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‘Oude raad‘ bedankt voor bewezen diensten voor de
samenleving
Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Robert Timmers (GB)
Koninklijk Onderscheiden
Uithoorn - Woensdag 26 maart
jl. nam de gemeente Uithoorn afscheid van de ‘oude gemeenteraad’.
Dat is gebruikelijk na de gemeenteraadsverkiezingen. Zittende raadsleden die zich niet meer verkiesbaar
willen stellen of na enkele termijnen
als raadslid hebben aangegeven
plaats te willen maken voor anderen, nemen dan afscheid van de politieke arena. Bij de raad in Uithoorn
bleken dat negen personen te zijn,
te weten Katja Laugs-Wolffensperger, Charles Poelwijk en Frank van
Kooten (allen VVD), Klaas Bijlsma
en Robert Timmers (Gemeentebelangen), André Smits (CDA), Rob de
Boer (PvdA) en de fractieassisten-

ten Rob van Leeuwen (PvdA) en Anneke Vink-Janssen (Ons Uithoorn).
Hoogtepunt van deze avond die in
een informele sfeer verliep, was de
Koninklijke Onderscheiding die Robert Timmers kreeg als dank voor
het raadswerk dat hij ononderbroken vijf raadsperioden van vier jaar
voor Gemeentebelangen (GB) heeft
verricht. Zijne Majesteit de Koning
behaagde het, zoals dat wordt genoemd, hem te benoemen tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem door burgemeester Dagmar Oudshoorn opgespeld in het bijzijn van de volledige
raad en belangstellenden op de publieke tribune.

Hét gezicht van GB
Timmers werd door de nieuwe fractievoorzitter Herman Bezuijen hét
gezicht van Gemeentebelangen genoemd. Onderwijs, financiën, openbaar vervoer, cultuur en communicatie waren onderwerpen waarmee
hij zich veelvuldig heeft beziggehouden.
Vaak ging hij daarover in gesprek
met inwoners. Hij was een veelgevraagd presentator en spreker en
mede om die reden bovendien Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand, ook wel ‘trouwambtenaar’ genoemd.
(Vervolg elders in deze krant)

Op- en afritten Zijdelweg
bij N201 toch (deels) open
Uithoorn - De toegangswegen in
Uithoorn naar de omgelegde N201
worden door een gewijzigde planning van de Provincie nagenoeg
zes weken eerder door het aannemingsbedrijf Dura Vermeer opgeleverd dan het aquaduct bij Amstelhoek. Daarvan werd medio maart
ineens meegedeeld dat dit pas op
15 mei aanstaande gebeurt. Dit
heeft consequenties voor de verkeersbewegingen in en door Uithoorn. De gemeente heeft daarom
besloten maatregelen te treffen om
het doorgaande verkeer nog tijdelijk
over de N196 te laten rijden; de bestaande ‘oude route’ dus. Daarom

blijft het viaduct onder de busbaan
nog dicht tot en met medio mei, ondanks dat dit gebruiksklaar is. Dit
om te voorkomen dat het verkeer de
nieuw ingerichte Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan gaat gebruiken als een doorgaande route
die er qua constructie helemaal niet
op berekend is om pakweg 20.000
voertuigen per etmaal te verwerken.
Immers, dat verkeer kan nog niet
door het aquaduct en zoekt op deze
manier over de Amsterdamseweg
vice versa een uitweg naar De Ronde Venen en verder. Hoe men er ook
over mag denken, daar heeft de gemeente wel een serieus punt, aan-

gezien deze ‘Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp’ – een 30 km weg slechts berekend is op minder dan
5.000 (bestemmings)voertuigen per
etmaal, zonder zwaar vrachtverkeer.
Dat laatste wordt (en blijft) overigens beperkt vanwege de hoogte van slechts 3,50 meter in het viaduct. Het nieuw ingerichte Thamerlint wordt woensdag 16 april aanstaande officieel door (demissionair) wethouder Maarten Levenbach feestelijk geopend. Het is afgelopen vrijdag al wel opengesteld
voor het (bestemmings- en woon)
verkeer.
(Vervolg elders in deze krant)

De afrit van de N201 naar de Zijdelweg is opengesteld. De oprit richting N201 Amstelhoek rechts op de foto (nog) niet.
Aan de andere kant van het viaduct, ter hoogte van het Shell-tankstation, is de oprit richting Aalsmeer wel opengesteld.
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HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Uithoorn - Honderden websitebezoekers van de Stichting De Hoeksteen 50 jaar waren nieuwsgierig
naar de mogelijkheid om te stemmen voor de toekomst van dit monumentale pand van Rietveld in Uithoorn. Aan de oproep om te stemmen vóór 1 april hebben 175 mensen gehoor gegeven. Ook de stemmers die de datum wel verdacht
vonden, wilden toch getuigen van
hun voorkeur. Voor belangstellenden is de uitslag van de stemming
te vinden op www.hoeksteen50jaar.
nl.
De stichting is blij verheugd met de
maatschappelijke
betrokkenheid
die blijkt te bestaan onder de Uithoornse bevolking bij de toekomst

van dit unieke pand. Zij wil er alles
aan doen het pand onder de aandacht te brengen en om zo veel mogelijk mensen een actieve rol te geven bij de voorbereiding op het jubileumjaar 2015. In dat kader is er onder andere voor 25 juni, de sterfdag
van Gerrit Rietveld 50 jaar geleden,
een programma over de wereldberoemde architect in voorbereiding.
En 13 september, open monumentendag, wordt een dag waarop het
gebouw in zijn veelzijdige betekenis
wordt opengesteld voor het publiek.
De geschiedenis van het gebouw
zal tevens zichtbaar worden in een
nog uit te geven jubileumbundel en
in de organisatie van een fototentoonstelling.

Eerste aanrijding na
openstelling afrit N201
Uithoorn - De aansluiting van
de nieuwe op- en afritten van de
N201 bij de Zijdelweg heeft al na
enkele uren een aanrijding met
voor zover bekend alleen maar
blikschade opgeleverd. Twee automobilisten waren nog wat onwennig met de situatie bij de rotonde en reden op de rotonde ter
hoogte van CarpetRight tegen elkaar op. “U heeft een fotoprimeur,
want dit is de allereerste aanrijding na de openstelling hedenmorgen van de nieuwe aansluiting met de N201,” zo liet een
motoragent onze verslaggever
weten die maandag toevalligerwijs ter plaatse was om foto’s van
de op- en afritten te maken. Tja,
leuk is anders voor de pechvogels
die vanwege de onbekendheid
met de situatie ter plaatse elkaar
kennelijk niet hadden opgemerkt.

Het is voor veel weggebruikers
daar inderdaad nog even wennen. De rijbanen op de afritten en
rotondes zijn met halfronde stenen van elkaar gescheiden, zoals
bij veel nieuwe rotondes tegenwoordig het geval is. Van buiten
naar binnen en omgekeerd van
rijstrook wisselen is niet wenselijk en gevaarlijk bovendien. Er zit
zo iemand naast je. Op het wegvlak wordt met markeringen aangegeven welke buiten- of binnenbaan je moet volgen op de rotonde om je weg rechtuit te vervolgen of om af te slaan. Je daarop van te voren goed oriënteren
is de enig juiste manier. Wellicht
ten overvloede: het verkeer op de
rotondes heeft voorrang! Fietsers
hebben er geen last van, die gaan
door een aantal tunneltjes eronder door.

VVD en GB beginnen
coalitiebesprekingen
Uithoorn - Met inachtneming van
het advies van de ‘verkenner’, de
heer Joop Hoogkamer, voorzitter
van de VVD afdeling Uithoorn-De
Kwakel, zijn de lijsttrekkers overeengekomen het initiatief voor het
vervolg van het formatieproces in
handen te geven van de heren Nick
Roosendaal (VVD) en Herman Bezuijen (Gemeentebelangen). Doel
is te komen tot de vorming van een
nieuwe stabiele en collegiale coalitie die op voldoende steun in de
raad kan rekenen. In navolging van
het advies van Hoogkamer hebben de afgelopen week gesprekken
plaatsgevonden tussen VVD, Gemeentebelangen en de drie qua zetelomvang gelijke partijen, te weten
Ons Uithoorn, DUS! en CDA.
De uitkomsten van de gesprekken
zijn, dat VVD en Gemeentebelangen ervoor pleiten om met drie par-

tijen tot een coalitieakkoord te komen voor de vorming van een college van B&W dat bij voorkeur drie
wethouders zal kennen en tenminste de steun kan hebben van 12
van de 21 raadsleden. Naast VVD
en Gemeentebelangen zal er nu
eerst verder worden gesproken met
DUS! om te bekijken of er inhoudelijk tot overeenstemming kan worden gekomen. De keuze om eerst
met DUS! te spreken is voornamelijk ingegeven, doordat DUS! als
derde grootste partij in de persoon
van kandidaat wethouder Ria Zijlstra een ervaren bestuurster heeft
die kan bijdragen aan de continuïteit van het ingezette beleid in tijden
van bezuinigingen en grote decentralisatie opgaven door de rijksoverheid. De gesprekken zullen komende week starten en over de verdere
uitkomsten van het proces zal later
worden gecommuniceerd.
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www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.

Mededeling last onder
bestuursdwang

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
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

Woonschip in de Amstel aan de Wilhelminakade ter hoogte van de Burgemeester van Meetelenstraat dient
uiterlijk vrijdag 4 april 2014 om 09.00
uur verwijderd te zijn en verwijderd te
worden gehouden.
De beschikking is aangeplakt op het
woonschip omdat de eigenaar van
het woonschip niet bij ons bekend
is. Om de eigenaar te kunnen bereiken wordt de zakelijke inhoud van de
beschikking ook op de gemeentelijke website, in de Nieuwe Meerbode
en op het publicatiebord bij de ingang
van het gemeentehuis weergegeven
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten een last
onder bestuursdwang op te leggen
aan de rechthebbende op het gebruik van het woonschip aangelegd
in de Amstel aan de Wilhelminakade

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

E

U

W

S

Waterlijn afgesloten voor
doorgaand verkeer

CO L O F O N

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

I

De werkzaamheden aan de riolering zijn begonnen aan het Marktplein, Dorpsstraat (tot de Prinses
Irenelaan) en Wilhelminakade.
Deze werkzaamheden zijn eind
april klaar. De werkzaamheden in
de Koningin Julianalaan worden in
mei verder uitgevoerd.
In de bodem op het Marktplein en
de Koningin Julianalaan is verontreiniging aangetroffen die moet
worden verwijderd. Daarom worden hekken geplaatst rond het

werkterrein en dragen de werknemers beschermende kleding. Nu
de hoofdontsluiting open is, kunnen de werkzaamheden aan de
Waterlijn beginnen. Gedurende
een aantal dagen zal steeds een
ander deel opengebroken zijn.
Doorgaand verkeer is dan niet mogelijk.
Meer informatie over de planning
van de werkzaamheden in het
Dorpscentrum leest u op www.uithoorn.nl

ter hoogte van de Burgemeester van
Meetelenstraat in Uithoorn. De reden hiervoor is dat in het bestemmingsplan Dorpscentrum is bepaald
dat voornoemde locatie niet gebruikt
mag worden als ligplaats of aanlegplaats voor woonschepen. Wij sommeren de rechthebbende van het
woonschip om de overtreding te beeindigen dan wel herhaling te voorkomen door de volgende maatregel
te treffen:
Uiterlijk vrijdag 4 april 2014 om
09.00 uur dient het woonschip
verwijderd te zijn en verwijderd
te worden gehouden van de locatie in de Amstel, langs de Wilhelminakade ter hoogte van de
Burgemeester van Meetelenstraat in Uithoorn.

Na deze datum volgt een hercontrole. Indien de geconstateerde overtreding niet geheel is beëindigd, zullen
wij overgaan tot het toepassen van
bestuursdwang. Dit betekent dat wij
het woonschip dan zelf zullen (laten)

verwijderen. De kosten die verbonden zijn aan de toepassing van de
bestuursdwang zullen wij in zijn geheel op de overtreder verhalen.
Besluit bekendgemaakt donderdag
27 maart 2014.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

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

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het

in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ter inzage legging ontwerp “Bestemmingsplan Drechtdijk 109”, bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W. van
de Lagemaat 0297-513111.
- Ter inzage legging ontwerp van “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling M.W.M. Blonk 0297-513111.
- Aanpassing afrit ﬁetsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8
mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van
28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, A. Stevens, 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 13A, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het
gebruik naar autoverkoop. Ontvangen 26 maart 2014.
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de Bevisanering van de inrichting. Ontvangen 27 maart 2014.
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande leidingbrug. Ontvangen 14 maart 2014.
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een
bestaande luchtbehandeling ten behoeve van een LUVO systeem. Ontvangen 27 maart 2014.
De Kwakel
- Rozenlaan 71, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van
steenstrippen aan de voorgevel. Ontvangen 28 maart 2014.
- Bezworen Kerf 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
kas. Ontvangen 27 maart 2014.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 29 maart 2014.
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.
De Kwakel
- Drechtdijk 115, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis met
schuur en schapenschuur. Bezwaar: t/m 8 mei 2014.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1. Onthefﬁng later sluitingsuur aan Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn voor een besloten bijeenkomst van 10 op 11 mei 2014
tot 02.00 uur. Bezwaar t/m 5 mei 2014.
- Industrieweg 20. Vergunning aan de exploitant van Danscentrum Colijn V.O.F.
voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 24 maart 2017 en de Drank- en
horecavergunning. Bezwaar t/m 5 mei 2014

De Kwakel
- Drechtdijk 21. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café Bolle Pouw voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december
2014. Bezwaar t/m 5 mei 2014.
- Jaagpad 18c. Melding ontvangen van J. van Nes voor het realiseren van een
uitweg van het perceel Jaagpad 18c naar het Jaagpad te De Kwakel.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan V.O.F. Asmtelland Festival voor het organiseren van het Amstelland Festival van 27 t/m 29 juni 2014 op het Evenemententerrein Legmeer-West. Bezwaar t/m 28 april 2014.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid
een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt
zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
Verordeningen
Verkeersbesluiten
Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

BEKENDMAKING ALLEENRECHT VERWERKING HUISHOUDELIJK AFVAL

Op 4 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn
besloten een uitsluitend recht te verlenen ten behoeve van de gemeente Amsterdam, met terugwerkende kracht van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013, voor de
verwerking van al het door of vanwege de gemeente Uithoorn ingezamelde huishoudelijk restafval, zulks na inwerkingtreding de Wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 met ingangsdatum 1 januari 2013.
Op 4 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn
besloten een uitsluitend recht te verlenen ten behoeve van AEB Exploitatie B.V.,
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014, voor de verwerking van al het door
of vanwege de gemeente Uithoorn ingezamelde huishoudelijk restafval, zulks na
inwerkingtreding de Wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008
met ingangsdatum 1 januari 2013.

