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Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit? Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Slim bekeken!
“Een lage rente plus een spaarplan. 
  Dat maakte ’t verschil.”

Erik Meyer & Anne de Boer, 
Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

Uithoorn - Via de media en infor-
matieavonden voor de inwoners wil 
het college van B&W aandacht vra-
gen voor de plannen die zij met de 
gemeente Uithoorn en De Kwakel 
heeft op korte en lange termijn. Eén 
en ander verwoord in de Structuur-
visie 18 maart 2009. In zijn totaal 
gezien een ambitieus en omvang-
rijk plan dat de gemoederen nu, en 
zeker de komende jaren, zal bezig-
houden. 
Natuur- en recreatieliefhebbers ko-
men er goed vanaf in de plannen, 
evenals diegenen die cultuur en his-
torie zien als onderdeel van de leef-
baarheid van hun gebied. 

Een groot aantal bewoners zal blij 
zijn met nieuwbouw van woningen, 
de veranderingen, verbeteringen en 
aanpassingen in zijn/haar wijk. On-
dernemers daarentegen zullen met 
de gemeente in debat gaan vanwe-
ge het feit dat in sommige gebieden 
bedrijven zullen moeten ‘verkassen’ 
wil men recht doen aan de Struc-
tuurvisie. Dat is allemaal niet gering, 
nog even afgezien van wat het al-
lemaal zal gaan kosten. Nochtans 
zijn het plannen die er op de keper 
beschouwd goed uitzien. Voor zover 
die aan de media werden uitgelegd 
en getoond tijdens een bustoer door 
de gemeente op 27 maart jl. 

Enkele van de plannen uit de Struc-
tuurvisie, die reikt tot aan 2025, wor-
den reeds ten uitvoer gebracht in de 
vorm van woningbouw, een busbaan 
voor hoogwaardig openbaar vervoer 
en het opknappen van sommige de-
len aan de Vuurlijn, onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam. In de-
ze uitgave van de Nieuwe Meerbo-
de leest en ziet u daar meer over. In 
de uitgave van 1 april jl. werd aan-
dacht geschonken aan de ‘buiten-
gebieden’. In het laatste deel van de 
hoogtepunten uit de Structuurvisie 
komt het ‘gezicht’ van Uithoorn zelf 
meer in beeld. Daarover leest u in 
de uitgave van 15 april.

Structuurvisie Uithoorn 
een ambitieus project

Uithoorn – Nick Roosendaal (VVD) 
had voor aanvang van de raadsver-
gadering van donderdag jl. vragen 
gesteld aan wethouder Levenbach 
over de plannen van de wethouder 
om de Heijermanslaan nu al te gaan 
inrichten als 30 km-zone weg
“De definitieve categorisering van 
de Heijermanslaan zal mede afhan-
kelijk zijn van de definitieve ver-
keerskundige planvorming van het 
winkelcentrum Zijdelwaard. Alleen 
het meest zuidelijke deel houdt nog 
een ontsluitende functie in verband 
met het aanwezige tankstation en 
het bevoorradingsverkeer voor het 
winkelcentrum Zijdelwaard”, al-
dus Roosendaal. Ik vraag mij nu af: 
Wanneer heeft de definitieve cate-
gorisering van de Heijermanslaan 
plaatsgevonden?
Is het college met ons van mening 
dat de planvorming van het winkel-
centrum Zijdelwaard nog niet defini-
tief is en daarom nog niet kan wor-

den gesproken van een definitieve 
verkeerskundige planvorming van 
het winkelcentrum Zijdelwaard?
Is het niet verstandig de optima-
le verkeersafwikkeling van de Leg-
meer West naar het huidige winkel-
centrum Zijdelwaard eerst te bepa-
len nu de herontwikkeling van het 
winkelcentrum met jaren is ver-
traagd?
Is het college bereid om de investe-
ringen in de herinrichting uit te stel-
len totdat de plannen voor het win-
kelcentrum Zijdelwaard door de ei-
genaar opnieuw worden gepresen-
teerd en door het bestuur goedge-
keurd en nu voorrang te geven aan 
andere noodzakelijke infrastructu-
rele werken die al gepland staan?

Al besloten
Wethouder Levenbach was duidelijk 
in zijn antwoorden: “In 2005 heeft 
de raad besloten dit zo te doen. 
Deze weg is geen ontsluitingsweg. 

De ontsluitingsweg naar de Zijdel-
weg blijft altijd de de Bruinlaan. De 
Heijermanslaan zal daar geen rol in 
spelen. Wij zijn zeker niet bereid om 
deze werkzaamheden uit te stellen. 
De bewoners zijn al uitgebreid voor-
gelicht, de besluitvorming is rond, 
de subsidie is geregeld, nu moeten 
we niet gaan uitstellen”, aldus de 
wethouder.
“Over een kleine drie maanden 
wordt er een besluit genomen over 
de plannen met en rond winkelcen-
trum Zijdelwaard. Zolang dat win-
kelcentrum niet wordt veranderd 
zal de Heijermanslaan voor dat cen-
trum een belangrijke ontsluitings-
weg blijven. Waarom dan niet even 
die 3 maanden wachten”, zo vroeg 
Roosendaal. “Is niet nodig”, aldus de 
wethouder. “De ontsluiting winkel-
centrum Heijermanslaan blijft. Wij 
praten over het deel Heijermanslaan 
bij de Anna Franklaan, Arthur van 
Schendellaan”, aldus Levenbach. 

VVD wilde wachten maar wethouder vindt het niet nodig

Heijermanslaan wordt 
ingericht voor 30 km-zone

Uithoorn - Op vrijdag 3 april bracht 
de commissaris van de koningin, de 
heer Borghouts, een officieel ambts-
bezoek aan de gemeente Uithoorn. 
Het bezoek stond in het teken van 
buurtbeheer. De commissaris be-
zocht twee projecten, sprak met de 
gemeenteraad en met een groep 
vertegenwoordigers uit de samenle-
ving. Zowel de heer Borghouts als 
de gemeente kijkt met genoegen te-
rug op dit bezoek.

Er was voor de commissaris een 
programma opgezet dat zowel de 
pracht als de problemen van Uit-
hoorn liet zien. Samen met het col-
lege bezocht de commissaris twee 
projecten die de twee gezichten van 
Uithoorn vertegenwoordigen. Ze 
belichamen samen in een notendop 
de diversiteit van de gemeente. 

Bezoeken
In het landelijke gezicht (De Kwa-
kel) is het Egeltjesbos bezocht. Dit 
project kwam ondermeer tot stand 
in samenwerking met buurtbe-
heer. Hier kreeg de commissaris 
een rondleiding en sprak hij met 
een aantal vertegenwoordigers van 
buurtbeheer. 

Vervolgens werd er een bezoek ge-
bracht aan het buurtouderproject in 
de Europarei, het tuinstedelijke deel 
van Uithoorn. Een grote groep be-
trokkenen was duidelijk enthousi-
ast over de belangstelling van de 
commissaris. De heer Borghouts 
sprak met de buurtouders en maak-
te samen met hen een rondwande-
ling door de buurt. De commissaris 
kreeg van de buurtouders een jas 
die zij zelf dragen als zij hun ronde 
doen. De heer Borghouts was dui-
delijk onder de indruk van het werk 
van de buurtouders en sprak met 
veel respect over het initiatief. 

Gemeenteraad 
Eenmaal terug in het gemeente-
huis sprak de commissaris met de 
gemeenteraad. Daarbij kwamen di-
verse zaken aan de orde: de stads-
regio, het religieus erfgoed, de pro-
vinciale structuurvisie, (preventieve) 
jeugdzorg, bestuurlijke herindeling, 
N201, duurzaamheid en arbeidspar-
ticipatie. Na de ontmoeting met de 
raad spraken ruim twintig vertegen-
woordigers uit de samenleving met 
de commissaris. Allen zijn op een of 
andere manier betrokken bij buurt-
beheer: bewoners die zich inzetten 

voor buurtbeheer, opbouwwerkers, 
Woongroep Holland, buurtregis-
seurs en buurtbeheerders. De com-
missaris toonde zich zeer geïnteres-
seerd in hun werkzaamheden en de 
problemen die zij in hun werk te-
genkomen. 

Afsluiting dag
In het persgesprek betoonde de 
commissaris nogmaals zijn die-
pe respect voor de betrokken-
heid van bewoners bij hun wijk of 
straat. Hij was vooral onder de in-
druk van het bezoek aan de Europa-
rei. De heer Borghouts hoopt dat de 
groep buurtouders aldaar snel gro-
ter wordt. 
Uithoorn maakte op de commissaris 
een goede indruk. Hij was dankbaar 
voor de inspanning en het goed ge-
organiseerde inhoudelijke program-
ma. De dag werd afgesloten met een 
informele borrel voor alle betrokke-
nen. De commissaris kreeg een gro-
te bos rozen mee naar huis.
Op de weblog van de commis-
saris beschrijft hij zijn eigen in-
druk over het bezoek aan Uithoorn:  
www.noordholland.nl (>Politiek en 
bestuur> Commissaris van de ko-
ningin). 

Bezoek commissaris van de Koningin leerzaam

”Diep respect voor 
betrokkenheid bewoners”

Geen krant? Bel 0297-581698

w w w . v a n k o u w e n . n l

wenst u een hele groene pasen!wenst u een hele groene pasen!
En dat doen we met spectaculaire aanbiedingen!

Kijk snel op www.vankouwen.nl
Goede Vrijdag en  2e Paasdag geopend
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111. 

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

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

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

C O L O F O N
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Werkgroepleden 
spreken zich uit
De informatieavonden van de raad zijn voorbereid door 
een werkgroep, waarin elke partij in de gemeenteraad een 
vertegenwoordiger heeft. De komende weken komen tel-
kens twee werkgroepleden aan het woord.

Marvin Polak 
(VVD)
Wat betekent raadslid zijn 
voor jou?
Een manier om:
- met veel verschillende en 

interessante dingen bezig 
 te zijn. 
- invloed uit te oefenen op 

de zaken die om je heen 
gebeuren. 

- je in te zetten voor een 
betere samenleving. 

- intellectueel uitgedaagd 
 te worden. 
- je netwerk fl ink uit te breiden.

En zeker een leuke hobby.

Wat betekent politiek voor jou? 
Politiek is een steeds belangrijker 
element in mijn leven geworden. 
Het is een hobby, een (bij)baan 
en bijna een verslaving.

Sjaak Verhaar 
(Gemeentebelangen)
Wat betekent fractie-assistent 
zijn voor jou?
De fractie ondersteunen met het 
raadswerk. In de fractie mee-
draaien en het hele proces van 
de raad van dichtbij meemaken 
en als het nodig is, ingewerkt de 
raad in te gaan.

Wat betekent politiek voor jou? 
De idealen van de partij waarvan 
je lid bent uit te dragen naar de in-
woners van de gemeente waar je 
woont en daar ook je verantwoor-
ding voor te nemen.

De raad pakt uit! 
Informatieavonden gemeenteraad
Op woensdag 15 april is de 
tweede van drie bijeenkom-
sten van de gemeenteraad 
waarin de raadsleden u vertel-
len over hun werk. Op deze 
avond staat het thema verkeer 
en vervoer centraal.

Hoe ziet de avond eruit?
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de 
RK Scholengemeenschap Thamen, 
Den Uyllaan 4 in Uithoorn. U kunt 
dan al even kennismaken en praten 
met de aanwezige raadsleden. 

Om 20.00 uur begint burgemeester 
Berry Groen met een korte algeme-
ne toelichting op het programma van 
de avond en op enkele algemene za-
ken over het werk van een raadslid.
Vanaf 20.15 uur vertellen raadsleden 

in groepjes van twee wat hun werk 
als raadslid inhoudt. Zij doen dat aan 
de hand van de voorbeelden UVVP, 
Schiphol en openbaar vervoer.
Vanaf 21.00 uur kunt u informatie ha-
len bij diverse opgestelde informatie-
kramen. Van elke politieke partij is er 
een kraampje. Ook over de thema’s 
“wonen en werken”, “verkeer en ver-
voer” en “welzijn, zorg en dienstver-
lening” is een informatiekraam aan-
wezig. 

Volgende bijeenkomst
De laatste bijeenkomst in deze serie 
van drie is op maandag 20 april in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Op 
20 april gaat het vooral over “welzijn, 
zorg en dienstverlening”. Aanvangs-
tijd is steeds 19.30 uur. U bent van 
harte welkom!

De kwaliteit van de openbare ruim-
te heeft prioriteit. Het gemeentebe-
stuur wil voor u een aantrekkelijke 
en kwalitatief goede openbare bui-
tenruimte realiseren en in stand hou-
den. Dat moet wel gebeuren binnen 
de beschikbare budgetten. Daarvoor 
wordt een kwaliteitsplan voor de 
openbare ruimte opgesteld. Het plan 
zal in beeld en woord aangeven hoe 
de kwaliteit is van het groen, de we-
gen en alles wat deel uitmaakt van 
die openbare ruimte. 

Op 12 maart heeft de gemeente-
raad enthousiast gereageerd op de 
door B&W voorgestelde aanpak om 
te komen tot het kwaliteitsplan en de 
daarbij te gebruiken kwaliteitswaai-
ers. De gemeenteraad zal als vol-
gende stap een keuze gaan maken 
uit scenario’s, waarbij hij graag wil 
weten hoe burgers en ondernemers 
hierover denken. 

Voor het maken van het plan wil het 
bestuur ook u vragen wat u van de 
kwaliteit vindt. Met behulp van de 
kwaliteitswaaier kunt u de verschil-
lende gebieden van Uithoorn en De 
Kwakel in beeld brengen. Ook krijgt 
u de kans om ambities en wensen te 
benoemen. U bent van harte welkom 
op een van de bewonersavonden.

Bewonersavonden
Data : woensdag 15 april en 
    woensdag 22 april 
Tijd : 19.00 tot 21.00 uur 
Plaats : raadzaal, 
   gemeentehuis Uithoorn

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

Uitnodiging
Denk mee over de 
kwaliteit van de 
openbare ruimte

Alle oude bovengrondse 
glascontainers weg
Afgelopen week zijn alle boven-
grondse glascontainers verwijderd. 
Daarvoor in de plaats zijn onder-
grondse containers gekomen met 
openingen voor wit of groen en bruin 
glas. 
Door het glas goed op kleur te schei-
den kan er nog effi ciënter met deze 
grondstof worden omgegaan. In de 
gemeentegids vindt u de lijst met wat 

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

wijk locatie container   soort
  
Europarei Briand- & Brusselfl at glas
 Churchill- & Straatsburgfl at glas
 Schuman- & Romefl at glas
  
Zijdelwaard Noord Arthur van Schendellaan glas
 Zijdelrij glas
 Zijdelwaardplein glas
  
Zijdelwaard Zuid Joost van den Vondellaan glas
 Guido Gezellelaan glas
  
De Legmeer Legmeerplein glas
 Op de Klucht glas
  
Thamerdal - Kootpark Sportlaan glas
  Prinses Christinalaan glas

Centrum - Thamerdal Schoolstraat glas
  Prinses Margrietlaan glas

Meerwijk-Oost  Elbe glas
  
Meerwijk-West  Korte Polderweg glas
  
De Kwakel Gerberalaan glas
 Drechtdijk glas
 Traverse glas
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Waar staan de ondergrondse glascontainers?

LED-verlichting in Uithoorn?
De gemeente heeft enige tijd geleden in de Amstelstraat, 

Oranjelaan en Prins Hendriklaan een proef met LED-ver-
lichting uitgevoerd. Er zijn twee verschillende typen 

LED-verlichting geplaatst. Wij zijn benieuwd wat 
u van het LED licht vindt. Doe de enquête op 

www.uithoorn.nl

De gemeente Uithoorn en Delta Lloyd Vastgoed, de eigenaar van het win-
kelcentrum Zijdelwaardplein, hebben op donderdag 2 april in aanwezigheid 
van bestuursleden van de winkeliersvereniging en de klankbordgroep een 
intentieovereenkomst ondertekend. Afgesproken is om vóór de zomer van 
dit jaar een fi nancieel en maatschappelijk haalbaar plan te maken voor de 
uitbreiding en opwaardering van winkelcentrum Zijdelwaardplein. De uit-
gangspunten voor het plan zijn in december 2006 door de gemeenteraad 
vastgesteld.

Contracten verlengd met 
taalaanbieders in kader van 
Wet Inburgering 
De gemeente Uithoorn heeft 
samen met de andere be-
trokken gemeenten beslo-
ten de contracten met de 
taalaanbieders voor een 
jaar te verlengen. 

Sinds de invoering van de Wet 
Inburgering (WI) hebben alle ge-
meenten de taak gekregen om 
de inburgeringstrajecten uit te 
voeren. 
De gemeente Uithoorn heeft sa-
men met Aalsmeer, Amstelveen 
en Ouder-Amstel in 2007 de in-

burgeringstrajecten aanbesteed. 
Op basis van deze aanbesteding 
zijn er drie taalaanbieders gecon-
tracteerd, namelijk Conrado, het 
Nova College en het ROC van 
Amsterdam. 
De contracten eindigden op 1 ja-
nuari 2009. De gemeenten en de 
taalaanbieders hebben in over-
leg besloten de contracten met 
een jaar te verlengen. Indien u 
een inburgeringstraject volgt bij 
het ROC van Amsterdam, het 
Nova College of Conrado veran-
dert er dus niets. 



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
8 APRIL 2009

Nieuwe Meerbode - 8 april 2009 pagina 3

Inspraakavond 
herinrichting 
P.C. Hooftlaan
In verband met de voorgenomen 
herinrichting van de P.C. Hooftlaan 
is er op woensdag 8 april een in-
spraakavond in het gemeentehuis. 
De avond is opgezet als een inloop-
bijeenkomst. Van 19.00 tot 21.00 uur 
kunt u in de raadzaal het plan bekij-
ken. Medewerkers van de gemeente 
zijn aanwezig om een toelichting te 
geven en uw vragen te beantwoor-
den. Een ontwerptekening ligt tot 
aan de inspraakavond ter inzage in 
de hal van het gemeentehuis en in 
de openbare bibliotheek aan de Al-
fons Ariënslaan 1

Inspraakavond 
herstraten 
Frees
Vanwege het voorgenomen herstra-
ten van Frees is er op donderdag-
avond 16 april een inspraakavond 
in openbare basisschool De Kajuit, 
Eendracht 2. De inspraakbijeen-
komst is een inloopbijeenkomst. Van 
19.00 tot 21.00 uur kunt u het plan 
bekijken. Er zijn dan medewerkers 
van de gemeente aanwezig om een 
toelichting te geven en uw vragen te 
beantwoorden. De ontwerptekenin-
gen liggen tot 24 april ter inzage in 
de hal van het gemeentehuis.

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van 
Uithoorn op donderdag 9 april 2009 in het gemeentehuis. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Van 19.30 uur tot 20.30 uur 
is ook een extra openbaar Informatief Beraad in de kantine van het gemeen-
tehuis. Na een korte schorsing volgt om 21.00 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, mw. H.L. Groen

INFORMATIEF BERAAD 
1  19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter:
   mw. G. Veninga
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
1.2 19.45-19.55 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.55-20.25 Ontwerpstructuurvisie. Het college van b&w stelt voor de 
  ontwerpstructuurvisie vast te stellen en deze in de inspraak te brengen. 
  Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding 
  op politiek debat en besluitvorming. RV09.15
1.4 20.25-20.55 Meerjarenperspectief 2013-2020. Het college van b&w stelt voor het 
  meerjarenperspectief vast te stellen en richtinggevende kaders te formuleren 
  voor het ombuigen van het resultaat van het perspectief. 
  Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding 
  op politiek debat en besluitvorming. RV09.16
 20.55 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter

PARALLELLE SESSIE - EXTRA INFORMATIEF BERAAD
1a 19.30-19.35 Opening - agenda  Voorzitter: 
   dhr. J. Mollema
1a.1  Mededelingen Raads-/collegeleden
1a.2 19.35-20.30 Presentatie routekaart energieneutrale regio 2040. Voor de raad wordt een 
  presentatie verzorgd over de routekaart naar een energieneutrale regio in 2040.
  Doel: Informatievoorziening van de raad

RAADSVERGADERING
2 21.00-21.30 Opening - stilte - primus  Voorzitter: 
   mw H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 9 april 2009 Voorzitter/leden
2.2  Mededelingen 
2.3  Besluitenlijst raad: 26 maart 2009 Raadsleden
2.4  Ingekomen stukken
2.5  Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld.

