.
Samenvattend: Voor het aanzien van Uithoorn is
de Schanskerk dus van fundamenteel belang. Slopen is geen optie en onomkeerbaar. Hiervoor is
voldoende draagvlak in de gemeenschap. Wij verwachten nu van de parochie dat gesprekken over
de toekomst van de kerk mogelijk zijn.
Namens Stichting Bout, Ans van Muijen

Nieuwe watersportzaak in Nieuwkoop
Regio - In Nieuwkoop is een nieuwe
watersportzaak geopend: Maas Watersport. Bij Maas Watersport worden onderhoudsvriendelijke, overnaadse sloepen aangeboden voor
een scherpe prijs. De kleinste sloep
is de Wiedesloep 431, welke 4.20
m lang is. Een speelse sloep welke geschikt is voor vier personen.
Hiermee vaar je gemakkelijk onder
de meeste bruggetjes door. In de
Wiedesloep 450 en de Wiedesloep
475 is het comfortabel zitten door
de zeer diepe kuip. De grootste types, de Wiedesloep 530 en de Wiedesloep 560 hebben de motor in de

bun. Door de bun is de motor uit het
zicht en nog stiller. Alle Wiedesloepen worden standaard heel compleet geleverd, inclusief een zonnedek, kussenset en kabelaring. Ook
voor een trailer kunt u bij Maas Watersport terecht. Maas Watersport
is dealer van Marlin trailers. Dit zijn
kwalitatief goede trailers standaard
voorzien van een lichtbalk, neuswiel
en lier. En bovendien zeer betaalbaar. Een nieuwe watersportzaak, in
tijden van crisis?
Joyce Maas geeft aan: ‘Ik ben ervan
overtuigd dat de prijs/kwaliteitverhouding van ons aanbod zo goed is

dat hier interesse voor is. Als je een
boot koopt heb je daar jaren plezier
van. Je koopt iets tastbaars. Bovendien kun je gemakkelijk het ultieme
vakantiegevoel creëren als je een
dagje gaat varen’. Nieuwsgierig geworden? De showroom is gevestigd
op het binnenterrein van ‘de nieuwe
OLM’: Industrieweg 17M in Nieuwkoop Openingstijden:
Donderdag:
10.00 – 18.00 uur
Vrijdagavond:
18.30 – 20.30 uur
Zaterdag:
10.00 – 17.00 uur
Voor meer informatie: www.maaswatersport.nl of telefonisch via
tel. 06 -11306360.

SBBU Event 2012 een succes
Uithoorn - Op 27 maart werd bij
Vakantiemakelaar het 4e SBBU
Event georganiseerd. De SBBU wil
als stichting haar leden informeren
over collectieve beveiliging in de
gemeente Uithoorn. Ook wil zij haar
nieuwe activiteiten delen met leden
en andere belanghebbenden.
Het evenement werd bezocht door
zestig geïnteresseerden onder wie
ook ondernemers die nieuw zijn in
Uithoorn of denken zich hier te gaan
vestigen. Naast een aantal raadsleden waren ook burgemeester Oudshoorn en wethouder Verheijen van
economische zaken aanwezig.
Het collectieve beveiligen in Uithoorn is een succes. Al 5 jaar wordt
dit door een lokaal beveiligingsbedrijf verzorgd. Toch doen nog niet
alle bedrijven mee.
De heer De Roos van de SBBU pleitte er voor om als ondernemer ook
de buurman eens te vragen om mee
te doen. Het collectief beveiligen

komt ook de omgeving van ieder
bedrijf en instelling ten goede, en
dat is waar iedereen wat aan heeft.
Kosten sparen
De SBBU wil verder collectief en
dus kostenbesparende activiteiten
ontplooijen, zoals collectief afval inzamelen. Een kostenbesparing die
gelijk ook een stap naar duurzaam
ondernemen is.
Qua veiligheid was er nog een noviteit: Beveiligingsbedrijf VMB rijdt in
de nacht rond met AED aan boord
en sluit daarmee aan op de activiteiten van de Stichting AED Uithoorn.
De heer Ramon Kuipers gaf een
presentatie over de ontwikkeling
van de nieuwe N201. Hij gaf met
zeer realistische beelden een blik
in de toekomst van de ondernemers. De nieuwe weg heeft veel effect op ondernemen in Uithoorn. In
2012 zullen nieuwe op- en afritten
voor de A4 gereed zijn. Pas in 2013
zal de N201 bij Uithoorn opgesteld

worden, met als laatste stap de tunnel onder de Amstel.
De laatste spreker was Marnix
Zwart van Accédere. Hij is als specialist door de SBBU gevraagd om
mee te denken aan Park Management in Uithoorn. Met andere woorden, wat kunnen bedrijven allemaal
samen doen: onbeperkte mogelijkheden. De keuze is eigenlijk aan de
ondernemers. Ook lichtte hij toe wat
een ondernemersfonds hiervoor kan
betekenen. Een ondernemersfonds
is een collectieve regeling waarin
ieder bedrijf zijn steentje bijdraagt.
Hieruit kunnen weer acties op touw
gezet worden voor bedrijven en instellingen.
Na de sprekers werd in een forum,
met onder meer Chris van Zantwijk
(SBBU) en burgemeester Dagmar
Oudshoorn, een aantal stellingen
besproken. Hierin kwam het ondernemersfonds weer naar voren dat
als een onvermijdelijke stap wordt
gezien voor succes. Aansluitend
was er een netwerkborrel.
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OMGELEGDE N201 IN VOORJAAR 2013
(DEELS) OPEN VOOR VERKEER

Kaart van het stuk de nog om te leggen N201
(blauw aangegeven)

Het tracé van de N201 vanaf de A4 (bovenaan de foto)
in de richting van Schiphol-Rijk
Regio. ‘Het Masterplen N201, zoals de omlegging van de provinciale weg N201 officieel wordt genoemd, is volgend voorjaar
goeddeels beschikbaar voor het verkeer. De omlegging is in haar totaliteit dan wellicht nog niet helemaal gereed omdat niet
alle gronden waarover de aanleg plaatsvindt, momenteel beschikbaar zijn. In dat geval wordt plaatselijk gebruik gemaakt
van de bestaande infrastructuur om toch de doorstroming van het verkeer te bevorderen. In elk geval zijn dan wel gereed de
aansluitingen bij de rijksweg A4, de aansluiting op de A9 vanaf de Waterwolftunnel via de nu met 2 x 2 rijstroken uitgevoerde
Fokkerweg bij Schiphol-Oost en de omlegging Aalsmeer-Uithoorn, inclusief de Waterwolftunnel onder de Ringvaart bij
Schiphol-Rijk tot aan de Zijdelweg in Uithoorn. Bij de laatste zijn dan wel de op- en afritten aan de Uithoornse kant beschikbaar,
maar aan de noordelijke (Amstelveense) kant nog niet. Dat zal naar verwachting in het najaar 2013 zijn beslag krijgen als de
grond ook daar in eigendom van de provincie komt.’ Dat zei gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland,
Elisabeth Post, tijdens de officiële starthandeling van het laatste stuk N201. Dat wordt aangelegd tussen de Aalsmeerderweg
in Rijsenhout en via Schiphol-Rijk richting de Waterwolftunnel.

Het verlengde van het viaduct over de Parallelweg,
het parkeerterrein De Overloop en de Beechavenue
richting Schiphol-Oost (artistieke impressie)

In mei dit jaar wordt met de bouw van het viaduct over de Zijdelweg begonnen. Dan wordt tevens de hoofdrijbaan richting
Amsterdamse weg (voorlopig) tot aan het aquaduct afgebouwd. Overigens is de nieuwe planning voor oplevering van het
aquaduct in Amstelhoek gesteld op augustus 2013! In overleg met de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer kan voorjaar 2013 dan
worden bekeken in hoeverre er al een stuk N201 kan worden opengesteld. Langs de nieuwe N201 wordt tevens in de aanleg
van nieuwe bedrijventerreinen voorzien, waaronder het Greenpark in Aalsmeer.

Starthandeling door Elisabeth Post voor de N201-omlegging Schiphol-Rijk
De laatste loodjes
De starthandeling vond woensdag 29 maart jl.
plaats op het parkeerterrein De Overloop aan de
Beechavenue in Schiphol-Rijk en bestond uit het
inpassen van een ingelijst stuk tracékaart in een
overzichtskaart van de totale omlegging. Nabij de
grote kruising N201/Fokkerweg is het tracé van de
nieuwe weg al duidelijk zichtbaar in het weiland
dat bestemd is om te worden omgevormd tot bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Het wordt
aangelegd door de aannemerscombinatie Van
Gelder-Zublin.
Vanuit die richting gaat de nieuwe N201 met een
viaduct van ongeveer 330 meter lang over de
(nog aan te leggen) HOV-busbaan, de Kruisweg,
de parallelweg, het parkeerterrein De Overloop
en de Beechavenue. De weg wordt vervolgens op
maaiveldhoogte aangelegd over het grondgebied
van de luchthaven Schiphol, waar ooit de Tweede
Kaagbaan stond gepland en loopt achter de bebouwing langs parallel aan de Fokkerweg. Dit is
wat bekend staat als de ‘Boerenlandvariant’ waarbij
de provincie nog niet kan beschikken over een cruciaal stuk grond. Volgens een woordvoerder van de
provincie zijn er gesprekken gaande met het doel
een ‘minnelijke’ schikking met de grondeigenaar te
treffen. De gedeputeerde gaf aan toch uitvoering
aan de wegwerkzaamheden te zullen geven om
vertraging in de oplevering te voorkomen, waarbij
het ontbrekende deel in de eindfase zal worden
afgebouwd zodra de grond beschikbaar is. In de
weg komen twee aansluitingen, een naar de Tupolevlaan en een bij de Koolhovenlaan voor afslaand
verkeer naar Schiphol-Rijk en Schiphol-Zuidoost
(Cargo Entrance). De nieuwe N201 sluit ter hoogte
van de Anchoragelaan (Oude Meer) met een bocht
aan naar de in-/uitgang van de Waterwolftunnel.
Verkeer van en naar de regio kan zonder belemmering via de N201 rechtstreeks van en naar de A4 en
de A9 rijden.
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel begint bij de Fokkerweg
(Oude Meer) en loopt onder de Ringvaart en de Bovenlanden door. Hierna komt de tunnel ter hoogte
van de Aalsmeerderweg (gemeente Aalsmeer)
weer boven de grond. De totale lengte van de tunnel is 1.425 meter, bestaande uit een gesloten deel
van 810 meter, een open baktunnel van 275 meter
en toeritten van 340 meter. De doorrijhoogte bedraagt 4.70 meter en het diepste punt in de tunnel ligt op ruim 10 meter beneden maaiveldniveau.
De tunnel heeft twee van elkaar gescheiden tunnelbuizen voor 2 x 2 rijstroken. Tussen de beide

buizen ligt een middentunnelkanaal dat bij calamiteiten dient als vluchtroute. De tunnel is voorzien
van een bedieningsruimte boven de grond aan
de Aalsmeerderdijk waar de tunnel – in geval van
nood – 24/7 per week kan worden bediend en gecontroleerd. Bij de dagelijkse gang van zaken wordt
het verkeer in de tunnel echter gemonitord via een
provinciale verkeerscentrale in Hoofddorp, die dat
ook doet voor het aquaduct in Amstelhoek. De tunnel is gebouwd van gewapend beton en damwanden die zowel als grond- en waterkering dienen. De
Waterwolftunnel is aangelegd onder een waardevol natuurgebied, de Bovenlanden, waar wettelijk
beschermde rugstreeppadden leven. Tijdens de
bouw van de tunnel was een eindje verderop een
apart leefgebied voor hen gecreëerd. Inmiddels is
de bouw voltooid en is boven op het tunneldak
wederom, maar nu een permanent, op de padden
afgestemd leefgebied ingericht. Overigens wordt
in de Bovenkerkerpolder aan weerszijden van de
N201 ook een natuurgebied aangelegd ter compensatie van de aanleg van de nieuwe weg. Er komen gras- en rietlanden en het heeft eveneens een
waterbergingsfunctie. Tevens komen er wandel- en
fietspaden, steigers en observatiepunten en zelfs
picknicktafels. Bij de omlegging van de weg is veel
aandacht besteed aan de veiligheid voor fietsers.
Die kunnen op veel plaatsen de nieuwe N201 ongelijkvloers oversteken. Daarvoor worden in de regio onder andere mooie fietsbruggen gemaakt en
geplaatst.
Tunnelwetgeving
In tegenstelling tot het aquaduct bij Amstelhoek
(130 m) is op de Waterwolftunnel de Nederlandse
tunnelwetgeving wel van toepassing omdat het
gesloten deel langer is dan 250 meter. Er worden
52 tunneltechnische installaties aangebracht en
geïnstalleerd op het gebied van o.a. ventilatie, verlichting, brandbestrijding, communicatie, monitoring, bediening en bewaking etc. Dat alles moet
nog op de juiste werking getest worden en daar
gaan nog enkele maanden overheen. Het specialistenteam dat dit uitvoert wil voorkomen dat de
tunnel telkens dicht moet omdat bepaalde zaken
niet functioneren of niet aan de gesteld eisen voldoen, zoals bij de Leidsche Rijntunnel in de A2 en
de Swalmentunnel in de A73 bij Roermond het
geval is geweest. Vervolgens moet de gemeente
Aalsmeer toestemming geven voor openstelling.
Dat zullen we dan voorjaar 2013 meemaken.
(Met dank aan het Projectbureau N201 voor de
totstandkoming van dit artikel)

Het vervolg met een viaduct over de Kruisweg bij Schiphol-Rijk (artistieke impressie)

De werkzaamheden aan het tracé richting
Kruisweg zijn inmiddels in volle gang

Rechter tunnelbuis van de Waterwolftunnel
met een van de ventilatiesystemen

Rijden op de nieuwe N201 van Uithoorn naar
Aalsmeer ter hoogte van de Middenweg

Toegang tot de tunnel met
daglichtdempende constructie

De onderdoorgang bij de Aalsmeerseweg
gezien in de richting van Uithoorn

Rijrichting naar de ingang van de
Waterwoftunnel bij de Oosteinderweg

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 4 april 2012

Projectweek van OBS Toermalijn

‘GezO
‘Gez
Onde vO
vOedin
edinG
G en BeweG
BeweGen’
Uithoorn - De projectweek van OBS
Toermalijn stond dit schooljaar in het
teken van ‘gezonde voeding & bewegen’. De Toermalijn is een van
de scholen in Uithoorn die deelneemt aan JUMP-in. JUMP-in heeft
als hoofddoel een toename te realiseren van de dagelijkse lichamelijke
activiteit, de sportdeelname en gezonde voeding. De GGD Amsterdam
en het Amstelveens Sportbedrijf ondersteunen de scholen hierbij actief.
Maandag: flashmob
De week werd maandagmiddag
26 maart feestelijk geopend met
een Flashmob. De ouders was gevraagd om deze dag om kwart over
drie op het schoolplein aanwezig te
zijn voor een verrassing. ’s Ochtends
werd de Flashmob door de kinderen
ingestudeerd. Iedere groep studeerde onder leiding van dansinstructrice Carrol Buenting de Flashmob in.
Nadat de bel aan het eind van de
middag gegaan was kwamen alle
groepen naar buiten. Maar in plaats
van naar hun ouders of naar huis te
gaan, stelden de kinderen zich op
het schoolplein op. Meneer Ton had
de stereo-installatie op het schoolplein neergezet en startte de muziek. Sanne uit groep 7 viel in voor
de sportleerkracht en begeleidde de
Flashmob op ongeëvenaarde wijze.
Dinsdag: smoothies op
de fruitshakefiets en
gastlessen diëtiste
De dinsdagochtend startten de kinderen van de groepen 1 tot en met
4 met het maken van smoothies met
behulp van een fruitshakefiets. Ze
fietsten op een fiets, gekoppeld aan
een blender, een gezonde smoothie
bij elkaar. Door te trappen op de fiets
produceer je stroom, zodat de blender gaat werken. Er waren twee fietsen neergezet en de kinderen deden per tweetal een wedstrijd wie
het hardst fietsen kon. Nadat iedereen zo hard mogelijk gefietst had
konden de kinderen genieten van
hun eigen gemaakte smoothie.
Groep 5 had deze dag een les over
gezonde voeding en beweging en in
de groepen 6,7 en 8 gaf een diëtiste Jolanda Brandse van Amstelring
een interactieve presentatie over ‘de
gezonde basis’ .
Woensdag: lessen en
knutselopdrachten over
gezonde voeding en bewegen
Woensdag verzorgden twee studenten van de opleiding Voeding & Diëtiek van de HVA Amsterdam een les
over groenten en fruit voor groep 5.

De leerkrachten van de overige klassen gaven ‘gezonde’ lessen aan
hun eigen groep.
Woensdagavond: ouderavond
met workshops kinderyoga,
gezonde traktaties
maken, capoeira
Voor de woensdagavond waren
workshops georganiseerd voor ouders en kinderen.
Er was een workshop kinderyoga
door Finy Sheils van Yogapret. Tijdens deze workshop werd ervaren hoe je door goed via je buik te
ademen je hart langzamer kon laten kloppen nadat je je ingespannen had. Ook werd er op een speelse manier gemasseerd.
In de gymzaal werd door Frans
Roodvoets van Capoeira Uithoorn
een capoeira workshop gegeven.
Capoeira is een Braziliaanse sport
waarbij niet alleen gevecht en verdedigingstechnieken aan bod komen, maar ook acrobatiek, zang en
het spelen van percussie instrumenten. Kinderen en ouders deden enthousiast mee, waarbij duidelijk te
zien was wie het lenigst waren….
Tijdens de workshop traktaties maken voor de kinderen konden de ouders een presentatie van diëtiste Jolanda Brandse bijwonen over ‘gewichtige tussendoortjes’, terwijl de
kinderen een leuke maar gezonde
traktatie maakten. O.a. een vette vishengel, een struisvogelspies, jungledruiven en fruitige vissen.
Donderdag: zelf bereiden
gezonde schoollunch
en schermclinic
Donderdagochtend werd er door iedere groep een deel van de gezonde schoollunch voorbereid. De kleuters maakten groentespiesjes, de
groepen 3 en 4 fruitspiesjes, groep 5
en 6 maakten gezonde broodjes en
de groepen 7 en 8 maakten smoothies. De ingrediënten van deze
lunch zijn gesponsord door AH Zijdelwaard. Tijdens de lunch bleef iedereen uiteraard gezellig op school
om het eigengemaakte eten op te
eten.
Als afsluiting van de projectweek
hadden op donderdagmiddag de
groepen 6,7 en 8 nog een clinic
schermen. Het was maar wat spannend om met een schermjack aan,
masker en wapen met elkaar te
sparren!