WWW.UITHOORN.NL

Op- en afritten Zijdelweg
bij N201 toch (deels) open
vervolg van de voorpagina
Nu was het de bedoeling om eveneens de nieuwe op- en afritten van
het halve klaverblad bij de ongelijkvloerse kruising N201/Zijdelweg tot
aan de opening van het aquaduct af
te sluiten.
De afronding van het werk en de
aansluiting vond het afgelopen
weekeinde plaats en ook hier was
de gemeente bang dat er via deze
afritten teveel doorgaand verkeer

door het centrum van Uithoorn zou
komen. Niettemin is er toch voor gekozen een deel ervan open te stellen
voor het verkeer en wel het ‘westelijke stuk’.
Dat zijn de op- en afritten naar en
vanaf de richting Aalsmeer. Dit wellicht tot groot genoegen van inwoners van Zijdelwaard, de Meerwijk
en de Legmeer.

Aalsmeer en ook weer terug naar
de Zijdelweg, maar niet ‘op en af’ in
de richting van Amstelhoek. Dat zou
toch geen zin hebben, want langs
de nog steeds ingestelde tijdelijke
omleiding komt men weer uit bij het
Piet de Kruif viaduct. Dat is een lastige omweg en bovendien al veel te
laag voor een wat te hoge bestelbus, laat staan vrachtverkeer. Dat
wordt dus afgeraden.

Het verkeer kan vanaf de Zijdelweg wel de N201 oprijden richting

Vrachtverkeer kan beter bij de Zijdelweg de N201 oprijden en daar

ook af om verder te gaan via de
N196 en richting centrum als het
die bestemming heeft, bijvoorbeeld
voor bevoorrading. Vrachtverkeer
van en naar de Bloemenveiling heeft
een eigen op- en afrit bij de omgelegde N201. De bedoeling is dat dit
verkeer via de nieuwe N201, Waterwolftunnel en Schiphol-Oost naar
de A9 gaat. Als straks het aquaduct open is kan men ook richting
Mijdrecht kiezen voor de A2.
Dat laatste schijnt niet de bedoeling te zijn maar zal wel gebeuren,
zo blijkt uit reacties van vervoerders.
Die gaan geen 20 km omrijden als
ze richting Oost- en/of Zuid-Nederland moeten. Omgekeerd geldt hetzelfde.
De praktijk zal uitwijzen of dit als
‘extra’ verkeersdrukte mee- of tegenvalt.

Kennismakingscursussen
bij Crea
Uithoorn - De lente is weer in
het land en geeft ons weer nieuwe energie!
Een stimulans om weer eens iets
nieuws te beginnen en CREA kan
u daarbij helpen!
CREA is het Centrum voor Creatieve Vorming die in de lesruimten
van het Fort aan de Drecht cursussen verzorgt op velerlei gebied!
Die begeleid worden door beeldende kunstenaars!
De lopende cursussen zijn bijna
ten einde, maar vele cursisten willen nog wel even doorgaan.
Daarom organiseert CREA in het

voorjaar korte cursussen hiervoor, die tevens als kennismaking
kunnen dienen voor diegenen die
eens willen proeven of zij dit als
een goede vrijetijdsbesteding ervaren!
De CREA kennismakingscursussen zijn er op het gebied van edelsmeden, schilderen met olieverf,
keramiek, tekenen en schilderen met suggereren van diepte en
beeldhouwen en boetseren!.
Inlichtingen over dese cursussen
zijn te vinden op de website !
www.crea-uithoorn.com of via
crea@xs4all.nl
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‘Oude raad ‘bedankt voor bewezen diensten voor de samenleving

Robert Timmers (GB)
Koninklijk onderscheiden

principes en met een ijzeren wil. Zij
beschikte over een flinke dosis humor en straalde een natuurlijk overwicht uit. Frank noemde hij een betrouwbare en stabiele partner in de
fractie. Frank voelde zich betrokken
bij de ontwikkeling van jongeren en
kon zelf als voorbeeld worden gezien hoe je actief kan blijven in de
samenleving en de politiek. Ook wilde hij een verbetering van de communicatie tussen gemeente en inwoners om die daardoor meer bij de
politiek te betrekken. Roosendaal
bedankte voorts alle fractievoorzitters van de partijen voor de prettige
samenwerking en stelde verschillende mensen nog even voor het
voetlicht: zo noemde hij Robert Timmers (GB) ‘het icoon van de raad’;
Klaas Bijlsma ‘een man die recht

vervolg van de voorpagina
Eerder had Timmers als voorzitter
van de commissie die de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden
beoordeelt in een korte verklaring al
te kennen gegeven dat die onderzocht waren en voldeden aan de eisen zoals de gemeentewet die stelt.
Hij droeg daarbij alle nieuwe raadsleden voor tot benoeming. De zittende raad stemde daar unaniem
mee in.
Markant
Een ander bekend raadslid nam afscheid: fractievoorzitter Klaas Bijlsma van GB. In zijn kort afscheids-

woord zei hij een tevreden man te
zijn die met een goed gevoel afscheid neemt. Bijlsma heeft 12 jaar
raadswerk gedaan en heeft de samenwerking met de fractie en de
raadsleden als prettig ervaren. Een
enkele keer zei hij wel eens sceptisch te zijn geweest over het beleid en bepaalde beslissingen, zoals van de Schanskerk. Dat is altijd
zijn stokpaardje geweest, net zoals
onder meer het Schipholdossier, de
Europarei, de herinrichting van het
Amstelplein en de Prinses Irenebrug. Klaas bedankte het college en
de raadsleden en wenste de nieuw
aangetreden ‘ploeg’ alvast een goede raadsperiode toe met veel wijs-

heid. Lijsttrekker Herman Bezuijen van GB bedankte op zijn beurt
de scheidende fractievoorzitter voor
zijn inbreng gedurende een lange periode van raadslidmaatschap.
Hij noemde hem een markante persoonlijkheid die recht door zee was
en altijd duidelijkheid van het college wilde, niet alleen voor zichzelf,
maar ook voor zijn mede fractieleden en met name voor de inwoners.
Prikkelend
VVD fractievoorzitter Nick Roosendaal uitte een woord van dank aan
Katja Laugs-Wolffensperger en
Frank van Kooten. Katja was ‘prikkelend’ en nooit saai; een vrouw van
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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.

door zee was’ en gaf Rob de Boer
(PvdA) een compliment voor zijn ‘altijd verzorgd taalgebruik’. Tot slot
bedankte hij Charles Poelwijk voor
de bewezen diensten. Die was overigens niet aanwezig wegens verblijf
in het buitenland.
Fractievoorzitter
Jordy
Keimes
(CDA) kenschetste André Smits als
een man die gedetailleerd uit de
hoek kon komen bij de besluitvorming en zich daardoor wel eens niet
kon vinden in de opstelling. Zo kon
Smits onder grote hilariteit het een
keer niet met Keimes eens worden
over het thema hondenbelasting…
Keimes bedankte André Smits voor
de prettige samenwerking gedurende zes jaar. Els Gasseling (PvdA)
vroeg nog kort het woord om Rob
de Boer extra te bedanken voor zijn
inzet gedurende de periode van
acht jaar. Het was een genoegen om
naar hem te luisteren als hij iets in
het midden bracht.
Afscheid van een team
Burgemeester Dagmaar Oudshoorn
merkte op dat er door de diverse sprekers al veel gras voor haar
voeten was weggemaaid. Niettemin
richtte ook zij als laatste een woord
van dank aan de ‘oude raad’. De

burgemeester nam daarbij afscheid
van een team, zoals zij dat onder
woorden bracht.
Een team dat zich heeft ingezet voor
de samenleving van Uithoorn en
De Kwakel. Zij noemde daarbij een
aantal besluiten en totstandkomingen van projecten gedurende de afgelopen jaren. Zij realiseerde zich
daarbij ook dat je het daarbij niet iedereen naar de zin kan maken. Alle scheidende raadsleden en fractieassistenten werden door de burgemeester nog een keer persoonlijk
voor het voetlicht gehaald en toegesproken.
Zij vergat daarbij ook niet nog even
fractieassistent Rob van Leeuwen
(PvdA) te noemen die zich volgens
haar altijd loyaal heeft opgesteld
en veel werk heeft verricht voor de
fractie. Evenzo Anneke Vink-Janssen (Ons Uithoorn). Zij was altijd
optimistisch en bleek hart voor de
zaak te hebben; bovendien sterk
maatschappelijk betrokken met als
credo ‘Uithoorn is voor ons allemaal’. En passant werd iedereen in
de bloemetjes gezet en kreeg men
als aandenken van de gemeente een praktische attentie overhandigd. Tot slot werd de avond besloten met een informeel samenzijn.

Workshop ‘het schrijven van een
CV en sollicitatiebrief’
Regio - Vandaag de dag is het een
pittige klus om op te vallen met je
CV en sollicitatiebrief. Hoe wordt
een CV en sollicitatiebrief gelezen en waar moet je opletten? Rose-Marie Lucas, Noloc erkend loopbaanprofessional en sollicitatietrainer van Rooskleurig Coaching: “het
schrijven van een sollicitatiebrief
kan voor sollicitanten moeilijk genoemd worden en werkt zeker in tijden van crisis en werkloosheid afschrikwekkend en demotiverend. Er
reageren veel mensen op een vacature, waardoor sollicitanten juist extra hun best moeten doen om op te
vallen. De sollicitatiebrief is daarbij de eerste indruk. De sollicitatiebrief vormt voor vele sollicitanten een flinke drempel. Bij het maken van een sollicitatiebrief is het
belangrijk om aansluiting met de
werkgever te vinden. Het uitgangspunt is waarom je solliciteert op een

functie bij het bedrijf en duidelijk is
dat je over de gewenste vaardigheden beschikt. Weet wanneer je iets
moet benadrukken en wanneer je
juist iets moet afzwakken. Pas de
tekst per werkgever aan. Dat geldt
zowel voor de sollicitatiebrief als CV.
Solliciteren
Overtuigend schrijven kan pas als
je doelbewust gaat solliciteren, omdat je weet wat je wilt, welke werkzaamheden jou ècht goed af gaan
en waarom je het bedrijf zo leuk
vindt om bij te werken. Best lastig,
maar het is te leren!” Doe mee aan
de workshop ‘het schrijven van een
CV en sollicitatiebrief’. De workshop
is praktisch, interactief en wordt
in groepsverband gegeven. In de
ochtend krijg je uitleg en informatie over o.a. de opbouw en het optimale gebruik van je CV en sollicitatiebrief. ’s Middags ga je zelfstan-

dig en groepsgewijs actief aan de
slag en wisselt onderling feedback,
tips en ideeën uit. De workshop is
op vrijdag 11 april a.s. van 10.00 tot
15.00 uur bij Startwarehouse, Amsterdamseweg 13 G in Uithoorn.
Prijs 65,00 excl. btw per deelnemer incl. het werkboek, een stevige lunch, koffie, thee en frisdrank.
Aanmelden? Bel 06-53 13 50 15 of
stuur een e-mail naar info@rooskleurigcoaching.nl Ken je mensen
die op zoek zijn naar een nieuwe of
andere baan? Tip ze dan over deze workshop. Bij Rooskleurig Coaching draait het om werk. Je kan
er terecht voor loopbaancoaching,
outplacement en sollicitatie-en Social media trainingen. Op woensdag
28 mei is er weer een LinkedIn training voor werkzoekenden. Informatie vind je op de website www.rooskleurigcoaching.nl. zie ook advertentie in deze krant
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Hondenuitlaat Emmalaan
Kon. Julianalaan
Als je als bewoner van het “Thamerlint” óók nog hondenbezitter
bent wordt je dubbel ‘gestraft’ in
de Gemeente Uithoorn!
Want buiten dat men al een half
jaar in een bouwput woont met
alle ergernis en zorgen van dien,
wordt het ook nog steeds meer
onmogelijk gemaakt je hond uit
te laten op de daarvoor bestemde plaatsen! Het honden uitlaat gebied bij de Emmalaan/Koningin Julianalaan wordt steeds
meer volgebouwd met bouwmaterialen. Het pad langs de Quaker
fabriek is al zeer lange tijd niet
bereikbaar voor ons om met de
hond te lopen. Maar zelfs op de
daarvoor bestemde hondenuitlaat plek (“losloop gebied” zelfs)
is het geen doen meer. Het gras
is volledig omgeploegd omdat
het grasveld meer als parkeerterrein gebruikt wordt dan dat er
met de hond gewandeld kan worden. Het is één modderpoel langzamerhand. Daarbij worden hele
stukken afgezet met hekken, er
staan containers noem het maar
op. Er wordt een berg zand gestort waar vervolgens al weken
niets mee gedaan wordt. En overal ligt afval. Er liggen bierflesjes
en zelfs kapotte blikjes waar de

hond zich lelijk aan kan bezeren!
De honden hebben steeds minder ruimte, en ze los te laten (terwijl het daarvoor bestemd is, en
één van de zeer weinige plekken
is waar het ook mag) is helemaal
geen optie meer. Helemaal ook
omdat langs dit honden uitlaat
plaatsje, losloopgebied zelf een
route loopt die men steeds meer
als ‘sluiproute’ gebruikt waarbij men het nodig acht met hoge
snelheid te rijden. En dan te bedenken dat landelijk de Gemeente Uithoorn één van de duurste
gemeentes is qua hondenbelasting!?! Het gemiddelde landelijke
tarief is ruim 46 voor de eerste
hond. In de Gemeente Uithoorn
dient men 82,80 (!) te betalen.
(terwijl dit in de naastgelegen gemeente Amstelveen maar 59,57
is.) En wat krijgen we er voor terug…??? Een volgebouwde hondenuitlaat waar de hond bovendien stinkend smerig wordt (en
dus ook het huis) van alle modder. De stofzuigerzakken zijn niet
aan te slepen en de dweil kan het
best maar gewoon in de huiskamer blijven staan, want je kan aan
de gang blijven. Ook als baasje
is het genieten, het lijkt wel een
hindernisbaan. Je mag wel uitkij-

ken dat je, vooral ’s avonds, niet
komt te vallen. Baan je weg tussen de auto’s, door de modder,
door de kuilen, het zand en langs
de hekken.
Maar onze fijne Gemeente kennende wordt hier vast rekening
mee gehouden! Zij zullen de hondeneigenaren ongetwijfeld compenseren en de keurig betaalde
hondenbelasting retourneren als
tegemoetkoming…
Aangezien je langzamerhand
geen kant meer op kan met je
hond en de hond nergens dichtbij nog even lekker kan rennen
en loslopen.
Als je hierover een bezwaar indient ontvang je na anderhalve
week een keer een automatisch
bericht terug, met de mededeling dat je vóór einde jaar een reactie mag verwachten... Ik vrees
dat er helemaal NIETS mee gedaan wordt.
Helaas geloven we na een halfjaar van ervaring en loze beloftes van de Gemeente niet meer in
sprookjes.
Ik vind het een schande!
D. van Kruiselbergen
Prins Bernhardlaan 2
Uithoorn