POLITIEK DEBAT 
3 21.30-21.40 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.  Raads-/collegeleden
  Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 21.40-22.10 Woonvisie 2009-2012. 
  Het college van b&w stelt voor de Woonvisie 2009-2012 vast te stellen. 
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV09.11
3.2 22.10-22.35 Onderzoek Brede school. De commissie onderzoek Brede school stelt de raad 
  voor kennis te nemen van het rapport en zich over de inhoud uit te spreken.
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RI09.03
3.3 22.35-22.55 Delegeren bevoegdheden aan b&w mbt projectbesluiten/uitvoeringsplannen.
  Het college van b&w stelt voor de bevoegdheid om een projectbesluit dan wel 
  herziening van het bestemmingsplan af te wijzen aan haar te delegeren.
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV09.09
  Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de  Raadsleden
  agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling 
  van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
 22.55 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties 
  (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 23.00-23.15 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-/collegeleden
  1. advies van college 
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1 23.15-23.25 Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat  Raadsleden
  (eventueel stemverklaringen).
4.2 23.25-23.30 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
  1. Benoeming griffi er en raadsadviseur/plv.griffi er per 1 september 2009 RI09.05
  2. WMO- voortgangsrapportage RV09.14
  3. Bekrachtiging geheimhouding RV09.18
 23.30 Sluiting openbare vergadering Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

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

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ou-
der-Amstel en Uithoorn)? Doe dan 
mee met onze korte, praktische en 
gratis cursus op vier dinsdagavon-
den: 12 en 26 mei en 9 en 23 juni, 
telkens van 19.30 tot 22.00 uur. 
Wat mag u verwachten? Basisken-
nis natuur- en milieueducatie en 
vooral veel praktijkervaring opdoen. 
Iedere school heeft eind februari een 
uitgebreide folder ontvangen. Vraag 
er eens naar. Wilt u zich meteen op-
geven? Stuur dan een e-mail naar 
nme@amstelveen.nl

Ouders op natuurpad!

Op dinsdag 17 maart verga-
derde de klankbordgroep bus-
sluis Meerwijk voor het eerst 
in het gemeentehuis. De klank-
bordgroep, bestaande uit be-
woners van Meerwijk, is door 
de gemeente in het leven ge-
roepen om te adviseren over 
de voorwaarden voor de proef 
met de selectieve openstel-
ling van de bussluis tussen 
Meerwijk-West en -Oost. 

De gemeente wil de proef uitvoe-
ren als voorbereiding op de eventu-
ele openstelling van de bussluis na 
omlegging van de N201. Na de proef 
beslist de gemeenteraad over de de-
fi nitieve openstelling. De openstel-
ling is onderdeel van het Uithoorns 
Verkeer- en Vervoerplan, het UVVP. 
Hierin is opgenomen dat maatrege-
len die zijn genomen om sluipver-
keer tegen te gaan na de openstel-
ling van de nieuwe N201 ongedaan 
worden gemaakt wanneer dit moge-

lijk is.
De klankbordgroep bestaat uit 

26 bewoners die verspreid 
over Meerwijk wonen en 

omvat zowel voor- als 
tegenstanders van 

de proef en/ of 
openstelling. 

De eerste 
klank-

bordvergadering werd geopend 
door wethouder Levenbach die over 
de geschiedenis van Meerwijk en de 
bussluis sprak. Aansluitend konden 
bewoners in drie groepen ideeën, 
zorgen en opmerkingen uiten. 
Dit vormt de inhoud voor de komen-
de bijeenkomsten van de klankbord-
groep. Hierin zal ondermeer gespro-
ken worden over te treffen verkeers-
maatregelen voorafgaand aan de 
proef, welke zaken gemeten moe-
ten worden tijdens de proef en hoe 
de andere buurtbewoners op de 
hoogte worden gehouden voor, tij-
dens en na de proef. Met het advies 
van de klankbordgroep gaat de ge-
meente aan de slag om alles in or-
de te maken voor een goede en vei-
lige proef.
Tijdens de avond bleek dat een deel 
van de bewoners zeer kritisch was 
over het nut van de proef en de ge-
volgen van de openstelling. Ook 
vroegen bewoners om meer infor-
matie zodat het advies van de klank-
bordgroep beter onderbouwd kan 
worden. De gemeente zorgt dat de 
leden van de klankbordgroep alle in-
formatie die relevant is voor de proef 
en een eventuele openstelling ont-
vangen.
Het verslag van de eerste bijeen-
komst zal binnenkort te vinden zijn 
op de sites van Buurtbeheer (buurt-
beheer.uithoorn.nl) en de gemeen-
te. De volgende bijeenkomst vindt 
plaats op 14 april aanstaande in de 

raadzaal en is alleen toegan-
kelijk voor leden van de 

klankbordgroep.

Eerste bijeenkomst 
klankbordgroep 
bussluis Meerwijk

Op donderdag 30 april zijn er weer diverse festiviteiten. Zo zijn er op 
het schoolplein van De Kwikstaart in De Legmeer een kindervrijmarkt 
(8-13 uur) en een concert van KNA (12-13 uur). Op het activiteiten-
terrein in Legmeer-West zijn er Oudhollandse spelen (13-15 uur), kin-
derdisco (15-17 uur) en een Hollandse avond m.m.v. Jeffrey Schenk 
en danseressen (18.00-00.00 uur).

Koninginnedag

Avond-
vierdaagse
Van 8 t/m 11 juni 2009 wordt in Uit-
hoorn de avondvierdaagse gelo-
pen. Deze begint op maandag 8 juni 
met de Libelle-route. Op deze avond 
starten de wandelaars bij sporthal 
De Scheg. Op dinsdag 9 juni begint 
de tweede etappe op het Amstel-
plein en lopen de wandelaars de Pi-
onnen-route. Woensdag 10 juni lo-
pen de wandelaars de Sint Jozefrou-
te in De Kwakel. De start van deze 
derde etappe is bij basisschool De 
Zon. Op donderdag 11 juni begint de 
afsluitende etappe, de Muziek-route, 
bij het gebouw van KnA op het Leg-
meerplein. De wandelaars verzame-
len onderweg op het Evenementen-
terrein Legmeer-West voor het laat-
ste stuk van de route. Onder bege-
leiding van KnA lopen ze vandaar te-
rug naar het Legmeerplein. In ver-
band met de avondvierdaagse wordt 
op 10 juni de Vuurlijn aan een kant 
afgesloten vanaf de Noorddammer-
weg naar de Watsonweg. Deze af-
sluiting duurt van 17.30 tot 19.00 
uur.

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

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

AFSLUITING 
NOORDDAMMERWEG 
AMSTELVEEN

Deze week (t/m 10 april) is een deel 
van de Noorddammerweg in Amstel-
veen afgesloten. Het gaat om het 
deel ten noorden van de Randweg 
tussen huisnummers 106 t/m115. 
Het verkeer wordt omgeleid. De af-
sluiting is nodig vanwege werkzaam-
heden door de provincie Noord-Hol-
land aan de nieuwe N201. In deze 
periode wordt een duiker geplaatst. 
Om de werkzaamheden aaneenge-
sloten en veilig te kunnen uitvoe-

ren, is het nodig de Noorddammer-
weg deze week af te sluiten. Al het 
verkeer wordt met borden omge-
leid via Randweg, Zijdelweg en J.C. 
van Hattumweg of via de Provincia-
le weg N201 en Legmeerdijk. Voor 
voetgangers blijft de Noorddammer-
weg wel toegankelijk. 

RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at en 
Monnetfl at
Vanaf september vorig jaar wordt in 
de buitenruimte tussen de Briandfl at 
en de Brusselfl at en aan de zuidzij-
de en de oostzijde van de Monnetfl at 
gewerkt aan het groen en de bestra-
tingen. Deze werkzaamheden zijn 
een onderdeel van de totale renova-
tie van de buitenruimte van de he-
le wijk Europarei. De plannen voor 
deze herinrichting zijn samen met 
de bewoners opgesteld in de zoge-
noemde werkateliers. De komen-
de maanden tot het einde van dit 

jaar worden de heesters vervangen, 
nieuwe bomen aangeplant en de ga-
zons vernieuwd. Tevens wordt er bij 
de Brusselfl at en Briandfl at een trap-
veld aangelegd voorzien van draina-
ge. De doeltjes worden in het voor-
jaar geplaatst als de grasmat goed is 
aangeslagen. Bij de Monnetfalt wor-
den ook de trottoirs aan de zuidzijde 
en de oostzijde van de fl at herstraat.

BOUWPROJECT 
11 APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL 

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk gaat de fi rma Bot Bouw 11 ap-
partementen bouwen. Het hele pro-
ject duurt ongeveer anderhalf jaar. 
In het eerste kwartaal van 2010 is 
de oplevering van de appartemen-
ten gepland. Meer info: Bot Bouw, 
Cor van der Linden, tel.: 06-
52092090
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Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. 
Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe 
Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie 
 over de activiteitenkalender, 
 het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten 
of evenementen niet te vermelden.

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

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

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen 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 offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden 
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt 
u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk 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 even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep 
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door 
de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u 
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Goedkeuring bestemmingsplan De Legmeer. Info: mevrouw M. Stappers, tel: 

513276. Inzageperiode: 13 maart 2009 t/m 23 april 2009
- Wijzigingsvoorstel Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteu-

ning Gemeente Uithoorn 2008. Info: mevrouw D. Veurink, tel: 0297-513941. 
 Inzageperiode : 9 april t/m 22 mei 2009. 
- Voorbereidingsbesluit voor diverse gebieden en percelen. Info: mevrouw M. 

Stappers , tel.: 0297-513276. Inzageperiode: 3 april t/m 14 mei 2009
- Wet milieubeheer, ambtshalve aanpassing vergunning Cindu b.v., Amsteldijk-

Noord 35, Uithoorn. Info: de heer J.J. Vennik, tel.: 0297-513223
 Inzageperiode: 3 april t/m 15 mei 2009. 

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 44, reguliere bouwaanvraag voor het geheel veranderen van gevels 

en het plaatsen van een veranda.
- Vuurlijn 51, bouwaanvraag fase 2 voor het vernieuwen van de kantine en de 

kleedkamers.
- Graslaan 2, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van een tuinhuis.
Thamerdal
- Den Uyllaan 4, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een berging.
De Legmeer
- Rosmarijn 2, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schutting.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Watsonweg 2, vergunning voor het oprichten van 28 appartementen met par-

keerkelder. Bezwaar: t/m 14 mei 2009.
- Watsonweg 2, vergunning voor het geheel veranderen van kantoorruimte in 3 

appartementen. Bezwaar: t/m 14 mei 2009
- Watsonweg 2, vergunning voor het oprichten van 12 eengezinswoningen en 8 

2/1 kapwoningen. Bezwaar: t/m 14 mei 2009.
- Watsonweg 2, vergunning voor het oprichten van 70 appartementen met par-

keerkelder. Bezwaar: t/m 14 mei 2009.
- Watsonweg 2, vergunning voor het plaatsen van keten en opslagruimte. 
 Bezwaar: t/m 12 mei 2009.
- Fresialaan 7, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzij-

de. Bezwaar: t/m 13 mei 2009.
- Drechtdijk 64, vergunning voor het vernieuwen van een bestaande berging. 

Bezwaar: t/m 11 mei 2009.
-  Noorddammerweg 30, vergunning aan Amstelhof Health Club voor het orga-

niseren van een Zomeroutletverkoop van 14 t/m 16 mei 2009 en van een Win-
teroutletverkoop van 5 t/m 7 november 2009. Bezwaar t/m 14 mei 2009

Dorpscentrum
- Prinses Beatrixlaan 9, vergunning voor het slopen van een vezelcement pijp-

je. Bezwaar: t/m 11 mei 2009.
Thamerdal
-  Prinses Christinalaan 120, vergunning aan kunstencentrum De Hint voor het 

plaatsen van een tent van 14 t/m 18 april 2009 i.v.m. voorstellingen “Kom in 
de Tent” en het organiseren op zaterdag 18 april van een informatiemarkt en 
een buurtfeest. Bezwaar t/m 13 mei 2009

-  Zijdelweg, verklaring van geen bezwaar aan Handicap.nl voor het ophangen 
van een spandoek aan het hek bij de brandweerkazerne om bekendheid te ge-
ven aan de collecte voor Handicap.nl.

De Legmeer
-  Legmeerplein 2, vergunning aan de exploitant van Café-Petit Restaurant De 

Legmeer voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 maart 2012. 
 Bezwaar t/m 12 mei 2009
Zijdelwaard
-  Europarei 21GA-21GB-21GC en 21GD, vergunning voor het slopen van As-

besthoudende plafondplaten van 4 garages. Bezwaar: t/m 11 mei 2009.
-  Arthur van Schendellaan 59, vergunning aan de exploitant van ’t Buurtnest 

voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 maart 2012. 
 Bezwaar t/m 12 mei 2009
Uithoorn / De Kwakel
-  Vergunning aan Intersport Duo voor het plaatsen van 20 reclameborden om 

bekendheid te geven aan de Zomeroutletverkoop van 14 t/m 16 mei 2009 en 
20 reclameborden om bekendheid te geven aan de Winteroutletverkoop van 
5 t/m 7 november 2009. Bezwaar t/m 13 mei 2009

-  Amstelplein / Kerklaan / Potgieterplein, vergunning aan Sportvereniging KDO 
De Kwakel voor het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop 
van tuin-, border- en kuipplanten op 18 april 2009. Bezwaar t/m 18 mei 2009

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 

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

 MANDAAT VOOR UITVOEREN WEGSLEEPVERORDENING
Op 23 maart 2009 is de wegsleepverordening Uithoorn 2008 in werking getreden. 
Voor het uitvoeren van deze verordening is mandaat verleend aan de Dienst Stad-
stoezicht te Amsterdam. Ook is er een mandaat verleend aan de Korpschef van 
de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Deze Korpschef is bevoegd onderman-
daat te verlenen aan bij zijn dienst werkzame en door hem schriftelijk aan te wij-
zen politiefunctionarissen. Dit besluit treedt donderdag 9 april 2009 in werking en 
werkt terug tot 23 maart 2009.

 BROMFIETSCERTIFICAAT
Tot 1 oktober aanstaande is het voor bezitters van een bromfi etscertifi caat  moge-
lijk dit certifi caat om te ruilen voor een rijbewijs AM bij Burgerzaken in de hal van 
het gemeentehuis. Na 1 oktober 2009 is het bromfi etscertifi caat niet meer geldig 
en zal men opnieuw een theorie-examen moeten afl eggen.

 VASTSTELLING FINANCIËLE VERORDENING
Bij besluit van 4 december 2008 heeft de raad de Financiële verordening van de 
gemeente Uithoorn vastgesteld. 
Tegelijkertijd is ingetrokken de Verordening fi nancieel beleid, fi nancieel beheer en 
fi nanciële organisatie gemeente Uithoorn. De verordening ligt permanent ter inza-
ge bij de receptie van het gemeentehuis en is ook in te zien via www.uithoorn.nl

 BEKENDMAKING BESLUIT FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN VOOR-
 ZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING UITHOORN 2009
De gemeente Uithoorn kan op grond van de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar 
bevoegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in de 
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 
2008. 
In het Besluit fi nanciële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke on-
dersteuning Uithoorn 2009 (Wmo) is de hoogte van de fi nanciële tegemoetko-
ming van de in de Verordening vastgestelde voorzieningen opgenomen. Het Be-
sluit fi nanciële tegemoetkomingen wordt jaarlijks geactualiseerd. Op 1 april 2009 
heeft het college besloten het Besluit fi nanciële tegemoetkomingen vast te stel-
len per 1 januari 2009. 

 BEKENDMAKING WIJZIGING OP DE VERORDENING VOORZIENINGEN 
 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITHOORN 2008 
Door een wijziging binnen de AWBZ heeft de gemeente Uithoorn besloten bege-
leiding te bieden bij complexe gezinssituaties. De aanvragen voor deze Gespeci-
aliseerde Begeleiding worden individueel beoordeeld. 
Om een individuele voorziening te kunnen verstrekken, is het noodzakelijk de Ver-
ordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning hierop aan te passen. 
Het college heeft daarom op 1 april 2009 ingestemd met het concept wijzigings-
voorstel op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-
meente Uithoorn 2008. 
De wijziging op de Verordening ligt van 9 april 2009 tot en met 22 mei 2009 ter in-
zage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met be-
trekking tot de wijziging op de Verordening worden ingediend. Daarna zal de ge-
meenteraad de wijziging op de Verordening behandelen en vaststellen. 

 BEKENDMAKING WAARDEVOLLE BOMENLIJST
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 22 
augustus 2008 een aanwijzingsbesluit met betrekking tot de nieuwe waardevol-
le bomenlijst krachtens artikel 4.3.2. jo. 4.3.3. lid 2 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Uithoorn 2006 hebben vastgesteld. Hiermee wil de gemeente duide-
lijk maken aan de inwoners voor welke bomen een kapvergunning moet worden 
aangevraagd. Dit besluit treedt in werking op 9 april 2009. Het vastgestelde besluit 
ligt vanaf 9 april 2009 tot en met 20 mei 2009 voor een ieder ter inzage. Daarte-
gen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot 
en met 20 mei 2009 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

8 april Inloopbijeenkomst herinrichting P.C. Hooftlaan, 
 19-21 uur, gemeentehuis 
12 april Paasactiviteiten op kinderboerderij De Olievaar, 10-12 uur
13 april Op Tweede Paasdag is er een evenementenfi etsroute langs 

het Jaagpad met diverse open ateliers, lammetjes voeren, 
 koeien knuffelen, varkens kijken en ponyrijden.
15 en 20 april  De gemeenteraad pakt uit, infoavonden in resp. scholenge-

meenschap Thamen en gemeentehuis (telkens v.a. 19.30 uur)
15 en 22 april Bewonersavonden Beeldkwaliteitplan, gemeentehuis 
 (19-21 uur) 
16 april Inspraakavond herstraten Frees, basisschool De Kajuit 
 (19-21 uur)
18 april Inloopdag Crea, Centrum voor Kunstzinnige Vorming, 
 Fort a/d Drecht (10-17 uur)
18 april Informatiemarkt Kunstencentrum De Hint, 
 Pr. Christinalaan, (13-19 uur)
18 april Halve fi nale Popprijs Amstelland en de Meerlanden in The Mix

18 april Braderie in Oude Dorp
18 april             Recreatief Voorjaarstoernooi bij volleybalvereniging SAS’70 
 in De Scheg te Uithoorn. (19.00 uur) 
19 april Frank Cools met “Een beetje Annie M.G. Schmidt in 
 Thamerkerk (14.30 uur)
21 april Informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties over 
 Vrijwilligersverzekering
30 april Koninginnedag, o.m. festiviteiten in De Legmeer
22, 23, 24 mei  Overzichtstentoonstelling “Van creativiteit tot kalligrafi sche 
 Kunst in 50 jaar” van Josje Castenmiller-van Breemen in 
 Thamerkerk.
8 t/m 11 juni  Avondvierdaagse 

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

COLOFON

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

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

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

          Is uw huisdier 
zoek?

Vermist
- Herenweg in Vinkeveen - een cyperse, slanke kater. Hij heet  
 Siep.
- Bovenkerkerweg 127 (tuinencomplex), grens Uithoorn/
 Amstelveen - poes, wit, zwarte bril, zwarte oortjes, 
 rechteroor van  binnen wit, grote zwarte E linkerkant, zwarte  
 staart.  Ze is 31/2 jaar en heet “Mimi”, witte sokjes, bef en buik.  
 Rechts onder kin wit streepje, is 4 jaar en heet “Billy”.