Het is met deze projectweek wel
gebleken dat voeding en bewegen niet alleen gezond is maar
ook heel lekker en leuk!

2e katern
Veteranen roeiers Michiel de
Ruyter in tweemansboot en skiff

Uithoorn - Veertien dagen na de
achtenwedstrijden, de Head of the
River van Amsterdam naar Ouderkerk startten zeven van de acht
mannen uit de veteranenacht van
de U.R.K.V. Michiel de Ruyter, afgelopen weekend op de Tweehead en
Skiffhead, ditmaal in tegengestelde richting. Bij deze wedstrijd over
7500 meter starten de ploegen vanuit varende positie (zgn. ‘vliegende

start’) met tussenpozen van 15 seconden. Als eerste Uithoornaars in
de twee zonder stuurman lagen zaterdagmiddag Eric Onderdelinden
met Jacco Tolenaars in de Veteranen C klasse, gemiddelde leeftijd
43 jaar, in Ouderkerk aan de start.
Venijnig roeiend worstelden zij tegen de harde wind in, die hen vooral na de Grote Bocht parten speelde
en hen snelheid deed verliezen. De

lichte roeiers Jorg Santen en Mark
Verwijs, ook Veteranen C, wisselden voortdurend stuivertje met de
achter hen gestarte jongere ploeg
van De Laak uit Den Haag. Op de
rechte stukken bewezen de Hagenaars over meer kracht te beschikken, maar de Uithoornaars voeren
een slimme koers in de bochten en
kwamen dan weer voor te liggen.
Op de eindstreep bij roeivereniging
De Hoop kwam het verschil uit op
43 seconden, maar het Uithoornse
duo bleek met 34.50.01 in hun categorie VC het snelst. Jan Röling
en Kees van Dok in de Veteranen B
klasse, gemiddeld 36 jaar roeiden in
constant tempo een gedegen race,
waarbij zij een groot aantal ploegen
inhaalden. Zij wisten als tweede van
twintig veteranenploegen te eindigen en als eerste in hun categorie
Veteranen B in een tijd van 32.42.16.
Herhaalde
Zondags herhaalden Jorg Santen
en Jacco Tolenaars, aangevuld met
Simen Grootjans en Dick Rebel, deze wedstrijd in de eenmansboot, de
skiff onder betere weersomstandig-

heden dan op zaterdag. Santen had
duidelijk de wedstrijd van de vorige
dag nog in de benen, maar had een
‘lekkere race’ geroeid in een tijd van
33.56.34, sneller dan de dag ervoor.
Jacco Tolenaars die op de meet de
snelste van de Uithoornse skiffeurs
bleek, legde de afstand van 7,5 kilometer soepeltjes af. Over zijn tijd
van 33.44.23, twee minuten sneller dan in de twee zonder was hij
dan ook dik tevreden.. Op het laatste stuk vanaf de Berlagebrug tot
roeivereniging De Hoop ontspon
zich nog een felle strijd met clubgenoot Simen Grootjans, die uiteindelijk een felle sprint tussen beiden
opleverde. Grootjans die in een net
oudere categorie gestart was, zette
een tijd van 34.25.76 neer.
De in de Veteranen 55 klasse gestarte Dick Rebel had een paar minuten meer nodig, hij eindigde in
36.29.92.
Komend weekend zullen enige Uithoornse ploegen starten op de Nationale Weerribben-Wieden Marathon over 53 km, terwijl voor twee
recreatievieren een tocht naar Abcoude op het programma staat.

De Groot weer trefzeker
Uithoorn - Ook deze week weet
Jordi de Groot het net weer te vinden. Met een treffer voor de rust en
twee treffers na de rust heeft Jordi
de Groot de helft van de doelpuntenproductie van Legmeervogels in
het duel tegen ’s Graveland voor zijn
rekening genomen. Door de overwinning blijft Legmeervogels volop strijden op een twee tal fronten.
In de competitie blijft de 4e plaats
in het zicht en in de strijd om de 3e
periode staat Legmeervogels op een
keurige 3e plaats met 2 punten achterstand op SDO Dat zo goed als zeker de 2e periode gaat pakken en
daardoor niet meer mee doet in de
3e periode. Er is in deze 3e periode
ook nog een achterstand van 1 punt
op Waterwijk.Waterwijk de tegenstander van Legmeervogels op zondag 15 april aanstaande. Dus heeft
Legmeervogels alle nog in eigen
hand. Als Legmeervogels de huidige 5e plaats op de ranglijst wil behouden dan is het eerst vereiste dat
er op 2e paasdag gewonnen wordt
in en tegen De Bilt.

In het thuisduel tegen ’s Graveland
neemt Legmeervogels in de 13e minuut een 1-0nvoorsprong. Een verdediger van de gasten werkt de bal
achter zijn eigendoelman. 3 minuten later maakt ook Legmeervogels een treffer. Stefan van Pierre
wordt gestuit doormiddel van een
overtreding. De vrije trap genomen
door Sebastiaan van Dijke wordt
vervolgens door Jordi de Groot tegen het nylon gewerkt en leidt Legmeervogels al vroeg in dit duel met
2-0. Dan is het even schrikken als
de verdediging van Legmeervogels
een foutje maakt door een net op
de tegenstander veroverde bal direct weer in te leveren. Een voorzet komt terecht bij de geheel vrijstaande Dennis Verdam van ’s Graveland. En die heeft geen moeite om
Patrick Brouwer van dicht bij het nakijken te geven 2-1. Dit is dan wel
even schrikken. Maar Legmeervogels heeft zijn draai de laatste weken gevonden en gaat vervolgens
weer volop in de aanval. Met een
uitstekende spelende Stefan van

enthousiasme bij elkaar. Zij moesten een uitwedstrijd tegen GeuzenMiddenmeer D7M spelen. Er werd

Regio - Zondag 1 april werd de 1e
TopCompetitie verreden op de baan
in Valkenswaard. 32 rijders van
UWTC waren aanwezig om mee te
strijden voor de finale plaatsen. In
totaal hadden 687 rijders zich ingeschreven. Dit resulteerde in 71 ritten
in het 1e blok en 35 ritten in het 2e
blok. 8 deelnemers bij de cruisers,
waarvan Danny de Jong de finale
behaalde. 16 deelnemers in het 1e
blok, dat zijn de allerjongste rijders
tot de leeftijd van 14 jaar. Max de
Beij had vorig jaar al eens meegereden, voor Sem Knook en Yiri Plas
was het de 1e keer. Ze waren na de
manches helaas al uitgereden. Voor
Jeffrey Zwart verliep de 3e rit niet
zoals het hoorde. Hij ging op de 1e
bult lelijk onderuit. Maarten van der
Mast, Joey Nap, Arjan van Bodegraven waren na de kwart finales uitgeschakeld. Brian Boomkens, Izar
van Vliet Garcia en Bart van Bemmelen reden een finale. Wel pas
nadat ze zich via de manches, een
kwart finale en een halve finale ge-

plaatst hadden. Dat betekend dat er
veel deelnemers waren in hun leeftijdsklasse. Ook in het 2e blok had
UWTC nog 9 rijders ingeschreven
voor de wedstrijd. Bij de nieuwelingen waren er zoveel deelnemers
dat er zelfs een 8e finale verreden
moest worden. Ook hadden zij zaterdag via de Time Trial zelf bepaald
in welke volgorde ze gingen starten
vandaag. Helaas voor Roberto Blom,
Tom Brouwer, Mats de Bruin en Wiljan Brouwer kwamen ze niet verder
dan de manches. Bij de deelnemers
aan de Sportklasse was er deze keer
geen finale rijder. Arno van Vliet was
na de kwart finale uitgereden. Michael Schekkerman kwam in de halve finale net te kort.
Danny de Jong was 8e in de finale, Brian Boomkes 6e, Izar van Vliet
Garcia 8e en Bart van Bemmelen
behaalde de 3e plaats. Volgende
week word de 1e NoordHollandCup
verreden in Bussum.
Kijk voor de volledige uitslagen en
de foto’s op de website uwtc.nl/bmx

Jeugdwielrenners UWTC rijden
plaatsingswedstrijd voor NK
Pierre, Sebastiaan van Dijke en Stefan van Grieken wordt de ene naar
de ander fraai aanval opgezet. Het
is dan ook al te zien dat Legmeervogels deze middag geen gevaar
heeft te dunken van ’s Graveland.
In de 30wte minuut is het Stefan
van Pierre, die aan het eind van dit
seizoen stopt met voetbal bij Legmeervogels in de zondagselectie en
heeft gekozen voor de zaterdag 2,
Laurens v.d.Greft op maat bediend.
Deze laatste zorgt dan voor de 3-1.
Als dan enkele minuten later Stefan
van Pierre met een schot van zeker
35 meter de doelman van de gasten voor de vierde keer het nakijken geeft is de strijd gestreden. Deze treffer van Stefan van Pierre zou
wel eens de treffer van het seizoen
kunnen worden zo fraai was dit afstandschot. Met de 4-1 voorsprong
wordt de rust gehaald. Na de rust
is het Legmeervogels en nog eens
Legmeervogels. Net als in de eerste 45 minuten zien de toeschouwers de ene na de andere fraai aanval van Legmeervogels. Dan stokt
het zo nu en dan aan de afwerking.

Legmeervogels D10 meiden
winnen met 5-1
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 31
maart kwamen de meiden van de
Legmeervogels (D10M) weer vol

BMX-ers UWTC rijden
eerste TopCompetitie

goed over gespeeld, pittig aangevallen en sterk verdedigd. GeuzenMiddenmeer wist net als in de wedstrijd van twee weken geleden al
vrij snel het eerste doelpunt te scoren. Gelukkig stonden de Legmeervogels niet lang met 0-1 achter. Safi scoorde het gelijkmakende doelpunt en Nienke zorgde kort daarna
voor een tweede doelpunt.
Na de rust wisten de meiden van
D10M –door een ijzersterk uithoudingsvermogen- de leiding in de
wedstrijd te houden. Sierra keepte een goede wedstrijd en Amber
stond sterk te verdedigen. Luwam wist steeds goed de aanval in
te zetten en er werd door de Legmeervogels nog drie keer gescoord.
Het laatste doelpunt werd door Ashley gemaakt. D10M mocht wederom
een overwinning achter haar naam
schrijven: 1-5. Hiermee blijven de
meiden van D10M ongeslagen!
D10M zoekt versterking! Het meidenteam bestaat momenteel uit zes
meiden en mist dus nog minimaal
één speler. Welke stoere meid lijkt
het leuk om te gaan voetballen en
komt het team versterken? Er is nog

Maar goed te moet eens tevreden
zijn. In deze 2e helft weet Jordi de
Groot nog twee maal het net te vinden.
De 5-1 scoort hij na een pas van
Mels Bos en de 6-1 komt op het
score bord na een voorzet van Stefan van Pierre. ’s Graveland stelt
er weinig of niets tegen over. Het
wordt dan ook tegen de verwachting in een keurige 6-1 overwinning
voor Legmeervogels Op 2e Paasdag speelt Legmeervogels in en tegen De Bilt. Aanvang van deze belangrijke wedstrijd is 14.00 uur.
Opstelling Legmeervogels:
Patrick Brouwer, Mittchel Verschut.
Roy v.d.Roest. Sebastiaan van Dijke, Bart v.d.Tol, Stefan van Grieken
(82 Danny versteeg), Mels Bos ( 78
Dennis Weij), Stefan van Pierre, Jordi de Groot, Rowan Hogenboom,
Laurens v.d.Greft (55 Guido Pauw).
Geel; gen speler van Legmeervogels. Doelpunten: Jordi de Groot 3x,
Stefan van Pierre, Laurens v.d.Greft
en een eigendoelpunt van ‘s graveland.

Regio - Zondag 1 april is er in Hoorn
een jeugdwedstrijd gehouden die
tevens een plaatsingswedstrijd voor
het NK jeugd is. De broertjes Owen
en Tristan Geleijn deden hier goede zaken om kans te maken zich te
plaatsen voor het NK.
Uitslagen: cat 1: Britt Buijs 10e
plaats, cat 3: Tristan Geleijn 4e
plaats, cat 4: Owen Geleijn 3e plaats
en Eric Looij 20e plaats, categorie 6:
Leon Buijs 30e plaats.
Nieuwelingen
Zondag 1 april is het kampioenschap van Kennemerland verreden
op de heuvelachtige baan in Beverwijk. Aan de start elf nieuwelingen
en nog enkele junior dames. Na ongeveer 35 minuten koersen moest
Bart de Veer de kopgroep van vijf
renners laten gaan. Later loste er
nog een renner uit de kopgroep.
De vier koplopers dubbelde enkele rondes voor het einde de overige renners. Winst voor Danny Voogd
(DTS), 2e Mitchell Cornelisse (Bataaf), 3e Douwe Daatselaar (Ulysses). In de eindsprint wist Bart de 5e
plaats te behalen.

Clubcompetitie
Elke dinsdagavond is er om 19.00
uur een clubcompetitie voor licentiehouders op het parcours aan de
Randhoorn.
Deelname voor alle rijders, uitgezonderd de jeugd. Er wordt één uur
gereden in een 40- en een 40+ klasse. Op 8 april is er om 10.30 uur een
lange afstandskampioenschap op
het sportpark Randhoorn, voor alle licentiehouders uitgezonderd de
jeugd.
Jeugdtraining
Op dinsdag traint de jeugd op het
clubparcours van sportpark Randhoorn. De jongste jeugd van 17.0018.00 uur en de oudste jeugd van
17.45-18.45 uur. Je kan meedoen
vanaf de leeftijd van 8 jaar. Er zijn
een beperkt aantal leenfietsen en
helmen beschikbaar voor als je eens
wil kennismaken met deze leuke
sport. De eerste drie trainingen mag
je vrijblijvend meedoen.
Informatie is te verkrijgen via
jeugd@uwtc.nl of op de website
www.uwtc.nl/wielren/jeugdwielrennen.

een paar wedstrijden te gaan, dus
dit is een mooie kans om kennis te
maken met dit enthousiaste meidenteam. Kom lekker meetrainen
en voetballen. De meiden trainen
op maandag van 19.15 uur - 20.30
uur en op woensdag van 18.00 uur 19.15 uur. De leeftijd van de meiden
is vanaf 12 jaar. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op
met janine.borkent@gmail.com.

Meiden basisschool De Kajuit in
finale schoolvoetbaltoernooi
Uithoorn - Tijdens het schoolvoetbal toernooi van afgelopen woensdag hebben de meiden uit groep
5 van de Kajuit zich geplaatst voor
de finales op 13 April. In het mooie
voorjaarszonnetje konden de supporters genieten van een super spelend meidenteam. Alle drie de wedstrijden werden met glans gewonnen. De meiden speelden vooral goed positie spel en konden snel
omschakelen van verdedigen naar
aanvallen. Het teamgevoel was dan
ook de sleutel tot het succes.
Ruby, Floortje, Kiki, Lily, Emma, Rachel, Britt en Fleur jullie hebben het
geweldig gedaan.
Gefeliciteerd!! Jullie Coach.

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 4 april 2012

Tentoonstellingen in
Museum Jan Makkes

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

Filosoferen over tulpen
en wiskunde
Donderdag 19 april:

Informatieavond gezonde
voeding en cellulitis

Ik werd van de week getroffen door de schoonheid van
een tulp. Waarom spreekt die
bloem mij eigenlijk zo aan?
Waarom vinden we de ene
bloem eigenlijk mooier dan de
andere? Dat heeft volgens mij
niet alleen met kleur of grootte
te maken.
Ik bekeek de tulp eens nauwkeuriger. Als je midden in de
bloem kijkt, zie je dat alles drietallig is. Een stamper met drie
stempels bovenop, zes (twee
keer drie) meeldraden en twee
keer drie bloemdekbladen.
Het getal drie heeft voor mensen altijd een bijzondere betekenis gehad. Je vindt het getal
drie terug in allerlei godsdiensten. Voor de Grieken was drie
het teken van volmaaktheid.
In sprookjes gebeurt alles drie
keer. En bovendien: driemaal
is scheepsrecht. Ik vind persoonlijk een drietallige bloem
mooier dan een viertallige
bloem zoals koolzaad. Maar
waarom eigenlijk???
Op dingen die wij mooi vinden,
kunnen we vaak wiskunde
loslaten. Denk maar aan de
gulden snede, gulden hoek,
reeks van Fibonacci … In de
natuur zijn die bijvoorbeeld
terug te vinden in het patroon
van de zaden van een zonnebloem maar ook in het menselijk lichaam. Het getal drie
komt voor in de reeks van Fibonacci, het getal vier niet. Vind ik
daarom een tulp mooier dan
koolzaad???
Verder heb je nog de symmetrie. Die wordt vaak geassocieerd met schoonheid.
Mensen, veel diersoorten en

bepaalde plantenfamilies zijn
tweezijdig symmetrisch. Dat
wil zeggen dat ze op slechts
één manier in twee min of
meer gelijke delen te verdelen
zijn. Ook wel spiegelsymmetrie genoemd, want de helften
zijn elkaars spiegelbeeld. Een
symmetrisch gezicht vinden
we mooier dan een asymmetrisch gezicht. Er zijn ook
dieren en bloemen die meerzijdig symmetrisch zijn: je kan
ze op meerdere manieren in
twee gelijke delen verdelen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor
een kwal. Maar ook voor de
tulp én het koolzaad. Sponsen,
hele primitieve levensvormen,
zijn asymmetrisch. Asymmetrische bloemen komen bijna
niet voor.
Evolutionair gezien zal er wel
een verklaring voor zijn dat
wiskundige vormen, reeksen,
getallen en symmetrie te vinden zijn in de natuur. Spreekt
ons dat aan omdat we zelf
deel uitmaken van de natuur?
Houden we meer van orde en
regelmaat, ook in de natuur,
dan van chaos?
Allemaal gedachtes naar
aanleiding van één tulp. Het
is voorjaar en er komen nog
heel veel bloemen en bloemvormen aan. Dus nog genoeg
te genieten én te filosoferen.
Doet u mee?
Ineke Bams, IVN-natuurgids
Wilt u ook IVN-natuurgids worden? In 2013 start er weer een
IVN-natuurgidsencursus. Zie
de website voor meer informatie.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Veel paasmuziek in
Thamerkerk en Schutse
Uithoorn - De Protestantse Gemeente viert de paascyclus en paasmorgen met diensten op vier aansluitende dagen. Alle vieringen hebben hun eigen karakter. Een grote
diversiteit aan muzikale medewerking past daar dan ook mooi bij. Zo
zingt Marije Voskamp op de Witte
Donderdag in De Schutse, aanvang
19.30 uur. Het Kwartet verleent medewerking aan de dienst van Goede
Vrijdag in de Thamerkerk om 19.30
uur. In de Paaswake zingt Caritas
uit Aalsmeer, aanvang 21.00 uur. Op
paasmorgen start de dienst in De
Schutse en de Thamerkerk met sa-

Bingo
ouderenbonden

Uithoorn/De Kwakel – Volgende
week dinsdag 10 april organiseren
de afdelingen Uithoorn-De Kwakel van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen ( ANBO ) en
de Katholieke Bond van Ouderen (
KBO ) hun maandelijkse bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof
aan het Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.

menzang zo’n 10 minuten voor 10.00
uur. In de Thamerkerk spelen Tineke
Kleijwegt en Astrid van de Wals op
trompet. In De Schutse verleent het
projectkoor en muziekgroep Exodus
hun medewerking.
In de diensten gaan de eigen predikanten voor. De lezingen en thema’s
van de diensten zijn aangepast aan
de bepaalde avond en morgen. De
rode draad is dat de laatste dagen
van het leven van Jezus wordt gevolgd en in de Paaswake en paasmorgen zijn opstanding wordt gevierd. Iedereen is van harte welkom.
Aanvang 14.00 uur, de zaal is open
vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Hanny Kampen.
Ook niet ANBO-KBO-leden zijn
van harte welkom op deze gezellige middag!
Er zijn bijzonder mooie prijzen te
winnen, bovendien zijn de consumpties prettig laaggeprijsd. Kom
eens kijken, doe mee en geniet van
de leuke sfeer die er op zo’n bingomiddag heerst. De toegang is gratis!