Smeerboel (vervolg)
Leuk om de reactie van Melvin uit
de Kwakel te lezen (editie 26 mrt.),
hij kaart in ieder geval een gedeelte van de oorzaak van de vervuiling aan en is het in grote lijnen met mij eens. Los van dit alles vind ik nog steeds dat de opvoeding de grootste boosdoener
is en het hebben van discipline
om naar een vuilbak te lopen en
hier je eigen rotzooi in te gooien
ipv. van deze krom te buigen of uit
de grond te trekken. Tevens ben ik
nog steeds van mening dat scholengemeenschap Thamen zijn eigen achtertuin moet schoonhouden want hun leerlingen vervuilen
daar de boel,simpel op te lossen
door meer pleinwachten, wat Mel-

vin ook ondersteunt. Als ik voor
mijn kind een school zou moeten uitzoeken dan zou ik afknappen op de rotzooi en naar een
school omkijken waar de leiding
wat meer aandacht heeft voor de
eigen omgeving.
Melvin haalt ook nog het Alkwin
College aan ,deze jongeren produceren ook rotzooi en zijn helemaal niet slimmer dan op jullie
school,je volgt van school uit de
rotzooi en komt van zelf bij Deen
,alle verpakkingen worden daar in
de tuinen en struiken gegooid.
Waarom niet iedere vrijdagmiddag
van school uit de rotzooi op laten
ruimen in de eigen tijd?
Momenteel wordt Uithoorn geluk-

kig schoon gemaakt door goedwillende jongeren en anderen.
Wat mij verder nog stoort is dat er
regelmatig van speelveldjes bestemd voor de aller kleinsten gebruikt wordt gemaakt om daar te
gaan zitten eten, drinken, roken,
rochelen en kwatten en natuurlijk
alles achter te laten.
Waarschijnlijk is dit een taak voor
de gemeente om hier op te letten en een goeie plek voor deze
jongeren te zoeken,want ik besef
ook wel dat ze ergens graag bij
elkaar willen zitten in hun eigen
wereld,daar hebben ze recht op.
G.van Stuijvenberg
Uithoorn

Privé Haarmode

Een icoon in kappersland
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
Met recht een ‘icoon’, want Jan en
Nikkie Zut zijn het langst aanwezige en werkzame kappersechtpaar
in Uithoorn en omstreken. En nog
altijd zonder personeel! Al 36 jaar
samen in dezelfde (eigen) kapsalon werken, maar ook samen wonen en leven is uniek te noemen.
Beiden zijn overigens meer dan
veertig jaar actief in de haarverzorging, dus ook al voordat sprake was van een eigen zaak, hun
kapsalon aan de Johan de Wittlaan 50, hoek Prinses Christinalaan. Maar het blijven in hun doen
en laten nog altijd ‘jonge mensen’
die volop met hun tijd zijn meegegaan. Jan en Nikkie leerden elkaar
ooit kennen als werknemers in een
kapsalon in Heemstede en het klikte meteen. Samen hadden zij de
wens om een eigen zaak te beginnen en kwamen uiteindelijk in Uithoorn terecht op de huidige locatie. Intussen hebben zij een schat
aan ervaring opgebouwd in vrijwel alle stijlen en technieken van
de haarverzorging. Privé Haarmode
is er voor het hele gezin. Jan neemt
daarbij het contingent heren onder zijn hoede en Nikkie verzorgt

het haar van de dames en de kinderen. Jan kan op verzoek voldoen
aan alle haarstijlen waar de klant
om vraagt, variërend van de stijl uit
de tijd van Elvis Presley tot aan de
trendy coups van vandaag de dag,
waar met name de jeugd op kickt.
Nikkie doet er niet voor onder. Zij
kan op bijna alle wensen inspelen
van haar vrouwelijke clientèle. Jan
en Nikkie zijn ook experts op het
gebied van haarkleuren, maar houden daarmee wel rekening met de
persoonlijke uitstraling van degene
die in de stoel zit. Dat geldt evenzo voor bepaalde haarstijlen die altijd vooraf worden besproken met
de klant, tenzij dit iemand betreft
waarvan bekend is welke haardracht de voorkeur heeft.
Al met al heeft het kappersechtpaar in de achterliggende jaren
een grote en breed geschakeerde klantenkring opgebouwd van
jong en oud. Daaronder ook jongeren van de middelbare scholen
en andere beroepsopleidingen in
Uithoorn en omstreken! Daarnaast
zijn er klanten die al langer dan 25
jaar kind aan huis zijn. Zelfs als die
zijn verhuisd naar een plaats buiten Uithoorn willen ze toch weer
bij Privé Haarmode hun haar laten verzorgen. Dat zegt iets over
het vakmanschap, maar ook over
de klantvriendelijkheid en vooral

de persoonlijke band die er met de
meesten is opgebouwd. “Veel van
onze klanten hoor ik zeggen dat
ze niet naar de kapper gaan, maar
naar Jan en Nikkie. In de loop der
jaren ben je voor veel mensen een
klankbord geworden in wat je kunt
noemen een privésfeer. Wat dat
betreft doet de naam van de kapsalon daar alle recht aan. Kleinschalig, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Mensen voelen zich hier thuis horen wij vaak.
Zij luchten soms hun hart bij ons.
Wij voelen ons daardoor sterk betrokken bij onze klanten. In die persoonlijke wisselwerking en traditioneel vakmanschap onderscheiden
wij ons,” licht Jan toe die hoopt samen met Nikkie nog lange tijd het
kappersvak te mogen uitoefenen.
Hun werk is tevens hun liefhebberij en zij houden van het contact
met mensen. Komt bij dat er uit
de eigen gelederen mettertijd ook
geen opvolging is. Privé Haarmode
maakt gebruik van producten van
l’ Oréal en Schwarzkopf, werkt op
afspraak en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar binnenlopen om te zien of er een mogelijkheid is voor een haarverzorging tussendoor, is altijd het proberen waard.
Voor het maken van een afspraak
belt u met 0297-561788.
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DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

en geen compromissen sluit als het
om design gaat. bulthaup b1 richt
zich op mensen die prijs stellen op
de bulthaup vormgeving, die de
waarden van het merk delen en in
hun persoonlijke leefsfeer vorm willen geven. Tot dusver konden of wilden niet al deze mensen zich een
bulthaup keuken veroorloven; daarom ontwikkelde bulthaup het onafhankelijke b1
concept. Het resultaat mag gezien
worden: Een puristisch minimalistische keuken die zich onderscheidt
door zijn ingetogen strakheid, echter voor een prijs die zeer concurrerend genoemd kan worden.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

5 april open huis bij Intermat Mijdrecht
Mijdrecht - Uniek in het Groene
Hart. Intermat Mijdrecht opent haar
deuren van de nieuwe bulthaup
showroom! De schitterende collectie is vanaf 5 april te bekijken aan de
Constructieweg 6.

Huttenbouwen
In het blad “puur natuur” van natuurmonumenten, schreef de
ontwikkelingspsycholoog Steven
Pont over het belang van buitenspel.
Ouders die hun kind buiten willen
laten spelen leggen het vaak af
tegen de zuigende werking van
het scherm. Door hieraan toe
te geven doen we kinderen tekort. Over twintig jaar is gamen
de grootste verslaving. Ons lijf is
gemaakt om te bewegen. Een
groeiend aantal kinderen is motorisch onhandig. Dyspraxie heet
deze aandoening. Buiten spelen
betekent leren door ervaring. We
leren kinderen nu vooral door instructie; “pas op”, “kijk uit”. Instructie is pedagogisch witbrood.
Ervaring pedagogisch volkorenbrood. Haal je arm open aan
een bramenstruik of kijk hoe je
met vriendjes de bal uit het water krijgt.
Als u dit aanspreekt, dan heb ik
een fantastische tip; ga met u
kind of kleinkind een hut bouwen.
En echt dat kan om de hoek. Het
Libellenbos in Uithoorn is hiervoor een uitstekende plek. Een
heerlijk ruig bos vol met afgevallen boomtakken, verscholen
plekjes en wat al niet meer om
een hut te bouwen.

Wij hebben in het Libellenbos
hutten gebouwd met de Uithoornse Veenmollen. De Veenmollen is de jeugdnatuurgroep
van het IVN met kinderen van 8
tot 12 jaar. In vier groepjes gingen de kinderen aan de slag. Het
werden vier totaal verschillende
hutten. Hutten werden verdedigd
met zelf gemaakt boobytraps en
pijl en boog. Of voorzien van een
deurbel gemaakt van een gevonden blikje met steentjes erin.
Ook was er een verhaal over
het magische roze pandabeertje ?????
U begrijpt aan vindingrijkheid
geen gebrek.
Na 1,5 uur hutten bouwen hebben we de hutten zo gelaten. Ze
staan nu ter beschikking aan ieder volgende bezoeker; mens of
kabouter. ….
Ga gerust eens op speurtocht
naar de hutten in het Libellenbos.
En nu ik toch uw aandacht heb.
Wij zoeken nog voor de Ronde
Veense Veenmollen een nieuwe
jeugdbegeleider m/v. Wilt u weten wat dit inhoudt, stuur mij dan
een mail (adekruijf@hccnet.nl).

Anja de Kruijf
IVN natuurgids en
jeugdbegeleider

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Als een van de grootste showrooms
in de regio, zijn zij dan ook zeer blij
deze nieuwe ontwikkelingen te mogen presenteren aan de bezoekers.
De bulthaup keukens zijn alleen te
vergelijken met de allerbeste producten uit de functionalistische traditie, met name uit Scandinavië, Japan, de Verenigde Staten en het
Duitse Bauhaus.
De ontwerpen, waarbij elk detail
met zorg is afgewerkt en alles is te-

Uw eerste belevenis vindt plaats in
de showroom. Ervaar het gevoel bij
bulthaup en laat u inspireren door
de laatste technieken, ontwerpen,
kleuren en designs.
Een tijdloos goede vorm, hoogwaardig materiaal en een sublieme afwerking, gekoppeld aan de voordelen van een industriële productie
De speciale aandacht verdient
bulthaup b1. Deze productlijn
bulthaup b1 is ontwikkeld voor de
groeiende groep consumenten die
waarde hecht aan vorm en kwaliteit

mer en het gehele tandheelkundige team van tandartsen, implanto-

loog, mondhygiënistes en assistenten veranderen verder niet. Alle gemaakte afspraken worden gewoon
gecontinueerd. Nieuwe patiënten
zijn uiteraard van harte welkom. De
praktijk zal verder gaan onder de
naam mondzorg Kudelstaart, herkenbaar aan het vernieuwde logo.

Bingo
De Kwakel - Vrijdag 4 april 2014 is
er weer een gezellige bingo-avond
in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan
16 te De Kwakel. De zaal is open
vanaf 19.30 uur en we beginnen om
20.00 uur.

Foto: Tandarts Slob (links) met tandarts Heijmans, die de praktijk overneemt.

De praktijk is in deze jaren uitgegroeid tot een volledig modern centrum voor tandheelkunde, waar u
terecht kunt voor reguliere behandelingen, maar ook voor onder meer
implantologie, gebitsprothesen, chirurgie (verstandskiezen), kindertandheelkunde, en mondhygiëne.
Met het oog op zijn leeftijd heeft
hij echter besloten om zijn werk als
praktijkhouder te beëindigen.
Daarom draagt hij per 1 april zijn
praktijk over aan collega tandarts
Rob Heijmans. Tandarts Heijmans
is reeds een bekend gezicht in de
praktijk, aangezien hij al sinds 2004
werkzaam is in de praktijk te Kudelstaart.
Voor bestaande patiënten geldt dat
met tandarts Heijmans goede afspraken zijn gemaakt, zodat zij geen
ongemak van de overdracht zult ondervinden. Het adres, telefoonnum-

De winnaars van de kleurwedstrijd
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Ontdek bulthaup in deze nieuwe
showroom. Ontdek Intermat.”

ruggebracht tot de essentie, zijn de
kracht van bulthaup. Dit is goed terug te zien en vooral te beleven in
deze nieuwe showroom.

Overname Tandartspraktijk:
Mondzorg Kudelstaart
Aalsmeer - Tandarts W. Slob heeft
de afgelopen jaren als tandarts en
praktijkhouder met veel plezier in
de Mondzorgpraktijk aan de Kudelstaartseweg gewerkt.

Voor het inrichten van uw nieuwe
keuken kunt u ideeën en inspiratie opdoen in de nieuwe bulthaup
showroom.
Daarbij luisteren onze ontwerpers
goed naar uw wensen om op deze wijze uw ideale droomkeuken
te realiseren. Op maat, in combinatie met uw wensen en uw idealen,
staan de ontwerpers van Intermat
klaar om een prachtig ontwerp uit
te tekenen.

Uithoorn - En hier zijn ze dan. De tien winnaars van de kleurwedstrijd van de Aziatische weken, bij Albert Heijn Jos
van den Berg. De kinderen konden de tekening inleveren en aan de hand daarvan een tijgertje of een olifant knuffel winnen. Onder genot van wat lekkers en een glasje limonade ontvingen de tien winnaars hun prijs. Toen nog allemal op de foto voor in de Nieuwe Meerbode en het feest was compleet

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 advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.400

De Tuin van Bram de Groote,
een bezoek meer dan waard!
Uithoorn - De Tuin van Bram de
Groote ligt aan de Boterdijk in Uithoorn ten westen van het Zijdelmeer. Het is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Stichting Landschap Noord-Holland (LNH). De
werkgroep Tuin Bram de Groote (13
vrijwilligers) houdt zich gedurende
het gehele jaar op woensdagochtend bezig met het onderhoud van
de tuin. In de periode voor kerst is
groot onderhoud gepleegd. Daarbij
zijn er flink wat bomen gekapt. Aansluitend is begonnen met het op-

ruimen. Dank zij het uitblijven van
de winter ofwel het vroege voorjaar
staat er dit in maart al heel veel in
bloei. De magnolia en stermagnolia
staan er nu op hum mooist bij. Kortom, tijd voor een open dag. De Tuin
van Bram, zoals die genoemd wordt
door insiders, is op de eerste zondagmiddag van de maanden april
t/m september vanaf 13:00 uur tot
16:00 uur gratis toegankelijk voor
belangstellenden. De eerstvolgende
Open Dag is op 6 april a.s.
Adres: t.o. Boterdijk 61, Uithoorn.

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

www.mEErbodE.nl

10 Nieuwe Meerbode

• 2 april 2014

Erg gezellige eerste jaarviering
bij ijssalon Esplanade
Uithoorn - Zondag jl. bestond ijssalon Esplanade in
Uithoorn precies een jaar en dat hebben ze gevierd.
Met leuke spelletjes voor de kinderen, zoals: bedenk je
eigen ijscoupe, gratis grabbelen, een gratis ijsje, oud
Hollandse spelletjes, kortom veel te beleven. Het weer
was enorm, echt weer om gezellig op het terras te gaan
zitten voor een ijsje of een kopje koffie of thee. Het was
een gezellige dag...