Gevonden
- Industrieterrein Uithoorn - zwart/grijze kat.
- Wederikstraat in Uithoorn - kruising jachthond zwart/wit.
- Trasmolen in Mijdrecht - een cyperse poes met witte pootjes.
- Herenweg in Kudelstaart - cyperse poes, witte pootjes en bef,
 witte streep op neus. Is al wat ouder.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en
klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en
gevonden honden:  06-53315557

Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440 

Samenkomen voor Maria 
in de meimaand
Amstelhoek - Mei is van ouds-
her de maand die gewijd is aan de 
Maagd Maria. Als Moeder Gods 
is zij de belangrijkste vrouw in het 
christendom. Ook in de islam is zij 
als Miriam een hoofdfiguur.
Rond dit thema organiseren Stich-
ting B.O.U.D. Uithoorn en Actie-
groep ‘Open de Kerk’ op 21 april a.s. 

om 20.00 uur een bijeenkomst. In 
buurthuis ‘Ons Streven’ aan de En-
gellaan 3 in Amstelhoek zijn alle pa-
rochianen van voorheen de Sint Jan 
de Doper parochie van harte wel-
kom. Op deze avond zal diaken J. 
Snoek ons meenemen op reis langs 
het leven van Maria en de plaats die 
zij in het christendom inneemt.
Uit de evangeliën blijkt dat zij de 
persoon is die als moeder van Je-
zus hem het meest nabij was. De 
plaats van de vrouw was in die tijd 
een andere dan nu en kerkelijke 
overheden hebben geworsteld met 
de vraag hoe haar te plaatsen. Denk 
maar aan de vele dogma’s die aan 
haar zijn gewijd. Zij was maagd en 
moeder, zij is zonder erfzonde ont-
vangen, zij is met lichaam en ziel ten 
hemel opgenomen. En een dogma 
is een wet: je hebt het maar te ge-
loven! Heeft Sint Jozef één kerkelij-
ke feestdag, Sint Jan de Doper twee, 
Maria heeft er meerdere. De vele 
bedevaartplaatsen aan haar gewijd, 
duiden op het vertrouwen dat men-
sen in haar stellen; door haar be-
middeling gebeuren wonderen.
Het Marialof wordt in de Schans niet 
langer gevierd, daarom zullen wij in 
deze avond met diaken Snoek ons 
geestelijk voorbereiden op een in-
tense manier. Zo zal voor de aanwe-
zigen de maand mei toch een maand 
worden waarin er op een frisse ma-
nier en met meer kennis van zaken 
met en tot Maria gebeden kan wor-
den voor de katholieken in Uithoorn 
en Amstelhoek.
Mocht u problemen hebben met 
vervoer, dan kunt u bellen met me-
vrouw A. van Muijen (tel. 525556). 
Zij zal ervoor zorgen dat u gehaald 
en gebracht wordt.

‘Een beetje Annie’ in de 
Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 19 april is 
het voor de SCAU alweer het laatste 
evenement in de Thamerkerk van dit 
seizoen, maar men kan dan meteen 
al vooruitkijken naar het volgen-
de, want het nieuwe programma zal 
dan ook gepresenteerd worden.
Op deze zondagmiddag om 14.30 
uur gaat SCAU met de Vlaamse ver-

tolker Frank Cools op bezoek bij An-
nie M.G. Schmidt, de leukste oma 
van Nederland zoals hij haar noemt. 
In “Een beetje Annie” duikt hij met 
ongekend plezier in haar werk. En 
met kunde, want Flip van Duijn, 
zoon van Annie, was diep onder de 
indruk: “Wat Cools met het werk van 
mijn moeder doet is heel bijzonder.”
Cools vertelt kleine verhalen voor 
grote mensen, altijd leuk en droe-
vig tegelijk, een beetje stout en een 

beetje grappig. Af en toe pakt hij de 
gitaar en zingt hij van de prinses die 
met een egeltje wil trouwen en van 
een fee met sproeten en van tante 
Mathilde die niet in de Sint wil ge-
loven. En van de liefde natuurlijk! 
Want die had Annie niet een beetje, 
maar heel veel. Dat wordt een vrolijk 
slot dus van het seizoen 2008/2009.

Kaarten voor deze voorstelling zijn 
verkrijgbaar à 10.- euro bij de boek-
handels Ten Hoope-Zijdelwaard-
plein en Bruna-Amstelplein, Disco-
centrum Krijtenberg-Dorpsstraat en 
aan de zaal zolang er plaats is.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Sport

In ons land is het heel gewoon dat er op school sportonderwijs is, lichame-
lijke opvoeding. In Wajir kennen zij dat niet.
Toch is sport voor jongeren een belangrijk onderdeel van de opvoeding.
Wij kennen in Wajir Abdi Farah, een gehandicapte man, ooit als peutertje de 
oogappel van Annalena.
Hij maakte voor ons “black stones”, een stukje gebrand bot van bijvoor-
beeld kamelen. Met die zwarte stenen kun je gif uit wonden van slangen en 
schorpioenen zuigen. Wij geven ze graag cadeau aan onze donateurs.
Met de opbrengst van die zwarte stenen stichtte hij zijn kapperswinkel.
Later kocht hij een betere stoel en weer later een radiootje, zodat de klanten 
naar muziek kunnen luisteren tijdens hun knipbeurt.

Deze gehandicapte (!) man is nu bestuurslid van een voetbalclub en samen 
met hem hebben wij een serieuze voetbaltraining bijgewoond.
Op de valreep kreeg ik een papier in handen gedrukt. Dat overkomt ons wel 
vaker: een verzoek om die voetbalclub te steunen.
Zij willen graag voetbaluniformen en –schoenen en scheenbeschermers.
Ook willen zij graag meedoen aan een toernooi in Nairobi.
Dat laatste spreekt ons zeer aan want dat draagt bij aan het opheffen van 
het grote isolement van Wajir. En sport verbroedert, is het niet ?
Abdi Farah is voor ons een rolmodel: hoe je met doorzetting veel kunt berei-
ken, een voorbeeld voor de jeugd.

Zou er niet in De Ronde Venen een sportclub zijn die deze jongens (meisjes 
sporten nog niet) als sportmakkers zou willen helpen?

Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.



VEENLANDEN COLLEGE NAAR 
MOVIE PARK GERMANY

BEELDVERSLAG VAN EEN FEESTELIJKE DAG
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Het Veenlanden College bestaat 30 jaar.  En dat 
wordt gevierd ! Na de spectaculaire Talentenjacht 
in Theater Vreedenburg was het afgelopen vrijdag 
tijd voor een nieuw hoogtepunt in dit lustrumjaar. 
´s Morgens om 7 uur vertrok een enorme stoet tou-
ringcars uit Mijdrecht en Vinkeveen  met alle leer-
lingen en medewerkers van de school richting Mo-
vie Park Germany bij Oberhausen. Daar wachtte hen 
een feestelijke dag van onbezorgd plezier. Zelf de 
weergoden vonden blijkbaar dat zij een onvergete-
lijke dag verdiend hadden. Een strak blauwe lucht en 
een heerlijk zonnetje zorgden voor ideale omstan-

digheden. Het werd een dag met spannende shows 
en adembenemende attracties. Keus genoeg, waar 
onder de Crazy Action Stuntshow, het themagebied 
Nickland met zijn ontspannen strandsfeer temidden 
van een bonte Hollywood wereld , maar ook de San-
ta Monica Pier met water, palmen en zand, het Hol-
lywood Museum en het Ice Age Adventure. Ook de 
adrenaline junkies kwamen volop aan hun trekken 
bij de High Fall (60 meter vrije val!) en de duizeling-
wekkende rit in de MP Express. Het was voor ieder-
een een fantastische dag. En deze week wordt er 
weer gewoon hard gestudeerd.



Vinkeveen - Van dinsdag 26 mei tot 
en met vrijdag 29 mei a.s. kunnen 
liefhebbers weer deelnemen aan 
de Vinkeveense Avondvierdaagse. 
Dit keer gaat het evenement van 
start onder de naam Super de Boer 
Avond4daagse Vinkeveen. Door om-
standigheden kon dit sportieve eve-
nement twee jaar lang geen door-
gang vinden.

Nu kan het weer van start gaan. 
Niet in de laatste plaats doordat 
een aantal sponsors zich heeft ge-
meld, maar ook omdat IJsclub VI-
OS de organisatie samen met Moni-
que van Zwieten die de Avondvier-
daagse altijd organiseerde, op zich 
heeft genomen. De bekende Vin-
keveense ijsclub beperkt zich niet 
alleen tot activiteiten als er ijs is – 

en dat is lang niet elk jaar het ge-
val – maar organiseert daarbuiten 
ook sportieve evenementen, zoals 
skeelertochten door het mooie pol-
derlandschap. Dit jaar verbindt IJs-
club VIOS zich met haar leden/vrij-
willigers aan de Avond4daagse. Su-
permarkt Super de Boer in winkel-
centrum Zuiderwaard zal zorg dra-
gen voor een hapje en een drankje 
voor de deelnemers onderweg. Gra-
fisch Ontwerpbureau Tweed BNO 
uit Vinkeveen heeft een prachtige 
en goed toegankelijke website ge-
maakt die sinds afgelopen vrijdag in 
de lucht is. Ook A-side media neemt 
als sponsor deel aan het evenement. 
Jong en oud kunnen deelnemen 
aan deze Avond4daagse. Opgeven 
én betalen kan volledig via de web-
site gebeuren. Ga naar www.avond-

4daagsevinkeveen.nl waarop alle 
gegevens kunnen worden ingevuld 
en alle informatie voorhanden is. 
Een dergelijke vorm van aanmelden 
scheelt de organisatie veel werk.

Eerste inschrijvingen
Vrijdagmiddag 3 april schreven de 
eerste deelnemers zich tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in het kan-
toorpand van Tweed BNO aan het 
Achterbos 105 via de website in. Dat 
waren Kim van Schie, dochter van 
Stefano van Schie, secretaris van 
de IJsclub en Hugo Straver, zoon 
van Marcel Straver die als zakelijke 
partner samen met Anita de Zwart 
het bureau exploiteert. Na een inlui-
dend woord waarin zij de organisa-
tie veel succes én deelnemers toe-
wenste, gaf wethouder Ingrid Lam-
bregts het startsein tot de inschrij-
ving waarvan Kim en Hugo dank-
baar gebruik maakten.
Zij deden dat onder het toeziend 
oog van bestuursleden van de IJs-
club VIOS, de collega IJsclub Voor-
waarts, sponsors, verdere belang-
stellenden en de pers. De organi-
satie hoopt en verwacht dat veel 
deelnemers zich voor deze populai-
re avondvierdaagse zullen inschrij-
ven. Wanneer die helemaal volgens 
de regels wordt gelopen krijgt men 
aan de finish een fraai ontworpen 
medaille omgehangen. Wie moeite 
heeft met het invullen van de gege-
vens op de website of geen gebrui-
ker is van een PC, kan zich wenden 
tot de secretaris van de organisatie, 
in dit geval Stefano van Schie, Ach-
terbos 115, 3645 CC Vinkeveen, tel. 
0297-262068.
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Avond4daagse in Vinkeveen 
weer van start

De Fontein op bezoek bij 
Zideris (Molenhoek)
Mijdrecht -Woensdag 1 april was 
het dan eindelijk zover! Groep 8 van 
basisschool De Fontein ging op be-
zoek bij Zideris, voorheen Molen-
hoek, om de bewoners een feeste-
lijke ochtend te bezorgen. Dit be-
zoek brachten zij in het kader van de 
maatschappelijke stage. Wekenlang 
hebben de leerlingen van groep 8 
zich bezig gehouden met de voor-
bereidingen: van kringgesprekken 
tot het bakken van koekjes en  het 
organiseren van de spelletjes.

Er was dan ook behoorlijk veel te 
doen tijdens de feestochtend. De 
ochtend werd met elkaar begonnen, 
iedereen kreeg wat te drinken en 
smulde van de zelfgebakken koek-
jes. Vervolgens konden de bewoners 
en leerlingen zich in het huis verma-
ken met spelletjes als ganzenbord, 
sjoelen en er was een gezellige hoek 
om elkaar moppen te vertellen. Ge-
lukkig was het ook nog eens heerlijk 
weer en kon de tuin van Zideris ge-
bruikt worden. In de tuin waren acti-
viteiten als touwtje springen, ballon-
nen trappen, schuiftafeltennissen en 
blikjes gooien. Alle activiteiten wer-
den gedaan in vaste groepjes, be-
staande uit een paar leerlingen en 

een bewoner. De leerlingen en de 
bewoners hadden dus ruim de kans 
om elkaar te leren kennen. Er wa-
ren leuke gesprekken en veel blije 
gezichten, iedereen was even en-
thousiast. Als afsluiting werd er nog 
een spannende stoelendans gehou-
den en daarna was het alweer bijna 

tijd om op te ruimen en terug naar 
school te gaan. Maar niet voordat 
eerst Rita nog bedankt werd, want 
zij heeft als contactpersoon van Zi-
deris het mogelijk gemaakt dat de 
leerlingen langs konden komen. Het 
was een hele positieve dag en zeker 
voor herhaling vatbaar!

Jazz- en showballet Nicole 
Teeners tweede prijs!
Mijdrecht - Groep 9 en selectie 3 
van Jazz en showballet Nicole uit 
Mijdrecht hebben vorige week zon-
dag hun eerste danswedstrijd ge-
danst. Spannend of iedereen wel 
op tijd zou komen i.v.m. de zomer-
klok werd er in alle vroegte afge-
reisd naar Wageningen, waar de se-
cond edition van het Shall we Dance 
event werd georganiseerd.
Eenmaal aangekomen bij thea-
ter Junushof mocht groep 9, de 
Teeners, zich gereed maken voor 
hun nummer Birdiesmix en selectie 
3 mocht plaatsnemen op de tribune, 
omdat zij na de pauze pas hun num-
mer Drumboys mochten laten zien 
in een andere leeftijdscategorie.
Vol zenuwen werd er wat ingedanst 
en toen was het wachten op je beurt. 
Er was helaas geen tijd om het po-
dium te verkennen, wat het allemaal 

nog spannender maakte; zou ieder-
een wel goed verdeeld klaar gaan 
staan op het podium?!
Eindelijk werden ze opgehaald en 
vanuit de coulissen zagen ze de 
groep voor hen, D-lirious, ”wat zijn 
die meiden goed, nu moeten wij 
nog”.
Maar Nicole’s Teeners waren ook 
heel goed, aangemoedigd door heel 
wat ouders en de meiden van selec-
tie 3, stonden ze op de juiste plek, 
dansten strak en super gelijk en tus-
sen de nerveuze blikken door met 
stralende koppies!
Na de pauze mocht selectie 3 ope-
nen met haar Drumboys. Wat een 
knalnummer, de meiden lieten zich 
van hun beste kant zien. Aange-
moedigd door groep 9 en  alle ou-
ders stonden ze te stralen op het 
podium.

De jury let op allerlei verschillen-
de facetten; kleding, uitvoering, ori-
ginaliteit, formaties en uitstraling. 
Nadat alle groepen geweest wa-
ren, was het nog even wachten op 
de prijsuitreiking. Maar organisa-
tor Jeffrey Schenk zong het geheel 
gezellig aan elkaar, en de meiden 
dansten vrolijk verder op zijn mu-
ziek. Het feest werd nog groter, toen 
bij de uitslag bleek dat groep 9, de 
Teeners, een tweede prijs had ge-
wonnen in categorie 2!!
Selectie 3 viel in haar eigen catego-
rie helaas net buiten de prijzen en 
werd 4e.
Superblij en tevreden ging de he-
le groep om half 1 weer huiswaarts, 
beide groepen een leuke ervaring 
rijker en groep 9 zelfs een beker rij-
ker. Op naar de volgende wedstrijd.

‘Kom in de kas’ en ‘Bij de 
boer’ matig bezocht
De Ronde Venen - Waar de Open 
Dag commissie zich jaren heeft ver-
heugd in een breed geschakeerd 
publiek voor Kom in de Kas en Bij de 
boer, was dit nu duidelijk anders. De 
opkomst was matig te noemen. Of 
het nu de schuld van het (veel kou-
dere) weer was dan de dag ervoor 
of dat het aangekondigde program-
ma gevoelsmatig te weinig bood, 
het blijft gissen.

De ‘topdrukte’ speelde zich afgelo-
pen zaterdag voornamelijk af tus-
sen 14.00 en 16.00 uur. Toen begon 
het wat te lopen. In de morgenuren 
hebben veel mensen kennelijk een 
afwachtende houding aangenomen 
om te zien wat het weer zou doen. 
Aan de andere kant was het gehal-
te aan geïnteresseerde bezoekers 
hoog te noemen en dat compen-
seert de verminderde belangstelling 
dan weer. De Open Dag commissie 
had overigens een leuk programma 
samengesteld, dit keer echter zon-
der de traditionele ballonnenwed-
strijd. De opening van de dag werd 
rond 11.00 uur verricht door wet-
houder Bram Rosendaal bij Kweke-
rij Kempen aan de Oosterlandweg. 
Nadat het dweilorkest Dorst even 
haar vrolijke blaastonen had inge-
houden, zette de wethouder na een 

kort woord over het belangrijke aan-
deel dat de glastuinbouw in econo-
misch opzicht voor ons land levert, 
met een druk op de knop een lo-
pende band met planten in werking. 
Hij deed dat ten overstaan van een 
gezellig maar kleintallig publiek dat 
samen met kinderen genoot van de 
eerste pannenkoeken, koffie, thee 
en limonade met cake.

Mager
De belangstellende bezoekers gin-
gen vervolgens op eigen gelegen-
heid of met de gratis busjes langs 
de andere deelnemende bedrijven, 
waaronder Kwekerij Plomp, Gerbe-
rakweker Simon Zwarts, Zorgkwe-
kerij Koolhaas, Stoeterij en paar-
denafrichtstal Mariahoeve, melk-
veehouderij Mur en die van Peek. 
Bij elk bedrijf kreeg men als bezoe-
ker informatie over wat er gepro-
duceerd en/of gedaan werd en hoe 
dat in de praktijk in zijn werk ging. 
De verschillende activiteiten en in-
formatiestands bij de bedrijven ver-
dienden meer aandacht dan ze fei-
telijk toebedeeld kregen. Wél werd 
gretig gebruik gemaakt van het kin-
derschminken, het kopen van biolo-
gisch geteelde groente en om één-
malig planten en bloemen te kun-
nen kopen tegen een gereduceer-

de prijs. Overigens ging de eerder 
aangekondigde appeltaartwedstrijd 
die Zorgkwekerij Koolhaas uit oog-
punt van een sociale activiteit graag 
had georganiseerd, niet door we-
gens gebrek aan inzendingen. Bij 
de buisrailkarduwwedstrijd op het 
terrein van gerberakweker Zwarts, 
altijd goed voor behoorlijk wat pu-
bliek, was het vaak stilletjes…

Geconstateerd is dat de toeloop bij 
de bedrijven dus overwegend aan 
de magere kant was, op wat bezoe-
kerspieken na. Dit laat onverlet dat 
een bezoek aan de betreffende be-
drijven een interessante aangele-
genheid bleek. Kom in de Kas en kij-
ken bij de boer in Mijdrecht en Wil-
nis mag op zich namelijk best een 
geslaagd evenement worden ge-
noemd. Jammer dat dit niet meer 
belangstellende bezoekers heeft 
getrokken. Volgend jaar beter! Met 
dank aan de deelnemende bedrij-
ven en de Open Dag commissie die 
hun beste beentje hebben voorge-
zet er wat van te maken. Natuurlijk 
ook de sponsors die deze dag mede 
mogelijk hebben gemaakt. Degenen 
die de moeite hebben genomen de 
bedrijven te bezoeken, blijken daar 
prettige ervaringen aan te hebben 
overgehouden.

Super de Boer:
Luxueus paasassortiment 
tegen scherpe prijzen
Vinkeveen - Net als voorgaande 
jaren zullen consumenten met Pa-
sen uitgebreid en luxueus met de 
familie thuis tafelen. Om die reden 
presenteren de ruim 300 Super de 
Boer-winkels in aanloop naar de 
feestdagen een bijzonder klant-
vriendelijk paasassortiment: exclu-
sieve producten tegen aantrekkelij-
ke prijzen. Samen met topkok Mar-
co Poldervaart ontwikkelde de su-
permarktketen daarnaast weer di-
verse nieuwe luxe producten, spe-
ciaal voor op de Paastafel. 

Bij Super de Boer staan de winkels 
in aanloop naar Pasen in het teken 
van heerlijk en uitgebreid tafelen te-
gen een voordelige prijs. De super-
marktketen biedt haar klanten sterk 
afgeprijsde kwaliteitsproducten met 
kortingen oplopend tot 50%, waar-
onder Rundercarpaccio, Luxe IJs-
desserts en Ambachtelijke Mini-
broodjes. 