Mijdrecht - Door misleidende reclame op tv en in de supermarkt,
verschillende uiteenlopende meningen over voeding, bestaan er helaas veel fabels en onduidelijkheden over gezonde voeding. Bent u
geïnteresseerd en wilt u meer duidelijkheid over alle ins en outs over
gezonde voeding? Kom dan naar
de voorlichtingsavond op 19 april
a.s. om 19.00 van diëtistenpraktijk
Equilibrio en Instituut Périne, Total
Skin Improvement & Advice, beide
uit Mijdrecht. Tijdens deze avond
krijgt u van diëtiste Inge Cantatore nuttige achtergrondinformatie,
praktische tips en bruikbare adviezen over gezonde voeding die voor
iedereen toepasbaar zijn. De specialisten van Instituut Périne gaan u
deze avond informatie geven over
‘cellulitis’ en de mogelijkheden om
dit te verminderen.
Diëtist Inge Cantatore
Sinds september 2010 is Inge Cantatore met haar Diëtistenpraktijk
‘Equilibrio’ gevestigd in gezondheidscentrum Croonstadtlaan in
Mijdrecht. Behalve individueel voeding- en dieetadvies aan jongeren
en volwassenen, geeft ze ook regelmatig rondleidingen door de supermarkt en organiseert ze groepsvoorlichtingen over voeding. Tijdens
haar begeleiding heeft Inge aandacht en respect voor uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften.
Ze gaat op zoek naar de oorzaak van
uw vraag of probleem en zorgt voor
een bewustwordingsproces. ‘Pas als
je bewust bent van de oorzaak, kun
je veranderingen gaan aanbrengen,’
is haar uitgangspunt. In gezamenlijk
overleg maakt ze met u een plan van
aanpak. Stap voor stap begeleidt zij
u naar een gezonde(re) leefstijl, zodat u zich beter in balans, fitter en
energieker gaat voelen. Advies van
Inge betekent kwaliteit en maatwerk. Standaard dieetlijsten geeft
ze dan ook niet mee.

nadering en begeleiding voorop. Er
wordt o.a. gewerkt vanuit de Beauty Triangle. Eén deel van de Triangle
wil zeggen dat het innerlijk, de zogenoemde Inside Out Beauty (Schoonheid van binnen naar buiten), altijd
wordt meegenomen in het advies.
Met een gezonde voeding, en indien
nodig aangevuld met natuurzuivere
voedingssupplementen, de Nutriceuticals (voedingssupplementen
van natuurzuivere kwaliteit), wordt
het best mogelijk resultaat bereikt.
Een samenwerking van Inge en Périne is dan ook een mooie aanvulling op het geheel. Tijdens de informatieavond vertellen de specialistes van ‘Périne’ u in een korte doch
duidelijke lezing van alles over cellulitis. De masseuse heeft recent de
nieuwste technieken geleerd voor
een speciale anti cellulitis massage
en zal deze dan ook (deels) aan u
laten zien. Tevens krijgt u uitleg over
de mogelijkheden die er zijn om cellulitis te verminderen.
Schrijf u snel in!
De avond begint om 19.00 uur en is
rond 21.30 uur afgelopen. De entree
bedraagt 7,50. Voor dit bedrag krijgt
u naast een zeer leerzame avond
een kortingsbon voor het intakegesprek bij diëtistenpraktijk Equilibrio en een speciale anti cellulitis actie bij Instituut Périne. U kunt
reserveren via info@perine.nl, info@dietistenpraktijkequilibrio.nl of
langs gaan bij Instituut Périne, Genieweg 8 (naast Den Ouden Binnen)
in Mijdrecht. Tel. (0297)273121

Instituut Périne
Ook bij Instituut Périne, specialist in
Huidverbetering en natuurlijke anti-ageing, staat de persoonlijke be-

Met het IVN vogels kijken
op het Landje van Geijsel
Regio - Sinds februari staat het
‘Landje van Geijsel’ weer onder water. Het is voor vogelaars een geliefde plek in deze tijd van het jaar.
Boer Geijsel, die deze weilanden bezit, laat ze ieder voorjaar onder water lopen, zodat er een plas/drasgebiedje ontstaat dat erg aantrekkelijk is voor rustende en foeragerende steltlopers en watervogels.
Veel vogels, die terugkomen uit
Zuid-Europa en Afrika strijken daar
neer om bij te tanken ter voorbereiding op het broedseizoen of als tussenstop naar IJsland, Scandinavië
of Rusland. Naast Grutto, Tureluur,
Wulp, Kemphaan, Scholekster en
Smient kunnen ook Lepelaar, Watersnip, Bonte strandloper, Bontbekplevier, Pijlstaart, Zomer- en Wintertaling en nog meer soorten worden
gezien. Een speciale attractie vormt
de altijd aanwezige Halsbandparkiet in een boom bij het uitkijkpunt.

De Vogelwerkgroep van het IVN organiseert komende zaterdag 7 april
een korte excursie naar dit unieke
gebiedje ten zuiden van de Ouderkerkerplas, gescheiden door de A9.
Met eigen auto’s wordt vertrokken
om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats
bij de Nieuwe Begraafplaats aan de
Ir. Enschedeweg in Wilnis. Neem
kijker, brood en koffie mee. Kleed
je zonodig warm aan. Aanmelden
is niet nodig. Autokosten worden
hoofdelijk omgeslagen.
Als bij erg slecht weer de excursie wordt afgelast staat dat
die dag om ca. 7.30 uur op de
website van IVN: www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.
Rond
12.00 uur bent u/ben jij weer terug.
Op zaterdag 5 mei is een lange
excursie gepland naar het Gooi.
Voor meer Info: Bert Verweij, tel.
(0297)565104/06-44282479.

Grote Paasshow bij Van Kouwen
met 1000 euro extra voordeel
Mijdrecht – Vanaf morgen, donderdag 5 april, tot en met tweede paasdag 9 april (zondag gesloten) organiseren de Van Kouwen bedrijven
een spectaculaire paasshow. In alle
vestigingen ligt er 1000,- euro extra
voordeel klaar bovenop de bestaande aanbiedingen. Bij Chevrolet kan
er nog gekocht worden zonder 19%
btw te betalen, bij Opel zijn er veel
leuke modellen op voorraad die met
hoge kortingen worden verkocht en

bij Fiat worden er inruilbonussen tot
2000,- euro gegeven. Met de 1000,euro extra dus dubbel voordeel.
Alle vestigingen in De Ronde Venen,
Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp,
Uithoorn en Amsterdam zijn geopend op tweede paasdag. Alle kinderen gaan naar huis met een leuk
cadeautje.
Voor meer informatie en openingstijden kunt u terecht op www.vankouwen.nl.

Regio - ‘Mijn opdracht als kunstenaar in deze wereld heb ik volbracht. Maar mijn talent neem ik
mee in eeuwigheid, terug naar mijn
schepper… Want Hij is het, die mij
beoordeelt.’ Het zijn woorden van de
bekende en gepassioneerde kunstenaar Jan Makkes, overleden in
1999. Hij liet een veelzijdige en een
omvangrijke collectie na. Bloeiende boomgaarden, oude dorpjes,
kleurrijke landschappen, haventjes,
stadsgezichten en de door hem zo
geliefde bloemen. Een deel van deze indrukwekkende collectie zal tijdens een drietal tentoonstellingen
te zien zijn in de Museumboerderij Jan Makkes. Die museumboerderij ademt nog steeds de sfeer
van Makkes. Aan de muren hangen
schilderijen en foto’s van zijn ontmoetingen met de groten der aarde.
Makkes was ver buiten onze grenzen bijzonder geliefd en werd alom
gerespecteerd. Zo ging hij in zijn
bewogen en bevlogen leven op audiëntie bij de Paus en had hij een
indringende ontmoeting met onder
andere de voormalige president van
de Sovjet-Unie, Michael Gorbatsjov
en ook met John F. Kennedy. Makkes hield van reizen en haalde hier
ook zijn inspiratie uit. Hoewel hij ook
vaak schilderde in zijn geliefde haven van IJmuiden. Hij vloog naar
de mooiste streken in de wereld
om deze vast te leggen op het witte
doek. Befaamd zijn ook de bloemstillevens die Dries van Agt ‘fonteinen van kleur’ noemde.

‘In kleuren zal hij bij ons blijven’ heet
dan ook de tijdens de tentoonstellingen vertoonde video-presentatie
over Makkes zijn leven en werken.
Tevens is het boek ‘Jan Makkes…
een gedreven kunstenaar’ te koop
in de Museumboerderij Jan Makkes
aan de Hofgeesterweg 22a in Velserbroek, telefoon 023-5376227.
Ga genieten van het werk vol passie en mystiek van deze kunstenaar!
De paastentoonstelling is vanaf nu
tot en met zondag 15 april van 11.00
tot 18.00 uur te zien in de Museumboerderij Jan Makkes aan de Hofgeesterweg 22a in Velservroek (buiten exposities alleen op afspraak).
Zie ook www.museumboerderijjanmakkes.nl

Lancering van Kouwen
Magazine & Experience
Regio - Donderdag 29 maart vond
de lancering van de ‘Van Kouwen
Experience’ én het Van Kouwen magazine plaats in de geheel gerenoveerde vestiging van autobedrijf Van
Kouwen aan de Kuiperbergweg 17
in Amsterdam Zuidoost. Genodigden werden ondergedompeld in de
Van Kouwen Experience. Bij binnenkomst over de rode loper bereik je allereerst de bijzonder sfeervolle rood met antraciet gekleurde
receptie. Wat direct opvalt is dat er
dan nog geen auto te bekennen is;
in plaats daarvan word je meegenomen naar een exclusieve ambiance,
met aan de wanden levensgrote historische Italiaanse sfeer beelden van
mensen en auto’s. Onder het genot
van passende Italiaanse hapjes en
drankjes, begeleid door live muziek
belanden zij in de sfeervolle koffiecorner met de lekkerste Italiaanse
koffie en de historie van Van Kouwen in een tijdslijn geschilderd op
de muur. De Van Kouwen experience omarmde het publiek bij binnenkomst al om hen vervolgens te verrassen in een geheel nieuwe showroom. De eerste uitgave van het Van
Kouwen magazine werd op spectaculaire wijze onthuld door Formule
1-coureur Robert Doornbos.

Geracet
Doornbos kwam het pand binnen
geracet in een gelimiteerde Abarth
595 Ferrari en klom vervolgens het
podium op om het exclusieve Van
Kouwen magazine samen met eigenaren Theo van Kouwen en Frank
Vaneman te onthullen. Het magazine informeert over auto’s, lifestyle en mode en biedt ook een kijkje achter de schermen bij dit bijzondere autobedrijf. Theo van Kouwen,
Frank Vaneman en hun medewerkers komen aan het woord in het
Van Kouwen Magazine.
Uniek in deze nieuwe vestiging van
Van Kouwen is de Van Kouwen Eperience. In de Italiaans getinte vestiging vindt men de Italiaanse merken Fiat, Alfa Romeo en Abarth. Bij
de Van Kouwen Eperience draait alles om service van het hoogste niveau. Van een welkom in de sfeervolle receptie met volledig ingerichte espressobar en verkopers in strak
gesneden Italiaans pak, tot aan het
afleveren van uw nieuwe auto in de
speciaal daarvoor ingerichte ruimte
onder de showroom. Het zorgt gegarandeerd voor het wauw! effect.
De Van Kouwen Eperience is ware
beleving die zijn gelijke in de autowereld niet kent.
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Uithoorn - De kinderen van de Kwikstaart trakteerden hun ouders op een drietal avonden vol
spetterende optredens. Het thema was dit jaar:
‘een avondje naar de film’, geheel in 3-D kwaliteit uitgevoerd. De groepen 2 t/m 8 lieten hun
kunsten zien aan de uitverkorenen die met het
felbegeerde kaartje naar binnen mochten. Keurig op tijd gingen de gordijnen open. Wat had juf
Marga weer een prachtig decor gemaakt waarop attributen uit de filmindustrie te zien waren.
Als volleerde artiesten stonden de kinderen te
stralen in de spotlights en lieten ze het publiek
genieten. Een bont geheel van decor, kleding en
schmink zorgde voor een prachtige aanblik en
de zang- en danspartijen zullen menig televisieprogramma jaloers gemaakt hebben. Elke podiumavond werd besloten met het zingen van het
Kwikstaart Feestlied, terwijl groep 8 op het podium met vlaggetjes in de hand de polonaise mag
doen. De Kwikstaart heeft dit jaar wederom een
fantastisch visitekaartje achtergelaten.

Origineel
Op dinsdag 27 maart nam groep 3A van juf Mieke en juf Annemieke op originele wijze de aftrap met hun vertolking van ‘de Leeuwenkoning’. Het podiumlicht ging uit en een spannend
blacklight hulde het toneel in mysterieuze kleuren. Leeuwen, zebra’s en apen lichtten op en in
een adembenemende dans lieten de kinderen
de geboorte van Simba zien. Vervolgens kwam
4C van juf Marieke aan bod. Het openingslied
werd, heel knap, a-capella uitgevoerd en aansluitend voerden de kinderen hun eigen versie
van de film ‘Alladin’ op. Prachtige oosterse gewaden en hoofddeksels gaven hun voorstelling
veel kleur. Aansluitend verscheen er een kolonie
pinguïns uit groep 5A in de spotlights: het werd
tijd voor ‘Happy feet’! Juf Marjo en juf Loes hadden hun best gedaan om de pooldiertjes goed te
trainen en dat resulteerde in een lieflijke canon
en een hippe hiphopdans. Na de pauze werd het
tijd voor vogelverschrikkers, blikken mannen,
leeuwen en Doortjes: groep 6C van juf Jacqueline danste en zong op de muziek van ‘the Wizz’.
Als een wervelwind gingen ze over het podium
en namen ze het publiek mee naar een andere
wereld. Daarna kwam groep 7B van juf Alma op
het toneel om een vrolijke mix van Abbaliedjes
te laten horen. Het publiek had last van jeugdsentiment en galmde uit volle borst mee. De kinderen beeldden het verhaal van Sofie uit, die wel
10 mannen moest uitnodigen op haar bruiloft.

Ze zouden namelijk allemaal haar vader kunnen
zijn …’Mamma Mia’! Groep 8 A van meester Bas
liet zien dat het stadium van schuifelen en slijpen ver achter ze ligt en dat ze het danswerk
naar een hoger niveau kunnen brengen. In een
zelfgemaakte choreografie kwamen diverse hippe tienerfilms aan bod en stalen ze de show met
bijbehorende bewegingen.

Coulissen
Op woensdag 28 maart kwam groep 2B van juf
Claudia en juf Betty als eerste op het toneel. De
coulissen stonden vol met apen, beren en olifanten…het was een beestenboel. Ook het jongetje
Mowgli liep ertussen….daar had je het ‘Junglebook’. Er was veel aandacht aan de details besteed: dat werd duidelijk toen de dierenkinderen zich omdraaiden en de zelfgeknutselde bilpartijen in beeld kwamen. Groep 3 B van juf Heidy en juf Jellony vertolkte het romantische verhaal van ‘Gnomeo en Julia’. Een goed verstaander hoort hier al de kabouterachtige toespeling.
De kinderen lieten het publiek zien dat tuinkaboutertjes niet altijd lief zijn maar ook bijzonder
lelijk tegen elkaar kunnen doen. Gelukkig liep
dit verhaal goed af en was de liefde niet van de
lucht! Groep 4 A van meester Tom verraste iedereen op een heerlijk stukkie Mokums vertier:
‘Ciske de rat’ kwam om het hoekje kijken, met
accordeon en al! Vertederend zongen de straatschoffies hun liedjes…er stond ineens een hele
grote dondersteen tussen…of was dat meester
Tom? Groep 5 B van juf Jantien en juf Hedda had
een grote uitdaging aangepakt door de ‘Phineas
and Ferb’ film om te zetten in een podiumversie.
Allerlei kleurrijke figuren passeerden de revue.
Ondanks de inspanningen van de slechte Doktor Doofenschmirtz met zijn Omkeerminator liep
het verhaal toch goed af en stal een echte rekenrobot met armpjes de show. Biep! Groep 6B van
juf Paula en juf Annemieke had een bonte verzameling van ‘Filmclips’ aan elkaar geregen. Yannick Wip baste zonder aarzeling een ruig partijtje
muziek door de speakers. Daarna kwam de hele
groep het podium op en diverse bekende fragmenten van filmmuziek deden de zaal schudden
op zijn grondvesten. ‘Alvin and the Chipmunks’
sloten met hun hoge stemmetjes het optreden
af. De groep van meester Henry (7C) liet met hun
‘magische zapper’ zien wat er kan gebeuren als
je met de afstandsbediening in je hand in slaap
valt. Het publiek kwam in een woeste draaikolk
van filmische impressies terecht. De Titanic, Pi-

rates of the Carribean, Star Wars, James Bond…
de grens tussen werkelijkheid en fictie was even
flinterdun! Tot slot kwam in groep 8B ‘Shrek’ uit
het toilethokje vallen en trakteerde de kinderen het publiek op sprookjesachtige grappen en
grollen. Een gigantisch sprookjesboek liet zien
dat iedereen nog lang en gelukkig leefde en dat
was tevens een prachtig motto om mee naar
huis te nemen!