Nieuwe raad wil aan de slag
Uithoorn - Waar elders in deze
krant uitgebreid afscheid werd genomen van de ‘oude raad’ en leden
die niet meer terugkeren, werd donderdag 27 maart de ‘nieuwe raad’
officieel geïnstalleerd. Behalve bekende namen uit de vorige raad die
ook nu weer zijn gekozen, werden
ook nieuwe leden van enkele politieke partijen benoemd. Zij stonden
bij de verkiezingen van afgelopen
woensdag 19 maart op een verkiesbare plaats en hebben door de kiezers het vertrouwen gekregen.
De raad wees vervolgens een eerste en tweede waarnemend voorzitter aan om te voorzien in de waarneming van het voorzitterschap van
de raad bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester. De raad
benoemde meteen ook de leden
(en plaatsvervangende leden) voor
de commissies Organiseren, Leven,
Wonen en Werken en voor de werkgeverscommissie. Tevens werden
hiervoor de voorzitters (en plaatsvervangende voorzitters) van de
commissies benoemd. De raad benoemde eveneens uit haar midden
de leden die de raad zullen verte-

genwoordigen in de Regioraad van
de Stadsregio Amsterdam. Tot slot
werden de leden voor de Monumenten benoemd.
De ‘nieuwe gemeenteraad’ zegt er
veel zin in te hebben om het bestuur van de gemeente samen met
een nieuw college op te pakken.
Daarvoor moet echter eerst een coalitie van partijen worden gevormd
die samen een coalitieprogramma
gaan maken. Daarin staat aangegeven wat de doelstellingen voor de
komende vier jaar zijn. De coalitiepartijen vormen samen een meerderheid in de raad. Het is elegant
om aan de ‘oppositie’ het programma ter kennisname voor te leggen
met het doel om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. De oppositie hoeft daar niet in mee te gaan;
ze kunnen het wel ‘gedogen’. Vervolgens ontstaat er een nieuw college met, naar het zich nu laat aanzien, de wens om weer drie wethouders te benoemen. In deze krant
wordt met een artikel melding gemaakt van het feit dat de coalitiebesprekingen intussen van start zijn
gegaan.

Stichting AED De Kwakel
werkt samen met
Ambulance Amsterdam
De Kwakel - Ambulance Amsterdam zoekt de samenwerking met
lokale burgerhulpverleningsorganisaties om de kans van overleven te
vergroten voor de burgers met een
acute circulatiestilstand. De aanrijdtijden van de ambulances zijn over
het algemeen binnen de norm van
vijftien minuten. Voor een reanimatie is dit echter te lang waardoor de
samenwerking met burgers noodzakelijk is. Bij acuut hartfalen is het
van groot belang dat er zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen
zes minuten) gestart wordt met het
opstarten van een reanimatie. Hoe
sneller er ook een Automatische Externe Defibrillator (AED) ter plaatse
kan zijn en ingezet wordt, hoe gro-

ter de kans van overleven voor de
patiënt. Om dit te bewerkstelligen is
Ambulance Amsterdam, de verzorger van ambulancediensten in onze regio, het project Burgerharthulp
gestart: een oproepalarmeringssysteem om de burgers en AED zo
spoedig mogelijk ter plaatse te laten
komen. In De Kwakel is hierbij samenwerking gezocht met de Stichting AED De Kwakel. Dit heeft afgelopen week geresulteerd in het ondertekenen van een convenant. In
dit document worden afspraken gemaakt over de opleiding en kwaliteitseisen van deelnemers aan dit
project. Ambulance Amsterdam ondersteunt hierin de stichting en de
vrijwilligers.

Directeur Jan Pierik van Ambulance Amsterdam en Richard van Zanten van
Stichting AED De Kwakel ondertekenen het convenant

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

Schrijfster pakt
in bij Boekhandel
Ten Hoope
Uithoorn - Ter promotie van
haar nieuwe boek ‘Miss Verstand’ helpt schrijfster Astrid Harrewijn, bekend van o.a.
‘Miss Communicatie’ en ‘Miss
Match’ op zaterdag 5 april mee
bij Boekhandel Ten Hoope in de

winkel. Klanten die een boek
van Astrid aanschaffen, krijgen
van haar ook een leuke attentie.
En natuurlijk gaat ze haar boeken ook signeren.
Ze is bij ons in de winkel van
13.00 tot 16.00 uur.

4 & 5 april kleurt Nieuwendijk
blauw-wit
Gemeente bedankt
Uithoorn - Groenvoorziening Uithoorn, Netjes gedaan!!! De boom
“kaalgeschoren”, maar de meerkoet een beschermende dak boven z’n
nest gelaten. bedankt.
A. Jagtenberg

Afscheid galerie Fort aan
de Drecht
Uithoorn - Afgelopen zondag heeft
men tijdens een goedbezochte afscheidsreceptie nog eenmaal met
elkaar de kleurrijke geschiedenis
van Galerie Fort aan de Drecht mogen bespreken. Uit de politiek was
er wethouder Jeroen Verheijen, de
huisdrukker Buskermolen en andere relaties. Onder het genot van een
goed glas en creatieve hapjes (verzorgd door Het Rechthuis) waren
vrijwilligers, donateurs, bestuur en
overige aanwezigen getuige van het
officiële afscheid. Voorzitter Harry
Peelen stond in zijn afscheidswoord

stil bij de reden van de sluiting en
bedankte een groot aantal (oud-)
medewerkers. Voor het laatst sierde
prachtig werk van de Kwakelse kunstenaar Frans Kortenhorst de muren
van het Fort. Om 18.00 uur was het
over en uit en is het doek definitief
gevallen. Galerie Fort aan de Drecht
is niet meer.
Voor informatie kunt u contact opnemen met: Frans Geldman
PR Galerie Fort aan de Drecht
Buitenhof 61, 1421 LA Uithoorn,
0297-761481, 06-24270980
www.galeriefortaandedrecht.nl

Dacia Instapdagen bij
Renault Nieuwendijk!

Regio - Het automerk Dacia
heeft door zijn uitzonderlijk gunstige prijs-kwaliteitverhouding in
rap tempo de Nederlandse markt
veroverd. Om het succes van Dacia te vieren nodigt Renault Nieuwendijk komend weekend iedereen uit kennis maken met alle populaire Dacia modellen. De fonkelnieuwe Logan MCV met een
zee aan ruimte voor een ongewoon lage prijs, de vernieuwde
Dacia Duster die dankzij subtiele wijzigingen een nog stoerdere uitstraling heeft gekregen, de
eigenzinnige Sandero, de praktische Dokker en de ruime flexibele Lodgy, alle modellen zijn beschikbaar. Uiteraard kunnen bezoekers een testrit maken in hun
favoriete model . De medewerkers van Nieuwendijk voorzien
bezoekers graag van informatie,
een hapje, een drankje en een
leuke attentie.
Nieuwendijk beste Dacia dealer
Dacia is in zeven jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijd succesnummer. In Nederland steeg

het marktaandeel in 2013 met
maar liefst 49%. Ook in onze regio is het aantal Daciarijders de
laatste jaren enorm toegenomen.
Dacia dealer Nieuwendijk heeft
een groot aandeel in de groei en
was in de eerste maanden van dit
jaar zelfs de best verkopende Dacia dealer van heel Nederland!
Uitblinker in betrouwbaarheid
Dacia staat bekend om zijn uitzonderlijk gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Zeer recentelijk
werd de hoogstaande kwaliteit
nog bevestigd in een grootschalig automankementenonderzoek
van de Consumentenbond. Hierin scoorde Dacia buitengewoon
goed. in de top-10 van automerken met de minste gebreken
staat Dacia stevig op de tweede
plaats. Tevens behoren de Dacia
Sandero en de Dacia Logan MCV
tot de drie betrouwbaarste auto’s
in hun klasse.
De Dacia Instapdagen vinden
plaats op 4 en 5 april bij RenaultDacia Nieuwendijk in Aalsmeer
en Hillegom.

Eerste sloophandeling herontwikkeling Zijdelwaard
Uithoorn - Donderdag 3 april a.s.
zal wethouder Jeroen Verheijen om
10.30 uur de eerste sloophandeling
verrichten van het pand van Apotheek Mediq. Hiermee wordt een
volgende stap gezet in het traject
van de herontwikkeling van winkelcentrum Zijdelwaard. Het betreffende pand, en in een later stadium ook het pand van Trekpleister,
wordt gesloopt om ruimte te maken voor de uitbreiding van het winkelcentrum. In het nieuwe gedeelte
van het winkelcentrum aan de zij-

de van de Heijermanslaan zal supermarkt Jumbo (nu C1000) gevestigd worden.
Bijeenkomst start om 10.00 uur
De bijeenkomst donderdag 3 april
start om 10.00 uur met een ontvangst in de voormalige ruimte van
boekhandel Ten Hoope in het winkelcentrum. Tegen half 11 zal de
wethouder de eerste sloophandeling verrichten op het parkeerterrein voor het pand van de Apotheek. Apotheek Mediq is momen-

teel gevestigd in een tijdelijke huisvesting op het parkeerterrein Zijdelwaardplein voor het woonzorgcentrum Het Hoge Heem.
Uitgangspunten
Het plan voor de herontwikkeling
van winkelcentrum Zijdelwaard behelst een modernisering van het bestaande winkelcentrum om deze
aan te passen aan de eisen van deze tijd en om het parkeren, de bereikbaarheid en het openbaar gebied te verbeteren.

Op het dak van het winkelcentrum
zal parkeergelegenheid worden gerealiseerd voor ruim 115 auto’s. Het
winkelcentrum wordt maximaal uitgebreid met 2.000 m2 vloeroppervlak. Deze uitbreiding komt voornamelijk ten goede aan de verruiming van de bestaande winkels.
Daarnaast wordt ook het openbaar
gebied rondom het winkelcentrum
door de gemeente Uithoorn aangepast. Hierbij krijgen groenvoorziening en parkeerplaatsen voor fietsen een belangrijke plaats.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Mijmeringen
LENTEKRIEBELS

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist.
- Uithoorn, Gouwzee: Cyperse grijs-witte kat.

Niet alleen de lente is gearriveerd, maar
het mooie weer heeft ook meteen zijn intrede gedaan in Nederland. Je zou er
haast lentekriebels van krijgen.

Geslaagden EHBOVereniging St. Vincentius
De Kwakel - Maandagavond 17
februari is bij KDO het examen afgenomen voor het diploma eerste
hulpverlener. Hierin kwam van alles
aan bod; van het verbinden van een
vinger tot het reanimeren incl. het
bedienen van een AED.
Het examen werd afgelegd door
9 cursisten. Tijdens het examen
moesten de cursisten laten zien wat
ze hadden geleerd tijdens de cursus. Hiervoor waren 2 lotussen aanwezig die allerlei verwondingen en
aandoeningen naspeelden. De behandeling door de cursist werd vervolgens beoordeeld door een medisch adviseur en een docent eerste hulp. Maandag 24 maart hebben
de cursisten hun diploma en een
bloemetje in ontvangst mogen ne-

men! We feliciteren; Dave van Eijk,
Jordi Holt, Esther van der Jagt, Brigitte Riewald, Patrick in ’t Veld, Lydia Vlasman, Mariska Wahlen, Jasper van Zanten en Wilfred Zijerveld.
Mocht u dit nou ook willen? Of een
cursus EHBO bij kinderen of EHBO
bij sportletsel? Bij voldoende belangstelling start in het najaar een
nieuwe cursus. Dus aarzel niet, ga
naar onze website en geef u op voor
een cursus. Geef hierbij aan waar
uw voorkeur naar uit gaat. Het zijn
leerzame, maar zeker ook gezellige
avonden! En een groot deel van de
kosten wordt vaak vergoed door uw
zorgverzekering.
Dus:
www.ehbo-de-kwakel.com,
of bel of mail naar 06-52333445,
secretaris@ehbo-de-kwakel.com.

Techniekweek op
basisschool “de Vuurvogel”

Gevonden:
- Uihoorn, Bieslook: Jonge rode kater. Erg lief en is niet gecastreerd.
- Uithoorn, Arthur van Schendellaan: Kater. Heeft wit met zwarte
oortjes, zwart vlekje op zijn kop en zwarte staart.
- De Hoef, Westlanderweg: Cypers katje van ongeveer 5 maanden.
Heeft licht kinnetje.
- Vinkenveen, Baambrugse Zuwe, Groenlandse Kade: Rode
getijgerde kat met rode ringen in staart. Licht mondje.

NSS
Toch moet ik eerst nog even zeuren over
de internationale top van afgelopen week. Al weken werden we met
zijn allen doorgezaagd over de Nucleair Security Summit 2014 en
werden we op de hoogte gebracht van alle veiligheidsmaatregelen
die werden genomen om alle wereldleiders veilig te laten zijn in ons
kleine kikkerlandje. Wegen werden afgezet, iedereen in de randstad
werd opgeroepen om vooral thuis te werken en in ieder geval niet de
weg op te gaan. Het was net als code oranje of rood van het KNMI,
wat vaak loos alarm is. Ik moest gewoon naar mijn werk en moest de
weg op en daar had ik zomaar ineens op maandagochtend een heel
mooi voordeeltje van het bezoek. Er was geen kip op de weg en ik
was nog nooit zo snel op mijn werk geweest. Met dank aan de komst
van mister Obama himself.
Waarom?
Ik vroeg me vooral af waarom dit toch in Nederland georganiseerd
moest worden. Al dat geld wat er aan werd uitgegeven en wat we helemaal niet hebben. Zijn ze nou helemaal gek geworden daar in Den
Haag? De ene na de andere bezuiniging krijgen we door onze strot
geduwd maar ondertussen kunnen we wel 58 wereldleiders ontvangen en voor twee dagen ons hele land plat leggen, omdat zij moeten
vergaderen. In de voorlichting op de website staat vermeld dat door
de NSS te organiseren we bijdragen aan een veilige wereld en aan
een veilig Nederland. We hebben immers de Rotterdamse haven en
Schiphol, waar het risico van nucleair materiaal groter is. Groter dan
wat en waar vraag ik me af? Het doel van de top is in ieder geval om
nucleair terrorisme wereldwijd te voorkomen.
Kosten
Volgens Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie en Jean
Monnet, hoogleraar Europese financiële en monetaire integratie
kostte het organiseren van de NSS top vermoedelijk tussen de 1 en
de 2 miljard. De grootste kostenpost zou niet alle inzet voor de veiligheid zijn, maar de schade aan de economie door het platleggen van
de Randstad. De NSS-top is de grootste topbijeenkomst die Nederland tot nu toe georganiseerd heeft en het wordt ook wel vergeleken
met de organisatie van de Olympische spelen. Daar staan echter reclame inkomsten tegenover die we nu missen. Nu zijn er opbrengsten voor enkele hotels en restaurants, zijn Den Haag en Amsterdam
gepromoot en zouden er zakendeals zijn gesloten met andere landen. De vraag is of deze opbrengsten opwegen tegen de verliezen.
Bril
Het is net hoe je het wilt zien. Het glas kan halfvol zijn, of het glas is
halfleeg. Of je bent voor de top, omdat je gelooft dat het doel belangrijk is en dat Nederland daar mee goed op de kaart wordt gezet. Aan
de andere kant kun je je afvragen waarom deze prioritering is gekozen boven alle andere wereldproblemen. De een geeft aan dat het 1
tot 2 miljard kost, een ander gaat weer uit van 24 miljoen euro en burgemeester van Aartsen van Den Haag verkondigd dat Den Haag 3,5
miljoen euro heeft besteedt aan de NSS en dat dit zeker in veelvoud
terugkomt, omdat het zulke goede reclame was. Wie het weet, mag
het zeggen. Waarschijnlijk mis is ik de helicopterview om objectief
naar deze top en kosten te kijken. Dus zet ik mijn zonnebril op, beperk ik mijn helicopterview tot mijn eigen achtertuintje, waar ik heerlijk zelf het vuile werk kan doen. Onkruid plukken, snoeien waar het
moet, schoonmaken en vooral genieten van dat stukje natuur in mijn
eigen kleine postzegeltuintje en van de stralende zon.