Super de Boer wil haar klanten met 
Pasen extra verwennen met Superi-
eurproducten tegen een zeer aan-

trekkelijke prijs. “Tijdens een fami-
liefeest als Pasen zet de consument 
graag mooie gerechten op tafel. 
Onze scherp geprijsde Superieur-
producten, waarbij luxe en gemak 
sleutelwoorden zijn, voorzien tevens 
in de behoefte van de prijsbewuste 
consument. In het huidige economi-
sche klimaat is dat mooi meegeno-
me”, aldus Eric Leebeek, commerci-
eel directeur van Super de Boer. 

Met complimenten van de chef
Speciaal voor Pasen ontwikkelde 
Super de Boer met chef-kok Marco 
Poldervaart  nieuwe Superieurpro-
ducten, gemaakt van hoogwaardi-
ge en uitgesproken voorjaarsingre-
diënten.
De topkok ontwikkelt sinds vorig 
jaar exclusief voor de supermarkt-
keten Superieurproducten waarmee 
consumenten met gemak een bij-
zonder gerecht op tafel zetten. 

Klanten kunnen in de winkels van 
Super de Boer terecht voor onder 
meer ovenklare Parelhoenboutjes 
en veel producten voor op de ont-
bijt- of lunchtafel, zoals Lamspaté, 
Zalmcarpaccio en Lemon-Merin-
guetaart.

Dronken fietser aangehouden
Mijdrecht - De politie heeft vrij-
dag 3 april een 18-jarige Mijdrech-
ter aangehouden omdat hij dron-
ken over de Passage fietste, zich 
zeer vervelend gedroeg naar de 
agent en diens motor omver pro-
beerde te duwen. Omstreeks 21.50 
uur zag een motoragent de 18-jari-
ge man op een fiets zonder verlich-
ting rijden. Hij hield de man staande 
en de man gedroeg zich onmiddel-
lijk vervelend. Hij weigerde in eer-
ste instantie zijn identificatie te to-

nen, beledigde de agent, wilde zijn 
adres niet opgeven voor de bekeu-
ring voor rijden zonder licht, griste 
zijn id-bewijs uit de handen van de 
agent. Die gaf de man daarop een 
duw en de 18-jarige man gaf vervol-
gens een harde duw tegen de mo-
tor van agent, die moest voorkomen 
dat de motor omviel. De Mijdrechter 
werd aangehouden. Op het bureau 
bleek dat hij een zakje wiet bij zich 
had en wees de blaastest uit dat hij 
575 ug/l in zijn lichaam had. 
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Het feest
Het feest begon exact om 19:58, met verwijzing naar het jaar van oprich-
ting. De mini’s prikten onder luid tromgeroffel de groengele ballonnen stuk 
en daarmee werd het feest geopend. Er waren optredens, een band, een DJ 
en de geheimzinnige Abraham en Sarah die geheimzinnig rond scharrelden. 
Ook een museum met bv het oudste fluitje en scheidsrechtersbatch van een 
van de eerste H1 spelers Miens van Wijk, de tekeningetjes van trainingen 
die oprichter Cor van Zwieten maakte, een oude volleybaltas van de familie 
Valkenet, een mascotte teddybeer gemaakt door Nel Bakker, de oude type-
machine waarop het clubblad gemaakt werd, oude pakken en shirts. Veel 
aandacht trok wel de slide show met bijna 250 foto’s van 1958 tot 2008, in-
geleverd door huidige en oud leden. Ze zijn via de site www.vv-atalante.nl 
te bewonderen

Volleybalclub Atalante Vinkeveen 50 jaar
Het volleybalseizoen 2008-2009 is 
bijna afgelopen en daarmee komt een 
einde aan het feestseizoen. Op dinsdag 
28 april wordt afgesloten met een grote 
finale. Dan komt Olympisch zilveren 
kampioen Avital Selinger naar De Boei 
voor een volleybal clinic samen met 
landskampioen Dela Martinus uit 
Amstelveen. Aanvang 19:00 uur. 

Equipe 1962
Op deze foto’s uit 1962 het Atalante herenteam. De locatie was een gras-
veldje achter de jongensschool in Vinkeveen met op de achtergrond het 
toenmalige gymlokaal. Het team met de mooie charmante hemdjes is van 
Atalante met sterspelers Piet van Asselen, Piet van Zwieten, Ton en Jan 
Aarsman, Miens van Wijk en Cor van Zwieten. Cor brengt hier goed “het 
door de knieën” verdedigen in de praktijk. Veel Vinkeveense volleyballers 
hebben over de jaren les gehad van deze Atalanter in hart en nieren. 

Atalante vriendenclub
De volleybalclub kenmerkt zich door veel leden die al jaren op de club zit-
ten, zoals vast en zeker ook andere clubs in de Ronde Venen. De meeste 
spelers hebben het goed naar de zin en veel familie en vrienden vinden hun 
weg naar Atalante. Sinds enkele jaren is de club weer groeiende, met na-
me door de flinke aanwas bij de jongste jeugd. Inmiddels telt de club 185 
leden. 

De clubfoto
Het maken alleen al was een mooie 
gebeurtenis, in december 2005. 
Voor de kraampjesmarkt wilden 
we eens mooi voor de dag komen 
met een supergrote foto met zo 
veel mogelijk leden in groengeel. 
Frans Roos maakte de foto, Erik Ra-
ket zorgde voor de vergroting. Maar 
liefst 92 leden kwamen wat eerder 
naar de training (of erna) om mee 
te doen met de grote gele actie. De 
foto hangt sindsdien boven de tri-
bunes, te juichen voor alle groen-
gele teams. 

Gelouterde routiniers en de toekomst
Als gezegd, veel spelers zijn al jaren lid, op deze foto zeker vier coryfeeën 
die zo ongeveer sinds hun negende aan het volleyballen zijn, zo’n 25 jaar al. 
Velen hebben in het eerste damesteam gespeeld en zijn nu al heel wat ja-
ren een mooie fanatieke bakermat voor nieuwe talenten, ze blijven er jong 
van zo te zien. 

Volleybal clinic met Avital Selinger op dinsdag 28 april
Atalante sluit het feestseizoen af met een megaklapper. Op dinsdag 28 april 
komt zilveren Olympisch kampioen Avital Selinger naar De Boei om een de-
monstratie training te geven met de dames van landskampioen Dela Marti-
nus. Uiteraard is iedereen, lid of geen lid, van harte welkom om bij dit spek-
takel aanwezig te zijn. Dus neem familie, vrienden, buren gewoon mee naar 
De Boei (gratis natuurlijk) en kom genieten van dit unieke volleybalevene-
ment (aanvang 19:00u).

Traditie en toernooien
Atalante heeft een lange traditie met toernooien, want wat leuk is komt ie-
der jaar weer terug.  Vanaf half mei worden de 2-2 toernooien gespeeld en 
op vrijdag 24 april is het Veensteker bedrijventoernooi. Op zondag 17 mei 
volgt het Assuline buitentoernooi met een traditie van maar liefst 21 jaar. 
Veel teams doen al jaren graag mee, weer of geen weer, het is altijd weer 
gezellig. Informatie over inschrijven vind je op de site: www.vv-atalante.nl

Beachfestijn
Op zaterdag 9 maart 2009 werd een beachtoernooi georganiseerd in 
Aalsmeer. Het was een super gezellig feest! Leuk om met zo’n geweldige 
groep een mooie sportieve middag met aansluitend buffet te beleven. Voor-
al de gezellige mix van mini’s, aspiranten, recreanten en senioren maakte 
het minstens zo bijzonder als het jubileumfeest in september, een machtig 
mieters familiesfeertje!

Aspiranten A
Een mooie foto van de talenten van nu. Deze jonge dames zijn een klasse 
apart. Drie jaar achter elkaar werden ze kampioen bij de aspiranten C, B en 
A. Dit seizoen spelen ze voor het eerst bij de senioren en draaien in de top 
4 mee. Erg goed, leuk team. 

Het feestseizoen 2008-2009
De afgelopen 10 jaar had Atalante steeds wat geld opzij gezet om op haar 
50ste verjaardag eens mooi uit te pakken. Op 20 september 2008 werd 
groot feest gevierd. ‘s Middag was er een spektakel voor de jongste spelers, 
de mini’s van 6 tot 12 jaar. Zaklopen, dokter bibber, skiën, ijspegel vangen, 
schminken en klapper op de vuurpijl was natuurlijk de maar liefst 17 meter 
lange opblaasbaan. En de baan was lekker buiten bij De Boei opgeblazen, 
het weer zat helemaal mee. 



Uithoorn - Vrijdag 27 maart jl. kon-
den alle klanten van AH Jos van den 
Berg kennismaken met de produc-
ten van het Kies en Wok assortiment 
d.m.v. een proeverij. Speciaal voor 
deze gelegenheid had Restaurant 
Leenders uit De Kwakel zijn dien-
sten aangeboden om de klanten 
heerlijk te verwennen. Tussen 13.00 
en 19.00 uur werden zij dan ook op 
een zeer verrassende en professio-
nele manier ontvangen waarbij de 
overheerlijke geur van oliën en krui-
den je direct tegemoet kwam. Ve-
le klanten maakten hierdoor ken-
nis met deze mooie producten maar 
konden ook zelf zien hoe eenvou-
dig een lekkere maaltijd op tafel kan 
worden gezet waarbij men zelf de 
samenstelling mag bepalen. Al met 
al een zeer succesvolle samenwer-
king waarbij een vervolg niet uitge-
sloten moet worden.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Allereerst willen wij al die bewoners bedanken, 
die ons hebben gesteund met hun aanwezigheid 
bij het Informatief Beraad van 26 maart jl. in het 
gemeentehuis.
Wij hebben inmiddels antwoord ontvangen op de 
vragen die we met betrekking tot de voortgang 
herstructurering hebben gesteld. Ook kon u in de 
plaatselijke kranten een verslag over dit beraad 
lezen.

Helaas hebben wij moeten constateren dat de 
kranten en ook de antwoorden op onze vragen 
een te rooskleurig beeld schetsen over de huidi-
ge situatie. 
De verantwoordelijke wethouder antwoordt o.a.:
“De vrees met betrekking tot het eventueel afzien 
van renovatie van de laatste 3 flats in de Europarei 
en mogelijk sloop, is dan ook te voorbarig.
De gemeente hecht grote waarde aan een gron-
dige evaluatie.”

Dat klinkt vriendelijk, maar het betekent concreet 
dat afzien van renovatie en mogelijke sloop nog 
niet van tafel zijn. We blijven afhankelijk van “een 
grondige evaluatie”.

Twee partijen zullen een beslissing nemen t.a.v. de 

flats. Dat zijn Woongroep Holland én de Gemeen-
te. Wij verwachten dat Woongroep Holland bin-
nenkort haar evaluatie m.b.t. een ontwikkelvisie 
aan de Gemeente zal aanbieden.

De Gemeente stelt voor heel Uithoorn een Woon-
visie vast voor de jaren 2009-2012. Men is van 
plan hiervoor ruim de tijd te nemen. Mogelijk wor-
den zelfs nog vervolgonderzoeken gedaan. Dit 
houdt in dat vanuit de Gemeente sowieso géén 
snel besluit te verwachten is en dat is voor ons bij-
zonder nadelig.

U zult begrijpen dat dit betekent dat we er nog 
lang niet zijn. Wij moeten B&W én de Raadsleden 
duidelijk maken dat sloop of uitstel van renovatie 
géén optie is!!

WIJ ROEPEN U DAAROM OPNIEUW OP MET 
ZOVEEL MOGELIJK BEWONERS HET POLITIE-
KE DEBAT MORGENAVOND, DONDERDAG 9 
APRIL, AANVANG 21.00 UUR, BIJ TE WONEN.

Namens meerdere verontruste bewoners,
Marcel Rits

Wil Schreutelkamp
Kees Willems 

Informatiebulletin

Over de drie 
nog te renoveren flats

Bomenkap in de meeste gevallen legaal!!. De bo-
men langs de busbaan, oké. Maar waarom tien 
grote bomen weg naast de sloot aan de kant van 
de Tesselschadelaan. Die staan niemand in de 
weg. En de bus in het geheel niet. “Het is het sei-
zoen om te werken aan bomen en struiken. Hele-
maal niet, want volgens de wet flora en fauna mag 
er niet gekapt worden tussen 15 maart en 15 juli!! 
Dit om het broedseizoen niet te verstoren.
Nog even dit: er is kapvergunning verleend voor 

het kappen van een Japanse sierkers aan het 
Oranje park, er staan er 5 en die gaan allemaal 
weg. Bewoners weten jullie hiervan? Het is goed 
dat er nieuwe bomen geplant worden op verschil-
lende plekken in Uithoorn. 
Het voorjaar kan droog en schraal zijn, dus nu ho-
pen dat er voldoende water gegeven zal worden. 

R. Dielen.
Uithoorn

Bomenkap legaal?

Samenwerking tussen 
AH Jos van den Berg en 
Restaurant Leenders

Feestelijke opening 
vernieuwd plein rond 
scholencomplex Hofland

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 3 
april werd onder grote belangstel-
ling het geheel vernieuwde school-
plein rond het scholencomplex Hof-
land feestelijk geopend. 
Dankzij gelden, opgebracht uit een 
door de kinderen gehouden spon-
sorloop maar vooral door de finan-
ciële steun van SC Johnson en het 
RABOfonds Dividend voor de sa-

menleving, kon het plein worden 
aangekleed met aantrekkelijke spel-
toestellen, voetbaldoelen en beplan-
ting. 

Het plein voorziet in een aantrekke-
lijke speelomgeving voor de scho-
len, de buitenschoolse opvang en 
voor de kinderen van de wijk Hof-
land. De officiële opening werd ge-

daan door enkele kinderen van de 
scholen samen met mevrouw Noor-
dermeer van SC Johnson, de heer 
Ruud van der Vliet van de RABO-
bank Veenstromen en de heer Rob 
Streekstra. Zij onthulden symbo-
lisch het grootste speeltoestel van 
het plein, waarna alle toestellen on-
middellijk in gebruik werden geno-
men. Zie de foto’s.

Start nieuwe groep op Ministek
Wilnis - Afgelopen woensdag was 
het zover: op kinderdagverblijf Mi-
nistek in Wilnis werden op woens-
dag de eerste baby’s ontvangen op 
de nieuwe verticale groep. Tot nu 
toe was het zo dat in deze groep, de 
Oranje Tijgers, 14 peuters werden 
opgevangen. De vraag naar peuter-
plaatsen op woensdagen en vrijda-
gen is niet erg groot, waardoor de-
ze groep drie jaar geleden geslo-
ten werd op deze dagen. De vraag 
naar babyplaatsen blijft groot. Door 
de groep weer open te stellen op 
woensdagen en vrijdagen en gedu-
rende de hele week opvang te bie-
den aan kinderen van 0 – 4 jaar, 
speelt Ministek in op de ontwikke-
lingen van de markt. Leuk is ook 
dat er op Ministek nu verschillen-
de soorten groepen zijn: drie baby-
groepen, drie peutergroepen en een 
verticale groep.

‘Burgemeester’ René opent 
het schoolplein van 
OBS De Trekvogel

Mijdrecht - Het schoolplein van 
OBS De Trekvogel heeft een grote 
opknapbeurt gehad. Op het kleu-
terplein is nu een zebrapad aan-
gelegd van de deur naar de zand-
bak en er zijn verschillende bushal-
tes geplaatst.
Ook zijn de rubbertegels onder 
het schommelstel en het klimhuis-
je vervangen. De knikkerpotjes, een 
hinkelbaan en een bankje maken 
het geheel compleet. Op het gro-
te plein is een echt voetbalveld ge-
straat. Hinkelbanen, knikkerpotjes, 
een basketbalveldje, een dambord,  
aan alles en iedereen is gedacht. De 
duikelstangen zijn verplaatst en er is 
een prachtig boter, kaas en eieren 
spel geplaatst.

Ook hier zijn alle rubbertegels ver-
nieuwd. De officiële opening van het 
vernieuwde schoolplein vond plaats 
op dinsdag 31 maart. Om 13.45 uur 
kwam burgemeester René met zijn 
bodyguard James het schoolplein 
op,  gezeten op zijn ‘crisisfiets’, een 
trapfiets voor twee personen. 
Na een hartelijk welkom door de di-
recteur, meester Michel, werd het 
plein geopend door met een gro-
te sleutel het hek open te draaien. 
Het lukte James echter niet. De kin-
deren die allemaal een dropsleutel 
hadden gekregen werd gevraagd 
mee te helpen door het draaien aan 
de dropsleutel. Onder het uitspre-

ken van de toverspreuk “Abracada-
bra tegels en gras, ik wou, ik wou, 
dat het hek nu open was” ging het 
hek uiteindelijk open. Bij een offici-
ele opening hoort natuurlijk ook het 
doorknippen van een lint.
Het was voor deze speciale gelegen-
heid een gouden lint. Samen met de 
burgemeester knipte Luca Blok het 
lint door. Vervolgens maakten bur-
gemeester René en James op hun 
crisisfiets nog even een rondje langs 
de bushaltes en daarna werd er 
door iedereen geproost op het nieu-
we schoolplein.
Als verrassing mochten alle kinde-
ren die middag buiten blijven spe-
len. Afspraak daarbij was wel dat de 
kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 
8 moesten spelen met de kinderen 
uit de lagere groepen. In een heer-
lijk lentezonnetje werd het een ge-
zellige speelmiddag.
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Peuters op de boerderij
Mijdrecht - Op vrijdag 3 april was 
het zover. 
De peuters van speelzaal De Dui-
kelaar gingen die ochtend naar de 
boerderij. Het was dubbel feest,  
want ook de juf was jarig. Op de 
boerderij werden ze hartelijk ont-

vangen door boerin Bos. De peuters 
mochten pony rijden, paardjes aai-
en, bij de kalfjes kijken en ook wa-
ren er heel veel lieve lammetjes. De 
kippen en de konijnen werden ook 
niet overgeslagen. 
Na een lekkere traktatie die ge-

nuttigd mocht worden in een ech-
te hooiberg vertrokken de peuters 
moe maar voldaan weer richting 
Vinkeveen. 

Mede ook door het mooie weer was 
het een zeer geslaagde ochtend. 

Hilarische muziekavond 
bij de Opregte Amateur
De Hoef - De toneelvereniging “De 
Opregte Amateur” uit De Hoef viert 
haar 35-jarig jubileum in het na-
jaar met een grootse musical en 
heeft voor de voorbereiding daarom 
de voorjaarsuitvoering laten vallen. 
Maar voor de trouwe schare fans 
had ze afgelopen zaterdag wel een 
muzikale avond in petto. En Hoe! 
Voor de pauze vermaakten de le-
den het publiek met een aantal lied-
jes, dat in hoog tempo elkaar op-
volgde. Het was een mix van serieu-
ze liedjes, nostalgische meezingers 
en komische sketches, waarmee al-
leen de opkomst van de artiesten 
al genoeg was voor een lachsalvo. 
Zo was daar een aantal heren op 
leeftijd, die -in korte broek- herin-
neringen ophaalden aan juffrouw 
Toos, van wie ze de bekende kleu-
terliedjes hadden geleerd. Jasperi-
na de Jongs nette wandelclub ont-
aardde in de versie van Sugar Lee 
Hooper (Belinda Wahlen onnavolg-

baar kroelend over het toneel), ver-
scheen Abba op het toneel in een 
outfit, die je gezien moet hebben om 
het te geloven, bleek The King niet 
dood, maar inclusief elastieken be-
nen door het leven te gaan in het li-
chaam van Patrick de Graaf. André 
Hazes was gereïncarneerd als Pe-
ter Hoogervorst en liet zijn vlieger 
weer eens op (letterlijk!). Bep Pa-
tricia Kandelaar Kaaij was niet hip 
en niet knap en we weten nu voor 
eens en altijd over wie Barry Mani-
low zong toen hij het over Lola had 
in de CopacabanaClub.  
 
Het was niet alleen lachen, Har-
ry Bakker en Ida Sietsma vertolk-
ten heel ingetogen en prachtig uit-
gedost de Pastorale (van Ramses 
Shaffy) en het Dorp (van Wim Son-
neveld), waarin bleek dat dat dorp 
De Hoef moest zijn geweest. Dat 
werd duidelijk uit de filmbeelden, 
die elk optreden begeleidden. Tech-

nicus Jerry Koeleman moest toege-
ven, dat hij het op deze avond zelfs 
drukker had gehad als op een regu-
liere toneelvoorstelling! 
De kersverse winnaar van de VLC-
talentenjacht, Buiske Boone, gaf 
een gastoptreden (die meid zal nog 
ver komen, wat ik u brom), de he-
le groep bracht nog een paar liedjes 
uit de vorige jubileummusical “Mooi 
Lientje” ten gehore en Sietse Siets-
ma liet de smartlappen uit zijn ac-
cordeon klinken. 