Lasso
Op donderdag 29 maart stapte groep 2A van juf
Anne en Ingrid het podium op met ‘Once upon
a time in the West’. Cowboys op echte paarden,
lassowerpers en cowgirls deden hun kunstjes…
je waande je echt in het wilde westen! Jippiekajee! De filmpotpourri van groep 3c van juf Tamara
en juf Jellony bracht het publiek roze speurneuzen bij de ‘Pink Panther’, volledig uitgedoste piraten met zwaarden uit ‘Pirates from the Carribean’
en de boksers met megahandschoenen uit ‘Rocky’. De ogenschijnlijk vreemde combinatie van
filmfiguren leverde een zeer spannend schouwspel op! ‘Peter Pan’ was het thema bij groep 4b
van juf Carolien en juf Eveline. Snoezige elfjes
verzorgden een zwierig intermezzo terwijl stoere piraten, in pyama gehulde slimme jongens en
meiden en gevederde indianen hun dansjes deden. Wendy en Peter Pan verzorgden steeds, tot
hilariteit van het publiek, het commentaar: “Dat
was een leuk dansje”. Groep 5c van meester
Mark en juf Loes kwam met een zeer ludieke uitvoering van een avondje naar de film. De kinderen beeldden ‘de Chipmunks’ uit en vervolgens
werd ‘De Muppetshow’ uitgevoerd. Ze bewezen
dat Kermit en Piggy nog steeds trendy zijn na al
die jaren! Eenmaal in de bioscoop bleek de meneer met de hoge hoed een nog hoger kapsel te
hebben, zodat de mensen achter hem niets meer
konden zien. Groep 6a van juf Charissa fêteerde alle aanwezigen op een medley van liedjes
uit ‘Oliver Twist’, ‘Kruimeltje’, en ‘Annie’. De straatschoffies lieten een indrukwekkende choreografie zien: het leek bijna een professioneel optreden! De hele groep stond duidelijk te genieten.
Tot slot werd men meegenomen naar India door
groep 7a van juf Nathalie en juf Inge. Zij lieten
iedereen kennismaken met ‘Bollywood’; de Indiase filmindustrie. Ze begonnen met een rap en
daarna een Om Shanti-quiz. Vervolgens speelden ze Arjun, de legende van de prins en hielden ze een Rabne Jodi- dancebattle… je kreeg
het er warm van!
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Legmeervogels zaalvoetbal
1 wint overtuigend
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 30
maart moest Legmeervogels aantreden tegen streekgenoot Farregat 1 in De Bloemhof in Aalsmeer.
De spelers waren zeer gebrand om
de wedstrijd tot een goed einde te
brengen. Het ging namelijk om een
streekderby tegen Farregat waar
twee oud-bekenden, Bas Den Daas
en Robin Oussoren spelen, maar
ook een avond waar het kampioenschap officieus binnengehaald kon
worden. Officieus omdat concurrent
RCH gelijk zou hebben gespeeld de
maandag ervoor, maar nog niet officieel, omdat de stand nog niet was
bijgewerkt. Er werd met volle sterkte
aangetreden om de gewenste doelstelling en de zo graag gewilde promotie naar de Hoofdklasse te bewerkstelligen.
Bij aanvang van de wedstrijd was
er nog weinig publiek te zien om de
jongens te steunen, maar dit werd
gelukkig snel goed gemaakt met
een goede opkomst van aanmoedigende toeschouwers van Legmeervogels. Het begin van de 1e helft
was erg nerveus van de kant van
Legmeervogels, waardoor Farregat
dichtbij het doel van Jasper kon komen en het initiatief nam. Door deze nerveuze beginfase liep keeper
Jasper van Gelderen zelfs tegen een
gele kaart aan, vanwege het feit dat
hij ver buiten zijn eigen gebied de
bal in zijn handen kreeg. Het werd
dus een 4 tegen 3 situatie, wardoor
Patrick Brouwer noodgedwongen
het doel moest verdedigen als speler zijnde.
Fase
Maar Legmeervogels kwam deze
moeilijke fase goed door met goed
verdedigend werk en een goed invallende keeper Patrick Brouwer. Na
2 minuten mocht Jasper van Gelderen weer het veld in en werd het
weer een 4 tegen 4 situatie. Vanaf dat moment nam Legmeervogels meer het initiatief en kwam het
steeds beter in haar spel te zitten.
Farregat moest terug en Legmeervogels kwam met goede en snel opgezette aanvallen tot veel scoringskansen. In de 8e min leverde dat de
bevrijdende openingstreffer op van
een gevaarlijke en uitstekend spelende Mels Bos. Vanuit een snelle uitbraak bracht hij de 0-1 op het
scorebord. Vier minuten later was
het alweer raak. Mels behield goed

het overzicht en bracht Stefan van
Pierre in stelling, die er op zijn beurt
met een droge knal 0-2 van maakte. Het verzet van Farregat was door
deze twee snelle goals gebroken,
waarbij te zien was dat de koppies
bij hen steeds meer gingen hangen.
Legmeervogels ging maar door met
aanvallen en kansen creëren. In de
17e min bracht Jordi van Gelderen
de bal bij Mels Bos. Vanuit een snelle draai knalde hij de bal achter de
doelman, 0-3. In de 20e min werd
een razendsnelle en fantastische tegenaanval van Legmeervogels opgezet die via een aantal schijven tot
doelpunt werd gekroond. De goed
en controlerend spelende Ibrahim
bracht de bal bij de inlopende Patrick Brouwer, die de bal voor het
intikken had en de 0-4 aantekende. Deze zeer verdiende voorsprong
werd ook de ruststand.
Voortvarend
De 2e helft begon weer voortvarend. Bij wederom een zeer snel uitgevoerde uitbraak gaf Mels de bal
aan de wegsprintende Stefan van
Pierre, die de bal diagonaal via de
binnenkant van de paal het doel in
werkte, 0-5 in de 1e min. Legmeervogels zat op rozen en kon vrij en
frivool gaan voetballen. Men had de
schroom en spanning van zich afgespeeld, waardoor het aanwezige
publiek getrakteerd kon worden op
een goede partij voetbal van de zijde van Legmeervogels.
Door een overtreding in de 4e min
werd een vrije trap toegekend aan
Legmeervogels. Met een ingestudeerde vrije trap, waarbij Jordi over
de bal heen stapte en de tegenstander in verwarring bracht, schoot Stefan de bal snoeihard en op schitterende wijze in het dak van het doel,
0-6. Toch kreeg Farregat ook nog
een paar kansen, waarbij zelfs de
lat en de paal werden geraakt. Maar
verder dan dat kwamen zij niet, Legmeervogels was duidelijk een matje te groot. Door een individuele actie van man of the match Mels Bos,
die vanaf eigen helft opstoomde
richting het doel van de tegenstander en daarbij een aantal tegenstanders omspeelde, schoot hij zeer
beheerst de 0-7 tegen de touwen in
de 8e min. Daarna nam Legmeervogels wat gas terug en kon het de
wedstrijd op haar gemak uitspelen.
Men werd wat nonchalant in deze

Spanning bij BVK stijgt
naar het kookpunt
De Kwakel - Met nog 1 speelavond
voor de boeg is de spanning in de
diverse lijnen bij de BVK te snijden. Wie gaan er promoveren en
voor welke paren ligt het degradatiespook om de hoek te wachten? We zullen nog 2 weken moeten wachten op het antwoord op deze prangende vragen, want eerst is
er volgende week de Paasdrive en
daar kan, zonder enige vorm van
stress, vrijuit gespeeld worden en is
de score ondergeschikt aan de befaamde ‘gezelligheid’. Dat leidt vaak
tot verassende uitslagen.
Verrassingen waren er ook deze
week weer op te tekenen. Zo vinden we in de A lijn voor het eerst
sinds maanden Rees en Gerard van
der Post weer eens terug op de 1e
plaats met een score van 61,07%.
Anneke Karlas en Jaap Verhoef werden voor de 2e achtereenvolgende
keer 2e, nu met 60,24% en hiermee
verstevigden zij hun voorsprong in
de totaalstand (met 57,79% gemiddeld) tot 1,6% t.o.v. de runners-up,
zodat zij op de slotavond van deze
cyclus zo’n 8% ‘ruimte’ hebben t.o.v.
de enig overgebleven concurrent
voor de hoofdprijs, de onvermijdelijke Wim en Rita Ritzen dus.
De 3e plaats deze avond was voor
Hans Wagenvoort met invalster An

van der Poel met precies 60%. Hans
kan dus met een gerust hart afreizen naar zijn Nel in het zonnige Spanje, terwijl ons een week van
kou en neerslag in het vooruizticht
is gesteld. Het is niet altijd even eerlijk verdeeld in ons landje.
Eefke en Marianne zijn enigzins van
het bridgepad af, want zij sloten de
rij met toch nog ruim 37%.
Onderin is het doek voor 2 paren al
wel gevallen en er zullen nog 5 paren aan de bak moeten om de 2 resterende afdaalplaatsen te ontlopen.
Vorige week werd gemeld dat Truus
en Piet Langelaan flink hun best
moesten doen om juist promotie van
de B naar de A lijn te ontlopen(!) ,
maar zij slaagden hierin met verve
door stijf onderaan te eindigen met
33,83%. Hun gemiddelde kelderde
daardoor bijna 5% en zij staan nu
op de laagste promotieplaats met
1% (gemiddeld) voorsprong op de
winnaars van deze avond, Adriaan
en Tiny Kooyman met 61,35%. Die
zijn juist helemaal niet bang om in
de A lijn te komen en die zullen er
de laatste avond dus zeker niet de
kantjes van af lopen.
2e deze week met 59,75% werden
Gerard en Emmy van Beek en dat is
ook hun positie op de totaalranglijst.
Hennie en Jan van de Knaap wer-

fase, waardoor er een wat langere
periode niet gescoord werd. Totdat
keeper Jasper van Gelderen in de
17e min de bal in zijn handen kreeg
en goed zag dat Mels Bos zich vrij
sprintte richting het doel van de tegenstander. Met een strakke uitgooi
die precies op maat was, bracht hij
de bal bij de ontketende Mels Bos.
Raad mee
Hij wist hier wel raad mee en bracht
de stand op 0-8. Coach Guus Rutgers wilde nu graag naar de 10
doelpunten en stond fanatiek zijn
spelers aan te moedigen. Door een
assist van Stefan op Sjors de Hollander tikte Sjors in de 19e min de 0-9
binnen. De 10 moest nu zeker nog
haalbaar zijn, maar door toch een
beetje gemakzucht werd dat niet
meer gehaald. Een minuut voor het
fluitsignaal gingen de wisselspelers
vast staan aan de zijkant om het behaalde kampioenschap te gaan vieren.
Toen het definitieve fluitsignaal had
geklonken sprongen spelers en begeleiding op van vreugde en was
de promotie naar de Hoofdklasse
een feit. Daarbij moest coach Guus
Rutgers het ontgelden en werd hij
een aantal keer door zijn spelers de
lucht in gegooid. Het aanwezige publiek was na het behalen van het officieuze kampioenschap zeer complimenteus en bracht een luid applaus ten gehore. De spelers bedankten op hun beurt het publiek
door hand in hand richting het publiek te rennen en de handen in de
lucht te steken. Na afloop kwamen
daar nog de felicitaties in de kleedkamer van het bestuur, namens Paul
Legez, en werd met luide muziek en
een fles champagne het verdiende
en nog niet helemaal officiële kampioenschap uitbundig gevierd.
Het echte feest en het eventueel in
ontvangst nemen van de bloemen
zal zijn op 13 april, wanneer de laatste wedstrijd wordt gespeeld tegen
FCB’72/Isolatie Comb 1 in sporthal
De Scheg. De wedstrijd begint om
21.05 uur, waarbij ook de sponsoren
aanwezig zullen zijn.
Maar voordat dit zo ver is vindt er
eerst nog een bekerwedstrijd plaats
om de 1/8 finales tegen 1e divisionist BZV/Bouwbedrijf Hel Gilde 1.
Aanvang van deze wedstrijd is om
21.05 uur op woensdagavond 4
april.

den 3e met 59,27% . Zij zijn daarmee nog niet helemaal uit de degradatiezorgen. Net als in de A lijn
is voor 2 paren al zeker dat zij een
stapje terug zullen moeten doen,
voor de resterende 2 plaatsen zijn
er nog 4 kandidaten.
Aan de kop van de totaalranglijst
staan Piet Hein Backers en Huub
Kamp met 55,59% gemiddeld.
Dat gemiddelde is mede te danken aan 2 achtereenvolgende eerste plaatsen voor Huub met 2x gelegenheidspartner Susanne Ambagtsheer in de C lijn. Vorige week 60%,
deze week 58,33% en dat legt ook
Susanne natuurlijk geen windpaaseieren, want zij staat daarmee bovenaan in de totaalstand.
Lous Bakker en Hans Elias lieten
zich ook weer eens van hun goede kant zien, want zij wisten een
score van 55,42 bijeen te kaarten,
goed voor de 2e plaats. Rie Bezuyen deed het als invalster voor Irene
Egberts prima door met Annie Lauwers 53,33% te laten optekenen en
daarmee de laatste podiumplaats
van deze avond te veroveren.
De paren die in deze lijn nu de
plaatsen 1 t/m 7 innemen zullen onderling moeten uitvechten wie de 4
felbegeerde promotieplaatsen gaan
opeisen, de overige paren kunnen
het die paren alleen nog maar lastig maken maar zijn zelf nu al uitgeschakeld waar het gaat om de verdeling van de hoofdprijzen.
Nog 2 weekjes geduld dus, dan
volgt de ontknoping.

SPINNING

MARATHON!

De gehele opbrengst is
bestemd voor Alpe d’HuZes!

ZATERDAG 12 MEI
VAN 12.00-16.00 UUR

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

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

Deze marathon is ook voor niet-leden van Optisport!

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

KIJK OP WWW.AD6TEAMDERONDEVENEN.NL

Interne Wintercompetitie Qui Vive
Tennis succesvol beëindigd
Uithoorn - Met een daverende
eindronde is afgelopen zondag de
Interne Winter Competitie van UTC
Qui Vive succesvol afgesloten. 14
koppels streden tijdens de winter in
een gemengd dubbel competitie op
de kunstgras buitenbanen van het
Qui Vive sportpark.
Met een dipje tijdens de sneeuwperiode was het een paar maanden
lang ‘s zondags gezellig druk, zowel
tijdens als na de wedstrijden! Alhoewel gezellig tennissen de grootste drijfveer van de deelnemers was,
werd er toch serieus geprobeerd
zo hoog mogelijk te eindigen. Jan
en Marjolein van der Knaap bleken
daar het best in en werden overtuigend Winterkampioen.
Het einde van de wintercompetitie betekent de afsluitende activiteit
van het oude seizoen. Net op tijd,
want het komend weekend wordt
het nieuwe seizoen al begonnen
met een open dag en openingstoernooien voor senioren en junioren.

Competitieleider Ceciel Sanders feliciteert Jan van der Neut-Kolfschoten Bettie Sontrop met hun prijs. Foto Jaap Dijkstra
En volgend jaar doen we weer mee! Foto Jaap Dijkstra
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Bedrijven én consumenten welkom

Greenway Telematics: “Het is
een heerlijk hectische markt”

Zaterdag 21, vrijdag 27 en zaterdag 28 april

Toneelvereniging Genesius
speelt ‘Huis te koop’
De Kwakel - Na het succes van het
jubileumstuk Otto Steenkist, 3 jaar
geleden, zijn 13 spelers onder de
bezielende leiding van Silvia Broos
alweer druk aan het repeteren aan
weer een heuse musical. Het combo
Andrea, Anton en Hans zijn weer bij
alle repetities aanwezig geweest om
het muzikale gedeelte vorm en allure te geven.
Alle draait om het oude landgoed
“Rozenstein” dat te koop staat. Er
zijn veel kijkers op de open huizendag afgekomen maar het kunstenaarsechtpaar Victor en Vera van
Vastenhoven zijn de eerste bieders,
totdat er allerlei erfgenamen ten to-

nele verschijnen: halfzusjes, aangetrouwde neven, pleeg- en adoptieouders enz. Allemaal claimen ze
de wettelijke eigenaars te zijn. Het
schijnt te spoken in het landhuis en
vooral Vera ziet regelmatig spoken
door de kamer dwarrelen.
Geleidelijk ontpopt Bram zich als
degene die alles over Rozenstein
en zijn schimmen kan vertellen. Hij
kent de familiegeheimen, en hij wist
wat de redenen waren van de uitspattingen en dat Gloria daar heel
nobele bedoelingen mee had. Een
actrice die in plaats van kaal geknipt, een Koninklijke onderscheiding zou moeten hebben.