Reumafonds
De Kwakel - Het Reumafonds
bedankt alle collectanten en bewoners in De Kwakel voor de
grote inzet en bijdrage aan het
prachtige resultaat van de collecte.
Onder de collectanten bevonden
zich dit jaar ook leerlingen van
het Alkwin Kollege die hebben

gecollecteerd in het kader van de
Algemeen Vormende Activiteiten.
In de landelijke collecteweek van
10 tot en met 15 maart 2014 is in
De Kwakel in totaal 1458,59 euro
opgehaald. Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan
de reumabestrijding in Nederland.

Speelvliegtuig voor De Kwakel
De Kwakel - Groep 6a van De Zon
heeft heeft ontwerpen gemaakt voor
een speelvliegtuig. De gemeente
Uithoorn organiseert een prijsvraag
voor een speelvliegtuig. Uit alle ontwerpen kiest de gemeente een ontwerp dat zo goed als mogelijk wordt
nagemaakt. Dit speelvliegtuig komt
in het gebied tussen de Vuurlijn en
de Iepenlaan. Rik, Yara, Fenna en
Linde hebben namens groep 6a van
De Zon vrijdag 21 maart de ideeën
en ontwerpen aan wethouder Ria
Zijlstra gegeven. Zij was diep onder
de indruk van alle ontwerpen en bedankt de juf en de kinderen ervoor.

Op 17 april volgt de prijsuitreiking.
De kinderen maakte veel tekeningen en een paar maqettes. Sommige tekeningen met allerlei details.
Vliegtuigen met complete stuurinrichtingen, glijbanen, klimmuren en
ladders. Wethouder Ria Zijlsta wilde van alles over de ontwerpen weten. Hoe lang de kinderen aan de
ontwerpen hebben gewerkt en wat
precies een ladderbrug is. Rik vertelde dat ze drie weken aan de ontwerpen hebben gewerkt of was het
toch drie dagen. Linde legde uit dat
een ladderbrug een wiebelbrug is.
Goed vasthouden, anders val je eraf.

Goed geschoten...
Uithoorn - Wauw! Wat een onwijs
leuke week was het op “de Vuurvogel”! De techniekweek met als
thema “Constructie” was ontzettend gaaf en leerzaam. Veel ouders
woonden de lessen bij want het was
ook Inloopweek op de school. Dat
maakte de Techniekweek extra leuk.
Tijdens deze techniekweek werden
allerlei constructietechnieken uitgeprobeerd en getest. Uiteraard kregen de kinderen eerst voorbeelden
te zien van grote constructies die we
overal in Nederland en in de wereld
tegenkomen.
Neem nou bijvoorbeeld de Eiffeltoren in Parijs, hoe gaaf is die?! De
kinderen in groep 3 zagen duidelijk de ijzerconstructies, herkenden daarin de driehoeken en hoe
mooi alles aan elkaar vast zit. Of wat
dacht je van het Atomium in Brussel: een constructie van bollen en
pijpen, waar je ook nog doorheen
kunt lopen! Al gauw werden er in
de groepen constructies gebouwd
waarbij de kinderen samenwerkten om er het beste resultaat uit te
halen. De hoogste toren werd gebouwd, en stevig kunnen bouwen
is ook een kunst als je van Jenga
gebruik maakt. Van papier werden
ook stevige profielen gemaakt (gr.
6, 7 en 8) en aan elkaar verbonden:
het U-profiel, het O-profiel en het Lprofiel van papier zorgden voor stevige bouwwerken. Wie had dat ge-

dacht! We hebben ware bruggenbouwers in de bovenbouw :-)
Sate
Van eten kun je ook leuke bouwwerken maken: we zagen dat door middel van satéprikkers en kikkererwten mooie vormen werden gebouwd
in groep 3. In groep 7 werd ook met
eten gebouwd, het water liep je in
de mond als je ermee bezig was!
Groep 4 ging aan de slag met het
bouwen van vlotten met gebruik van
ijslollystokjes, kurk, touw en papier.
Dit was een echte uitdaging en met
trots kunnen we vertellen dat het
gelukt is. Ook bouwden de kinderen
zelf bootjes en die moesten drijven.
Hiervoor hebben de kinderen eerst
een natuurkundeles gehad over
drijven, zweven en zinken en hebben ze hiermee kunnen experimenteren alvorens ze zelf gingen bouwen. Bijzondere aandacht kreeg het
“Eggsperiment”! De groepen 7 en 8
moesten een constructie bedenken
en maken waarbij je een ei van twee
meter hoog naar beneden liet vallen
en het ei heel zou blijven. Okay, het
lukte niet bij iedereen en een uit elkaar gespat ei geeft een reuze troep,
maar dat mocht de pret niet drukken. Eigenlijk was dat wel heel erg
leuk dat dit mocht op school. Twee
teams kregen het voor elkaar: hun
eieren bleven heel. Knap! Een geslaagde, leerzame en constructieve
week. Dat smaakt naar meer.

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl
Alzheimer café
Donderdag 3 april 19.30-21.00 uur. Gastspreker:Addy de Jager, casemanager Uithoorn. Thema: “Hoe kan ik mij voorbereiden op eventuele
opname?” Iedereen is van harte welkom die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Entree is gratis en wij verwelkomen u om 19.00 uur met een
kopje koffie of thee.
Zondagmiddagcafé
Zondag 6 april van 14.00–16.30 uur wordt u van harte welkom geheten door onze gastvrouwen. U kunt komen klaverjassen, biljarten, etc.
Entree 1 euro.

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

Wat een indrukwekkend gezicht
Langs het Zijdelmeer kwam ik deze ooievaar tegen,waarschijnlijk wil
hij (zij) voorkomen dat het toekomstig kroost op de tocht komt te liggen. Het mooiste moment was het plotseling opvliegen en was ik verbaasd over de toch wel behoorlijke spanweidte van ca. 2 meter.
G.van Stuijvenberg, Uithoorn
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Lente
Fashion
Day
in winkelcentrum Zijdelwaard

Sfeervol, gezellig en drukbezocht!

Uithoorn - Een echte heerlijke zomerse dag en dan een Lente Fashion Show waarin
een viertal modeshows de nieuwste mode voor de zomer toont. Het kan niet op een
beter tijdstip gepland worden! Buiten heerlijk weer, iedereen in de stemming en de
kriebeltjes krijgt om de zomergarderobe aan te vullen.
Wat is er dan niet mooier dan diverse modeshows met de nieuwste zomermode.
Het was dan ook een geslaagde dag in winkelcentrum Zijdelwaard.
Voor jong en oud was er iets te beleven, en jong en oud genoten met volle teugen.
Bijgaande foto’s zeggen meer dan duizend woorden.
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Tennis2Tennis viert 10-jarig bestaan

Enthousiaste jeugd van 8-9 jaar tijdens de JeugdSportPas met Katja Keunen-Roosendaal en Willem van Wassenberg

Regio - De tennisvereniging Tennis2Tennis (T2T) in Aalsmeer viert
dit jaar haar 10-jarig jubileum. Willem van Wassenberg, al 10 jaar lid
van de vereniging, is door het huidige bestuur gevraagd of hij wil aantreden als voorzitter. “Ik voel mij
zeer vereerd en nu ik meer tijd heb
wil ik dit uiteraard graag doen. T2T
is een vereniging waar de sfeer en
de betrokkenheid van de leden erg
groot is. In de aankomende ledenvergadering zal ik worden voorgedragen als voorzitter van de tennisvereniging. T2T is een kleine, maar
o zo gezellige vereniging en beschikt over veel faciliteiten. Een van
de grote voordelen is dat T2T fantastische all-weather banen heeft
en dat de leden in de periode mei
tot en met september bij slecht weer
gratis gebruik kan maken van de vijf
binnenbanen. Het 10-jarig bestaan
wordt gevierd met een aantrekkelijk programma voor zowel bestaande als nieuwe leden.
Voor meer info zie advertentie
elders in dit blad.

8-0 monster score van Legmeervogels A1
Uithoorn - Laatste weekend Maart,
half drie en het Apeldoornse WSV
A1 komt op bezoek. De Legmeervogels A1 kunnen kampioen worden
in de derde divisie A en WSV maakt
kans op een periode titel. Na een
lunch met het team en staf en een
fysieke en tactische voorbereiding
komen de jongens met net even
strakkere kopjes het veld op. Wat
wil je ook op het twee na hoogste
niveau kampioen worden overkomt
maar 4 van 48 A1 teams in heel Nederland dus deze wedstrijd is best
wat spannender dan de voorgaanden.
Het overkomt de club natuurlijk ook
niet zo vaak dat je in Uithoorn voor
het derde jaar op rij promotie kan
afdwingen. Het weer is fantastisch
er zijn meer dan 500 toeschouwers,
waaronder veel jeugdleden die
wachten wat er gaat gebeuren!
Nadat de scheidsrechter alle passen
heeft bekeken er handen zijn geschud gaat het spektakel van start.
WSV start fanatiek, grote kerels die
fysiek sterker lijken dat de uithoornaars. Al in de eerste 5 minuten gaat
het verschrikkelijk mis voor Rob. In
een duel op het middenveld wordt
hij zo ongelukkig geraakt dat, zoals later in het ziekenhuis blijkt, een
kuitbreuk en enkelschade is opgelopen. Nog dezelfde avond moet
hij geopereerd worden. Na dit nare voorval gaat de wedstrijd door.
En al snel komt de 1-0 op het scorebord door een doelpunt van Kevin

wat uitbundig gevierd wordt. WSV
blijft druk zetten maar dat haalt niet
veel uit, door goed positiespel laten
de A1 mannen van Legmeervogels
ze voor niets, vele overbodige meters maken.
Eerste helft
In de laatste minuut van de eerste
helft wordt de voorsprong door een
inswingende corner van Martijn uitgebouwd tot 2-0. Een riante voorsprong maar nog geen zekerheid-

kwam voor Aalsmeer maar Legmeervogels liet het daar niet bij zitten en al snel werd er gescoord en
was het 1 – 1.
Legmeervogels ging met goed spelen en mooie combinaties en het

Clubkampioenschappen
Jeugd Badmintonvereniging
De Kwakel - In februari en maart
2014 zijn de clubkampioenschappen bij de jeugd van Badmintonvereniging De Kwakel gespeeld. Er
werd in vier onderdelen gestreden
om de titel clubkampioen, namelijk
de single groep 1, single groep 2,
dubbel/mix groep 1 en dubbel/mix
groep 2.
In groep 1 zitten de oudste jeugdleden en in groep 2 de jongste. Er
werden voorrondes gespeeld in
poules, waarna de beste spelers per
poule door gingen naar de kwartfinales of halve finales. Deze werden via een knock out systeem uitgespeeld tot er in de finales bekend
werd wie er met de titel en bekers
naar huis zouden gaan.
In groep 1 ging de strijd om de single tussen Gosse Wegbrands en Kevin Kneppers. Gosse wist de wisselbeker voor de clubkampioen in
groep 1 voor het eerst op zijn naam
te schrijven met een stand van 219 en 21-13. In groep 2 ging de single finale tussen Sede Wegbrands
en Jim van Zaal. Ook in deze finale waren vele mooie rally’s te zien en
Sede ging er van door met de titel,

Uithoorn - Afgelopen zondag 30
maart werd de dojo bij Sport & Health Club Amstelhof verlaten want
Judo Ryu Kensui was te gast op een
judotoernooi in Leimuiden. Judoka’s
uit een grote regio konden hieraan
meedoen. Judo Ryu Kensui was hier
ook vertegenwoordigd met 2 judoka’s van de ruim 305 deelnemende
judoka’s.
Bij dit toernooi wordt er gejudood
in een poulesysteem. Iedereen judood tegen elkaar en de judoka met de meeste gewonnen wedstrijden is de winnaar. Onze deelnemers (en in groten getale aanwezige ouders en belangstellenden)
deden het erg goed er werd stevig
voor elk punt gestreden en na een
lange dag konden alle deelnemers
moegestreden met een mooie beker
huiswaarts keren. Judoleraar Ruud
van Zwieten is enorm trots en zeer
te spreken over zijn pupillen. Vooral de strijd op de mat en de gezelligheid naast de mat doet erg goed en

is kenmerkend voor onze club! Voor
foto’s en informatie over onze judoschool kunt u een kijkje nemen op:
www.judoryukensui.nl.
De uitslagen in de diverse
poules waren als volgt
1e plaats: Thomas Acohen, Koen
Vrijburg, Fabian Hofmeester, Minne
Sekuur & Ties Geukes.
2e plaats: Finn Straayer, Ralph Timmer, Misja Baron, Roel van Rooy,
Sem van de Ridder & Lindsay Hertogh.
3e plaats: Daan Adamo, Esmee Cornelisse, Lucas van Leeuwen, Maurick Weijs, Finley Baron, Anne Sekuur, Jerre Bakker, Boaz Geelhoed &
Jorn Hansen
4e plaats: Eline Koopal, Stijn
Scheunhage, Maurijn van Dam, Jesper Best, Levi Geelhoed, Gijs Neddermeijer, Timo Wittkamp, Mart
Lodema, Isabel Ohlenbush, Bram
Heemskerk, Fay de Rijk & Youri
Heemskerk

Beslissing nadert bij
Bridgeclub De Legmeer
je! In de tweede helft is het al snel
3-0 door Tim en blijken de Vogels
conditioneel en mentaal zo veel beter dat WSV het hoofd in de schoot
legt. Legmeervogels scoort er lustig op los : Tim (4-0), Dylan (5-0),
Tim (6-0), Dylan (7-0) en Martijn (80) en zo ontstaat een monsterscore
van 8-0!!! Na het eindsignaal storten de jongens zich op het veld in
een eerste feestje met champagne,
confetti en bloemen. Onder het daverende applaus van de toeschou-

wers zie je de samenhorigheid in dit
team, één voor allen, allen voor één!
In de kleedkamer gaat het feestje door met muziek en een drankje.
Na het douchen is de officiële huldiging in de bestuurskamer. Henny
Snel roemt de spelers om hun individuele- maar vooral ook hun teamkwaliteit, voetbal is een bewezen
teamsport en dat kun je aan deze
jongens goed zien. Na de medaille
breekt het feest echt los.