Na de pauze werd de dansvloer vrij-
gemaakt en trad de achttien(!)mans 
big Band Fortnight Swing op tot in 
de kleine uurtjes. Kortom: het voor-
jaarsoptreden was ook zonder echte 
voorstelling ronduit geslaagd!
Ook de jongere jeugd was niet ver-
geten, want in de middag was in 
de Springbok al een goed georga-
niseerde jeugdspelletjesfestijn ge-
houden.

Lammetjes op peuterspeelzalen 
Pino en Kiekeboe

De Ronde Venen - Afgelo-
pen maandag werden peu-
terspeelzaal Pino en Kieke-
boe bezocht door twee lam-
metjes. De moeder van een 
peuter kwam ze brengen. 
Aan een hondenriempje lie-
pen ze luid mekkerend de 
speelzaal binnen.

De peuters vonden het 
prachtig. Juf Marja liet de 
peuters voelen hoe vet en 
zacht de vacht was. Ook erg 
interessant vonden de peu-
ters de geur van de lamme-
tjes en het geluid natuurlijk. 
Een van de lammetjes plas-
te op de grond. Dat leverde 
leuke reacties op.

Matthäus Passion door 
Dudok Ensemble en 
solisten imponeert
Mijdrecht - “De mooiste voorberei-
ding op het paasfeest van volgen-
de week”, zo noemde Peter Forsthö-
vel in zijn openingswoord de uitvoe-
ring van de Matthäus Passion in de 
Johannes de Doperkerk op vrijdag-
avond 3 april jl. Die avond voerde 
het Dudok Ensemble o.l.v. dirigent 
Erik van Nevel met medewerking 
van 6 solisten en het Haags Ma-
trozenkoor o.l.v. Daniël Salbert het 
meest magistrale werk van J.S.Bach, 
de Matthäus Passion, uit. 
De zangertjes van het Haags Matro-
zenkoor hadden zich voor de ope-
ningsklanken opgesteld naast het 
orgel. In het eerste deel van de Mat-
thäus Passion met de gevangenne-
ming van Jezus en de verloochening 
van de Evangelisten opende het jon-
genskoor met het Dudok koor, dat 
ongeveer 40 zangers telt. Bij de ope-
ning bleek direct de grote kracht van 
het koor. Zeer sterk en zuiver ge-
zongen, heel professioneel. Met de 
heldere jongensstemmen erbij werd 
een eensluidend geheel verkregen 
met de Johannes de Doperkerk als 
prachtig decor. In de Matthäus Pas-
sion wordt met twee koren gezon-
gen met een verschillende identiteit 
en verschillende rollen, maar in een 
aantal koralen als één koor optre-
dend. Het tweede deel met de ver-
oordeling en kruisiging met tal van 

beroemde aria’s en koralen beves-
tigde opnieuw de grote kracht van 
het koor, zeer sterk en imposant. 
Mezzosopraan Michelle Mallinger  
en sopraan Josie Ryan vertolkten 
hun rol bijzonder expressief. Voor-
al in het beroemde  “Erbarme dich”  
bleek de grote expressiviteit van Mi-
chelle, zeer ingetogen en prachtig 
vertolkt. De heldere sopraanstem 
van Josie Ryan in de bekende aria 
“Aus Liebe will mein Heiland ster-
ben” ontroerde bij menige aanwezi-
ge. Roderik Blom vertolkte evenals 
twee jaar geleden de moeilijke rol 
van Evangelist. 

Subliem
Dat deed hij op sublieme wijze. Ro-
derik vertelde dat naast de uitvoe-
ring in Mijdrecht er nog 3 andere 
voor de komende week op het pro-
gramma staan. Samen met de repe-
tities is deze tijd voor hem een zeer 
inspannende periode. Bas Michiel 
Meijer, twee jaar geleden in de rol 
van Christus, getuigde wederom van 
groot muzikaal vermogen met zijn 
warme stem. De jonge tenor Am-
broz Bajec Lapajne  en bas Marijn 
Zwitserlood in de rol van Christus 
wisten eveneens met hun vertolkin-
gen te imponeren. Na het altijd weer 
ontroerende en indrukwekkende 
slotkoor “Wir setzen uns mit Tränen 

nieder” bleef het enige seconden 
muisstil, om daarna koor, orkest, so-
listen en dirigent met een daverend 
applaus te bedanken. De bloemen 
werden overhandigd, de solisten en 
dirigent kwamen nog een keer te-
rug om het aanhoudende applaus in 
ontvangst te nemen, daarna stroom-
de de kerk langzaam leeg. 
Uit de reacties bleek hoezeer men 
genoten had van deze prachtige uit-
voering. Een van de koorleden toon-
de zich eveneens zeer tevreden over 
dit concert: “Ook voor ons een he-
le goede uitvoering in deze prach-
tige kerk . Opvallend was het aantal 
bezoekers buiten de regio De Ronde 
Venen. Als verklaring werd gegeven 
de gemakkelijke bereikbaarheid en 
de gratis parkeergelegenheid. 
Volgend jaar staat op vrijdag 26 
maart de Johannes Passion door 
COV Amicitia Uithoorn op het pro-
gramma, eveneens een coproduc-
tie van stichting Vrienden van het 
Monument Johannes de Doper en 
stichting Cultura De Ronde Venen. 
Gezien de zeer professionele uit-
voering van deze Matthäus Passi-
on staan ook voor volgend jaar ge-
noemde stichtingen garant voor uit-
voering op hoog niveau. Beide stich-
tingen rekenen op een groot aan-
tal toehoorders, ook uit de regio De 
Ronde Venen. 

Hilarische bijeenkomst
van de Passage
Wilnis - Donderdag 9 april heeft 
Christelijk-maatschappelijke Vrou-
wenbeweging Passage De Ronde 
Venen de heer en mevrouw Arno 
en Sjoerdje de Haan uit Geldermal-
sen te gast gehad. Zij hebben kof-
fers vol met antieke kleding meege-
nomen om ons mee te nemen naar 
de tijd dat kleding vooral een nut-
tige functie had. Sjoerdje, zelf  ko-
mend uit een boerenfamilie, heeft 
jarenlang erfstukken verzameld, va-
riërend van baaien onderrokken, 
katoenen hemden en boerenmei-
den werkgoed, tot mooie japonnen 
uit de zogenaamde betere stand.
Geshowd door vrouwen van de af-
deling, aangevuld met gasten, was 
er een verscheidenheid aan kleding 
te zien, wat af en toe leidde tot hila-
risch gelach en vaak ook tot een blik 
van herkenning. 

Beginnend bij de ondermode, inclu-
sief de broek met klep en de wol-
len borstrok, daarna de slaapka-

mermode: nachtponnen met stik-
sels en broderiekant, met slaapmuts 
en gehaakt bedjasje. We zien hoe de 
meisjes vroeger uit flaneren gingen 

en de vrijers  om hen heen drentel-
den. Aan het slot gaat het bruids-
paar, gekleed anno 1900, op weg 
naar de trouwzaal en de kerk, waar 
zij onder het toeziend oog van do-
minee en zijn vrouw, door de pas-
toor in de echt worden verbonden!  
Zij krijgen daarbij hoog bezoek van 
Koningin Wilhelmina, compleet met 
astrakan jas en bijbehorende vos.   

Afdansen bij Jan Verburg
Mijdrecht - Zaterdag 18 april is het 
weer zover. Dan gaan de leerlingen 
die dat willen weer het geleerde la-
ten zien aan ouders , opa’s en oma’s 
vrienden en vriendinnen. Als van-
ouds wordt het weer een gezellig 
avondje uit, waar de president van 
de Nederlandse Algemene Dans-
sportbond NADB het geheel weer 
komt jureren.
Na afloop kunnen de punten die ge-
geven zijn voor hun prestaties, wor-

den ingezien op de jurylijsten. Deze 
punten worden nog diezelfde avond 
door een aantal medewerkers op de 
certificaten genoteerd, zodat ieder-
een deze mee kan krijgen. Na de-
ze slotavond zal nog een aantal vrij-
dansavonden worden gehouden. De 
dag erna, zondag 19 april wordt ge-
start met de inschrijving voor het 
volgende seizoen. Om iedereen 
die zich alleen inschrijft, jongen of 
meisje, een eerlijke kans op plaat-

Historische Vereniging de 
Proosdijlanden presenteert:
Unieke cassette dvd’s 
met unieke plaatselijke 
filmbeelden
De Ronde Venen - De Historische 
vereniging bestaat dit jaar 25 jaar. 
De vereniging heeft als doelstelling 
belangstelling te wekken voor de 
geschiedenis van De Ronde Venen 
en een stimulerend aandeel te leve-
ren in de ontwikkeling van de regio-
nale en plaatselijke geschiedenis in 
de ruimste zin. De vereniging heeft 
bijna 1000 leden, geeft een kwar-
taalblad uit en heeft diverse zeer ac-
tieve werkgroepen. Ter gelegenheid 
van de viering van dit 25-jarige ju-
bileum brengt de stichting “Proos-
dijer Publicaties”, in samenwerking 
met de Rabobank Veenstromen, een 
unieke cassette uit. Deze cassette 
DVD’s van elk twee uur met onder 
andere nog niet eerder vertoonde 
filmbeelden uit lang vervlogen tij-
den uit Mijdrecht, Vinkeveen, Wil-
nis en de bij deze dorpen aangren-
zende buurtschappen. Door een op-
roep van de vereniging aan de le-
den en in de plaatselijke pers zijn ze 
in het bezit gekomen van maar liefst 
10 km filmbeelden uit vroegere ja-
ren. Een gedeelte van deze beelden 
zal op 20 april aanstaande in de zaal 
van de Rabobank Veenstromen op 
Bozenhoven voor het eerst worden 
gepresenteerd. De inhoud van de-
ze cassette zal niet alleen interes-

sant zijn voor de huidige bewoners 
van onze gemeente, maar ook voor 
degenen die in de loop van de ja-
ren hun vroegere woonplaats heb-
ben verlaten en zich elders hebben 
gevestigd. Zij zullen oude beken-
de bewoners terugzien en herinne-
ringen kunnen ophalen uit vroege-
re tijden. Een speciale werkgroep 
van de vereniging heeft maanden 
gewerkt om uit het grote aanbod 
van materiaal de meest geschikte 
beelden te verzamelen. Als leidraad 
heeft de inmiddels niet meer fun-
gerende Haarlemmermeerspoorlijn 
gediend. Vanaf de Irenebrug in de 

Amstelhoek via het dorp Mijdrecht 
naar het station te Wilnis en van-
daar verder naar Vinkeveen. In de-
ze treinreis maakt u kennis met de 
prachtige vergezichten van vroeger 
maar ook met de ontwikkelingen en 
de bebouwingen die later hebben 
plaats gevonden. U zult zich met 
weemoed afvragen waar panden, 
waaraan u misschien dierbare her-
inneringen had, zijn gebleven en u 
zult zien wat er nu voor in de plaats 
is gekomen.  
De DVD met als titel “De Proosdij-
landen in vervlogen tijden” mag u 
niet missen omdat de hierop ver-
toonde beelden uniek zijn voor de 
dorpen in De Ronde Venen en voor 
u veel herinneringen van vroeger zal 
terugbrengen. Ook als geschenkar-
tikel is deze zeer waardevol. De ver-
koopprijs is 25 euro maar bij voor-
inschrijving tot 20 april is de prijs 
19,50 euro.
U kunt de DVD bestellen bij:
Stichting “Proosdijer Publicaties” 
Postbus 65, 3648 ZH Wilnis per post 
door middel van een voldoende ge-



Nieuwe Meerbode  - 8 april 2009 pagina 19

Structuurvisie Uithoorn (2)

‘Uithoorn is een aantrekkelij-
ke woongemeenschap, uniek 
gelegen aan de Amstel en het 
Groene Hart, nabij alle groot-
stedelijke voorzieningen.’ Al-
dus een zinsnede uit het Ont-
werp Structuurvisie Uithoorn 18 
maart 2009. De gemeenteraad 
heeft hier een ambitieuze missie 
aan vastgeknoopt met als motto 
‘Uithoorn, mooi wel!’ Deze mis-
sie vertaalt zich in een planvor-
ming die Structuurvisie wordt 
genoemd. Die heeft betrekking 
op de gemeente Uithoorn/De 
Kwakel als woongemeenschap. 
Elke woongemeenschap is in de 
loop der tijd onderhevig aan ver-
anderingen op het gebied van 
bevolkingsaanwas, economi-
sche structuur, mobiliteit, wo-
ningbouw, recreatie en natuur-
ontwikkeling. Ook Uithoorn en 
omstreken ontkomen daar niet 
aan. Eén en ander heeft geleid 
tot uitwerking van plannen om 
de leefbaarheid de komende ja-
ren te versterken en waar no-
dig aan te passen. Vanzelfspre-
kend in samenspraak met de ge-
meenteraad en niet in de laat-
ste plaats met de inwoners. De 
plannen zijn door het college in 
de vorm van een traject uitgezet 
en gelden voor een periode tus-
sen de 10 en 15 jaar. De Struc-
tuurvisie is opgesteld door HzA 
Stedebouw en Landschap BV te 
Hoorn in opdracht van de ge-
meente Uithoorn.

Beeldvorming
Vrijdag 27 maart werd de pers door 
de gemeente uitgenodigd zich een 
beeld te vormen wat men de ko-
mende jaren in bestuurlijk opzicht 
voor ogen staat op het gebied van 
wonen, werken, recreëren, mobili-
teit en natuurontwikkeling. Dat ge-
beurde met een rondtour per bus 
door de gemeente en de buitenge-
bieden. Wethouder Jeroen Verhe-
ijen en projectleider van de Struc-
tuurvisie, de heer Wiebe van de La-
gemaat, gaven daarbij een duide-
lijke uitleg over de (mogelijke) in-
vulling van de plannen. Omdat het 
gaat om een omvangrijk en breed 
project, zullen de hoogtepunten van 
de planvorming in drie afleveringen 
in deze krant worden gepresen-
teerd. In de uitgave van 1 april van 
deze krant is het eerste deel van de 
structuurvisie in beeld gebracht. Dit 
keer beperken we ons hoofdzake-
lijk tot het gebied noordelijk van De 
Kwakel, een strook tussen de Vuur-
lijn/Boterdijk en de N201.

Stelling van Amsterdam
Het gaat hier om een gebied met 

groene, ecologische en cultuurhis-
torische waarden waarin dominant 
aanwezig zijn de overblijfselen van 
de Stelling van Amsterdam die een 
hoge historische geografische waar-
de hebben. Met onder meer het Fort 
De Kwakel (nabij a7) en de Vuurlijn 
(langs a13/a11) evenals een aantal 
aarden defensiedijken en grachten 
als zichtbare bewijzen. Tot de Stel-
ling van Amsterdam in Uithoorn 
behoren ook nog het Fort Aan de 
Drecht en het Fort Amstelhoek. De 
Stelling van Amsterdam maakt deel 
uit van een 135 km lange reeks van 
vestingwerken met forten, sluizen 
en dijken rond Amsterdam uit de 
19e eeuw. Het werd in 1996 toege-
voegd aan de Werelderfgoedlijst van 
de UNESCO. Een deel van de Stel-
ling is uniek voor Uithoorn en daar 
is men terecht trots op. Geen won-
der dat er plannen zijn om hieraan 
een duidelijke recreatieve functie te 
verbinden in combinatie met hoge 
natuurwaarden. Het is een ‘grens-
gebied’ tussen een groene en histo-
rische zone waaraan men de naam 
‘Amstelgroen’ heeft gegeven, en het 
tuinstedelijk-economische en dorp-
se-landelijke gezicht (waaronder 
ook Oud-Uithoorn). Amstelgroen 
is het deel van de Legmeerpolder 
Noord (c6) waar het al gerealiseer-
de groene recreatiegebied Egel-
tjesbos (a14) aansluiting bij krijgt. 
Een van de sluizen in het voorma-
lige verdedigingswerk van de Stel-
ling aan de Vuurlinie – tegenover 
de Poelweg - wordt inmiddels op-
geknapt. Als groene zone wordt ook 
gezien wat men ‘sportboulevard’ 
(a13) noemt en waar de sportterrei-
nen van Sportvereniging KDO zijn 
gesitueerd. De sportclub krijgt een 
geheel nieuw clubgebouw met een 
aangrenzende gymzaal en kleed-
ruimtes voor multifunctioneel ge-
bruik. Ernaast, in de Kuil III (a11), 
is woningbouw gepland voor zover 
kan worden voldaan aan de contou-
ren van veiligheidsnormen en ge-
luidoverlast van Schiphol wordt vol-
daan.

Verouderde glastuinbouw 
saneren
In De Kwakel zelf (a10) ziet men 
mogelijkheden om bepaalde lo-
caties te herontwikkelen, vanzelf-
sprekend in overeenstemming met 
het dorpse karakter. Het streven is 
voorts naar behoud van de winkel-
voorzieningen in het centrum. El-
ders in het zuidelijke stukje van De 
Kwakel (a12), aan de rand van het 
veenweidegebied, is woningbouw 
in voorbereiding. Bij de aansluiting 
van wat een groene en recreatieve 
zone moet worden tussen Amstel-
groen (c6) en de strook tussen de 
N201 en de Vuurlijn/Boterdijk (c2 

en c1), past geen verouderde glas-
opstanden, teeltbouw en kleinscha-
lige industrie (c4) meer. De glas-
tuinbouw langs de Iepenlaan (ge-
bied c5) behoort daar ook toe. Het 
plan is dat (deels) te herstructure-
ren en te ‘verhuizen’ naar de noord-
zijde waar overwegend veilinggere-
lateerde bedrijven zijn (b3 en b4). 
Het zuidelijke deel van de Iepenlaan 
krijgt dan aansluiting bij de groene 
zone langs de Stelling. De sportvel-
den van hockey- en tennisvereni-
ging Qui Vive en het sportcentrum 
Amstelhof aan de Noorddammer-
weg zullen onderdeel vormen van 
(alweer) een sportboulevard. Een 
groene invulling met uitsluitend be-
bouwing in dienst van de sport. Ook 
hier staat aandacht voor de Stelling-
zone hoog op het prioriteitenlijstje. 
Het crematorium en de begraaf-
plaats zullen in het groene gebied 
‘ingebed’ worden.

Boterdijk en Vuurlijn
Het gebied tussen en rond de Bo-
terdijk en de Vuurlijn is bestemd 
voor natuur- en recreatieontwikke-
ling waarbij het dominante karakter 
van de Stelling van Amsterdam pri-
oriteit krijgt. Het zal als een verbin-
dende schakel fungeren tussen het 
recreatiegebied Amstelgroen en na-
tuurgebied Zijdelmeer (c1). Hier zijn 
ook meer wandel- en fietspaden 
gepland. Volgens wethouder Verhe-
ijen is dit bij uitstek een uitdaging 
om van dit gebied iets bijzonders te 
maken in de recreatieve sfeer. Hij 
wil zowel bewoners als gevestig-
de bedrijven een toekomstperspec-
tief bieden. De Boterdijk behoudt 
de traditionele lintbebouwing. Ver-
ouderde bedrijven en glastuinbouw 
zouden kunnen verhuizen naar een 
andere locatie. Nu doet het allemaal 
wat rommelig en verspreid aan wat 
leidt tot verloedering van dit prach-
tige gebied. Het voormalige IBM-
terrein (b8) is bestemd voor reali-
satie van zo’n 340 woningen in de 
vorm van Park Krayenhof. Het ter-
rein wordt nu bouwrijp gemaakt. 
In het kenmerkende IBM-torentje 
worden drie unieke appartemen-
ten gerealiseerd met uitzicht naar 
de vier windstreken. Aansluitend zal 
het Zijdelmeer (c1) met zijn ecologi-
sche waarden een oase van natuur 
en rust blijven vormen, met als eind-
punt het gemeentehuis aan de Laan 
van Meerwijk en het Amstelplein. In 
de Meerwijk zelf (a16) zijn geen pla-
nologische veranderingen en/of uit-
breidingen voorzien. Na de omleg-
ging van de provinciale weg N201 
zal het huidige tracé de functie krij-
gen van wijkontsluitingsweg voor 
zowel De Kwakel als Uithoorn.