Zo schakelt het stuk steeds tussen
de jaren van voor en tijdens de oorlog en het heden, gelardeerd met
bekende liedjes van toen en nu.
Vooral de technische staf heeft zich
uitgesloofd om met moderne technieken deze opvoering tot een waar
spektakel te maken.
Een leuke vrolijke musical die u niet
mag missen. De uitvoeringen zijn
op 21, 27 en 28 april a.s. Kaarten à
7.50 euro zijn verkrijgbaar bij Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel (tel
0297-560448), bij Marga Westerbos, Cyclamenlaan 48, De Kwakel
(tel 0297-532970) of bij Supermarkt
Schalkwijk in De Kwakel.

Regio - Dat de klant in de rumoerige telecommarkt af en toe door
de bomen het bos niet meer ziet
begrijpen ze maar al te goed bij
Greenway Telematics uit Aalsmeer.
Ga maar na, het aanbod van producten en diensten groeit per uur.
Maar directeur Carlo Eveleens blijft
er nuchter onder. “We proberen de
klant te helpen bij het maken van
keuzes. Meestal komen we er ook
wel uit. Maar je moet ook ‘nee’ durven zeggen als een klant iets vraagt
waaraan we niet kunnen voldoen.
Ik bedoel, dat is ook een kwaliteit.”
Greenway is een telecombedrijf in
de zakelijke markt. Ze zijn, zoals
ze dat noemen T-breed. Met andere woorden Greenway doet alles op
het gebied van telecommunicatie,
van Iphone verkoop tot Mac books
installeren en van telefoonsystemen
plaatsen tot het inbouwen van carkits. Directeur Carlo Eveleens is een
telg uit één van de vele siertelersfamilies uit Aalsmeer, zijn ‘lot’ leek bij
zijn geboorte bepaald. Maar omdat
hij bepaald niet over groene vingers

beschikte, koos hij voor iets anders:
de Telecom. In 1994 richtte hij Eveleens Telesystems op, dat in 1997
weer werd omgedoopt tot Greenway Telematics B.V. Een naam die
niet zomaar uit de lucht is gegrepen.
Eveleens: “Onze essentie en wortels
liggen in het groene hart. Wij richten
ons in eerste instantie op alle bedrijven die ook maar iets te maken hebben met telers, de veiling, transport
. En de kleur groen word ook geassocieerd met Telecom. Wie herinnert
zich niet de groene autootjes van
de toenmalige PTT?” Bij Greenway
werken in totaal 6 Telecom-specialisten. Eveleens: “Het gaat momenteel zo snel in deze business. Als je
de Telecom-branche vergelijkt met
andere branches, dan is die van ons
binnen tien, twintig jaar ongelofelijk snel gegroeid. Je moet de ontwikkeling heel goed bijhouden, anders raak je het spoor gegarandeerd
kwijt. Wij proberen up-to-date te
blijven door middel van het volgen
van cursussen, het raadplegen van
het internet, het doornemen van

vakbladen en - om nog maar iets te
noemen - kennisoverdracht. Daar
waar we vroeger alleen bedrijven
adviseerden, zien we steeds meer
dat door mond-tot-mondreclame
ook de consumenten ons gevonden
hebben: Daarom nodigen wij bij dezen consumenten uit om eens een
bezoek te brengen aan onze showroom.
Vrijblijvend kunnen wij u dan adviseren welk toestel of abonnement
het beste bij u past, of we bekijken of u nog steeds gebruikmaakt
van het juiste mobiele abonnement.”
Wilt u e-mail of internet op uw mobiele telefoon? Wilt u over het internet bellen met uw vaste telefoon, of
zoekt u gewoon een carkit voor in
de auto?
Greenway Telematics heet consumenten van harte welkom in haar
showroom aan de Zwarteweg 110
van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdags tussen 8.30 en 16.00 uur. Meer
informatie via tel. 0297-386060 of
mail: info@greenway.nl.

EHBO vóór de zomer!
Uithoorn - Over enkele weken gaat
er bij EHBO-vereniging Camillus
een EHBO-cursus van start. Altijd
handig om te weten wat je wel of
juist niet moet doen bij een ongeval. Dat kan immers overal gebeuren, thuis, op straat, op het sport-

veld of op je werk. Een tand uit de
mond, vinger tussen de deur, vallen van de ladder of van de fiets, of
erger: iemand naast jou zakt in elkaar: flauwte of een hartprobleem?
Leer wat je kunt doen. EHBO komt
altijd van pas! Met deze cursus (les

op maandagavond) heb je nog vóór
de zomer je diploma op zak. Er is
nog plaats!
Interesse? bel: 0297-561758, of kijk
op: www.ehbo-camillus.nl of mail:
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl

Goede prestaties judoka’s TaiOtoshi bij toernooi in Leimuiden
der Baartman, Jerre Bakker, Mark
Schuiling en Linde Veen.
4e/5e plaats voor Pascal Mahieu,
Wesley Kommers, Serenity Heymans, Iris Kuiken, Vincent Borsje,
Jaydey Marinus, Menno Dekker, Jay
Jonkman, Marnick Kolkman, Melvin
Flobbe en Maxime Roelvink. Ook
dit vierde toernooi van dit seizoen
was voor de judoka’s van Tai-Otoshi geslaagd en zeer leerzaam. De
judoka´s kunnen allemaal terugkijken op een geslaagde dag. Technisch en tactisch zag het er allemaal goed uit. Een uitgebreid fotoverslag is te vinden op de site van
Tai-Otoshi.
Wilt u meer informatie over judo
(vanaf 3 1/2 jaar, aparte kleutergroep tot 5 jaar) dan kunt u contact
opnemen via info@tai-otoshi.com
of tel 0297-565777 of kijk
op www.tai-otoshi.com

Uithoorn - Afgelopen zondag 1
april organiseerde de plaatselijke
judovereniging van Leimuiden, Sotai Renshyu, het 4e en laatste recreatieve judotoernooi van dit seizoen.
Dit toernooi is uitermate goed geschikt voor alle judoka´s om in een
gemoedelijke sfeer wedstrijdervaring op te doen. De Uithoornse Judovereniging Tai-Otoshi was hier ook
met een grote groep judoka’s. Deze werden allemaal tijdens de les-

sen goed voor bereid door hun leraar Dennis Bakker (5e Dan). Ook al
was iedereen weer goed voorbereid,
het bleef toch vaak zeer spannend.
Inzet, enthousiasme en nog belangrijker het sportieve gedrag waren de
belangrijkste opdrachten die ze van
hun leraar meekregen. De dag was
verdeeld in 3 groepen. Alle judoka´s
waren verdeeld in poules die waren ingedeeld op leeftijd, gewicht
en graduatie. Zo draaide elke judo-

ka meerdere wedstrijden. De judoka met uiteindelijk de meest gewonnen wedstrijden werd de winnaar in
de poule.
De uitslagen zijn als volgt:
1e plaats voor Jake Westenberg, Julius van der Wilt, Dennis de Jong
en Koen Wendel. 2e plaats Geerthe
Kolkman, Sem vd Ridder, Brandon
Kuda Liyanage, 3e plaats voor Daan
vd Ridder, Linda Schuiling, Alexan-

Robert Justus wordt de nieuwe
Technisch Directeur bij Qui Vive
Uithoorn - Met ingang van het
hockeyseizoen 2012/2013 is Robert
Justus de nieuwe Technisch Directeur bij Qui Vive als opvolger van
Jorge Nolte die vertrekt naar Bloemendaal. Sinds lange tijd is Robert
Justus actief in de hockeywereld.
Na zijn actieve loopbaan als spe-

ler bij hockeyclub Hattem, startte hij
als Technisch Directeur bij het Italiaanse Cernusco uit Milaan en won
de Coppa Italia en de Europacup
3. Daarna keerde hij terug bij Hattem waar hij al vier seizoenen werkzaam is als trainer/coach van heren
1 en Hoofd Jeugdopleiding. Eerder

dit jaar maakte hij de keuze om op
zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging op een hoger niveau en dichter
bij zijn woonplaats Amsterdam.
Het hoofdbestuur en Robert Justus hebben overeenstemming bereikt voor een periode van twee seizoenen.
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Dat AH Jos van den Berg zijn eerste lustrum viert deze weken,
kan toch bijna niemand zijn ontgaan. De ene festiviteit na
de andere. Afgelopen zaterdag organiseerde Jos een gratis
paasontbijt. Van half negen tot elf uur kon iedereen, jong en oud,
aanschuiven aan de gezellig gedekte tafel op het Amstelplein.
Een team vrijwillige medewerkers van Jos organiseerde dit
ontbijt en eerlijk is eerlijk, onze complimenten. Het was perfect
georganiseerd. Iedereen kon eten en drinken wat hij of zij wilde.
Vele soorten boordjes, warme eieren, diverse soorten beleg,
koffie, thee, melk, chocolademelk, Yogi drink, fruit, je kon het
zo gek niet verzinnen of het was er. En het werd gewaardeerd.
Ruim 280 mensen hebben een ontbijtje genuttigd en velen
bleven gezellig napraten. Het was reuzegezellig.
Jos van den Berg zou Jos van den Berg niet zijn, als hij niet
ook een leuke wedstrijd had verbonden aan dit ontbijtfestijn.
Voor de origineelst verklede persoon was er een reischeque
te winnen van maar liefst 250 euro. Wel, deze verkleedpartij
viel wat tegen. Van de bijna driehonderd deelnemers waren er
uiteindelijk slechts een tiental dat de moeite had genomen (of
moeten we zeggen: die het durfden) om verkleed te verschijnen
aan het ontbijt.
Het was natuurlijk de bedoeling dat je slaperig, nog in je pyjama
of in je ochtendjas, zou verschijnen. Een vader en dochter
hadden het begrepen. Beiden verschenen in ochtendjas met
nog een haarnetje op aan de ontbijttafel. Zij wonnen dan ook
de prijs.
Voor de kinderen waren er driemaal twee kaartjes voor een
pretpark te winnen. Ook bij de kids viel de verkleedpartij wat
tegen. Er waren er precies drie en de prijs uitdelen was dus
niet zo moeilijk. Maar het ontbijt... het was drukbezocht, goed
georganiseerd, erg lekker en zeker voor herhaling vatbaar!
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NEXT TO NORMAL:

7 EN 10 APRIL
in de Schouwburg
in Amstelveen
Simone Kleinsma en Freek Bartels:
“ Het is een bijzondere musical”
Regio - De met prijzen overladen Broadwaytopper Next to Normal is vanaf 2 januari in de
Nederlandse theaters te zien. Met in de hoofdrollen René van Kooten, Wim Van Den Driessche, de jonge talenten Michelle van de Ven
en Jonathan Demoor én Simone Kleinsma en
Freek Bartels.
Simone Kleinsma: “De voorstelling heeft een geheim en dat maakt het heel spannend. We kunnen het wel verklappen, maar dat is eigenlijk jammer. Ik hoop dat we het geheim kunnen houden
tot de première.”
Freek Bartels: “Wat we wel kunnen vertellen: je
treedt een gezin binnen en in dat gezin gaat het
alle kanten op. Zowel qua gebeurtenissen als qua
emoties.”
Next to Normal ging in 2009 op Broadway in New
York in première. De recensenten noemden het
stuk een ‘belangwekkende musical’, ‘die amuseert, maar ook raakt’, het werd gezien als een
‘voorbode van een nieuwe generatie musical’
en geroemd als ‘feel everything musical’. Next to
Normal kreeg drie Tony Awards, waaronder een
voor hoofdrolspeelster Alice Ripley. Ook opmerkelijk: in 2010 werd aan Next to Normal de prestigieuze Pulitzer Prize for Drama toegekend, een
eer die niet vaak naar musicals gaat. In Nederland
is straks een geheel eigen versie te zien van deze
bijzondere voorstelling.
DOODGEWOON GEZIN
De musical is in Nederland misschien nog niet zo
bekend, vertel!
Freek Bartels: “Next To Normal gaat over een
doodgewoon gezin dat naar buiten toe er alles
aan doet om dat beeld in stand te houden. In deze musical liggen, net als in het echte leven, humor en verdriet heel dicht bij elkaar.”

Simone Kleinsma: “Het is een heel bijzondere
musical, vind ik. Mensen die van musical houden,
krijgen alles waar ze voor komen: meeslepende
muziek, prachtige liedteksten en scherpe humor
die wrang aanvoelt. Maar het gaat nog een stapje
verder dan dat. Het is verrassend, confronterend
en zeer herkenbaar.
Freek: “Ja, het is een zeer ongewone, maar fantastische musical. Een sterk verhaal met prachtige muziek; mooie melodieën afgewisseld met
rauwe nummers alsof stemmingswisselingen
van de personages muzikaal invoelbaar worden
gemaakt. In de voorstelling ga je dingen geloven die er niet zijn en vice versa. Je weet met andere woorden niet wie of wat je moet geloven.
Aan het einde kom je tot het juiste inzicht, als het
goed is. Wat dat inzicht is, verklappen we dus nog
niet.”
VERNIEUWEND
Next to Normal wordt ook vernieuwend genoemd.
Freek: “Dat is het ook. Het werd klein gebracht,
zeker voor New Yorkse begrippen. Er komt
heel veel zang in voor – pop en rock met name – maar er wordt bijvoorbeeld niet in gedanst. Daar leent het verhaal zich niet voor.”
Simone: “Het is wat dat betreft misschien meer
een toneelstuk met ongelooflijk goede songs.”
Freek: “Wat ik er zo goed aan vind, is dat het heel
herkenbaar is. Soms zijn in een musical karakters
enorm uitvergroot of dik aangezet, hier niet. Iedereen is heel menselijk gebleven, dat maakt dat
je heel erg meegaat met de karakters die je ziet
op het toneel. Je leeft zo mee dat je in plaats van
te kijken er als het ware in stapt. Een intense ervaring.”
Simone, jij speelt de moeder, Diana, in het gezin.

Wat is zij voor een vrouw?
Simone: “Het is een heel leuk, gewoon gezin.
Maar Diana worstelt met een probleem; ze heeft
een psychische stoornis. En er is een gebeurtenis uit hun aller leven die nog steeds zijn weerslag heeft op dat gezin. Ik heb de musical zelf
op Broadway in New York gezien. Meteen werd
duidelijk: ik wil geen kopie maken van die Amerikaanse versie, ik moet er mijn eigen draai aan
geven. Ter voorbereiding heb ik me ingelezen
en onderzoek gedaan naar het thema. Zo probeer ik tot de kern te komen van wat Diana beweegt. Waarom ze de keuzes maakt die ze maakt
en waarom ze voor dit leven heeft gekozen. Door
haar te begrijpen kan ik me straks helemaal geven. Ze moet namelijk wel een vrouw van vlees
en bloed worden.”

te om de rol op mijn eigen, unieke wijze in te vullen en toch de regie te behouden. Hij doet veel
research, komt met voorstellen en geeft ons net
die aanwijzingen die ons nog scherper maken.
Bovendien is hij iemand die heel goed kijkt naar
de kernboodschap van het verhaal: wat willen we
gaan vertellen, duidelijk maken en belangrijker:
hoe bereiken we dat? Dat is ook een enorme uitdaging voor mij en daar kan ik nog veel van leren.”
En de rest van de cast?
Simone: “Heerlijk dat Wim Van Den Driessche
meedoet, hij speelt mijn man. René van Kooten
als psychiater is een schot in de roos en dan nog
de twee jonge, talentvolle mensen... En voor het
eerst is Freek niet de jongste, hoe snel kan het
gaan?!”

ERVARING

Freek (lachend): “Ja, ik ben nu al de oude rot.”

Wat maakt jou geschikt voor deze rol?

En dat allemaal in een relatief kleine musical.

Simone: “Allereerst heb ik de leeftijd voor de rol.
Daarnaast beschik ik, denk ik, over de ervaring die
nodig is voor het spelen van dit complexe personage. Ik moet de meest uiteenlopende emoties
naar voren kunnen brengen en ik hoop dat alle
rollen die ik hiervoor gespeeld heb me genoeg
bagage geven om dit geloofwaardig te doen. Dat
vind ik er ook zo leuk aan, het is weer iets heel anders dan ik hiervoor heb gedaan.”

Simone: Ja, het is klein geproduceerd. Het decor is heel mooi en ingenieus, maar in principe
ook heel simpel. Het licht doet het werk. Daarom
werkt het zo goed, denk ik. Niks leidt af en daarom komt het verhaal zo binnen. Je bent als toeschouwer alleen maar met de mensen op het toneel bezig. Zo heb ik het althans ervaren. Ik hoop
dat we met onze eigen, Nederlandse versie hetzelfde effect kunnen bereiken.”

Freek, hoe is de zoon, Gabe?

Freek: “Ja, ik ook. Ik ging blanco kijken en was
stomverbaasd. Het is een compleet nieuwe ervaring. Iets dat je nog niet eerder gezien hebt in
het theater. Mensen zullen nog lang nadenken
en praten over de show, dat weet ik zeker. Het
doet echt iets met je en het verandert je kijk op
het leven. Tegelijkertijd is de muziek fantastisch,
aanstekelijk en met een heerlijke popsound. Wat
wil je nog meer?” Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
Schouwbaar in Amstelveen.