Legmeervogels A1 ‘ongeslagen’
zaalhandbalkampioen in 1e klasse
Uithoorn - Zondag 23 maart stond
voor de meiden van Legmeervogels
A1 gesponsord door kapsalon Trots
op Haar hun laatste zaalwedstrijd
tegen Aalsmeer op het programma.
De wedstrijd begon om 10.00 uur
in Aalsmeer. Het eerste doelpunt

Zeer geslaagd toernooi
voor Judo Ryu Kensui

hij won met 21-12 en 21-9. Voor zover de jeugdleiding de geschiedenisboeken van de badmintonvereniging kent is het voor het eerst dat
twee broers de titel winnen in het
singlespel.
In de dubbel/mix streden in de oudste groep twee koppels om de eerste
plek, namelijk Gerwin van Scheppingen met Kevin Kneppers tegen
Britta van der Linde en Sander Ligthart. In twee spannende sest wisten Gerwin en Kevin te winnen, de
stand was 21-15 en 21-16. De vierde finale werd in groep 2 gespeeld
tussen het koppel Michèl van Santen en Sede Wegbrands en het koppel Danique Oost en Jim van Zaal. In
twee sets waren Michèl en Sede te
sterk en haalden zij de winst binnen
met 21-9 en 21-9.
De jeugdleiding is trots op alle
jeugdleden die zeer sportieve, leuke en spannende wedstrijden gespeeld hebben. Lijkt badminton jou
ook leuk en ben je tussen de 8 en
18 jaar? Kom dan eens kijken op de
zaterdagochtend van 9-11 uur in de
KDO sporthal of kijk op onze website, www.bvdekwakel.nl

goed keepen van onze keepster
Kimberley al snel op voorsprong deze voorsprong gaven ze niet meer
uit handen en in de rust was het
dan ook 10 – 14 voor Legmeervogels. In de tweede helft ging Legmeervogelsverder met waar ze in

de eerste helft mee waren geëindigd. Goed speel mooie aanvallen
en goede breaks waren de dames
niet meer te stoppen.
Zo werd de einduitslag dan ook 14 –
23 voor Legmeervogels.

Uithoorn - Met nog één avond te
gaan is de promotie en degradatiedans in volle gang.
In de B- lijn hebben Nel & Adriaan nu echt de smaak te pakken.
Na een moeizame start van de eerste avonden haalden ze in deze vierde zitting nu de top met 58,50%. Het
brengt ze zelfs in de buurt van de
beoogde promovendi, die moeten
dus nog even goed oppassen! Dat
geldt zeker voor Floor & Theo die
na een spetterend begin van deze ronde het er nu wat bij lieten zitten met een plek in de onderste regionen. Ze staan nog op twee totaal, maar “be alert”. Wil & Ruud deden met hun tweede plek en 56,83%
zeer goede zaken en komen voorlopig als derde in aanmerking voor
bevordering. Gerda & Els scoren ook
steeds beter en kwamen op drie uit
met 52,67%, net voor Lenie & Tina
die 52,25% lieten optekenen. Tom &
Herman voegden zich met 51,30%
ook bij de top vijf van de lijn met de
meeste promotie vreugde en degradatie verdriet.
C lijn
In de C- lijn gaan Tini & Jeanette nog
steeds als een speer, hetgeen nu resulteerde in een overwinning met
maarliefst 68,75%. Ze staan hiermee
uiteraard fier aan kop totaal. Ook
Atie & Evert eten gretig mee en de
tweede plaats met 59,17% bracht ze
dan ook op de vierde promotie po-

sitie. Marijke & Ger werden derde
met 57,08% en ook dat bestendigde de koers naar de B- lijn. Froukje
& Rini tenslotte hebben met 56,25%
als vierde de tweede promotieplek
stevig in handen, dus dat gaat lukken. Anneke & Marianne schaarden
zich tezamen met Maria & Klaas met
54,58% voor allen bij de beste vijf
van deze avond.
A lijn
In de A- lijn gaan Lijnie & Rita aan
kop, maar door externe verplichtingen van vele A toppers is het overzicht niet geheel duidelijk. Best of
the rest waren in ieder geval Heleen & Mees die 61,81% lieten noteren. Cobie & Trudi eindigden keurig
met een zestiger van 60,42% en dat
moet toch ook even vermeld worden.
Voor de mindere goden en voor allen, ook niet leden, die hun bridge
kennen en kunnen spelenderwijs wat meer willen oefenen, geeft
Hans Selman de gelegenheid. Iedere vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur in
het Buurtnest. Aanmelden per email: hans.selman@planet.nl Voor
inlichtingen over Bridgeclub De
Legmeer het secretariaat e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297-567458. Tot en met woensdag
7 mei nog in de barzaal van sporthal De Scheg, vanaf 14 mei bij Dans
& Party centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Verslag van bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 27 maart
speelden we de vijfde ronde van de
lopende competitie. Het leek er op
dat alle deelnemers goed hadden
geslapen. Iedereen gedroeg zich
opperbest. Vijfentwintig paren waren aanwezig verdeeld over tien in
de B lijn en 15 in de A lijn.
Er is over deze sessie eigenlijk niets
spectaculairs te melden. Er waren geen afzeggingen op het laatste moment, de wedstrijdleider die
de competitie had opgezet vertok
na de installatie en liet het verloop
over aan zijn assistenten. De deelnemers maakten de hele ochtend
geen fouten in de verwerking van
de uitslagen in de zgn. bidgemates
en daarom liep alles op rolletjes. Dat
er geen fouten werden gemaakt in
het administratieve deel van het gebeuren hield niet in dat er bij enkele paren kennelijk wel wat onvolkomenheden werden gemaakt bij het
bridgespel zelf. Zowel in de A Lijn
als in de B Lijn waren de paren met
de laagste scores van respectievelijk 35,76% en 35,94% kennelijk toch
in staat geweest hier en daar een
foutje te maken. Uit piëteit met de-

ze paren vermeld ik de namen maar
niet.
A lijn
In de A lijn werd deze week eerste
het paar Addie de Zwart en Jeannet Vermey. Score 63,89%. Tweede
werden Greet van Diemen en Nel
Groven met 63,75% en op de derde plaats zagen we het paar Henny
en Lucas van der Meer met 60,07%.
In de B lijn waren Aja Bijsterbosch
en John de Haan weer terug.
En zij scoorden weer de eerste
plaats met 61,46%. Geen spectaculaire score, maar na vijf ronden hebben zij het gepresteerd om vier maal
eerste te worden. Een keer waren
zij niet aanwezig en hadden anderen een kans. Tweede werden Corry
Snel en Netty Walpot met 56,77% en
op een mooie derde plaats eindigden Arna Kroon en Gerda Rietstap
met 55,73%. Voor hen een voortreffelijk resultaat.
Het was niet spannend, geen spectaculaire gebeurtenissen, maar wel
heel erg gezellig. En dat is natuurlijk
ook één van de doelstellingen van
deze ochtenden.
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Pieken en dalen bij BVK
De Kwakel - Opluchting, berusting, ontzetting en gejuich, al deze
stemmingen waren waar te nemen
nadat wedstrijdleider Cor de laatste uitslagen van deze cyclus en de
daaruit voortkomende eindstanden
bekend maakte. Vorige week gaf
ik aan dat de 4 degradatieplaatsen
in de A lijn wel vast leken te staan
en er moesten wel gekke dingen
gebeuren wilde dat nog veranderen. Welnu, ik werd wederom door
de harde realiteit in het ongelijk gesteld, want er werd inderdaad in deze lijn een score behaald waar niemand rekening mee had gehouden
en het paar dat dit overkwam al helemaal niet. Tiny en Adriaan Kooyman, normaal vrijwel altijd wel goed
voor een vrij stabiele serie braken nu bijna het seizoensrecord en
helaas voor hen was dit niet het record van de hoogste score! Het betekende hun voorlopige afscheid
van de A lijn en op hun tocht naar
de B lijn krijgen zij gezelschap van
Jos Bader en Cor Hendrix, Nel Bakker en Hans Wagenvoort en Lenie
Heemskerk-Agnes de Kuijer.
De vlag ging in de top voor de
meer dan verdiende winnaars van
deze cyclus, Margo Zuidema en
Francis Terra, die ook de afsluitende
avond wisten te winnen met 62,5%,
waardoor hun gemiddeld uitkwam
op 57,58%.
Jos en Cor deelden de 2e plaats met
Eefke Backers en Marianne Kamp
met 58,68%.
B lijn
In de B lijn geen verrassingen in de
einduitslag, wel een onverwachtse opleving van Ria Broers en Loes
Schijf, die deze avond winnend afsloten met 58,93%. Ook in deze lijn
een gedeelde 2e plaats en die was
voor de paren Ria Bulters-Ans Nieu-

wendijk en Emmy en Gerard van
Beek met 55,65%.
Geen van deze paren promoveert
echter, maar degradeert net zo min.
Vanaf het begin van deze cyclus was
duidelijk dat Bep Verleun en Ria van
Zuylen hun degradatie van de vorige keer direct recht wilden zetten en in die opzet slaagden zij met
lof, want met 55,66% gemiddeld sloten zij deze cyclus af en dat is exact
3,33% meer dan de op de 2e plaats
eindigende Truus en Piet Langelaan.
Een wat mindere slotscore kon Atie
en Wan Overwater en ook Riet Dosewijk en Joop den Blanken niet deren, want ook zij mogen het volgende week in de A lijn laten zien.
Aan de onderzijde van de ranglijst
moeten we afscheid nemen van Ineke Hilliard en Huib van Geffen, Ruud
Doeswijk en Huub Zandvliet, Paula
en Klaas Kniep en Janny Snabel en
Vrony van Veen.
In de C lijn tenslotte een vrij duidelijke top 4 in de eindstand en ook hier
een winnend paar dat vanaf het begin van de cyclus bovenaan had gestaan. Met het hoogste gemiddelde van alle 3 lijnen waren Matty en
Kees Overwater ongenaakbaar.
Deze slotavond wonnen zij niet,
want ze werden 2e met 59,38% en
dat was te weinig om Helen Conijn en Herman Koperdraad van de
verdiende 1e plaats af te houden
(62,15%). Mede hierdoor eindigden Helen en Herman als 3e ‘over
all’ en dus promoveren ook zij naar
de B lijn.
Tilly en Frans Wouda finishten deze cyclus sterk door de slotavond op
de 3e plaats te eindigen met 57,29%.
Met de al genoemde paren gaan
ook de paren Piet v.d. Poel-Gerard
de Kuijer en Wim Maarschalk-Henk
Poll hun geluk de volgende 6 weken
beproeven in de B lijn

Rick Kruit schiet KDO
langs Geuzen Middenmeer
De Kwakel - Nadat de wedstrijd
Geuzen Middenmeer – KDO twee
weken geleden niet doorging in verband met een koperdiefstal bij de
Amsterdamse ploeg, werd afgelopen zondag de competitiewedstrijd
ingehaald. Op het kunstgrasveld op
het sportpark Voorland, kon trainer
Raymond de Jong beschikken over
een complete selectie. Geuzen Middenmeer, die haar laatste vier wedstrijden wist te winnen, werd in de
heenwedstrijd eerder dit seizoen
pas in de allerlaatste minuut moeizaam verslagen in De Kwakel (1-0).
Na drie minuten spelen kreeg KDO
een honderd procent kans om de
score te openen. Rick Kruit werd
recht voor het doel aangespeeld,
maar schoot helaas tegen de keeper
aan. KDO kreeg in het verloop van
de eerste helft de betere kansen,
terwijl Geuzen Middenmeer slecht
sporadisch gevaar kon stichten. In
de 38e minuut was Joeri Stange
aan de linkerkant van het veld zijn
tegenstander te slim af en kon vrij
op de keeper aflopen. Niet zelfzuchtig gaf hij de bal aan de meegelopen Rick Kruit die van dichtbij de
0-1 kon binnenschieten, wat ook de
ruststand betekende.

Bekroonds
In de tweede helft werd na tien minuten Rick Kruit aangespeeld door
Sven Vlasman. Rick, sinds tijden
weer startend in de basis van KDO
1, omspeelde meerdere tegenstanders, waarna zijn prima individuele
actie bekroond werd met een tweede doelpunt, 0-2.
In de 65e minuut bracht het dapper
strijdende Geuzen Middenmeer de
spanning terug in de wedstrijd door
de aansluitingstreffer te maken.
Vanuit een voorzet van de rechterkant, werd de bal diagonaal binnengeschoten, 1-2.
De thuisploeg haalde nog alles uit
de kast om een gelijkmaker te forceren, maar de Kwakelaars hielden
stand.
Door deze welkome overwinning
heeft KDO nu vier punten meer dan
haar naaste concurrent Zuidoost
United, die dit weekend niet in actie
kwam. Aankomende zondag staat
de altijd beladen derby RKAV-KDO
op het programma. Hopelijk kunnen
de Kwakelaars in Aalsmeer een volgende stap gaan zetten in de strijd
om het kampioensschap.

Qui Vive vecht zich naar
een overwinning
De Kwakel - Door een superinzet
van het hele team is Dames 1 van
Qui Vive er afgelopen zondag in geslaagd de wedstrijd tegen De Reigers te winnen met verlossende 2-1.
Hierdoor is de afstand tussen Qui
Vive en de Reigers, respectievelijk
2e en 3e in de poule opgelopen tot
5 punten. Een mooie uitgangspositie
voor de laatste helft van de competitie. Qui Vive startte voortvarend met
twee strafcorners binnen de eerste
minuut en binnen de derde minuut.
Deze werden echter slecht gestopt,
waardoor het Qui Vive niet lukte direct in het begin de wedstrijd naar
eigen hand te zetten.
Beide teams waren daarna aan elkaar gewaagd met kansen aan beiden kanten. Het duurde tot de 26e

minuut tot dat Sara de Vos in staat
was het eerste punt voor Qui Vive
te scoren. Met deze stand ging het
team ook de rust in. Qui Vive geloofde ook in de tweede helft in eigen kracht en bleef de aanval zoeken. Tien minuten na de rust wist
Willemijn de Bruin op een goede voorzet van Michelle Karemaker
met een backhand schot 2-0 te scoren. De Reigers kwamen terug en
scoorden uit een strafcorner in de
20e minuut 2-1. Beide teams bleven
daarna aanvallen, maar slaagden er
niet meer in om nog een doelpunt te
maken. Sven Helwes de coach van
Qui Vive complimenteerde het team
na afloop met deze uitslag: ‘Een verdiende overwinning, waar jullie allemaal keihard voor hebben gewerkt’.