               Wordt vervolgd



Uithoorn - Afgelopen week-
end speelde toneelgroep Maske-
rade uit Uithoorn drie voorstellin-
gen van het toneelstuk met de in-
trigerende titel Roet. Een verrassend 
sterk stuk van de jonge Nederland-
se auteur Peter Aten. Roet heeft al-
les: interessante personages, men-
sen van vlees en bloed; een goed, 
vlot geschreven verhaal, een goe-
de opbouw en structuur en een ver-
rassend einde. De thematiek in het 
stuk is heel herkenbaar: wrikken-
de relaties, Alzheimer, euthanasie, 
smetvrees, ADHD, kinderloosheid. 
Ondanks deze schijnbare overload 
aan zware thema’s is het stuk ner-
gens zwaar, integendeel het is met 
veel humor doorspekt, waardoor het 

zeer genietbaar is. We zien een fa-
milie, twee zussen en een broer en 
hun partners, bijeen op een vakan-
tiebungalowpark. Moeder Elisabeth 
- die aan de ziekte van Alzheimer 
lijdt -  wordt 85 en dat moet gevierd 
worden. Althans, dat heeft Rita, de 
oudste dochter, verordonneerd en 
de rest heeft zich daar tegen wil en 
dank aan onderworpen. Het is de  
kiem voor een gezellig weekend-
je (maar niet heus). De toon wordt 
direct gezet. Rita en Harm arriveren 
als eersten. In hun identieke trai-
ningspakken zijn zij een treurige va-
riant van Henk en Lucy van Dalen 
van Koot en Bie. Alleen al het in de 
bungalow naar binnen zeulen van 
moeder in haar rolstoel levert enorm 
veel frustratie (en hilariteit) op. Rita 
laat zich direct kennen als een ge-
frustreerde huistiran die alles en ie-
dereen afblaft. 

Kinderloosheid
Haar goede bedoelingen verdrinken 
in verdriet en onvermogen. Haar on-
gewilde kinderloosheid zet zij om in 
een verstikkende zorgzaamheid. In 
haar moeder Elisabeth ziet zij met 
angst en beven haar voorland.

De rol van Rita werd in haar mach-
teloze regelzucht en angst voor de 
toekomst prachtig neergezet door 
Margriet Slurink. Als zij aan het ein-
de van het stuk in alle eenzaamheid 
tot inzicht komt, is de ontroering 
bij het publiek voelbaar. Haar man 
Harm laat zich ‘om de lieve vrede’ 
koeioneren. Nico Tijsterman speel-
de deze rol meesterlijk. In elke blik, 
stembuiging en gebaar raak; subtiel 

tot op de vierkante millimeter. Als 
uiteindelijk ook de anderen gearri-
veerd zijn, ontrolt zich in volle kracht 
het menselijk tekort van elkaar echt 
willen en kunnen bereiken. Sop-
hie, in therapie voor haar smetvrees,  
heeft zich zonder haar partner Louis, 
van wie ze tijdelijk gescheiden leeft, 
maar mét haar ADHD-zoontje Tjo-
ram, naar dit weekend gesleept. Het 
snijdt je door de ziel haar psychische 
nood te zien en hoe zij dapper en 
wanhopig doorploetert, leunend op 
het wankele feit dat haar therapeut 
Woerdeman haar voorhoudt dat het 
‘echt veel beter’ met haar gaat. Ma-
non Custers maakte van deze rol 
een prachtige creatie: aangrijpend 
en beklagenswaardig. Geheel on-
verwacht maakt toch ook Louis zijn 
opwachting. Zich verschuilend ach-
ter de uitdossing van een entertain-
mentclown drijft hij Sophie tot wan-

hoop. Theo Baas maakte van de rol 
van Louis een mooie, deerniswek-
kend bedroevende clown en dito 
echtgenoot. Samen worstelen Sop-
hie en Louis zich een weg door het 
weekend heen. 

Zakenman
Het derde stel is Piet en Ellie (Pié en 
Ellen, corrigeert Ellie consequent). 
Piet is het type zakenman; directeur 
van het familiebedrijf en middenin 
een identiteitscrisis. Hij baalt van zijn 
werk maar ontleent er nog wel zijn 
status aan. Gedurende het weekend 
komt hij er door het contact met Tjo-
ram achter dat hij ‘het kind in zich-
zelf’ is  kwijtgeraakt. De rol van Piet 
werd aanstekelijk licht gespeeld 

door Joost Wagemaker. Zijn hunke-
ring ook ‘s ’n keer een bandje te mo-
gen plakken was van een aandoen-
lijke schoonheid. Ellie kan Piets ge-
tob maar matig waarderen: zij hul-
digt het principe: “Het gaat er niet 
om wie je bent, maar wie je kent”. 
Voor haar is het weekend één hel-
se verschrikking. Zij voelt zich totaal 
misplaatst tussen de aangetrouwde 
familieleden die het ophouden van 
de schone schijn tot kunst hebben 
verheven. Ellie is de katalisator van 
de gebeurtenissen. Zij zet de boel 
voortdurend op scherp. Ze spreekt 
Rita keihard aan op haar bazig-
heid en op haar egoïstische motie-
ven om dit weekend door te druk-
ken onder het mom van: ‘voor Moe-
der’, tergt Sophie met haar smet-
vrees, verleidt en passant Louis en 
zet Piet voor het blok dat als hij het 
directeurschap eraan geeft, zij hem 
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Een prachtige 
zonsondergang in Uithoorn

Met dank aan een Uithoornse fotograaf die er duidelijk oog voor heeft.

Fit met de Kajuit
Uithoorn - Afgelopen vrijdag orga-
niseerde openbare basisschool De 
Kajuit haar eerste Fit met de Kajuit-
dag. De dag werd georganiseerd in 
het kader van een project dat kin-
deren bewust moet maken van de 
noodzaak van gezond eten en veel 
bewegen.

De leerlingen konden deelnemen 
aan verschillende activiteiten zo-
als judo, tennis, yoga en streetdan-
ce. Er stond zelfs een workshop ‘la-
chen’ op het programma. Ook werd 
er geknutseld rondom het thema 
groente en fruit. De kunstwerken 
zijn in de hele school terug te vin-

den. Na gedane arbeid werd er om 
tien uur een stukje groente of fruit 
genuttigd. Elke vrijdag is het immers 
‘gruitdag’ op De Kajuit. In plaats van 
een koekje neemt elke leerling dan 
groente of fruit mee naar school. ‘s 
Middags werden de leerlingen uit 
de bovenbouw door de ouderraad 
en Albert Heijn Jos van den Berg 
getrakteerd op een appel. Het was 
een beweeglijke maar vooral gezel-
lige dag op De Kajuit.

Open Podium voor 
muzikale amateurs op 
Koninginnedag
Uithoorn - De Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn (SCAU) orga-
niseert op donderdag 30 april, Ko-
ninginnedag, samen met de Stich-
ting De Oude Thamer voor de zes-
de keer een open podium in de Tha-
merkerk (De Oude Thamer) aan de 
Amsteldijk Noord 1. 
Amateurs van jong tot oud kunnen 
zich daar laten horen. Wie een mu-
ziekinstrument bespeelt, zingt of ac-
tief is op het gebied van toneel, voor-
dracht, cabaret, kleinkunst: het podi-
um is er voor u. Allerlei combinaties 
zijn mogelijk: solistisch, of met an-
deren samen. Optreden is gratis, kij-
ken en luisteren ook. De bar is open. 
Dus spelers en publiek kunnen el-

kaar in een informele sfeer ontmoe-
ten. Het is geen talentenjacht en we 
zoeken ook niet naar een “X-factor”. 
Pas begonnen op de blokfluit, de vi-
ool, de piano, ander instrument, of 
vergevorderd amateur: ieder is wel-
kom. Voorop staan speelplezier en 
het genoegen zelf iets op een po-
dium neer te zetten. Een mooie con-
certvleugel staat klaar. 
Het Open Podium op 30 april be-
gint om 13.00 uur en duurt tot ui-
terlijk 16.00 uur. Voor informatie 
en aanmelding (graag uiterlijk vrij-
dag 24 april): SCAU, Theo Groot, 
tel. 0297-563441) of Bob Berkemei-
er, tel. 0297-565532, of per e-mail: 
b.berkemeier@planet.nl.

Nieuwe cursussen en 
activiteiten Legmeeer
Uithoorn - Vita welzijn en advies 
start in navolging van ‘t Buurtnest 
en Ponderosa een activiteiten- en 
ontmoetingspunt in de wijk Leg-
meer. De tijdelijke locatie is  de zaal 
van Café Legmeer aan het Legmeer-
plein 2. Start van de activiteiten is op 
maandag 20 april.
Vitaal bewegen voor heren 55+
Bij voldoende animo start er van 
13.00 -14.00 uur een groep voor he-
ren (55+). In de les is aandacht voor 
conditie, balans, sport en spel.
Inhoud van de les is mede afhanke-
lijk van de wensen van de groep.
Vitaal bewegen voor dames 55+
Bij voldoende animo start er van 
14.00-15.00 uur een groep voor da-
mes (55+). 
In deze les is er naast conditie, ba-
lans, sport en spel ook aandacht 
voor lichaamswerk. Inhoud van de 
les is mede afhankelijk van de wen-
sen van de groep.

Activiteiten- en ontmoetings-
middag
Vanaf 20 april bent u iedere maan-
dagmiddag van 15.15-16.45 uur van 
harte welkom in Café Legmeer. U 
kunt vrijblijvend andere bewoners 
ontmoeten, een spelletje doen, poo-
len, kaarten maken, of misschien 
heeft u nog andere (creatieve) idee-
en voor deze middag.
 
Gevraagd: vrijwilligers voor de 
maandagmiddag!

Contact
Heeft u interesse in één van de be-
wegingslessen, of zou u het leuk 
vinden als vrijwilliger actief te zijn 
tijdens deze middag, neemt u dan 
contact op met Judith Smeenk, tel. 
0297-532327, j.smeenk@vitawelzij-
nenadvies.nl
Heel graag tot maandag 20 april in 
Café Legmeer!

Toneelgroep Maskerade 
oogst grote bewondering

opvolgt. Esther Meijer zet Ellie (El-
len!) messcherp neer als een stad-
se ‘classy lady’, tip-top verzorgd en 
ook op die manier schril afstekend 
tegen de rest van de fletse fami-
lie. Feitelijk is Ellie de enige die zich 
het lot van moeder Elisabeth werke-
lijk aantrekt, ongegêneerd de vinger 
op de zere plek durft te leggen en 
er de anderen op aanspreekt of alle 
bedoelingen wel echt zo respectvol 
zijn als wordt voorgegeven. Of moe-
der niet slechts het weekendalibi is 
en niets meer dan dat. Tjoram (door 
Ellie telkens verhaspeld tot Tjamro 
of Ramtjo) is de continu aanwezige 
handenbinder die we echter nooit 
te zien krijgen. Een heerlijke ‘off-si-
de running gag’.

De vrijwel woordloze rol van Elisa-
beth werd huiveringwekkend mooi 
gespeeld door Tonny Jansen. Fijn-
zinnig en bewonderenswaardig. 
Niets te veel en niets te weinig. Di-
verse toeschouwers zeiden na af-
loop in Elisabeth hun eigen moe-
der te hebben herkend. Een mooier 
compliment kun je je niet voorstel-
len. Het moment waarop bij Elisa-
beth weer heel even ‘het licht aan-
gaat’ en zij Louis herkent was ont-
roerend mooi. 

Adem uitblaast
Als Sophie, door niemand opge-
merkt, alle pillen van moeder slikt 
en moeder, alleen opgemerkt door 
Ellen, haar laatste adem uitblaast, 
lijkt de grond voor het verplichte sa-
menzijn ineens vervallen te zijn en 
vlucht iedereen spoorslags het bun-
galowpark uit, Rita alleen achterla-
tend met haar wanhoop. Een bete-
re illustratie van het menselijk tekort 
elkaar wezenlijk te bereiken, was er 
niet! Een bitter einde dus, van een 
stuk dat schrijnend  het menselijk 
tekort laat zien. En toch klonk veel-
vuldig de bevrijdende lach van het 
publiek om de vele hilarische mo-
menten. En dat is knap! Mooi dat 
er zulk goed Nederlandstalig toneel 
wordt geschreven. Prachtig dat er 
gezelschappen zijn die het op het 
repertoire durven nemen.

Monique Greveling maakte met 
Roet haar regiedebuut bij Toneel-
groep Maskerade. 
Heel zuiver en precies geregisseerd, 
met mooi uitgewerkte personages 
en een perfecte balans tussen ernst 
en luim, maakte zij samen met haar 
spelers een indrukwekkende voor-
stelling die haar vakvrouwschap 
meer dan bewijst.
Zoals altijd bij Maskerade waren al-
le ondersteunende randvoorwaar-
den onopvallend en adequaat inge-
vuld: decor, licht en geluid, kleding 
en grime, rekwisieten. Die zijn nood-
zakelijk en functioneel en ze moeten 
dus vooral niet opvallen. En dat de-
den ze. Uitstekend dus.

Informatieavonden 
gemeenteraad
Uithoorn - Op woensdag 15 april 
is de tweede van drie bijeenkom-
sten van de gemeenteraad waarin 
de raadsleden u vertellen over hun 
werk. Op deze avond staat het the-
ma verkeer en vervoer centraal.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in 
de RK Scholengemeenschap Tha-
men aan de Den Uyllaan 4 in Uit-
hoorn. U kunt dan al even kennis-
maken en praten met de aanwezi-
ge raadsleden. 
Om 20.00 uur begint burgemees-
ter Berry Groen met een korte alge-
mene toelichting op het program-
ma van de avond en op enkele alge-
mene zaken over het werk van een 
raadslid.
Vanaf 20.15 uur vertellen raadsle-

den in groepjes van twee wat hun 
werk als raadslid inhoudt. Zij doen 
dat aan de hand van de voorbeel-
den UVVP, Schiphol en openbaar 
vervoer. Vanaf 21.00 uur kunt u in-
formatie halen bij diverse opgestel-
de informatiekramen. Van elke poli-
tieke partij is er een kraampje. Ook 
over de thema’s “wonen en wer-
ken”, “verkeer en vervoer” en “wel-
zijn, zorg en dienstverlening” is een 
informatiekraam aanwezig. 
De laatste bijeenkomst in deze se-
rie van drie is op maandag 20 april 
in de raadzaal van het gemeente-
huis. Op 20 april gaat het vooral over 
“welzijn, zorg en dienstverlening”.
Aanvangstijd is steeds 19.30 uur. U 
bent van harte welkom!

80-jarige toneelvereniging 
Genesius trekt volle zalen!
De Kwakel - Binnenkort staat de 
laatste generale repetitie gepland 
van ‘de verrassing van Otto Steen-
kist’.
De laatste puntjes worden dan op 
de i gezet en dan moet het gaan 
gebeuren. Op 17, 18, 24 en 25 april 
wordt deze musical op de planken 
gebracht in het Kwakelse dorps-
huis. 
De kaartverkoop is heel snel gegaan 
en nu kan gemeld worden dat deze 
4 avonden al zijn uitverkocht!
De vereniging is dan ook erg trots 
en blij dat zij op deze manier haar 
80-jarige jubileum mag vieren, want 
4 volle zalen is een mooi cadeau na-
tuurlijk. 

Na bijna een jaar met heel veel ple-
zier aan dit stuk gewerkt te hebben 
zijn de leden van Toneelvereniging 
Genesius, en natuurlijk ook hun re-
gisseur Sylvia Broos, supertrots op 
het resultaat wat ze met elkaar be-
reikt hebben.

18 april a.s. is een genodigden avond 
waar leden, oud-leden, adverteer-
ders, sponsors en overige genodig-
den kunnen uitkijken naar een ge-
zellig verzorgde avond met natuur-
lijk toneel van de bovenste plank en 
na afloop een receptie/ feestavond 

waar we elkaar weer eens kunnen 
spreken. Toneelvereniging Genesius 
wil dan ook iedereen bedanken voor 
wat ze in de 80 jaar geworden zijn. 

Dit red je niet alleen met spelers, 
maar je hebt ook publiek, dona-
teurs, vrijwilligers, sponsors, en vele 
andere mensen nodig die de vereni-
ging een warm hart toedragen. Al-
len bedankt! 
De spelers kijken nu al uit naar de 
uitvoeringsavonden, het belooft 
weer eens druk en gezellig te wor-
den in De Kwakel!!

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Vernieuwde kapsalon voor 
Haarmodeteam Warrels
Uithoorn - Woensdag 1 april was 
voor kapper Frans Warrels van 
Haarmodeteam Warrels een memo-
rabele dag. Op die datum opende hij 
zijn geheel gerenoveerde kapsalon 
aan de Albert Verweijlaan. Gedenk-
waardig omdat hij met zijn echtge-
note Jolanda precies 18 jaar gele-
den op dezelfde datum de kappers-
zaak van de toenmalige eigenaar 
overnam. Jolanda zit volgend jaar 25 
jaar in het kappersvak, haar echtge-
noot Frans al 28 jaar. Jolanda heeft 
sinds eind februari vorig jaar een 
eigen kapsalon aan de Dubloen in 
Mijdrecht. Het was destijds de be-
doeling dat ook deze salon toen op 
1 april zou worden geopend, maar 
men was eerder klaar met de inrich-
ting ervan en een maand lang niets 
doen was niet aan de orde. De klan-
ten dienden zich toen meteen aan.
“Dat is ook de reden geweest dat 
we met de zaak in Uithoorn even 
hebben gewacht om die op te knap-
pen. Maar het was wel hard nodig. 
De zaak voldeed niet meer aan mijn 
wensen en de eisen van deze tijd. 
Nu hebben we de knoop doorge-
hakt. In samenwerking met het be-
drijf KBK uit Breukelen hebben we 
er in ruim een week tijd wat moois 
van gemaakt. Eerst alles gestript, 
toen een stukje verbouwd en daar-
na volgens mijn eigen concept weer 
opnieuw ingericht. Ook de entree is 
nu anders. We hadden de beschik-
king over dertien werkplekken voor 
haarbehandeling en –verzorging. 

Dat is onveranderd. Wel is er een 
wachthoek bij gekomen met een 
leestafel en gemakkelijke stoelen”, 
vertelt Frans niet zonder trots.
Waarom KBK? “Omdat we daar 
goede ervaringen mee hebben. Die 
hebben destijds ook tot tevreden-
heid voor de inrichting van ons huis 
en de kapsalon van Jolanda op de 
begane grond gezorgd. Na de ver-
bouwing heeft ook ons team van 
stylistes de handen uit de mou-
wen gestoken. Zij zien dat tenslot-
te ook als hún zaak.” Saillant detail 
is dat Frans Warrels zijn medewerk-
sters zodanig aan zich weet te bin-
den dat die graag voor hem willen 
blijven werken. Toen er een beroep 
op hen werd gedaan wilden zij zelfs 
tijdens hun vrije dag zonder mor-
ren meehelpen om de zaak weer op 
orde te krijgen. Als dank daarvoor 
bood Frans hen een feestje aan en 
kreeg iedere styliste een ‘persoonlij-
ke barok-schaar’. “Het is een fantas-
tisch team,” glundert Frans. “Daar-
door is de werksfeer altijd goed en 
ook onderling klikt het gewoon, ook 
naar mij toe als werkgever en om-
gekeerd. Dat heeft zijn uitstraling op 
onze klanten die dat als erg pret-
tig ervaren. Ook al omdat alle mei-
den hun vak prima verstaan en in-
middels een ‘vertrouwd’ gezicht in 
de zaak zijn. Maar ook dankzij onze 
vaste klantenkring was het mogelijk 
de zaak te renoveren. Immers, als je 
geen klanten hebt, verdien je niets 
en kan je ook niets. Daarom ben ik 

zowel ons haarmodeteam als onze 
klanten veel dank verschuldigd.”