Freek: “Hij is de perfecte zoon, alles wat een
moeder zich wensen kan. Knap, slim, wilskrachtig, maar ook geheimzinnig. Hij heeft een enorme bewijsdrang en een onvoorwaardelijke liefde
voor zijn moeder. Alleen er ontbreekt iets essentieels aan hun relatie. Weet je wat ik zo leuk vind?
Dat ik weer mag werken met regisseur Paul Eenens. Hij geeft mij, ons allemaal eigenlijk, de ruim-
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Clubkampioenschappen Judoschool
Blaauw verlopen sportief en gezellig
Uithoorn – Op zaterdag 31 maart jl.
zijn bij Judoschool Blaauw de clubkampioenschappen gehouden. Voor

deze clubkampioenschappen hadden 150 van de 210 leden zich ingeschreven. De deelnemers, van 4 t/m

46 jaar, waren onderverdeeld op gewicht, geslacht en judo-ervaring in
poules. Ook voor degenen die net

Legmeervogels F3 komt net tekort
tegen Rijsenhoutse SCW F1
Uithoorn - Om de aansluiting in de
bovenste gelederen te behouden in
een ijzersterke competitie waarin
LMV F3 vooral tweede jaars F-teams
treft, zullen de vogels deze wedstrijd
het selectieteam van de Rijsenhoutse vereniging SCW F1 moeten verslaan. LMV F3 gaat vanaf de eerste

minuut fel de duels in en speelt vanuit een uitstekende organisatie.
Professioneel wordt de bal rond getikt en de vrije man gezocht. SCW
F1 is door dit doortastende spel al
snel duidelijk de kluts kwijt, zodat
Teun op assist van Derk al na 2 minuten de 1-0 kan aantekenen. Dat

KDO 1 gaat met goed gevoel
richting tweede paasdag
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor het eerste van KDO de
uitwedstrijd tegen Ankaraspor op
het programma. In Amsterdam wilde de ploeg van trainer Raymond
de Jong een einde maken aan de
negatieve reeks van de afgelopen
vier weken, waarin slechts één punt
werd behaald. Ankarspor stond voor
aanvang van de wedstrijd drie punten boven KDO op de vierde plaats.
Met het oog op Tweede Paasdag,
wanneer KDO de tweede periode
kan pakken, werden Joeri Stange
en Bart-Jan van der Jagt gespaard,
omdat beide ‘op scherp’ stonden. In
de warming-up viel bovendien Sven
Vlasman uit met een hamstringblessure. Dit alles resulteerde onder andere in basisplaatsen voor
Ferdi Rademakers, Jelle de Jong
en Rick Kruit. Na drie minuten spelen werd linksbuiten Rick Kruit onterecht afgevlagd voor buitenspel.
In de daaropvolgende aanval van
Ankaraspor ging verdediger Ferdi Rademakers onder de bal door,
maar tot grote opluchting van KDO
schoot de aanvaller van Ankaraspor

over. Ankaraspor is een fysiek sterke ploeg en hanteerde daarom ook
regelmatig de lange bal. Het opbouwen werd de Amsterdammers continu moeilijk gemaakt door het vroege druk zetten van KDO. In de 13e
minuut wist Patrick Schijff met een
mooie pass vanaf links spits Rick
Kruit te bereiken. Kruit, die vandaag na maandenlange blessureleed zijn rentree maakte in het eerste, liet zien dat hij het scoren nog
niet verleerd was en schoot de 0-1
tegen de touwen. Vijf minuten later
was Rick dichtbij zijn tweede treffer, maar uit de vrije trap van Ronnie
Oltshoorn ging de bal via Rick net
over. In één van de spaarzame tegenaanvallen wist Ankaraspor in de
21e minuut op gelijke hoogte te komen. Er werd teveel ruimte achterin weggegeven bij KDO waardoor
de sterke en balvaardige Amsterdamse spits de bal in het zestienmetergebied kon aannemen en wist
te scoren, 1-1. Vlak voor rust wist
linksbuiten Patrick Schijff de achterlijn te halen en de bal keihard hoog
voor het doel te mikken. De inlopen-

UTC Qui Vive begint seizoen
met tal van activiteiten
Uithoorn - Zondag 18 maart heeft
Qui Vive tennis haar nieuwe leden
van dit seizoen welkom geheten. Na
een ontvangst met koffie en thee
volgde een rondleiding en natuurlijk
een kennismaking met het bestuur
van de vereniging en een aantal
commissieleden. Ferry Dogger zorgde samen met Mats Wissink voor
een leuke kennismaking les voor
zowel de senioren als de junioren.

De talenten zijn gespot!! Op 1 April
is het seizoen officieel geopend voor
alle leden van UTC Qui Vive. In de
ochtend uren was het een drukte
van belang bij het Openingstoernooi
voor de junioren. In het totaal waren er meer dan 50 kinderen op de
uitnodiging af gekomen. Het weer
werkte niet helemaal mee, maar
als je lekker bezig bent heb je daar
natuurlijk helemaal geen erg in. Er

is nog eens een lekker begin van
de wedstrijd. LMV F3 blijft de aanvalsgolven voortzetten, opbouwend
via links van Keeper Caden naar Nicolai wordt Alex gevonden. De ene
aanval na de andere volgt en wordt
vaak in gang gezet door de sterke
bakens in de verdediging Robin en
Malky. Opbouwend via rechts komen Jesse en Derk in actie, ondersteund door Teun, die er vandaag
zin in heeft. Raoul bespeeld met zijn
frivole spel na de wissel met Alex de
linkerkant. Hoewel de eerste helft
wordt gedomineerd door LMV F3
worden de kansen niet in een grotere score omgezet zodat de ruststand 0-1 blijft.

aan de judosport zijn begonnen waren er aparte poules gemaakt.
‘s Ochtends waren de jongste meisjes en jongens aan de beurt. Gadegeslagen door ouders, oma’s, opa’s
en andere belangstellenden, die genoten van de wedstrijden, begonnen de jongste leden aan de wedstrijddag. Voor de meeste kinderen was het de eerste keer dat ze
aan een judowedstrijd meededen.
Er waren dan ook veel verrassende
uitslagen.
Aan het einde van de wedstrijddag
waren de oudere judoka’s aan de
beurt. Ook hier waren er zeer spannende poules. Indien er een judopartij onbeslist was moest de winnaar via de golden scoreregel bepaald worden. Bij een aantal poules moesten er beslissingwedstrijden gedraaid worden om te bepalen wie er zich uiteindelijk clubkampioen mocht noemen.
Na deze leuke en gezellige judodag
waarbij elke judoka een prijs in ontvangst mocht nemen mogen de volgende leden zich clubkampioen van
2012 noemen:
Annemijn Trommel, Berend Meijles, Bjorn Lemmens, Calvin Kikken,
Daan Tonjes, Daniel Kaatee, David
Siebeler, Denise Roelofsma, Django
van Liempd, Dylan Koeleman, Elysa
Kikken, Erik Meijles, Faris Abowatfa, Flip van Walraven, Gaetan Maas,
Ilyas Farah, Jeroen Trommel, Jesper
Fievez, Joel ten Barge, Justin Geerts,

een uitstekende redding, heeft de
bal zo goed als klem, maar door de
hoge snelheid van de bal glipt deze alsnog uit zijn handen en stuitert voor, op of achter de lijn. Caden
pakt de bal snel weer op, maar de
scheidsrechter beslist dat het toch
een doelpunt is. Bij LMV ongeloof,
bij SCW blijdschap. Er gaat een verzoek naar de UEFA ook hier doel
camera’s op te hangen. De stand
werd in ieder geval 1-1.

Direct
In het begin van de tweede helft
zet SCW F1 direct druk. Dan blijkt
dat deze tweede jaars ook zeer aardig kunnen voetballen en fysiek net
een jaartje verder zijn dan onze 1e
jaars. Sommige van onze spelers
hebben hier meer moeite mee dan
andere, maar het opportunistische
spel van SCW F1 wordt beloond met
een rommelige tegengoal. Hoewel
LMV F3 uitstekend verdedigt, weet
een SCW speler een loeihard schot
op Caden af te vuren. Deze verricht

Van de wijs
Legmeervogels zet aan, maar heeft
zich toch wat van de wijs laten
brengen door dit curieuze tegendoelpunt. Ook kan vanaf rechts
SCW F1 doorbreken en wordt er een
flitsende aanval uitgevoerd waaruit
het tweede tegen doelpunt wordt
gescoord: 2-1 achter. LMV F3 doet
alles wat mogelijk is, vecht weer als
leeuwen, blijven goed in de organisatie en voetballend de oplossingen zoeken, maar de keeper, paal
en soms wat slordigheid door insluipende vermoeidheid voorkomen dat de gelijkmaker gevonden
wordt. Een verliespartij ondanks het
veldoverwicht is het resultaat.
Legmeervogels F3 had meer verdiend liet ook de coach van de tegenpartij zich ontvallen, die zijn bewondering uitte over het getoonde spel van LMV’s eerstejaars. Dan
volgende week maar de punten halen tegen de F-selectie van koploper Pancratius.

de Rick Kruit aarzelde geen moment
en kopte op prima wijze de bal bekwaam in de kruising, 1-2. Met deze voorsprong gingen de Kwakelaars de rust in. In de tweede helft
probeerde KDO zoveel mogelijk de
opbouw te zoeken en te voetballen.
Ankaraspor kon geen vuist meer
maken tegen de Kwakelaars en uiteindelijk in de 80e minuut kwam
KDO dan ook verdiend op 1-3. Via
invaller Sjors Kas en Doron Borger
kwam de bal voor de voeten van de
vrijstaande Jochem Kok. Kok omspeelde de keeper en schoot de bevrijdende treffer binnen voor KDO.
Vlak na de 1-3 kreeg een invaller bij
de Amsterdammers direct rood nadat hij geheel onnodig een gefrustreerde slaande beweging maakte
richting KDO-er Ferdi Rademakers.
Door de overwinning op Ankaraspor
zijn de Kwakelaars de Amsterdammers op doelsaldo voorbijgegaan op
de ranglijst en staan nu op de vierde plaats. Om nacompetitie dit seizoen te bereiken, dient KDO in de
inhaalwedstrijd op Tweede Paasdag
het Amsterdamse P en T te verslaan.
Zowel KDO als Diemen hebben in
de tweede periode zestien punten
weten te behalen. Diemen speelt op
Paasmaandag thuis de topper tegen
Geinburgia. Het doelsaldo van KDO
is +12, van Diemen +9. Kortom, on-

der normale omstandigheden is een
overwinning op P en T voldoende
om het seizoen met een aantal weken te verlengen. Echter moeten de
Kwakelaars wel met beide benen
op de grond blijven staan, want in
de uitwedstrijd eerder dit seizoen
eindigde de wedstrijd tussen beide ploegen in een 1-1 gelijkspel.
De wedstrijd begint om 14:00 uur,
uw steun wordt deze middag meer
dan op prijs gesteld! Schreeuw KDO
3 Aanstaande woensdag, 4 april,
speelt het derde heren zaalvoetbalteam van KDO haar laatste competitiewedstrijd van het seizoen én wat
voor één. Na een prima en constant
seizoen met 52 punten uit 21 wedstrijden, kunnen de Kwakelaars in
Uithoorn kampioen worden tegen
het zevende team van Legmeervogels. Met één verliespunt minder dan naaste concurrent Golden
Star heeft het derde aan een overwinning genoeg om de kampioensschaal omhoog te hijsen.
De kampioenswedstrijd begint om
20:10 uur in sporthal De Scheg,
zorg dat u erbij bent! De volgende spelers maken deel uit van het
derde: Remie van Oostwaard, Dennis en Rainier Onderwater, Vincent
en Maurice Bartels, Paul Hogerwerf,
Rick Kruit, Erwin Jansen en Dave
Kouwenhoven.

werden leuke dubbels gespeeld en
op de minibaantjes was het dringen
geblazen omdat de allerjongste lekker bezig waren en niet van ophouden wisten. Voor diegene die even
moesten wachten op een vrije baan
was er natuurlijk limonade, lekkere
koekjes en paaseitjes in overvloed.
De muziek hielp mee aan een lekker sfeertje. In de middag was er vrij
baan voor de senioren. Ook zij waren met velen, waardoor het voor de
wachtende op een baan ook gezellig druk bleef op het terras. Onder
het genot van een door het bestuur
aangeboden hapje werden de eerste tennisafspraken voor het nieu-

we seizoen gemaakt.
De Open Tennis Dagen werden op
hetzelfde tijdstip georganiseerd,
waardoor de belangstellenden direct een goede indruk konden krijgen van de gezelligheid die bij UTC
Qui Vive gewoon is. Er was een
rondleiding, veel informatie en natuurlijk gelegenheid om kennis te
maken met de leden en met de trainersstaf. De vereniging heeft een
mooi aantal nieuwe leden mogen
verwelkomen.
Aanstonds begint de districtscompetitie met aansluitend de clubkampioenschappen, kortom: genoeg
activiteit en gezelligheid.

Lars Bekkers, Levi van Liempd, Lina
Kruijswijk, Lisa de Vries, Lisa Zurcher, Lotte Rijnvis, Luuk Haarman,
Luuk Rinkel, Martijn ten Veldhuis,
Morvan Spaargaren, Nico Broer-

sen, Quinty Kwak, Rami el Fattahi,
Romano Vermeulen, Rosa van den
Assem, Rutger Hofman, Seth Lulseqed, Simon Klappe, Stan van den
Berg, Thias Kodde, Thijs Kees.

AKU Uithoorn lopers
genieten van het weer
Regio - Afgelopen zondag was het
al weer de 7e loop in het Zorg en
Zekerheidscircuit van dit jaar. Totaal
1045 lopers waagden zich over het
leuke en wisselende parcours van
deze loop.. Na de start ging het direct rechtsaf en tegen de wind in.
Na een kilometer of 2 richting het
water kwam de wind in de rug. De
temperatuur was prima, windje ongeveer kracht 3 gemiddeld en vooral
in de rug. Richting het Braassemermeer liepen alle lopers in een prima tempo. De bijna 300 lopers van
de 5 kilometer mochten voor het
grote meer alweer rechtsaf. Sjoerd Heemskerk, Theo van Rossum
en Lotte Kraus snelden naar een tijd
ruim onder de 20 minuten. John Celie en Mario Willemse hadden een
wedstrijd in een wedstrijd. Uiteindelijk was John iets sneller, maar Mario blijft met zijn 10e plaats overall
net boven John staan. Ook bij de
grote groep lopers op 10 kilometer
was het in het klassement te merken, dat men nu gaat rekenen met
het aantal deelnames. Om in het
klassement mee te doen moet je
minimaal 5 van de 8 lopen meegedaan hebben en een aantal AKU lopers viel dus uit het klassement. Karin Versteeg deed het goed met haar
4e plaats, waardoor zij zich prima
handhaaft in het klassement. Baukje Verbruggen zag veel dames uit
het klassement wegvallen en steeg
naar de 8e plaats. Ondanks de wellicht wat tegenvallende tijd van net
boven de 47 minuten. Bij de heren
voldeden Jos Snel (als haas voor
één van de dames) en Jan Driessen
prima aan de verwachtingen. Hans
Mooij liep voor het eerst dit jaar onder de 50 minuten en kwam bijna
juichend over de finish. Kennelijk
zit er voor Hans nog meer in. Trainer
Jaap Bouwmeester en Irma van Bal-

ken zijn na een ruime tropische vakantie op de weg terug en zullen de
prestatie van deze wedstrijd zien als
stimulans voor de wedstrijd over 3
weken. Joke Haak liep op haar gemak naar een uitstekende plaats in
haar categorie en doet goed mee
in het klassement. Bij de bijna 250
deelnemers op de halve marathon
viel vooral de prestatie van Jolanda
ten Brinke op. Nog een beetje zenuwachtig bij het inlopen had zij het
vooral over de goede verwachting
voor John van Dijk. Maar tijdens de
loop hield Jolanda vooral haar concurrentie goed in de gaten en sloeg
met een 1e plaats bij de dames genadeloos toe. John werd overigens
netjes 4e en houdt zicht op het podium met zijn 3e plaats overall. In
het kielzog van John leverde Bram
van Schagen weer een prima prestatie. Zijn trouwste supporters zagen Bram in 1 uur 24 en een beetje over de finish snellen. Ongelofelijk snel. Aku loper Theo Rekelhof
liep in zijn categorie een uitstekende tijd met 1 uur 33 en finishte zo
fris als een hoentje nog net voor een
zichtbaar vermoeide Harry Schoordijk. Achter Harry probeerde Huub
Jansen wederom om Richard Mayenburg naar een persoonlijk record
te loodsen, maar Richard lukte het
niet om de laatste kilometers te versnellen. Vlak achter Richard finishte Leo Spooren en een superfitte
Atie van Oostveen. Atie liep voor het
eerst in jaren weer een halve marathon en wist niet in te schatten wat
voor tijd ze kon lopen. Haar 1 uur en
48 minuten verraste echter iedereen
en niet in het minst Atie zelf. Atie
staat 2e in het klassement en met
haar vorm is de eerste plaats zeker
niet uitgesloten. Over 3 weken volgt
de afsluiting van het Zorg en Zekerheids Circuit.

Sven Helwes nieuwe trainer/
coach Qui Vive dames 1
Uithoorn - Met ingang van het hockeyseizoen 2012/2013 is Sven Helwes de nieuwe trainer/coach van
Qui Vive dames 1 als opvolger van
Rolf Sanders. Sven Helwes speelde vanaf september 2002 bijna onafgebroken in heren 1 en nam eind
vorig seizoen afscheid na een zeer
verdienstelijke spelerscarrière. Hij
werkte bij Hurley als assistent Trainer heren 1 gedurende één seizoen en was vier seizoenen trainer/coach van jongens A1 waar-

mee hij landskampioen werd. Het
lukte het hoofdbestuur Sven Helwes
dit seizoen te contracteren als trainer/coach voor heren 2. Bovendien
speelt hij zelf ook mee in dit succesvolle elftal dat nog volop in de race
is voor het kampioenschap in de reserve 1e klasse.
Het hoofdbestuur en de speelsters van dames 1 zijn erg blij met
de komst van Sven Helwes en hebben veel vertrouwen in de samenwerking.