Schoolvoetbal nadert
ontknoping

Jeugdwielren training
start weer bij UWTC
Uithoorn - De jeugd start per 1
april weer met de dinsdagtrainingen. Lijkt wielrennen bij UWTC je
ook leuk? Je kan gratis 2 trainingen
proberen. De UWTC heeft een aantal leenfietsen en helmen, dus ook
als je zelf nog geen racefiets hebt,
kan je het gerust eens komen proberen. Alle trainingen vinden plaats
op ons verkeersvrije parcours rondom sportpark Randhoorn. Er is ook
bijna altijd een ouder van de jeugdcommissie aanwezig die vragen
van je ouders kan beantwoorden.
Meer info op: www.uwtc.nl/wielren/
jeugdwielrennen/jeugdtraining
Clubcompetitie
Vanaf dinsdag 1 april start de clubcompetitie bij UWTC. Elke dinsdagavond kan u om 19:00u starten
op ons parcours (Sportpark Randhoorn) voor een wedstrijd. Deze wedstrijd staat open voor alle licentiehouders met uitzondering van
Jeugd en duurt een uur. Deelname
kost 2,- en geschiedt op eigen risico. Er wordt gereden in een 40+
klasse en een 40- klasse. Basislicentie is verplicht. Inschrijven kan
vanaf 18.30 uur.
Kampioenschap van Beverwijk
Voor UWTC stonden Sven Nijhuis en
Lorena Wiebes aan de start bij de
nieuwelingen en dames. Beide konden ze goed meerijden in het peloton. Lorena probeerde weg te rijden,
maar jammer genoeg liet het pelo-

ton dit niet gebeuren. Na een half
uur demarreerde twee jongens. Met
een geweldige krachtsinspanning
maakte Sven de oversteek naar de
twee koplopers. Met goed samenwerken hebben ze de voorsprong
weten uit te bouwen naar 35 seconden. De laatste ronde reed de
winnaar weg uit de kopgroep. Sven
pakte een verdiende derde plaats.
Lorena heeft de koers keurig uitgereden.
60+ wedstrijd Woerden
Zondag 30 maart stonden de UWTC
renners Leen Blom, Nico Fokker en
Guus Zantingh aan de start van een
veteranen 60+ wedstrijd in Woerden. Na het startschot werd er direct
een hoog tempo ontwikkeld wat na
15 minuten koers uitmondde in een
kopgroep van 16 renners, met daarbij Guus Zantingh. In de kopgroep
werd goed samen gewerkt wat als
gevolg had dat na drie kwart koers
het peloton werd gedubbeld. Nadat
het peloton gedubbeld was werd er
weer gedemarreerd en hierbij verloren er 6 renners de aansluiting
bij de kopgroep. De kopgroep ging
met 10 renners de finale in. De wedstrijd werd gewonnen door Aat Kool
uit Loosdrecht voor Gerrit Kleiveld
uit Lisse, Guus Zantingh behaalde
een verdienstelijke 6e plaats in zijn
tweede wedstrijd van dit seizoen.
Leen Blom en Nico Fokker eindigde
in het peloton.

BMX West competitie
in Velsen
Uithoorn - Afgelopen zondag werd
de tweede BMX West verreden in
het warme en zonnige Velsen. Er
meldde zich al heel vroeg veel rijders aan de start want iedereen had
er zin in vandaag!! 50 rijders van
UWTC hadden zich vandaag ingeschreven voor de 44 manches in de
eigen klasse en de 25 manches in
de open klasse. Na het inrijden kon
er om 10.40 uur begonnen worden
met de eerste manches en daarin
kon je toch goed zien dat een aantal rijders flinke moeite heeft met de
baan in Velsen vooral op de eerste
heuvel waren een aantal vervelende
valpartijen. Max Kroon reed bij de
boys 10 girls 11 de eerste twee manches achter de meiden Yvette de
Waard van De Spuicrossers en Noor
Westra van de Wheely’s aan, niet
zo gek natuurlijk deze twee meiden eindigde vorig jaar respectievelijk eerste en derde bij het Nederlands kampioenschap. Maar Max
kon de meiden goed volgen. Wat
ook heel erg leuk is om te zien is dat
BMX-en niet alleen maar een jongenssport is, dit komt heel duidelijk naar voren in de klasse lady’s 14
jaar en ouder waarin nu zelf 24 meiden aan de start verschenen, waaronder twee meiden van UWTC, Lisa Bouwmeester en Priscilla van der
Meer, Super! Er werd in de verschillende manches ook onderling tussen de UWTC-ers zelf flinke strijd
geleverd waaronder in de klasse
boys 9-10 daarin maakte Jessy Soede en Joel Rijneker het elkaar knap
lastig. Giovanni de Haan reed in zijn
klasse bij de boys 9-10 heel verdienstelijk steeds naar een derde plaats.
Kwartfinales
Om 13.15 kon er begonnen worden
met de 4 kwartfinales in de eigen
klasse bij de boys 12-13 jaar reed
Jordi den Hartog helaas naar een 5e
plaats net geen halve finale plaats
voor hem. Brian Boomkens deed het
in zijn manche erg goed en eindigde daarin op de eerste plaats! Daarna werden gelijk de kwartfinales bij
de boys 8-9 jaar in de open klasse
verreden. Heel veel UTWC-ers aan
de start en de volgende rijders wisten zich te plaatsen voor de halve finale: Jordi Maijenburg, Daan Corts,
Alec van der Mast, Jessy Soede, Bri-

an Worm, Rens Grommel en Joel
Rijneker. Er moesten ook nog een
aantal herkansingen verreden worden waaronder bij de boys 13 jaar
daarin reed Jesse van Hattum mooi
naar een tweede plaats, ook bij de
lady’s 14 jaar reed Priscilla van der
Meer naar een vierde plaats. Iets
voor tweeën kon iedereen zich gaan
opmaken voor de 18 halve finales in
de eigen klasse en de 10 halve finales in de open klasse. Flip van
Walraven reed in zijn klasse bij de
boys 13-14 naar een mooie vierde
plaats, een plek in de A-finale voor
hem. Ook veel andere Uwtc-ers wisten zich bij de eerste vier te rijden
en zo een finaleplek in de eigen
en/of open klasse te bemachtigen.
Heel erg leuk om te zien boven aan
de startheuvels al die felgekleurde
groene shirts!!
Er waren in totaal 28 B-en A finales in de eigen klasse en in de open
klasse waren er maar 6 finales, deze 6 zijn ook de finales om de felbegeerde bekers. Bij de boys 9-10
liet Jessy Soede duidelijk zien dat
hij er zin in had vandaag en reed in
zijn finale in de eigen klasse naar
een zeer mooie tweede plaats, super gedaan! Waar Max de Beij vorige week in Heiloo nog een B-finale moest rijden bij de boys 11-12,
reed hij vandaag in de A-finale heel
mooi naar een vierde plaats! De volgende rijders van UWTC gingen met
een mooie beker naar huis: Boys 8-9
Rens Grommel 3e, Boys 10-11 Brian Boomkens 3e en bij Boys 12-13
Joey Nap 1ste Top 3 uitslag A-finales eigen klasse: Cruiser 30-39 Sergio Haans 3e , Cruiser 17-29 Wouter Plaisant van de Wal 1ste en Sven
Wiebes 3e Boys 9-10 Jessy Soede
2e en Alec van der Mast 3e, Boys
10-11 Brian Worm 3e, Boys 13-14
Kevin Boomkens 1ste en Maarten
van de Mast 3e, Boys 14-15 Joey
Nap 1ste, Boys 15-16 Arjan van Bodegraven 2e , de volledige uitslag
van de BMX west competitie is te
lezen op de site bmxwest.nl.
Volgende week geen BMX west
wedstrijd maar de eerste twee rondes van het Europees kampioenschap, deze wedstrijd wordt verreden in Zolder (België) en ook hier
zullen weer rijders van UWTC aan
de start verschijnen.

Uithoorn - Woensdag 26 maart zijn
er voor de schoolvoetbalcompetitie
een groot aantal halve finales gespeeld. In de jongens D poule 2 is
in de halve finale als eerste geëindigd de Kajuit JD1 met 9 punten. De
2e plaats is gegaan naar Vuurvogel
JD1 met 6 punten op de voet gevolgd door Springschans JD1 met 3
en de ZonJD1 met 0 punten.
In poule 2 van de Jongens D is de
1ste plaats gegaan naar de JD2
van de Springschans. Op een keurige 2e plaats de JD3 eveneens van
de Springschans maar met 6 punten. Derde en vierde werden achtereenvolgends JD2 van de Zon met 3
punten en de Regenboog JD 1 met
0 punten. Ook is er gespeeld in poule 2 jongens E. in deze poule is eerste geworden Kwikstaart JE1 9 punten. 2e de Zon JE2 met 6 punten 3e
is geworden de jongens JE2 van de
Toermalijn en de jongens JE2 van de
Springschans sluiten hier de rij/
In poule jongens E zijn de jongens
van de Kwikstaart JE2 1ste geworden met 7 punten. Op de 2e plaats
de JE1 van de Springschans eveneens met 7 punten maar een iets

minder doelsaldo dan de jongens
van de Kwikstaart.De 3e plaats is in
handen gekomen van de JE1 van de
Vuurvogel en de rij wordt hier gesloten door de JE1 van de Zon.
Finale
Op vrijdagavond 4 april vinden er
verschillende schoolvoetbalfinales
plaats op de velden van Legmeervogels. De eerste wedstrijden starten
om 19.00 uur. Voor de finale Jongens
D hebben zicht geplaatst Springschans JD2, de Kajuit JD1, Vuurvogel JD1 en Springschans JD3 In
de finale poule jongens E komen uit
de Zon JE2, Kwikstaart JE1, Springschans JE1 en Kwikstaart JE2.
Naast de jongens finales komen uiteraard ook meisjes in actie. Voor
de finale meisjes D hebben zich geplaatst Springschans MD2, de Zon
Md1, Kajuit MD3 en Kwikstaart
MD2. Voor de finale Meisjes E hebben zich geplaatst Springschans
ME2, Toermalijn Me1, Springschans
ME1 en Springschans ME3
Ook hier beginnen de wedstrijden
om 19.00 uur

De rechten van de Dummy
Uithoorn - Bridgen is een spel met
vele afspraken en uitzonderingen.
Eén van de bijzondere aspecten van
het spel is dat er steeds iemand uitgesloten wordt van deelname aan
het spel. Uitgesloten hoor ik u denken? Maar ja de spelregels zijn hier
erg direct in. In de spelregels wordt
de DUMMY ook wel de blinde genoemd. Beide benamingen geven al
een beetje aan dat je dan niet echt
mee hoeft te doen. Wat zeggen de
spelregels hierover?
1. De Dummy is gerechtigd in het
bijzijn van de wedstrijdleider informatie te verstrekken over feiten of
spelregels.
2. De Dummy mag het aantal gemaakte en niet gemaakte slagen bijhouden.
3. De Dummy speelt in opdracht van
de leider de kaarten volgens diens
aanwijzigingen.
4. De Dummy mag als de leider niet
bekent vragen of de leider echt wel
geen kaart in de gevraagde kleur
heeft.
5. De Dummy mag voorkomen dat
Leider een onregelmatigheid begaat.
6. De Dummy mag (maar pas na afloop van het gehele spel) de aandacht vragen voor een eerder ge-

beurde onregelmatigheid. Kortom
de Dummy neemt slechts beperkt
deel aan het spel. En houdt iedereen zich daaraan? Nee er zijn Dummy’s die echt proberen mee te spelen maar dat is dus niet toegestaan.
Zelfs het verleggen van de speelkaarten tijdens het spelen is niet
een recht van de Dummy! De Dummy legt zijn kaarten neer aan het
begin van het spel en volgt de aanwijzigen van de Leider op.
Dummy
Hoe vreemd deze regels eigenlijk
zijn bleek tijdens één van de vrijdagmiddag oefensessie in het Buurtnest. Een nieuwe bridger opgeleid
via de MAX TV lessen had daarvoor alleen maar zitten oefenen op
internet. En op internet ben je nooit
DUMMY. Wat niet wil zeggen dat
DUMMY zijn een straf is. De meeste bridgers zien dit zelfs als aangename pauze in een wedstrijd waarin je toch al veel moet opletten. Over
pauze’s gesproken de volgende vrijdagmiddag oefenbridge is op vrijdag 11 april om 13:00 in het Buurtnest in Uithoorn. Als u ook wilt meeoefenen (kost 2Euro50) dan kan dat
door u vooraf op te geven via
hans.selman@planet.nl of tel. 065432 1411.

Makkelijke middag voor
KDO JG1
De Kwakel - Op een prachtige zaterdagmiddag mocht KDO JG1 aantreden tegen VVIJ uit IJsselstein.
Het eerst kwartier van de wedstrijd
leek het er helemaal niet op dat het
een eenvoudige wedstrijd zou worden.
KDO hield VVIJ weliswaar onder
druk maar kon de eerste 10 minuten dit niet uitdrukken in doelpunten. Misschien kwam dit ook wel
omdat een van onze spitsen als reserve langs de kant stond.
Toen Stijn “Pelle voor de insiders”
binnen de lijnen kwam was er meteen meer dreiging. Stijn zorgde zelf
voor de 0-1 en Luca voor de 0-2.
Daarna kwam VVIJ gevaarlijk terug en scoorde de aansluitingstreffer 1-2. Iedereen leek een beetje in slaap gesukkeld want VVIJ had
een aantal goede mogelijkheden op
de gelijkmaker maar verzuimde om
te scoren. Uiteindelijk scoorde het
spitsenduo beide nog 1x en stond
het met de rust 1-4 voor KDO.
Na de rustpauze was het VVIJ dat
het beste startte en direct de 2-4

liet aantekenen. Keeper Beau had
ondanks het grote veldoverwicht
van KDO best nog wel wat werk
om de resterende wedstrijdminuten geen doelpunt mee door te laten. Met hulp van lat en paal lukte
het best. De aanvalsopbouw vanaf
de verdediging liep steeds beter via
de zijkanten en Harm en Daniël deden nuttig werk op het middenveld.
Uiteindelijk werd het een makkelijk
winst door scores van Stijn, Luca,
Dylan en Chris. Eindstand VVIJ –
KDO 2-10.
Een aantal spelers van ons juniorenteam wil graag blijven voetballen volgend seizoen. We zoeken dan
ook spelers met een lichamelijke of
geestelijke beperking van 17 jaar of
ouder die in een nieuw te formeren
seniorenteam wil spelen. Daarnaast
kunnen kinderen blijven instromen
voor het aanvullen van ons pupillenen juniorenteam. Voor informatie
neemt contact op met de wedstrijdcoördinator G-voetbal van KDO en
kijk op www.kdo.nl
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Verlies voor HVM

HVM M6E4 strikes again!