Structuur
Bij Haarmodeteam Warrels wordt in 
principe op afspraak gewerkt. Maar 
men is ook zo flexibel dat ,als de mo-
gelijkheid zich voordoet, een klant 
er altijd ‘tussendoor’ kan voor een 
haarbehandeling. Even binnenlopen 
om te vragen kan dus resultaat op-
leveren. Met het werken op afspraak 
is men destijds al tegemoet geko-
men aan het verzoek van veel klan-
ten die niet altijd tijd en gelegenheid 
hebben om op hun beurt te wach-
ten. “Wachten is voor veel mensen 
een vervelende aangelegenheid. Bo-
vendien kan de klant bij het maken 
van de afspraak ook aangeven aan 
welke van onze medewerksters hij 
of zij de voorkeur geeft een haar-
verzorgingsbeurt te laten uitvoeren. 
Op die manier kunnen we ook meer 
structuur in onze dagtaak brengen. 
En dat komt de kwaliteit van ons vak 
en dus van de behandeling ten goe-
de. Tenslotte gaat het om goed vak-
manschap en de juiste omgang met 
je klanten. Die moeten tevreden de 
deur uitgaan en graag weer bij je 
willen terugkomen.” Aldus Warrels.
De kapsalon van Haarmodeteam 
Warrels is gevestigd op de hoek van 
de Arthur van Schendellaan en de 
Albert Verweijlaan met ruime en gra-
tis parkeergelegenheid voor de deur. 
Afspraak maken? Dat kan: bel 0297-
5666644. De koffie staat klaar!

De kinderen van Simba 
zijn klaar voor de lente!
Uithoorn - Buitenspelen is altijd 
leuk! Mooi of slecht weer, het maakt 
kinderen niet uit. Even de frisse 
lucht in, rennen en springen, even 
niet rustig doen. Van buiten spelen 
word je vies, dat mag. Maar natte 

voeten is niet prettig. Vandaar dat 
er sinds kort splinternieuwe laarsjes 
zijn gekocht voor alle kinderen van 
Kinderdagverblijf Simba.
Alle roze laarsjes zijn maat 26 en de 
groene laarsjes zijn maat 27. Na wat 

passen en oefenen weten de kinde-
ren dat ze “maat groen‘ hebben. 

Op die manier kunnen ze zelf hun 
laarsjes uitzoeken en zelf aandoen 
en dan... veel naar buiten!

Schilderijenexpositie in 
Zorgcentrum De Kwakel
De Kwakel - In Zorgcentrum De 
Kwakel hangen vanaf 7 april tot eind 
juli kunstwerken van Ria Blommaert 
en Lia Buurman, beiden schilderes-
sen. 
Ria Blommaert is geboren in Noord-
wijk. Vanuit haar creatieve achter-

grond is zij in 1987 begonnen met 
schilderen. Sinds 1988 volgt zij les-
sen bij Atelier de Kromme Mijdrecht. 
De eerste jaren heeft zij zich toege-
legd op het schilderen met aquarel 
en vooral landschappen en bloemen 
waren haar grote passie.

De laatste jaren heeft zij ontdekt dat 
het werken met acryl, zowel in ab-
stract als realistisch, een groter for-
maat doek, kleur en sfeer bepalend 
zijn voor haar verdere ontwikkeling.
Op veel plaatsen heeft ze al geëxpo-
seerd, werkt ze in opdracht en be-
leeft veel plezier en voldoening aan 
het maken van haar schilderijen.

Lia Buurman is geboren in Velp aan 
de Veluwezoom. Zij volgde acht jaar 
lessen bij de kunstschilder Coen 
van Os. 
Na deze periode is ze overgestapt 
naar schilderclub Atelier de Krom-
me Mijdrecht waar ze nog steeds 
lessen volgt.
Ze is zich gaan verdiepen in de 
aquarelkunst en later in het beheer-
sen van verschillende technieken 
zoals, pastel, acryl en linoleum snij-
den. De schilderijen zijn sfeervol en 
kleurrijk; dit brengt dat deze expo-
sitie een harmonieus geheel is ge-
worden.
Beide schilderessen vinden het een 
uitdaging om alles uit te proberen 
maar vooral het plezier beleven aan 
het “maken van kunst” is voor hun 
de hoofdzaak.
De expositie is te bezichtigen tijdens 
de openingstijden van het zorgcen-
trum aan de  Boterdijk 210 in De 
Kwakel.

Koor United zingt in 
Paaswake Thamerkerk
Uithoorn - Na een succesvol 25-ja-
rig jubileumconcert op 21 maart jl. 
in De Schutse kerk, gaat het koor 
United gewoon door met haar ge-
plande optredens. Deze keer ver-

leent het koor haar medewerking, 
o.l.v. dirigent/pianist Rob van Dijk,  
aan de Paaswake in de Thamerkerk 
in Uithoorn aanstaande zaterdag 11 
april.

Het koor brengt een aantal, bij de 
sfeer van de dienst passende liede-
ren ten gehore. Voorganger is Ds. 
Harold Oechies. De dienst begint 
om 21.00 uur.

Workshops
schilderen
Uithoorn - Zaterdag 18 april wor-
den er weer workshops gegeven in 
atelier De Penseelstreek in Uithoorn. 
Voor volwassenen is er een work-
shop van 10.00 tot 12.30 uur met het 
thema bloemen.
De prijs is 17, 50 euro. Er is ook een 
kinderworkshop voor kinderen van 
7 tot 12 jaar, van 14.00 tot 15.30 
uur. De prijs daarvoor is 11, 50 euro. 
Voor beide workshops: consumptie 
en materiaal inbegrepen. Er wordt 
gewerkt met plakkaatverf op papier. 
Info en opgave: tel. 0297-540444; e-
mail: info@atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl; internet: www.atelier-
penseelstreek-uithoorn.nl

Tuin van Bram de Groote 
weer open
Uithoorn - Komende zondag 12 
april, eerste paasdag, is de tuin van 
Bram de Groote in Uithoorn voor het 
eerst weer open van 13.00 uur tot 
16.00 uur. Vaste bezoekers zal het 
opvallen dat er het een en ander ver-
anderd is. Bij binnenkomst blijkt dat 
het toegangspad en de grote bloem-
border zijn omgelegd. De grote Moe-
rascypres is stevig gesnoeid en er 
zijn nieuwe doorkijkjes gemaakt.

De gazons worden dit seizoen omge-
vormd tot bloemrijke graslandjes.
Aan deze veranderingen ligt de ge-
dachte ten grondslag dat de tuin een 
meer natuurlijker karakter zal gaan 
dragen. De verwezenlijking zal ge-
ruime tijd vragen en niet binnen een 
seizoen klaar zijn.
Bij binnenkomst krijgen bezoekers 
een informatiebulletin uitgereikt 
waarop het een en ander wordt toe-

gelicht. Overigens is het natuurlijk 
boeiend zo’n proces van omvorming 
te volgen.
Vrijwilligers zijn aanwezig om uitleg 
te verzorgen.
De bijen zijn uit hun winterslaap en 
de imker zal vertellen wat de bijen 
het komende seizoen gaan doen.
Proef van de eerste voorjaarsbloe-
men en het prille voorjaarsgroen. 
Tot en met september is de Tuin ie-
dere tweede zondag van de maand 
open voor bezoekers. U vindt de in-
gang van de tuin tegenover Boterdijk 
61, vlakbij de Elzenlaan.
Voor verdere informatie: Joop Alsem-
geest tel. 563394.

Hoe ‘CREA’ 
ben jij?
Uithoorn - Ontdek het op zaterdag 
18 april in het Fort aan de Drecht.
Op die dag organiseert CREA 
(Stichting voor creatieve vormge-
ving) haar jaarlijkse open dag. Een 
prachtige gelegenheid om kennis 
te maken met het cursusaanbod op 
het gebied van schilderen, beeld-
houwen, edelsmeden, fotografie en 
nog veel meer. Docenten en cursis-
ten demonstreren hun vaardighe-
den. 10.00 tot 12.00 uur pottenbak-
ken voor kinderen en fotografie
13.00 tot 17.00 uur beeldhouwen, 
edelsmeden, handdraaien, tekenen 
en schilderen.

Alle bezoekers kunnen vrijblijvend 
deelnemen. Ook kun je er nadere 
informatie krijgen over de cursus-
sen die na de zomervakantie in sep-
tember weer van start gaan. Vanaf 

10.00 uur is iedereen, kinderen en 
volwassenen, van harte welkom in 
het Fort aan de Drecht, Grevelingen 
56 in Uithoorn. Dus kom op 18 april 
kijken hoe “CREA” jij bent! En ben 

je verhinderd, kijk dan eens op de 
website www.crea-uithoorn.nl of in 
het nieuwe programmaboekje, gra-
tis verkrijgbaar bij bibliotheek, Ge-
meentehuis en ANWB.

Vrijdagmiddag 24 april:
Rommelmarkt in Bilderdijkhof
Uithoorn - Op vrijdagmiddag 24 
april houdt Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof weer haar gezellige jaarlijkse 
(kleine) rommelmarkt 
Om 13.30 uur gaan de deuren open. 
Terwijl u van alles kunt kopen, draait 
het Rad van Avontuur en kunt u leu-
ke prijzen winnen. Natuurlijk kunt u 
ook weer gezellig tussendoor koffie/
thee of een drankje drinken met een 
stuk overheerlijke appeltaart.

Voor deze markt zijn de vrijwilli-
gers op zoek naar bruikbare spul-
len. Zij kunnen van alles gebruiken, 
ook boeken en schone, nog draag-
bare kleding. Voor meubilair hebben 
ze helaas geen ruimte. Als u dus ook 
de voorjaarsopruiming doet, denkt u 
dan aan het gezellige wijksteunpunt!
U kunt uw spullen inleveren vanaf 
15 april. Kunt u het niet zelf brengen, 
laat het dan weten. Vrijwilligers ko-

men het dan graag donderdagmid-
dag 23 april bij u ophalen. Hiervoor 
kunt u bellen naar Bernadette Ver-
haar of Monique Sintenie telefoon 
0297-567209.
Ook leuke (nieuwe) prijzen voor ‘het 
Rad’ zijn natuurlijk erg welkom. De 
opbrengst zal ten goede komen van 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Rabo-Amsteltoernooi: 
volop strijd in een 
gezellige sfeer
Uithoorn - Schaken is niet cool. Al-
thans, dat vinden sommigen. Dat er 
ook genoeg mensen zijn die schaken 
maar wat cool vinden, bleek weer tij-
dens het laatste Rabobank-Amstel-
toernooi waar 31 kinderen en jon-
geren en 26 senioren om de beker 
en de eer streden. Winnaars werden 
Paul Oomen (jeugd) en Jan Bosman 
(senioren).
“Oké jongens, we gaan beginnen”, 
klonk het in De Scheg, de plek van 
het Rabobank-Amsteltoernooi, dit 
jaar alweer het 14e toernooi. De 
jeugd zet zich achter de borden, twee 
lange tafels vol. Het wordt stil, op het 
geklik na, wanneer zij de schaakklok 
indrukken. En dat gaat soms rap, de 
eersten komen zich na een kleine 
vijf minuten alweer melden om door 
te geven wie gewonnen of verloren 
heeft. Na drie rondes (voor de jeugd 
van 15 minuten per persoon) staan 
Christina Verbruggen, Tosca van Gel-
deren en Danielle Oomen er niet zo 
goed voor als zij zelf hadden gewild: 
“Het had beter gekund”. Tosca was in 
de war met de spelregels en speelde 
daardoor remise. Naast kennis van 
de regels is volgens hen vooral con-
centratie en inzicht nodig. “Je moet 
je hersenen ervoor inzetten en je ge-
dachten richten op je partij”, aldus 
de dames (allen uit de tweede klas 
van het Alkwin Kollege). Op de vraag 
waarom er eigenlijk minder meisjes 
dan jongens schaken, antwoordden 
zij: Meisjes willen snel een reputatie 
hebben en die krijg je niet met scha-
ken. Voor jongens ligt dat anders. De 
meeste meisjes denken dat schaken 
niet cool is, maar kom gewoon eens 
kijken. Er zijn echt niet alleen maar 
nerds bij schaken. 

Gewoon leuk
Onze club is gewoon gezellig, scha-
ken is leuk.” Wie dat zal beamen is 
de oudste deelnemer aan het toer-
nooi, Frans van Linschoten. Na 32 
jaar begon hij vorig jaar weer met 
schaken bij een club en met veel ple-
zier. Ook al gaat het qua resultaten 
niet echt geweldig nu, hij speelt met 
plezier: “Het gaat om het spel. Ik ben 
er uitgeweest, zeker uit alle openin-
gen. Ik ben ook niet meer zo ambiti-
eus, maar het is een ontzettend leuke 
club. Er is een gezellige sfeer.” Ook 
lovende woorden voor de club en het 
toernooi bij de organisator van deze 
dag, Henk Elserman. Hij heeft in fe-
bruari afscheid genomen als voor-
zitter maar is, in zijn eigen woorden, 

een regelneef, en kan dit talent mooi 
nog inzetten voor de club. Elserman 
schaakt al sinds zijn 12e, nu al zo’n 
zestig jaar. Het leuke van schaken is 
voor hem: “De persoonlijke kracht-
meting met een ander. In het spel 
moet je heel creatief zijn. Er zijn wel 
vaststaande openingen maar daarna 
ben je aangewezen op je eigen cre-
ativiteit.” Elserman prijst ook de ge-
zellige sfeer van De Amstel. Maar hij 
is wat ambitieuzer en zou graag als 
club beter gaan schaken in de exter-
ne wedstrijden. Hij is verder blij met 
de aanwas van de jongste jeugd. De 
doorstroom naar de senioren als jon-
geren eenmaal zo’n 16, 17 jaar zijn 
valt jammer genoeg stil. Jongeren 
gaan vaak bewegingssporten doen 
of gaan studeren en verhuizen. Zo is 
er altijd iets te wensen. Wat niets te 
wensen over laat zijn een paar ou-
ders die op de woensdagavond bij de 
jeugd helpen en ook nu weer bij het 
toernooi. Hulde voor hen en voor de 
wedstrijdleiders die zoals schakers 
eigen is, graag zelf achter een bord 
plaats zouden willen nemen maar dat 
deze dag niet doen. In plaats daarvan 
zorgen zij dat alles soepel verloopt. 
Dat was weer het geval bij het 14e 
Rabobank-Amsteltoernooi. 
De jeugd streed om prijzen voor het 
hele toernooi maar ook per leeftijds-
categorie. De winnaars: 
Toernooi jeugd
Paul Oomen
Jean Paul Brookes
Stefan Rijsbergen
Toernooi senioren
Jan Bosman
Henk Elserman
Pim Ydo
Jeugd per leeftijdscategorie
Leeftijdcategorie A
(geboren in 1994, 1995, 1996)
Matthijs Meijers
Youri Sohl
Kenneth Wiersum
Leeftijdcategorie B
(geboren in 1997)
Diederick Lodewijks
Bastiaan van Dijk
Tyree Jooren
Leeftijdcategorie C
(geboren in 1998)
Brian van Yperen
Bohdi Zonneveld
Tom Nisters
Leeftijdcategorie D
(geboren in (1999, 2000, 2001)
Aryan Niknammaleki
Martin Meijer
Mike van Yperen

Spanning bij BVK bereikt 
het kookpunt
De Kwakel - Nu de temperatuur 
buiten weer flink wat hoger wordt 
stijgt ook de spanning in de 4e cy-
clus van de parencompetitie bij de 
BVK tot ongekende hoogte.

In de A lijn trokken Jan Heijlman en 
Margo Zuidema de vorige week in-
gezette eindsprint nog een stuk-
je door, door een score te noteren 
van bijna 59%. Vlak voor de finish 
werden zij echter toch nog voor-
bijgesneld door Nelly en Jos Bader 
en die gingen er dus met een sco-
re van 60,4% met de hoofdprijs van-
door. Mede daardoor hebben zij ook 
de eerste plaats in de totaalstand 
overgenomen van Dick Elenbaas 
en Andre Verhoef. Elly van Nieuw-
koop leek een aanzienlijk jongere 
versie van manlief Jaap, die we nor-
maal alleen maar zien in een strak 
maatpak, meegenomen te hebben 
naar Dorpshuis De Quakel, maar 
bij nadere beschouwing bleek het 
toch echt Jaap zelf te zijn. Het inspi-
reerde hen wel tot grootse daden, 
want met 58% werden zij 3e en lie-
ten zij het degradatiespook ver ach-
ter zich.

Geke en Jaap Ludwig zagen halver-
wege de avond al aankomen dat zij 
geen potten zouden breken, iets wat 
hen toch zelden overkomt en hun 
vrees bleek gegrond, want zij kon-
den niet voorkomen dat alle andere 
paren boven hen eindigden.
In de totaalstand Jos en Nelly dus 
op 1. Onderin pikten Gerard en 
Rees v.d. Post het waarschuwings-
signaal goed op en zij staan nu op 
een plaats die goed is voor hand-
having in de A lijn. Dat geldt ook 
voor Gerda Bosboom en Rina van 
Vliet, Anneke Karlas-Jaap Verhoef 
en Klaas en Paula Kniep. Paula en 
Klaas nemen de laagste ‘niet degra-
datie’plaats in met een buffer op de 
laatste speelavond van 7,38% op de 
nummer 13 van de ranglijst. Beslist 
is het dus nog niet.

In de B lijn haalden Cor Hendrix en 
Bep Verleun vernietigend uit met 
een score van 68,33%. Daarmee 
nestelden zij zich ook aan de kop 
van de totaalranglijst en kunnen zij 
de koffers pakken voor een terug-
keer van de A lijn.
Jose Moller had Jan van Vliet mee-
genomen als invaller en daar had 
zij goed aan gedaan, want getwee-
en behaalden zij 61,15% en daar-
mee de 2e plaats. Hiermee zijn zij 
ook weer in de race voor promotie. 
Truus en Piet Langelaan veroverden 
de bronzen plak met 59,6% en ook 
zij maken nog steeds kans op die zo 
felbegeerde (?) promotie. Daarvoor 
moeten zij dan nog wel minimaal 2 
paren inhalen, Jose en Yvonne, Piet 
en Gerard en Piet-Hein en Huub zijn 
dus gewaarschuwd. Han Mann en 
Fie Brokke zullen zij normaal ge-
sproken niet meer achterhalen.
Loes en Frayo Fritschy sloten deze 
avond de rij.

Onderin staan 3 degradanten wel zo 
goed als vast, voor de gevreesde 4e 
plek zijn nog 4-5 kandidaten.      

In de C lijn tenslotte sloegen Joop de 
Jong en May Verhoef weer eens ou-
derwets toe. Met 61,3% werden zij 
1e en zoals verwacht gaan zij deze 
cyclus winnend afsluiten. Wat doen 
die mensen ook in de C lijn?
Roel Knaap en Greet de Jong wer-
den met 59,5% keurig 2e en Joop 
den Blanken liet zien dat hij ook 
met vaste partner Riet Doeswijk pri-
ma resultaten kan halen, want zij 
scoorden 58,6% en daarmee de 3e 
plaats.
Corrie en Ruud v.d. Peet konden in 
de eindstand geen andere paren 
onder zich ontdekken, maar scoor-
den toch nog boven de 40%.

Twee paren kunnen zich al opma-
ken voor promotie, voor de 2 overige 
plaatsen strijden nog zo’n 4 paren.
Volgende week de ontknoping.

Carlijn Boor 300ste lid 
van KDO gymnastiek
De Kwakel - Het is zover! De afde-
ling Aerobics, Jazzdance en Gym-
nastiek van s.v. KDO heeft haar 
300ste lid binnen! Afgelopen zon-
dag heeft Carlijn Boor zich inge-
schreven voor Salsa-Aerobics bij Er-
ma van Maris op dinsdagavond. En 
daarmee is zij het 300ste lid van de 
afdeling DWS van s.v. KDO.
Carlijn ontving haar cadeau van 
DWS-voorzitter Claudia Koster tij-
dens de les van afgelopen dinsdag: 
3 maanden gratis sporten bij DWS 
en een cadeaubon.
De laatste maanden vinden steeds 

meer mensen de weg naar KDO om 
lid te worden bij de afdeling DWS.  
DWS is sinds 1 jaar onderdeel van 
sportvereniging KDO. Er worden 
lessen gegeven in een gymnastiek, 
aerobics en jazzdance aan leden 
van 4 jaar tot 70+. Ze hebben maar 
liefst 15 lesuren per week, professi-
onele leiding en er heerst een onge-
dwongen sfeer. 
De lessen worden gehouden in de 
gymzaal en grote sporthal van KDO. 
Kijk voor het hele rooster op 
www.kdo.nl of bel met Corina Smit, 
0297-540032.