Op onze ‘Videomark
Ben je hierin
geïn
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40 JAAR

VIDEOCLUB

Dat we in deze moderne tijd nog als videoclub
bestaan is eigenlijk een hele prestatie. Overal
zie je dat alle soorten verenigingen het moeilijk hebben. Moeilijk met het vinden van leden
en mensen die de kar willen trekken. En nog
moeilijker om centjes te vinden om alles mogelijk te maken.
Subsidies, wat is dat? Gelukkig dat onze gemeente ons wel een warm hart toedraagt. En dan zijn
er nog de Rabobank, Prins Bernhard fonds, Schipholfonds, VSB fonds en onze donateurs. Daarnaast
hebben we ook onze externe projecten waar we
een centje mee verdienen. Maar met geld alleen
ben je er niet. Het gaat ook over visie. Hoe ga je
om met een veranderende maatschappij en hoe
speel je daarop in? Vooruitkijken en je aanpassen!
Bij een jubileum mag je ook terugkijken. 40 jaar geleden was het filmleven nog eenvoudig. Je stopte
een super 8, of 16mm spoel in de camera en ging
filmen. Appeltje, eitje. Dat moet je natuurlijk niet
tegen de oprichters van onze club zeggen. Want
als alles zo makkelijk was, zou er geen behoefte
zijn geweest om een filmclub op te richten. Het
materiaal was erg duur en moest dagen wachten
tot je het terug kreeg. Dat vroeg wel, om precies
van te voren bepalen wat je op wilde nemen. Je
kon je niet veel takes veroorloven. En dat appeltje
kwam later pas. Knippen en plakken ging nog in
het echt, met de schaar en lijm. De tijdlijn was een
waslijn met afgeknipte stukjes film. Je liet het zien

met een projector. Die met een beetje pech een
gat brandde in de mooiste shots. Toen kwam de
videocamera. Een cultuurschok. Nu kon je ongelimiteerd opnemen wat je wilde. Gelijk terugkijken
wat je opgenomen had. In de montage regelde
je het wel. Een hele nieuwe manier van werken.
De waslijn werd vervangen door een videomixer.
Wel nog analoog in VHS en SVHS voor de mensen met kwaliteit in het vaandel. Voor sommige
filmers van het eerste uur was deze manier van
werken een reden om af te haken. Maar je kreeg
er ook iets voor terug. Meters tape met stoeptegels. Het bleef niet bij deze ene verandering. Alles kwam in een stroomversnelling met de komst
van de PC/Mac. Via Hi8 analoog en later digitaal
op tapes in SD 4:3 (FireWire) nemen we nu op met
HDV tapes en op kaartjes in AVCHD 16:9 full HD.
En hebben we te maken met veel filmformaten
en codex waar je bijna niet uit komt. Om gek van
te worden. Daarmee zijn we in 2012 beland. Door
alle technische ontwikkelingen zie je ook dat er
bij de club(s) veel aandacht voor techniek is. Dat
is ook logisch met zoveel techniek die er tegenwoordig beschikbaar is. Wat jammer is, dat er het
filmische daardoor op de achtergrond dreigt te
raken. Waar gaat je film over? Hoe breng ik het in
beeld? Welke emotie wil ik oproepen? Zeg maar
het artistieke deel van het filmen. De techniek kan
wel met sprongen vooruit zijn gegaan, maar als je
geen goed verhaal hebt? Dan zie je een matige
film in full HD. Wel scherp natuurlijk. Elke veran-

dering biedt ook nieuwe mogelijkheden. Door
internet kun je makkelijk acteurs vinden, of een
antwoord zoeken op een vraag. En door de nieuwe technieken kun je nu wel die shots maken om
de juiste sfeer neer te zetten die je bedacht hebt.
Wat ik zo goed vindt bij onze club is, dat we openstaan staan voor veranderingen. Sterker nog, dat
we daarop in weten te spelen. Daardoor weten
we in amateur videoland vaak een trend te zetten.
Denk daarbij aan onze WEB site en het initiatief
van videomailers. Een plek waar videograven elkaar kunnen ontmoeten. Die was er eerder dan de
socialmedia. Ons festival “De Ronde Venen Open”
waar we als eerste in 16:9 en HD projecteerde. En
onze speelfilmprojecten met mensen die geen lid
zijn van onze club. Gevonden via internet. Dat kan
alleen met leden die hun grenzen willen opzoeken en verleggen. Van vakantiefilm, familiefilm,
tot clubfilms of “semi” professionele films maken.
We hebben alles in huis en de wil, om elkaar naar
een hoger plan te brengen. Als we de kennis zelf
niet in huis hebben, bieden we cursussen, workshops en presentaties op clubavonden aan met
externe deskundige.
In deze tijd kijk je vaak over de rand van je club
heen. Hoe gaat het verder? De technische ontwikkelingen zullen vast door blijven gaan. Wat je in
je film stopt blijft mensenwerk. Er over praten en
een film maken doe je samen. Dat doe je in het
echt, net als 40 jaar geleden.

40 jaar geboeid door film!
Videoclub De Ronde Venen is 40 jaar geleden begonnen als vereniging van smalfilmenthousiasten.
Anno 2012 is de techniek zo ver gevorderd dat met
digitale camera’s en geavanceerde computertechniek semi-professionele resultaten bereikt worden.
Zelfs met de smartphone kan tegenwoordig in
HD worden gefilmd, kijk maar op internet sites als
Youtube en Vimeo.
Maar... hoe mooi de techniek ook is en wat je
met technische hulpmiddelen ook kunt bereiken,
het maken van een goede en boeiende film hangt
af van degene die de camera vasthoudt en de
creativiteit van de maker.

Zondag 15 april a.s. organiseren wij de ‘VideoMarktdag’
De Boei in Vinkeveen is dan ingericht als markt en studio
Geopend van 10.00-16.00 uur. Toegang is gratis.
Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen. Tel: 0297-261734
Wat we bieden, in een doorlopend interactief programma:
* Cameraregie
* Monteren
* Animatie
* Stop motion
* Videoconversie
* Scene maken
* Auditietraining
* Videodoctor
* Demonstratie
* Open podium
* Cinema

Hoe breng ik emotie over? Hoe houd ik de kijker geboeid? (Doen, zelf filmen).
Keuzes maken; volgorde, wat gebruik ik en wat niet. (Kill your darlings).
Hoe maak je zelf een 3D animatie met ‘open software’ (zelf doen).
We maken ter plekke een film d.m.v. aaneengesloten gemaakte foto’s.
Hoe maak ik van mijn oude smalfilms een DVD?
Spelen van een korte scène o.l.v. een regisseur. (zelf acteren)
Screentest met tips voor een auditie.
Beantwoorden van technische vragen op het gebied van apparatuur en software.
Diverse montagepakketten o.a. van Magix, Apple en Adobe.
Breng je eigen film mee voor feed-back. (aanmelden via de website)
Vertoning films van onze leden met adviezen en tips.

Op onze ‘Videomarkt’ zijn diverse vakbladen beschikbaar over Film/Video.
Ben je hierin geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar peterb@stiaanse.nl
(We reserveren er dan een voor je, zolang de voorraad strekt)
Videoclub De Ronde Venen is een vereniging met ongeveer 60 leden.
We hebben in 40 jaar een enorme know how opgebouwd en we waren de
eerste vereniging in Nederland met een eigen, landelijk filmfestival
(zie website).
Wij maken vakantiefilms, documentaires en speelfilms.
Donderdagavond om de 14 dagen is er een clubavond In Cultureel Centrum
De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur.

Informatie:
Frits van den Broek - 0297 - 26 15 99 - fritsvdbroek@planet.nl
www.videoclub-derondevenen.nl

Video
We h
eerste
(zie w
Wij m
Dond
De Bo

Infor
Frits
www

pagina 36

Nieuwe Meerbode - 4 april 2012

Eerste prijs schoolvoetbal
meisjes groep 8 De Kajuit
Uithoorn - oensdagmiddag hebben
de meiden van groep 8 van de Kajuit
overtuigend alle vier de wedstrijden
van schoolvoetbal gewonnen.
Daarmee hebben zij de finale bereikt die op vrijdagavond 13 april a.s.

Een gemis bij bridgeclub ABC

worden gespeeld op de velden van
Legmeervogels.
De toppers in dit team zijn: Tamara van Wees, Anouk Delsen, Lindy
Ruis, Ruby Berlips, Joyce Holt, Lois
Beekman, Bente Broekman, Kim van
der Tol en Felice Albers.

Boys van Legmeervogels
F13 doen het goed

Voor één keer de helden
van De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen zondag
hebben de G-voetballers van KDO
JG1 op uitnodiging van Aegon en
Fonds Gehandicaptensport op het
sportcomplex van Ajax “de Toekomst” een clinic gevolgd die onder
leiding stond van Bryan Roy en Heini Otto. Uit 65 clubs was KDO JG1
geselecteerd om de clinic te volgen. Nadat de jongens in de speciale shirts voor het volgen van de
clinic waren gekleed, konden ze het
kunstgras gaan betreden. Op het
programma stonden een aantal behendigheids oefeningen met de bal,
2 partijvormen en penalty schieten. Of het nu aan keeper Beau
lag, hij hield bijna alle penalty’s tegen, weten we niet maar uiteindelijk
is KDO JG1 gekozen om in de Arena, in de rust van AJAX – Heracles,
voor 51.426 toeschouwers de penalty shoot-out te nemen tegen de reservekeeper van AJAX.
Daar stonden ze dan op het heilige gras van de Arena. Allemaal keurig naast elkaar. De camera bracht
de strakke koppies mooi in beeld
op het grote scherm in het stadi-

on. Hun naam werd genoemd en
als een echte prof werd er gezwaaid
naar het publiek. De ouders op de
tribune hadden meer last van de zenuwen dan de spelers zelf. Traantjes werden zelfs weggepinkt. De
jongens hadden geen zenuwen, dat
kon je zien aan de manier hoe de
shoot-outs werden verzilverd door
dit sterrenteam.
Precies 2 jaar na de start van Gvoetbal bij KDO is dit het hoogtepunt voor trainers, begeleiders en
sponsoren Comhan Holland b.v,
Geostick b.v. en de Rabobank Uithoorn. Deze mensen laten zien dat
een team met een mengeling van
handicaps, de één lichamelijk, de
ander verstandelijk of een combi
daarvan goed met elkaar kunnen
samenwerken. Elkaar door dik en
dun steunen, elkaar motiveren en
elkaar waarderen op de manier zoals ze zijn.
Het resultaat telt. Lewis, Luca, Timo,
Omar, Mark, Stijn, Joël, Beau, Daniel, Pascal en Dylan hebben een fantastische dag meegemaakt die ze

Uithoorn - De jongens van de F13
waren zeer gemotiveerd en in een
super stemming toen zij aan traden op veld 3. Bij de aftrap van de
eerste helft werd er duidelijk dat
de F14 niet zomaar over zich heen
liet lopen en kwam gevaarlijk voor
het doel van de F13 terecht met een
eerste kans. Dit was een Wake up
call voor de mannen van de F13 om
organisatorische maatregelen te
treffen. De mannen namen hun positie in en gingen er vol tegenaan.
Na 10 minuten viel de eerste 1-0 gemaakt door Nils. De mannen voelde
dat de kop er af was en roken dat er
meer inzat. Na 13 minuten was Pieter aan de beurt die via een mooie
pass de bal hard tegen het net aanschoot 2-0. Het spel werd sneller en
technischer en na een mooie aangegeven corner gaf Daan een poeier in het doel 3-0. De F14 besloot
om beter te verdedigen maar helaas
schoot weer Daan uit een onmogelijke hoek 4-0. Er werd harder gespeeld wat uitmonden in een zware overtreding op Dillon in het strafschopgebied. De scheidsrechter
strafte dit hard af door de bal op de
stip te leggen.
Penalty
Er werd door de F14 druk gediscussieerd wie de penalty mocht nemen maar Niels was de gelukkige.
Het was muis stil in en om het doel
toen Nils zijn positie achter de bal
innam. Iedereen hield zijn adem in
en toen kwam de harde schop tegen
het leer. De keeper had geen kans
en het net vibreerde nog na 5-0. De
aftrap werd snel genomen en Erik
maakte op een mooie manier de bal
afhandig en koos de rechter zijkant
om pingelend naar het doel te komen. Daan was goed meegelopen
en Erik gaf met een mooie precieze uitgedachte pass Daan de bal
voor op zijn schoen. Daan wachtte geen moment en schoot met een
keiharde schop de bal snoeihard in
de kruising 6-0. De aftrap werd wederom snel genomen en de jongens
van de F13 waren door het snelle
spel zichtbaar toe aan de rust. Het
verslapte een beetje achterin en de
F14 maakte hier gebruik van door
gelijk naar het doel van de F13 te
gaan. Een speler van de F14 werd
hard neergehaald in het strafschop
gebied wat tot gevolg had een penalty. Alle gezichten van de F13 werden bleek de mannen durfde niet te
kijken en de spanning was om te
snijden. De speler van de F14 legde
aan en je zag het zweetpareltje van

de keeper Tim van zijn hoofd aflopen. Tim keek met een blik als Hans
van Breukelen in zijn goede tijd. Met
een mooi gericht schot lifte de bal
op en ging met grote snelheid op
het doel af. Tim bedacht zich geen
moment en maakte een snoekduik
naar de bal. De tijd leek even stil te
staan maar Tim had de bal gehouden!! Ongelofelijk het hele F13 team
maakte een dansje van geluk. De
F14 maakte hier dankbaar gebruik
van en speelde gelijk door. Via een
speler van de F14 ging de bal over
de lijn. Helaas zag de scheidrechter
het niet goed en gaf een corner. De
F14 nam deze corner op een fantastische mooie manier wat resulteerde in een mooi doelpunt 6-1. Snel
doorspelend kwam Daan aan de bal
en maakte met een geweldige actie
over de rechterflank 7-1. Gelukkig
was het rust de mannen rende naar
de Limonade die op hun te wachtte stond.
De 2e helft
De aftrap werd genomen door de
F13 en Rafael en Sofian baande zich
een weg door de verdediging. Ze
werden daar mooi tegengehouden
en de bal kwam weer terug op de
helft van onze jongens. Dillon was
teruggelopen en had de bal aan zijn
voet. Hij koos de linker flank om
door te breken. De middellijn was
gepasseerd en hierna een mooie
pass op Eric die schoot op het doel
helaas op de Paal de bal kaatste terug Rafael schoot ook en de keeper
liet de bal glippen achter de lijn. Piet
nam de corner als van ouds en mikte hem precies op de slof van Dillon die hem met een knal tegen het
net aan schoot 8-1. Na 15 minuten
2e helft kwam Tim uit het niets en
knalde de bal erin 9-1. Daan kwam
2 minuten later wederom van achter
en liet het schot aan Eric over 10-1.
De jongens roken dat er meer in zat
en in het paniekvoetbal wat er voor
het doel gebeuren hield Dillon zijn
hoofd koel en peerde de 11de erin 11-1. De jongens van de F14 lieten hun hoofd hangen en door heel
mooi samenspel van de F13 kon
de het 12,13 en 14de doelpunt gemaakt worden. Er kwam nog een
mooie actie van Daan die werd aangeschoten door Pieter. Daan kwam
zag en overwon 15-1.
De scheidsrechter vond het mooi
geweest en floot de wedstrijd af
Penalty’s werden genomen en de
mannen van F13 en F14 gingen na
het handen schudden uit elkaar.

Bridgeclub Hartenvrouw

Judoka’s van Judo Ryu
Kensui presteren goed
Uithoorn - Zondag 1 april (geen
grap) werd de dojo bij Sport & Health Club Amstelhof verlaten, want
Judo Ryu Kensui was te gast bij Sotai Renshyu te Leimuiden voor deelname aan het laatste van een viertal sportieve toernooien. Judoka’s
uit een grote regio deden hieraan
mee. (Voor het complete verslag,
uitslagen, foto’s en informatie over
onze judoschool met speciale G-Judo groep, kunt u een kijkje nemen
op: www.judoryukensui.nl). Bij dit
leuke toernooi judoot iedere judoka
in poules (ingedeeld op leeftijd en
gewicht) tegen elkaar en de judoka
met de meeste gewonnen wedstrijden is de poulewinnaar. De 44 deelnemers van Judo Ryu Kensui streden voor elk punt, aangemoedigd
door de in groten getale aanwezi-

ge ouders, grootouders en andere
belangstellenden en gecoacht door
Judoleraar Ruud. Wat hebben we allen genoten van de sportieve strijd
die de judoka’s van onze club geleverd hebben. Veel sportiviteit, strijd
en gedrevenheid kenmerkt de judoka’s van onze club. De ene deelnemer was zichtbaar gespannen terwijl de ander geen last van de spanning had, maar mooi om te zien was
dat elke judoka kwam om te winnen. Na een lange dag konden alle deelnemers moegestreden maar
met een zeer mooie en dik verdiende bokaal trots huiswaarts keren.
Judoleraar Ruud van Zwieten was
wederom enorm trots en blijft zeer
te spreken over de sportieve manier
van judoën, instelling, vooruitgang
en inzet van zijn pupillen.

Uithoorn – De vierde zitting van
de vierde parencompetitie werd
op dinsdag 27 maart door de Hartenvrouwen in de Scheg gespeeld;
met in beide lijnen slechts 13 paren
(vanwege het mooie weer?) dus de
combitafel werd weer eens ingezet.
A lijn: De monsterscore was voor
Geke Ludwig & Margo Zuidema namelijk 68,75%!!, op de tweede plaats
Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck
die 62,50% scoorden, de derde positie was voor Renske Visser & Francis Terra met 57,92%, op de voet gevolgd door Trudy van den Assem &
Refina van Meijgaarden met 57,50%,
en op de vijfde plaats het combipaar
Kokkie van den Kerkhoven & Vera
van Wessem zij haalden 56,67%. B
lijn: Op de eerste plaats Ank Reems
& José Möller met 62,50%, de tweede plaats was voor Trudy Fernhout &
Ciska Goudsmit met 58,75%, An van
Schaick & Lea Wit tekenden voor de
derde plek met 56,25%, een gedeelde vierde plaats was voor het combipaar Ria Bulters & Jany van der Ent
en Wil Blansert & Ria van Geelkerken, biede paren scoorden 51,67%,
en het combipaar Sandra Raadschelders & Floor Janssen behaalden 50,83%. De competitiestand: A
lijn: Heel stevig op de eerste positie
staan Geke Ludwig & Margo Zuidema met een gemiddelde van 60,96;
2: Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck
met 54,17; 3: Trudy van den Assem &

Refina van Meijgaarden met 53,66;
4: Renske Visser & Francis Terra met
52,86; 5: Reina Slijkoord & Rita Vromen met 52,49; 6: Nel Bakker & An
an der Poel met 52,29; 7: Tini Geling & Paula Kniep met 52,14. B lijn:
Naar de eerste plaats gestegen Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit met
het gemiddelde van 55,00 de dames zijn in vorm! 2: An van Schaick
& Lea Wit met slechts een minimaal
verschil namelijk 54,95%; 3: Ank
Reems & José Möller met 53,87;
4: Eugenie Rasquin & Riet Willemse met 52,59; 5: Wil Blansert & Ria
van Geelkerken met 51,50; 6: wordt
gedeeld door de paren Ploon Roelofsma & Marja Slinger en Tilly van
Dijk & Jany van der Ent; beide behaalden 51,04. Dinsdag 3 april zal
de paasdrive topintegraal gespeeld
worden met na afloop nog gezellig
samen zijn met een hapje en drankje. Voor inlichtingen betreffende
Hartenvrouw kunt u contact opnemen met het secretariaat: Mieneke
Jongsma tel: 0297-565756 of wjongsma1@hotmail.com.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Uithoorn - Afgelopen donderdag
werd de 6e competitieronde gespeeld in het clubhuis ’t Buurtnest
te Uithoorn. Vorige week waren er
nog zestien afzeggingen door ziekte, vakantie en of andere oorzaken.
Deze week werd er bijna met een
complete bezetting gespeeld.
In de A lijn is het echtpaar Van
der Schot deze competitie goed
op dreef. Zij stonden al boven aan,
maar verstevigde deze plaats door
ook nu weer als eerste te eindigen en wel met een percentage
van 60,66 %. Greet de Jong en Roel
Knaap werden keurig tweede met
60,35 %. Goede derde werden hier
Ria Wezenberg en Hanny Hamacher
met 58,16%. Voor dit paar een goede opsteker, daar zij in de competitiestand een goede klassering wel
nodig hadden In de onderste regionen werd wel erg laag gescoord.
Uw verslaggever durft het percentage niet eens te noemen. Een schrale troost: slechter kan het haast niet
dus maar weer omhoog kijken de
volgende competitieronden.