Mijdrecht - Zondag 30 maart
speelden de heren van Hockey Vereniging Mijdrecht alweer hun vierde wedstrijd na de winterstop.
Mijdrecht was in het begin van de
wedstrijd gelijkwaardig aan Nieuwkoop. Het was echter Nieuwkoop
dat als eerste uit een strafcorner
scoorde. De heren van HVM hielden het hoofd echter koel en probeerden een antwoord te vinden op
het spel van Nieuwkoop.
Het kostte HVM de nodige moeite,
want Nieuwkoop speelde sterk. Toch
zagen de Mijdrechtenaren kans
twee strafcorners te halen die beiden door Max Brakel in het Nieuwkoopse doel verdwenen. Nieuwkoop
bleef ondanks de opgelopen schade goed doorspelen . De Mijdrechtse heren moesten er flink voor werken. Er werd echter in het laatste
deel van de eerste helft niet meer
gescoord en zo werd er bij een 2-1
stand voor HVM gepauzeerd. Ondanks een stugge wedstrijd stond
Mijdrecht er goed voor…..
Na de theepauze kwam er een ander Nieuwkoop het veld op. De
gastheren speelden nu met nog
meer felheid en energie. Mijdrecht
kreeg het moeilijk. Ondanks het
goede spel van de Nieuwkopers zagen de heren van HVM nog eenmaal kans te scoren uit een strafcorner. Deze goal werd door Tom
Günther ingetipt.
Een tijd lang hielden de heren van
HVM stand, tot keeper Redmar
Stienstra “aan de noodrem trok”
toen een Nieuwkoopse aanvaller

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
werd er door de meiden van Hockey Vereniging Mijdrecht , de M6E4
(Anna Blankestijn, Jasmijn Dinant,
Anne van Essen, Eva Habekotté, Nina Honing, Marije Koster, Noe Makel en Julia Noteboom) een wedstrijd gespeelt tegen Westerpark
ME8. Ze begonnen met de ‘Shake
Hands’. Dat doen ze voor de wedstrijd begint. De meiden gaan achter elkaar in een rijtje staan, en
handjes geven maar! Zo wens je
de tegenpartij een goede en eerlijke wedstrijd toe! Daarna gingen de
bommen los! (Dat is nog zacht uitgedrukt). Wat een heerlijke sfeer
hing er rond op het veld! T’zonnetje
scheen, de vogels floten vrolijk, de

doorbrak en de scheidsrechter zich
genoodzaakt zag een strafbal toe te
kennen. Deze ging erin en zo kwam
Nieuwkoop dichterbij.
De heren uit het Groene Hart voelden dat er meer te halen was en
bleven vol op de aanval spelen.
HVM kwam er af en toe uit met
een counter, maar dit leverde weinig echte kansen op. Nieuwkoop
brak echter wel goed door en hieruit werd de verdiende gelijkmaker
gescoord: 3-3.
Voor HVM brak nu een moeilijke
fase aan, waarin vooral verdedigd
werd. Weer moest keeper Stienstra
een Nieuwkoopse aanvaller tegenhouden en weer ging dit mis. De
tweede strafbal van de middag was
een feit. Ook deze ging er in en dus
keken de Mijdrechtenaren tegen
een 3-4 achterstand aan.
Nieuwkoop drukte na de zojuist gemaakte treffer door en scoorde nog
2 veldgoals uit mooi uitgespeelde
aanvallen. Een derde treffer werd
voorkomen doordat de scheidsrechter geen voordeel gaf tijdens een
aanval van Nieuwkoop, hier mocht
HVM van geluk spreken.
De wedstrijd liep langzaam op z’n
eind. Mijdrecht vocht voor wat het
waard was. Tom Günther zag via
een fraaie lob over de Nieuwkoopse goalie nog eenmaal kans te scoren. De eindstand was hiermee bereikt: 6-4 voor Nieuwkoop.
Het werd op een haar na ook nog
7-4, maar juist toen Nieuwkoop voor
de Mijdrechtse goal verscheen floot
de scheidsrechter af.

Medaille voor Veenland
turnsters Tanja en Sascha!
De Ronde Venen - Zaterdag werd
in Amersfoort de derde voorronde keuze oefenstof gehouden. We
mochten dit keer eerst uitslapen
want in de derde ronde turnde de
eerste turnsters Kimberly Bouman
en Sascha Stam pas hun wedstrijd.
Ze begonnen met een sterke oefening op vloer, daarna op naar
sprong een paar mooie overslagen.
We gingen verder met brug. Met
een mooie oefening turnde Kimberly zich naar de 4de plaats op dit toestel. Als laatste de balk. Vele turnster hadden we al moeite zien hebben met dit toestel. Kimberly en
Sascha turnde een strakke oefening
zonder de balk te verlaten en dit leverde voor allebei dezelfde score op
en een mooie 2de plaats. Uiteindelijk bleek Sascha weer 4de wat een
mooie medaille opleverde en Kimberly werd keurig 14de.
Na deze ronde hadden we een ronde vrij dus hebben we even van het

zonnetje genoten om vervolgens de
wedstrijd te vervolgen met Tanja
Kamp en Floor Kouwenberg.
Ze begonnen op sprong niet hun favoriete toestel en helaas bleek dat
bij Floor door een weigering bij de
tweede sprong. Dan maar proberen om op de andere toestellen
een toestelfinale plek te veroveren.
Op brug revancheerde Floor zich al
door het 2de cijfer op brug te turnen. Op naar balk Floor had de vorige wedstrijd een dramatische score dus oefening aangepast en dit resulteerde in een prima oefening en
in plaats van de laagste plaats werd
ze nu 4de en Tanja deed het nog
iets beter met een 3de plaats. Dan
op naar het laatste toestel de vloer.
Met een mooie oefening werd Floor
hier 3de dus haar doel plaatsen voor
de toestelfinales is denk wel gelukt
en Tanja mocht uiteindelijk op het
podium gaan staan voor een mooie
derde plaats.

Nooit Gedachters sluiten
seizoen af

Mooie kansen voor
HVM M8E2
Mijdrecht - Om 8.30 uur verzamelen de meiden van M8E2 zich op
het veld van HVM voor de thuiswedstrijd tegen Bennebroek. Het is
een prachtige dag. De meiden rennen zich alvast warm. Eefje de Groot
is vandaag keeper en Pera van Slingerlandt slaat wat rake ballen op het
doel. Om 9.00 uur begint de wedstrijd. Er wordt flink heen en weer
gespeeld en de meiden zoeken
de ruimte. Dan wordt er gescoord
door de meiden van Bennebroek.
Er wordt goed verdedigd door HVM.
Ymarah Bonhof is een rots in de
branding.
Anique van Adrichem is in topvorm
en heeft een paar prachtige acties.
Bennebroek ziet weer kans te sco-

ren. In de tweede helft komen er
weer mooie kansen voor HVM bij
het doel van Bennebroek. Helaas
wordt het niet verzilverd in een doelpunt, maar er zit goede energie in
de wedstrijd. Er volgt nog een goal
voor Bennebroek, maar HVM geeft
niet op. En dan, 10 minuten voor
de eindfluit scoort Nora Balvert van
HVM! De ouders van de meiden van
M8E2 zijn uitzinnig van blijdschap
en juichen zo hard dat ze het waarschijnlijk tot op de N201 hebben gehoord! Uiteindelijk gaat Bennebroek
er met de winst van door, maar HVM
heeft een mooie wedstrijd gespeeld.
Op naar volgende week meiden!
Foto: sportinbeeld.com

bal rolde lekker het doel in van de
tegenpartij! Ja, zo doen de meiden
van de M6E4 dat! Dankzij hun geweldige keepster (Noe Makel) wisten ze de ballen uit het doel te houden, tenmintse, in de eerste helft
dan. In de tweede helft ging aan het
begin nog goed, 1-1, 2-1, 3-1! 3-1
voorsprong voor de meiden van de
M6E4! Maar in de laatste paar minuten werdt er weer gescoord door
de tegenpartij! 3-2! Ongeveer nog
een minuut te gaan! Maar helaas er
werd gescoord, tenminste dat dachten ze. Het bleek dat er voor het
doelpunt nog werd gevloten voor
shoot (dat is als de bal de voet aanraakt)! Het fluitsignaal was daar en
HVM had gewonnen!

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag waren de laatste wedstrijden
op de Jaap Eden baan. Traditie getrouw zijn dit altijd de Kampioenschappen van Amsterdam. Bij de
jongens pupillen A waren Ivar Immerzeel en Yoep Janssen van de
partij. Over drie afstanden sleepte Ivar een mooie 2de plek binnen
met nog een PR op de 100 meter.
Yoep sloot een goed seizoen af op
een mooie 5de plek. Bij de meiden moesten Lotte van der Meijden
en Romy de Jong het voor de club
doen. Romy haalde een mooie 3de
plaats. Bij de pupillen B was er maar
1 deelnemen van Nooit Gedacht.
Romy Snel mocht na een seizoen
waarin ze veel PR’s reed de strijd
aangaan met de andere B pupillen.
Het resultaat was een mooie bronzen medaille over de 3 verreden afstanden. Bij de pupillen C mochten
Youri Janssen, Enrico Zeilmaker en
Bonne van Avezaath het doen voor
Nooit Gedacht. Youri vond zichzelf
terug op de 5de plek na 4 afstanden
waar Enrico het seizoen afsloot op
een mooie 7de plaats. Bonne mocht
de ook een bronzen medaille ophalen met een PR op de 100 en zelf
nog een val op de 300 meter.
DE
In de categorie D/E stonden Sterre van Schaik, Michelle Ros, Ismene Nobel en Randi Berkelaar aan de
start. Sterre kwam na 4 afstanden
met nog een PR op de 100 meter
net naast het podium terecht. Gevolgd door Michelle op een mooie
5de plek. Ismene sloot met 3 PR’s

het seizoen af op een 8ste plaats.
Bij de jongens reed Randi naar een
4de plek toe met een PR op de 100
meter.
Bij de junioren A reed Niels Immrzeel naar een mooie 3de plek.
Bij de junioren B haalde Koen de
Best een 5de plek met een evenaring van zijn PR op de 500 meter. Nico Jan de Haan sloot het seizoen af
met een 11de plaats en een PR op
de 500 meter. Bij de dames mocht
Lotte Elfferich na een sterk seizoen
de bronzen medaille ophalen. Ze
sloot het seizoen af met een mooie
PR op de 500 meter. Kim Mahabali
kwam net naast het podium terecht
op een 4de plek, ook zij reed een PR
op de 500 meter. Hanna Knotnerus
reed nog een PR op de 1500 meter en vond zichzelf terug op de 7de
plaats in het klassement. In de C
junioren groep stonden Estelle de
Jong, Daan de Best en Julian Bunschoten aan de start. Estelle mocht
bij de dames de bronzen medaille
ophalen met twee mooie tijden op
de 500 en 1500 meter. Daan stond
nog een treetje hoger en mocht het
zilver in ontvangst nemen bij de jongens. Julian sloot het seizoen af op
een mooie 8ste plek. Na de junioren waren de senioren en de masters aan de beurt. Sven Prins sloot
een prima seizoen af op de hoogste
trede als winnaar bij de senioren.
Gevolgd door de trainer van de TOP
groep Arno Hendrikse. Bij de masters moest Ton Hendrikse de kolen
uit het vuur halen voor Nooit Gedacht. Dit deed hij uiteindelijk met
een verdienstelijk 6de plek.

De Vinken C2 zet eerste stap
Vinkeveen - De door jumbo gesponserde C2 van korfbalvereniging de Vinken speelde zaterdag 29 maart hun eerste competitie wedstrijd op het veld tegen Luno. Kijkende naar alle tegenstanders in deze competitie, besloten
de kinderen samen met de coaches
dat er een kans is om kampioen te
worden. Het team begon de wedstrijd met in de aanval Rosa Boerlage, Lisette van der Leeden, Bart-Jan
Burggraaff en Joran Polhuis. Aan de
verdedigende kant stonden Femke
Vousten, Julia Tijsseling, Emile Molwijk en Miquel Jacobs. Op de bank
zat talentje Thomas Duikersloot. Al
na enkele minuten scoorde Rosa de
eerste, het was een mooi shot van

afstand. Volgende aanval scoorde de Vinken met een doorloopbal.
Als snel viel er tegen doepunt, maar
de goedspelende Femke scoorde
daarna meteen de 3-1. Uiteindelijk
werd de rust behaald met een 5-3
voorsprong. Na enkele tips werd de
tweede helft met fanatisme ingegaan. Het duurde even maar na enige tijd scoorde Rosa alweer een hele mooie doorloopbal.
Met nog een schot van Joran en
nog een van Bart-Jan sloot De Vinken C2 de wedstrijd af met een 8-5
winst. Al met al was het een wedstrijd om trots op te zijn en het team
heeft laten zien wat ze kunnen. De
eerste stap naar het kampioenschap
is gezet!

Jozefschool wandelt voor Wajir
Vinkeveen - Een lange stoet van
vrolijke kinderen trok afgelopen
26 maart door de straten van Vinkeveen en omgeving. Leerlingen
van groep 7 en 8 van de Sint Jozefschool namen met veel plezier deel
aan de sponsorloop ‘Wandelen voor
Water’. Eén van de initiatiefnemers
is de heer Ad Groeneveld, voorheen
huisarts te Wilnis. Hij vertelde de
leerlingen dat kinderen in ontwikkelingslanden gemiddeld wel 6 kilometer per dag moeten lopen met
6 liter water op hun rug, om voor
henzelf en de familie aan drinkwater te kunnen komen. Onder de indruk van zijn verhaal gingen de leerlingen fanatiek op zoek naar sponsoren. Op 26 maart was het zover en ging de sponsorloop feestelijk van start. Zelfs de burgemeester was aanwezig. Hij hield een toespraak en liep ook mee. Na een leuke warming-up, verzorgd door PKSport, klonk het startschot. Midden in de natuur troffen de leerlingen een bingowedstrijd aan, georganiseerd door het NME-centrum.
Aan de hand van foto’s moesten opdrachten worden vervuld, alles in

het kader van” kijk eens om je heen
naar de natuur”. Bij de begraafplaats
bij Wilnis stonden tafels vol drinken,
fruit en lekkers klaar, met dank aan
JUMBO. De brandweer was aanwezig met een flinke straal water. De
terugtocht bood ook nog een verrassing: voetbalvereniging Hertha stond klaar bij De Boei met een
zwembad, zodat het slootwater en
de flessen konden worden ingeleverd. De opbrengst van de flessen is
voor de bouw van een nieuw clubhuis voor Hertha.
De kinderen hebben een beetje
kunnen ervaren hoe vermoeiend en
zwaar het is voor kinderen in ontwikkelingslanden. Sommigen waren
zo vermoeid dat er onderweg wat
water uit de flessen gelost moest
worden. Maar iedereen heeft het
fantastisch gedaan. De opbrengst
van de sponsorloop is voor Wajir in
Kenia. Als voorzitter van de Stichting
Welzijn Wajir zal de heer Groeneveld
er op toezien dat daar goede toiletgebouwtjes en waterpompen worden gebouwd. Wat de sponsorloop
precies heeft opgebracht is nog niet
bekend.

HSV’69 start handbal mini’s
De Hoef - Bij HSV’69 in De Hoef is
gestart met een mini handbalteam.
Deze mini dametjes zullen iedere
woensdag van 18:00 tot 19:00 gaan
trainen. De eerste training kwamen
er al een 5-tal meisjes trainen maar
er kunnen er altijd nog meer bij.
Lijkt het jou leuk om te handballen
en ben je tussen de 5-8 jaar ? Kom
dan gerust eens meedoen !

De trainingen worden gegeven aan
de Schattekerkerweg in De Hoef.
Je mag 3x proef draaien zodat je
een goed beeld krijgt van de handbalsport. Lekker in teamverband
sportief bezig zijn bij een vereniging
met een gemoedelijke sfeer.
Lijkt jou dat ook wat dan kun je contact opnemen met Lyanne van Loenen (lyanne@van-loenen.net).