In de B lijn zet het echtpaar Coby
en Joop Buskermolen hun opmars
voort. Ook zij stonden reeds boven
aan en ook zij verstevigden hun positie in de competitiestand door de
eerste plaats weer voor zich op te
eisen met een percentage van 59,72
%. Tweede werden hier Riet Bezuyen en Wim Egberts net 57,99 % en
derde waren Ank v.d. Dijk en Lotte
Minderhout met 57,29%. Wat opvalt
is dat de paren die de diverse lijnen
aanvoeren wonen aan de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan.
U weet wel die lanen in het oude dorp waar zoveel om te doen is.
Moeten zij zich bij de bridgeclub af
reageren?
In de kop van dit artikel staat “Een
gemis bij bridgeclub ABC”. Misschien worden zij niet echt gemist,
maar de vaste verslaggever van de
bridgeclub is samen met zijn lieftallige echtgenote voor zo’n tien weken afgereisd naar Spanje dus mag
ik deze week het verslag maken.
Volgende week is de Paasdrive.

Eén, één, twee bij Bridgevereniging de Legmeer
Uithoorn - Nee niet het alarmnummer maar 2 maal 1 en 1 keer 2 op
rij in de B-lijn door het succespaar
Heleen & Mees van der Roest. Er
naar gevraagd: “We zitten in een
flo” en dan lukt vrijwel alles, maar
voegde Mees er eerlijk aan toe “het
kan zomaar omslaan en dan zijn we
weer terug op Aarde!” Slechts Cobie
Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen staken de van der Roesten in
deze zitting met 63,54% om 58,68%
de loef af. Gedeeld tweede werden
Floor Janssen & Tonny de Jonge met
eveneens 58,68% en dat kwam zeer
goed van pas na het echec van een
week daarvoor. De vierde plaats was
voor Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer met 56,60% waarmee ze hun
constante vorm bevestigden. Ook
Lidy Krug & Ada van Maarseveen
krabbelden na twee mindere zittingen weer op als vijfde met 53,47%.
In de C- lijn een open doekje voor
Ans de Koning & Wim Roling, die na
wat start problemen nu het zweitje goed te pakken hebben. Vorige week twee en nu een prima eerste plek met 63,54%. Froukje Kraaij
& Rini Tromp zitten ook in de lift
als tweede met 60,76%, waarmee
ze Marianne & Huub kamp, die op
60,42% uitkwamen, net voor bleven.
Vierde
Atie de Jong & Evert Wevers aten

ook lekker mee als vierde met
60,07% en waren dus het vierde
paar met een zestigerscore in deze lijn, de B- lijn zij gewaarschuwd!
Maria Baas raakt duidelijk beter
ingespeeld op Co de Weerdt gezien de opmars naar de vijfde score
met 57,64%. De A- lijn verwelkomde Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister weer eens op één met een
top van 65,97%. Jan Egbers & Ben
Remmers blijven het constant uitstekend doen op twee met 60,07%.
De nummers drie, Wim Slijkoord &
Francis Terra, zijn iets minder waardevast maar presteerden nu uitstekend met 55,56%. Jan Schavemaker
& Lijnie Timmer haalden als vierde
met 53,82% even behoorlijk uit, nu
maar hopen dat het beklijft.
De vijfde plaats werd gedeeld door
de paren Joop van Delft & Dick Licht
en Gerda van Liemt & Els van Wijk
met een percentage van 52,78%.
De volgende zitting staat in het teken van Pasen met de daarbij behorende versnaperingen. Dus wilt u
mee genieten, grijp uw kans. Bridgevereniging De Legmeer speelt elke woensdagavond in de barzaal
van sporthal De Scheg aanvang
19.45 uur. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon 0297
567458.

1 april ontbijt voor C-meisjes
van Handbal Legmeervogels
Uithoorn - De eerste thuiswedstrijden op sportpark Randhoorn zijn
zondag 1 april 2012 voor de handbal
C-jeugd gezellig van start gegaan.
Alle teams (C1, C2 en C3) waren
zondagochtend door de club en hun
coaches uitgenodigd voor een ontbijtje. Om 8.15 uur werden de meisjes in de kantine verwacht. Vanwege dit vroege tijdstip dachten sommigen in eerste instantie dat het een
1-april grap was, maar waren voor
de zekerheid toch maar gekomen.
Al gauw bleek dat het geen grap
was, want ze konden direct aan tafel. Ongeveer 30 meiden smulden
van de broodjes, croissantjes, beschuitjes en crackers met daarop
heerlijk beleg zoals kaas en ham,
maar ook de pindakaas, jam en chocopasta ontbraken niet. Dit alles gezamenlijk met de (choco)melk, thee,

en jus d’orange. Na het ontbijt begonnen de competitiewedstrijden.
De wedstrijden werden met wisselende resultaten afgesloten. Het C3team begon met een nederlaag tegen Havas C3 uit Almere. Daarna
was de C1 aan de beurt, ook zij konden niet winnen van Havas C1. Als
laatste speelden de meisjes van de
C2, en zij wonnen van Zeeburg met
7- 1.
Ook zin om lekker met leeftijdsgenoten te handballen in een gezellige, gemoedelijke en ontspannen
sfeer. Kom dan eens een keer met
ons mee trainen, neem dan even
contact op met jeugdhandbal Legmeervogels tel.nr. 0297-532751 / 0612207271 voor meer informatie over
trainingstijden e.d. Of stuur een email naar legmeervogels@handbal.
nl.
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Smakelijke pannenkoekendag op de Toermalijn
Uithoorn - Vrijdag 30 maart
was het nationale pannenkoekendag. Op deze dag
gaan duizenden kinderen in
Nederland weer pannenkoeken bakken voor ouderen.
De ouderen in onze samenleving worden zo weer eens
in het zonnetje
gezet. Honderden basisscholen
organiseren een pannenkoekfeest
voor ouderen in
een zorginstelling,
wijkcentrum of school.
Een
twintigtal
leerlingen van
de groepen 7
en 8 van basisschool Toermalijn heeft pan-

nenkoeken gebakken voor
hun opa’s en oma’s. Vrijdagmiddag na de lunch werd er
druk gebakken onder leiding
van juf Anouk en een ouder.
Rens en Roy, twee ex-leerlingen van Toermalijn, die hun
maatschappelijke stage op

hun oude basisschool lopen,
assisteerden hierbij. Rond
half drie waren de tafels gedekt en stonden de stapels
pannenkoeken
dampend
te wachten om opgegeten
te worden. De gasten werden opgewacht door enkele
leerlingen en
naar de kantine van de
brede school
begeleid. De
pannenkoeken vonden
gretig aftrek
bij de grootouders. Om
kwart over
drie
werd
een gezellige
en smakelijke middag
afgesloten.

C1000 eigenaar Hans Reurings
heeft Super overgedragen
denier bij de klanten aan de deur,
net zoals de bakker, de groenteman en de slager dat ook deden.
Het was een heel andere tijd. Na
zijn scholing kwam hij in het filiaal
in Mijdrecht terecht waar hij officieel begon als ‘jongste bediende’ om
het kruideniersvak verder onder de
knie te krijgen. “Dat was nog echt
een ambachtelijke bezigheid, zoals
losse artikelen in een zak scheppen
en zelf alles voor de klant van het
schap pakken en op de toonbank
neerleggen. De winkel stond op de
plaats waar nu de Hema is op Bozenhoven”, herinnert Hans zich nog
goed. “In de loop van de jaren erna maak je stilaan de ontwikkeling
mee van de ambachtelijke kruideUithoorn - Na 41 jaar met veel
plezier en inzet in de kruideniersbranche te hebben gewerkt, heeft
Hans Reurings (66) van supermarkt C1000 in winkelcentrum Zijdelwaard een stapje terug gedaan.
Hij was directeur/eigenaar van de
super die hij heeft verkocht aan
C1000 Filiaalbeheer. De officiële
overdracht heeft maandag 26 maart
jl. plaatsgevonden. Vanaf het moment dat Zijdelwaard een winkelcentrum kreeg heeft Hans er met
zijn C1000 gezeten, zowel in het oude winkelcentrum als in het nieuwe
na de brand in de jaren tachtig. Heel
wat jaren hebben de talloze klanten
hem in de winkel gezien, met hem
gesproken en sommigen zijn zelfs
met hem op de foto geweest als de
C1000 ludieke acties organiseerde
en men een prijs in ontvangst kon
nemen. Reurings was als voorzitter van de winkeliersvereniging samen met bestuursleden eveneens
regelmatig in beeld tijdens aantrekkelijke acties die door de winkeliers gezamenlijk werden georganiseerd. Kortom, ter plaatse is hij in
de ogen van zijn collega’s en klan-

ten inmiddels een BU-er (Bekende
Uithoornaar). Nu hij zich wat meer
naar de achtergrond begeeft betekent dat echter niet dat hij het toneel van het winkelcentrum definitief verlaat. Integendeel. Nu hij het
dagelijkse werk in ‘zijn super’ achter
zich heeft gelaten, gaat hij zich onder meer toeleggen op de begeleiding van de renovatie van het winkelcentrum dat eind dit jaar, begin
volgend jaar, van start gaat. Met name waar het de nieuwe locatie van
de C1000 betreft in het winkelcentrum. Daarnaast blijft hij voorlopig
nog voorzitter van de winkeliersvereniging. Hij krijgt nu meer tijd om in
die functie activiteiten te ondernemen. Dus uit beeld bij zijn collega
ondernemers is Hans nog niet. Vanzelfsprekend blijft er dan nog genoeg vrije tijd over om leuke dingen
te doen, zoals wintersporten, paardrijden en samen met zijn echtgenote
genieten van hun kleinzoon Morris.
Ambachtelijk kruidenier
Hans Reurings werd enkele weken na beëindiging van de Tweede
Wereldoorlog geboren in Wilnis op
26 mei 1945. Hij komt uit een echte ondernemersfamilie met nog vijf
broers en twee zusters. De mannen
runnen nog steeds een eigen onderneming, onder andere in Mijdrecht,
zoals de Hema, Trendshop, Expert
en Reurings Beheer (vastgoed) en
Hans zijn C1000 op het Zijdelwaardplein. Hans maakte ooit in Wilnis op
de Herenweg kennis met het vak bij
zijn vader die er een kruidenierswinkel had. Destijds kwam de krui-

nier naar een vorm van semi-zelfbediening. Toen werden de boodschappen ook allemaal nog opgeschreven, waarna de klanten een
keer in de week contant kwamen
afrekenen. Pinnen was er natuurlijk
niet bij, want dat bestond toen nog
niet. Weer later werd het helemaal
zelfbediening en deed de automatisering op tal van terreinen zijn intrede. Zoals op het gebied van voorraadbeheer, logistiek, salarisadministratie en afrekening aan de kassa’s
met bijvoorbeeld het pinnen. Bovendien breidde het assortiment producten zich enorm uit. Ook al omdat door de ontwikkelingen in het
luchtvrachtverkeer verse producten
dagelijks worden ingevlogen vanuit
alle landen. De wereld van de vroegere winkelier uit de tijd van ‘Het is
iets meer, mag dat?’ is voor veel jonge mensen niet meer voor te stellen.

Hooguit in historische weergaven
waarin de romantiek van het winkeliersvak een hoofdrol voor zich
opeist in plaats van het ambacht,
om van het relatief geringe assortiment uit die tijd nog maar te zwijgen. Veertig jaar ontwikkeling heb
ik voorbij zien komen en daar ben
ik tot op de dag van vandaag in mee
gegroeid. Je moest wel trouwens.”
Noodwinkel
Begin jaren zeventig hoorde Hans
dat er in Uithoorn een nieuw winkelcentrum zou worden gebouwd
in de wijk Zijdelwaard. Hij greep
de kans aan om daar voor zichzelf
te beginnen met een supermarkt.
Eerst in een noodwinkel op de Arthur van Schendellaan, samen met
een groenteman, apotheek/drogist
en postkantoor, totdat het nieuwe
winkelcentrum werd opgeleverd.
Daar richtte hij een supermarkt in,
eerst als een Centra, dat later opging in de C1000 supermarktketen.
Dat was op de plek waar de C1000
nu ook staat. Tijdens Oud en Nieuw
1983/84 werd het winkelcentrum
door brand verwoest en moest wederom gebruik worden gemaakt van
een noodwinkelcentrum. Toen het
weer was opgebouwd nam de super
wederom zijn bekende plaats in. Inmiddels is er meer dan 25 jaar verstreken dat winkelcentrum Zijdelwaard bestaat en duidelijk in een
behoefte voorziet. Niettemin is ook
deze variant aan het einde van zijn
economische levensduur en wordt
er al jarenlang gesproken over een
mogelijke renovatie van het winkelcentrum en een opknapbeurt van
de onmiddellijke omgeving. Dat
gaat nu op afzienbare termijn eindelijk gebeuren!
C1000 nu te klein
“Intussen zijn we al 12 jaar bezig
met de eigenaar van het winkelcentrum, Delta Lloyd en de gemeente om de plannen voor renovatie in
daad om te zetten. Dat is wel frustrerend geweest, maar nu gaat het
volgend jaar van start en werken alle betrokken partijen er positief aan
mee. De plannen zijn klaar en uitgewerkt”, laat Hans opgelucht weten. “Inmiddels zijn wij er net als
veel andere collega-ondernemers
wel aan toe. Ook al omdat er meer
ruimte nodig is om alle bestaande,
maar ook nieuwe producten, een
plaats te geven. Bij ons is dat cruciaal. We kunnen de paden tussen
de schappen niet nóg smaller maken om meer ruimte te scheppen.
Wij presenteren nu al 14.000 artikelen en er komen voortdurend nieuwe bij want de consument vraagt
er naar. Alleen al vorig jaar zijn er

1.200 nieuwe producten bijgekomen. Kortom, wij moeten uitbreiden
en dat gaat gebeuren op de locatie waar nu nog de Mediq apotheek,
de Rabobank en de Trekpleister zijn
gesitueerd. Die verdwijnen om later op een nieuwe locatie weer terug te komen. Op die hoek komt de
nieuwe C1000 met een oppervlak
van 2.000 vierkante meter winkelruimte, twee keer méér dan nu. De
verwachting is dat volgend jaar met
de nieuwbouw van de C1000 wordt
begonnen. Ik verheug mij er nu al
op, ook al ben ik dan niet meer als
‘kruidenier actief bij de C1000, maar
fungeer wel als coördinator tijdens
de nieuwbouwfase. Als dat klaar is
verhuist de huidige C1000 naar de
nieuwe locatie en verdwijnt de winkel die er nu staat. Op die plek komen andere winkels. Verder blijf ik
voorlopig nog voorzitter van de winkeliersvereniging, want als ik toch
nog actief voor de C1000 ben kan
dat er wel bij.”
Betrokken medewerkers
Hoewel de C1000 als zodanig in de
toekomst verder kan gaan, is er ook
de mogelijkheid dat deze opgaat in
de Jumbo-keten. Eind april zal duidelijk worden wat de strategie van
de organisatie is. Zeker is wel dat
de huidige tachtig medewerkers
gewoon in dienst blijven en of de
huidige bedrijfsleider in die functie
blijft of dat er een ander voor in de
plaats komt. Best nog even spannend allemaal. Hans: “Het is niet zo
dat ik de zaak verkocht heb omdat
Jumbo mij op de hielen zit, verre van
dat. Ik vind het na 41 jaar zo langzamerhand mooi geweest en ik heb
in al die jaren met heel veel plezier
gewerkt. Daarbij heb ik het geluk
gehad telkens met mensen te hebben mogen werken die zich ook altijd betrokken hebben gevoeld. De
meeste mensen werken hier al jaren, sommigen al 25 jaar of langer een enkeling zelfs meer dan 30 jaar
- en dat zegt iets over de verhoudingen en het werkplezier. Voor onze mensen is elke dag een uitdaging. Dat komt de klanten ten goede. En we hebben vakmensen in
huis, zoals Wilco de groentemanager er een van is. Of ik de winkelactiviteiten zal missen? In zekere zin
wel, maar daarom blijf ik nog actief
bij de renovatie en de winkeliersvereniging. Daarin hebben we met elkaar altijd heel veel ludieke winkelacties voor onze klanten bedacht en
uitgevoerd. Dat blijft allemaal gewoon doorgaan. Er waren altijd leuke prijzen te vergeven en ook dat
element blijft bestaan. Daarbij heb
ik het geluk dat ik een schoondochter heb die prachtige kunstwerken

maakt onder haar eigen naam Donna Corbani. Heel vaak hebben we
die ingelijst als een prijs kunnen
overhandigen aan onze klanten. Ik
krijg nu ook meer tijd om leuke dingen te doen, zoals paardrijden, op
wintersport gaan en samen met onze kleinzoon Morris ook allerlei activiteiten te beleven.
Dus vervelen zal ik mij niet. Graag
wil ik langs deze weg al onze klanten bedanken voor het vertrouwen
dat zij in onze supermarkt hebben gehad en wellicht nog hebben.
Dank voor uw klandizie. Blijf alstublieft komen, want volgend jaar is
de nieuwe Super C1000 klaar om
u te ontvangen in een veel grotere
winkelruimte met nog meer producten. Dat wordt dan leuk shoppen!”