Bridgevereniging
‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond  1 april 
j.l. speelde  Bridgevereniging De 
Legmeer haar vierde zitting van de 
vierde parencompetitie. In de A-lijn 
waren 14 paren. Als eerste eindig-
den Wim Slijkoord en Francis Ter-
ra met 61,11%, Greet Overwater en 
Guus Pielage eindigden als tweede 
met 58,33% en als derde Jan Egbers 
en Jaap Kenter met 57,99%. In de B- 
lijn waren 15 paren met jammer ge-
noeg een stilzit. Als eerste eindigde 
Jan en An van Schaick met 61,81%, 
als tweede eindigden Huub en Mari-
anne Kamp met 57,993% en als der-

de Heleen en Mees van der Roest 
met 56,67%. In de C-Lijn waren 10 
paren. Evenals vorige week eindig-
den hier op de eerste plaats Anne-
ke en Co de Weerdt met 59,38%, als 
tweede Elly Belderink en Ria van 
Geelkerken met 58, 85% en als der-
de Floor Janssen en Tonny de Jonge 
met 52,08%. De laatste zitting van 
deze parencompetitie zal gehouden 
worden op 15 april en dan zal het er 
weer om spannen wie er gaat pro-
moveren of degraderen. Aanstaan-
de woensdag 8 april zal de traditio-
nele paasdrive worden gehouden.

Op de foto: achter v.l.n.r.: Morris, Jesper, Jessy. Morgan, Jesse, voor v.l.n.r.: 
Thomas, Iman, Jaden, Simon, Stefan.

Legmeervogels F4 verliest 
bekerthriller van DRC F1
Uithoorn - Zo moet een bekerwed-
strijd gespeeld worden. Gelijkwaar-
dige teams die op het scherpst van 
de snede met elkaar op een faire 
manier strijden. Het kan niet anders 
dan dat de vele toeschouwers zich 
ontzettend hebben vermaakt bij de-
ze wedstrijd. De F4 is zeer ver geko-
men in het bekertoernooi ondanks 
dat veelal tegen teams van een jaar 
ouder werd gevoetbald.
Dat was nu ook weer zo. DRC F1 
speelt hoog, maar de F4 was ze-
ker niet de mindere. Er werd als een 
echt team gevoetbald en het is te 
zien dat in alle opzichten de spe-
lers het afgelopen jaar naar elkaar 
zijn toegegroeid. Voor en tijdens de 
wedstrijd werd met elkaar bespro-
ken dat er lekker gevoetbald zou 
gaan worden ondanks het verloop 
van de wedstrijd. Het was de bedoe-
ling dat er met durf vanaf de keeper, 
via de verdediging goed over de zij-
kanten gespeeld zou gaan worden. 
Fouten maken is immers niet erg, 
dat hoort erbij. Het gaat erom dat er 

echt gevoetbald wordt. 
De F4 speelde vanaf het begin pri-
ma. De eerste helft had DRC het be-
tere van het spel en dat resulteerde 
in een mooie goal via een afstands-
schot. Niets aan te doen. De F4 liet 
het hoofd niet zakken en knokte te-
rug en kreeg ook kansen, bijvoor-
beeld via een goed schot op de lat. 
De tweede helft was de F4 de be-
tere ploeg en dat resulteerde in de 
1-1. Het spel ging over en weer en 
DRC wist nogmaals te scoren. Op-
nieuw knokte de F4 zich terug en via 
een prachtig doelpunt werd het 2-2. 
Op dat moment dachten alle LMV-
toeschouwers dat de F4 zou door-
drukken. Dat lukte ook bijna, maar 
helaas wist DRC via een mooie goal 
toch nog een keer te scoren, 2-3. 
Daarna was de tijd tekort om nog 
terug te komen. Helaas. Een gewel-
dige wedstrijd van twee kanten en 
ook de begeleiding van DRC had 
het over een echte thriller. De F4 
mag trots zijn op de geleverde pres-
tatie. 

Bridgeclub 
‘Hartenvrouw’

Uithoorn - Een tijdje geleden zei 
de schrijfster van dit artikel het al: 
maartse buien doen beduien en 
april doet...? Vorige week speel-
den de elementen in het rekenpro-
gramma van de computer een rol. 
Er had zich een voortijdige warm-
tegolf (in de score van Tini Geling 
en Paula Kniep) afgespeeld hetgeen 
hun  score “oververhitte”. Hoe kan 
dit nu, vraagt u zich af. Tja, foutje: 
in plaats van 55%, maximum score 
voor een combipaar, werd 63% uit-
gerekend. Gelukkig zijn de gedu-
peerden vergevingsgezind en werd 
de A competitie, in goed overleg, in 
juiste proportie hersteld. Dit wat be-
treft vorige week, dan nu de (juiste!) 
uitslag van dinsdag 31 maart. In de 
“A”-lijn, met zestien paren, werden 
eerste Elly van Nieuwkoop en Jes-
sie Piekaar met 69.70%! Trudy van 
den Assem en Refina Troost wer-
den tweede met 59.49%. Derde de-
ze keer Garry van Outersterp en Ir-

ma Kloosterman met 56.01%. 
In de “B“-lijn, met twaalf paren, wer-
den Corrinne van der Laan en Anne 
Tolsma eerste met 59.58%. Gedeel-
de tweede de paren Inger Janssen/
Yvonne Koestal en Gertrude Dood-
korte/Floor Janssen, met 59.58%. 
Gedeelde derde de paren An van 
Schaick-Lea Wit en Mieneke Jongs-
ma-Hilly Cammelot met 56.25%. De 
competitie ziet er nu als volgt uit. In 
de A staan Elly van Nieuwkoop en 
Jessie Piekaar als eerste. Dames 
A, doe er wat aan! Tweede zijn Tru-
dy van den Assem en Refina Troost. 
Derde An Heimeriks en Ank Reems. 
In de B staan Mieneke Jongsma en 
Hilly  Cammelot nu eerste, als twee-
de gevolgd door Gertrude Dood-
korte en Floor Janssen. Derde zijn 
Ploon Roelofsma en Marja Slinger. 
Ook spelen bij Hartenvrouw, nieu-
we leden zijn van harte welkom. In-
lichtingen bij Alice Oostendorp, te-
lefoonnummer 0297/540183.

Kinderhof Aalsmeer 
shirtsponsor van KDO 7
De Kwakel - Vorig zaalvoetbalsei-
zoen kwamen de meiden van KDO7 
als nieuw team voetballen bij KDO. 
Daarvoor speelden zij bij Legmeervo-
gels. Er werd toen gespeeld in shirts 
die geleend werden en dus gingen 
de meiden op zoek naar een shirt-
sponsor. Deze werd gevonden, want 
zij benaderden Kinderhof Aalsmeer. 
Kinderhof Aalsmeer, dat bekend 
staat voor de kinderopvang van kin-
deren van 0 t/m 12 jaar, heeft ver-
schillende vestigingen in Aalsmeer 
en Kudelstaart.
Er worden verschillende vormen van 

kinderopvang geboden, onder an-
dere voorschoolseopvang, tussen-
schoolseopvang en  hele dagop-
vang. Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.kinderhof.nl
Kinderhof Aalsmeer stak trots de 
meiden van zaalvoetbalteam 7 in een 
nieuw shirt en wenst de meiden een 
goed en sportief seizoen toe.
Het seizoen is alweer bijna ten einde, 
maar er wordt nog drukgestreden 
om de tweede plek. De dames heb-
ben nog drie wedstrijden te gaan, 
waaronder aanstaande donderdag 
19.15 uur thuis in de KDO hal.

Uitstekende start 
Poldersport team op 
bedrijventoernooi VVA

Uithoorn - Nu de avonden weer 
lichter zijn, kunnen de komende 
maanden de spelers van zo ‘n 16 
bedrijventeams worden aangemoe-
digd. Op de velden van VV Aalsmeer 
aan de Dreef spelen elke dinsdag en 
woensdag verschillende zeventallen 
op halve velden tegen elkaar. De 
vriendschappelijke sfeer en het ge-
zellige publiek maken deze avonden 
extra aantrekkelijk.
Op de eerste speelavond, afgelopen 
dinsdag, nam Deloitte & Touch het 
op tegen team Poldersport De Kwa-
kel. Werknemers van Poldersport 
staan bekend om hun sportiviteit, 
maar of ze ook kunnen voetballen 
was nog maar de vraag. De eerste 

helft moesten de spelers nog dui-
delijk aan elkaar wennen maar hiel-
den de teams elkaar goed in even-
wicht: 1-1. De inzet van alle spelers 
werd gewaardeerd door het publiek 
en ook de dames van beide teams 
lieten zien hun mannetje te kun-
nen staan. Team Poldersport raak-
te goed op (de) Dreef in de tweede 
helft. Een aantal mooie acties, wat 
ballen op de lat en de eindstand van 
6-1 was een feit. 
Een extra mooie inleiding op het 
nieuwe seizoen van de polderspor-
ters. Zij lieten zien er niet alleen in 
de polder, maar ook op het veld er 
een sportief feestje van te kunnen 
maken.
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Kwekerij Simon Zwarts 
verwent bewoners 
Gerardus Majella
Mijdrecht - Vorige week hebben de 
medewerkers van kwekerij Zwarts 
uit Mijdrecht weer de bewoners van 
een bejaardenhuis in de bloemetjes 
gezet. Waren het vorig jaar de bewo-
ners van Nieuw Avondlicht, dit keer 
werden de bewoners van Gerardus 
Majella verrast.
Was het bij Nieuw Avondlicht om 
de Dag van de Ouderen, deze keer 
was het ‘breng het zonnetje in huis’. 
In deze tijd van de kredietcrisis en 
de winter die vrij lang heeft geduurd, 
leek het de familie Zwarts een goed 
plan om de ouderen weer eens te 
verblijden met een mooie bos ger-
bera’s. Contact opgenomen met het 

Gerardus Majella, waar ze heel blij 
reageerden op de vraag of men daar 
bloemen mocht brengen. Er werden 
mooie flyers gemaakt om de actie 
aan te kondigen. 
De familie Zwarts ging met enkele 
medewerksters woensdagochtend 
25 maart, met 70 prachtige bossen 
gerbera’s naar het bejaardenhuis. 
Overal brachten ze bloemen aan de 
bewoners, de grote zaal, de zieken-
boeg en de ouderen die boven in hun 
kamer waren, overal zag je mensen 
met een bos lopen, erg leuk! Ieder-
een genoot. Geweldig dat de familie 
Zwarts op deze manier met deze ac-
tie zoveel plezier brengen.

Palmpaasoptocht 
Proostdijschool

Mijdrecht - Afgelopen vrij-
dag 3 april liepen de drie kleu-
tergroepen van de Proostdij-
school de palmpaasoptocht. 
De route ging vanaf school 
door de wijk Molenland.

Het was prachtig weer en de 
kleuren van de zelfgemaakte 
stokken maakten er een vro-
lijk geheel van.

De lange stoet trok veel aan-
dacht van ouders, opa’s en 
oma’s en andere belangstel-
lenden.

Veenzijde bakt brood-
haantjes bij Bakker Leonard
Wilnis - Op woensdag 1 april, nee, 
geen grap, gingen de kinderen van 
groep 1 t/m 5 van de Veenzijde-
school broodhaantjes bakken bij 
Bakker Leonard in Wilnis. De kin-
deren kregen allemaal van bak-
ker Frank een bolletje deeg. Hier-
van moesten ze een lange sliert rol-
len en toen een karateklap voor het 

hoofdje. Als laatste mochten ze het 
haantje met veel kabaal plat slaan. 
De kinderen hadden er zichtbaar 
veel plezier in. Toen nog rozijntjes 
voor de ogen. Hier mochten de kin-
deren ook nog lekker van snoepen 
van de bakker. Daarna werden de 
haantjes in een cabine gedaan waar 
de haantjes moesten rijzen, zodat ze 

daarna in de oven gebakken kon-
den worden. En donderdag 2 april 
werden de broodhaantjes boven op 
de palmpasenstokken geprikt en 
maakten de kids er een rondgang 
mee door Veenzijde II. Heerlijk in 
het zonnetje. De kinderen hadden 
als bedankje een mooie tekening 
voor de bakker gemaakt.

Op bezoek bij Ko de Koster
Wilnis – Groep 3 en 4 van de Ko-
ningin Julianaschool bezocht af-
gelopen maandag de Johannes de 
Doperkerk in Mijdrecht in het ka-
der van cultuureducatie. In het mo-
nument werden de kinderen opge-
wacht door Ko de Koster. Al lopend 

door het gebouw, vertelde Ko over 
de prachtige ramen van de kerk. Op 
een van de ramen stond een afbeel-
ding van Franciscus van Assisi. Ko 
vertelde een spannend verhaal over 
hem. Tot slot kwamen ze bij twee ra-
men, waar geen afbeeldingen op 

stonden. Ko vond dit erg jammer en 
vroeg de kinderen hem te helpen bij 
het versieren van deze ramen. De 
kinderen zijn vervolgens op school 
aan de slag gegaan met een ont-
werp voor de ramen in de Johannes 
de Doperkerk.

Vijf jaar tekenen bij
Inloophuis ’t Anker

Mijdrecht - Elke donderdagmiddag 
om 13.00 uur komt in het Inloophuis 
’t Anker de teken – en schildergroep 
bij elkaar. Nu al 5 jaar, wat vliegt de 
tijd. Lekker gezellig ontspannen be-
zig zijn, dat is het doel van de groep. 
Je hoeft geen schilderervaring te 
hebben, ook hoef je niet te kunnen 
tekenen. Dat komt vanzelf. Prestatie 
staat niet voorop. Annie Overbeeke 
geeft leiding aan de groep. Er wordt 
veel gelachen, er is thee of koffie. En 
wil je toch een verhaal kwijt, dan is 
er altijd een coördinator aanwezig 
om mee te praten. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden.
De teken- en schildergroep werkt tot 
15.00 uur in het Inloophuis ’t Anker 
(voor mensen met kanker of men-
sen die er mee te maken hebben)i 
n  het gebouw van AJOC aan Wind-
molen 75 in Mijdrecht. Je kunt ge-
woon binnenlopen. De groep heeft 
ruimte voor nieuwe gezichten.

Actiedag voor Nepal op 
de Driehuisschool

Mijdrecht - De kinderen van de 
Driehuisschool uit Mijdrecht heb-
ben een CD opgenomen, elke groep 
zong een lied, prachtige stemmen.
En ook de leerkrachten hebben met 
hun stem in de vorm van een lied 
bijgedragen.
Er zijn wel 100 cd’s verkocht!
Ook kwamen de ‘scheitgeiten’, er 
waren lootjes verkocht en voor 
elk lootje stond er een cijfer op de 
vloer.

Het cijfer waar het eerst op gepoept 
werd was de winnaar. En dat was 
nummer:142. Joris had gewonnen. 
Hij koos euro’s.

Het eerste plasje was de troostprijs 
op nummer 122, een prachtige arm-
band uit Nepal voor Tessa.
Toen gingen de geiten weer naar de 
wei.
En de Driehuisschool kan terugkij-
ken op een geslaagde actiedag.
Zo gauw het bedrag voor de school 
in Nepal bekend is laten zij het u via 
de Meerbode weten.

Super de Boer 
introduceert Cola Black
Vinkeveen - Super de Boer breidt 
haar huismerkassortiment uit met 
een nieuwe cola-variant: Cola Black. 
Zonder suiker maar met behoud van 
de authentieke colasmaak. Vanaf 
maandag a.s. is de stoere suikervrije 
frisdrank in het schap van de su-
permarkt te vinden. Super de Boer 
is de eerste supermarkt die onder 
eigen naam deze frisdrank op de 
markt brengt. De supermarktketen 
speelt met het nieuwste huismerk-
product in op de toenemende be-
hoefte naar meer keuzemogelijk-
heid tussen suikerhoudend en sui-
kervrij. Met Cola Black introduceert 
Super de Boer als eerste in Neder-

land een extra Cola huismerkvariant 
in de normale cola-smaak, naast de 
bekende ‘regular’ en ‘light’ cola. De 
supermarktketen speelt hiermee in 
op de veranderende levensstijl van 
Nederlandse consumenten. Frank 
van der Mei, Manager Private Label 
van Super de Boer: “Keuze uit meer-
dere smaakmogelijkheden binnen 
frisdrank met of zonder suiker is nu 
ook mogelijk tegen een vriendelijke 
huismerkprijs.”

Zonder predikaat ‘light’
De frisdrank kreeg als eerste fris-
drankproduct van Super de Boer 
het geheel vernieuwde ontwerp 

voor de frisdrankenlijn aangemeten. 
Het design van Cola Black is fris en 
modern en richt zich op een nieu-
we gebruikersgroep. “Cola Black 
is een cola-variant zonder suiker 
maar zonder het predikaat ‘light’. 
Het heeft een stoere uitstraling en 
is dus meer geschikt voor bijvoor-
beeld onze mannelijke consument!” 
legt van der Mei uit. 
Cola is de grootste productgroep 
in het frisdrankenschap. “We ver-
wachten dat Cola Black een gro-
te kans van slagen heeft. Uit testen 
blijkt dat het merk niet doorslagge-
vend is, maar juist de smaak. En de-
ze wordt heel goed beoordeeld”, al-
dus Frank van der Mei. 
Cola Black ligt vanaf maandag 6 
april in de schappen. Het is ver-
krijgbaar in 1,5 liter flessen en kost € 
0,74. De frisdrank draagt het ‘Ik kies 
bewust’-logo.



Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Invaller Jan van de Lin-
den was dinsdag 31 maart iedereen 
te slim af en werd eerste met 5237 
punten, Gerrit de Busser die ook in 
goede vorm is, werd tweede met 
5203 punten. Derde Rob van Ach-
terbergh met 5144 punten, als vier-
de eindigde Bep Schakenbos met 
5134 punten en vijfde werd Theo 
Kranendonk met 4949 punten. Frans 

Bierstekers kon het tempo niet bij-
houden en eindigde als laatste met 
3580 punten.
Na 7 speelavonden staat Edwin van 
der Schaft bovenaan met 34756 
punten, 2e. Gerrit de Busser met 
33984 punten, 3e. Rob van Achter-
bergh met 33582 punten, 4e. Corrie 
van Kouwen met 33152 punten en 
5e. Berto Blom met 33088 punten.
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VSV Rabobank 
voetbaltoernooi geheel in 
het teken van KiKa
Regio - Afgelopen zaterdag is het 
veldvoetbaltoernooi van de Stichting 
Voetbal Samenwerking Vechtstreek 
(VSV) gehouden op het sportcom-
plex van SV Hertha in Vinkeveen. 
Aan het toernooi, dat is gesponsord 
door Rabobank Veenstromen, heb-
ben zo’n 170 kinderen van deelne-
mende verenigingen (CSW, Koc-
kengen, Hertha, DOB, OSM, Breu-
kelen, De Vecht, VIOD) uit de re-
gio Vechtstreek en De Ronde Venen 
deelgenomen. Het was wel koud, 
maar goed weer om te voetballen. 
De kinderen en ouders hebben dan 
ook volop genoten. Voor de winnen-

de teams was er na afloop een vier-
tal prijzen te verdelen en ieder kind 
kreeg als herinnering een mooie 
sleutelhanger mee naar huis. 
De Stichting VSV is een ‘goede doe-
len stichting’ en sponsort KASFOOC, 
een project voor weeskinderen in 
Kakamega, Kenia en KiKa (Kinde-
ren Kankervrij). Tijdens haar evene-
menten (Goalmasters Clinic, Zaal-
voetbaltoernooi en Veldvoetbaltoer-
nooi) vraagt zij één euro per deelne-
mer en bezoeker om die goede doe-
len te ondersteunen. Het toernooi in 
Vinkeveen stond deze keer geheel 
in het teken van KiKa. 

Tijdens het toernooi werd ruim 325 
euro opgehaald voor KiKa. De Stich-
ting VSV heeft  daar een extra bijdra-
ge aan toegevoegd. Na afloop van 
het toernooi heeft Leendert Schül-
ler, voorzitter van VSV, een cheque 
van 500 euro overhandigd aan Fred 
Kleinjan, ambassadeur van KiKa.

De Stichting VSV kan in alle opzich-
ten terugzien op een geslaagd toer-
nooi en bedankt Rabobank Veen-
stromen en alle subsponsors die dat 
mogelijk hebben gemaakt heel har-
telijk namens de deelnemende kin-
deren, ouders en KiKa.

Vlinderbosschool tweede 
bij het schoolvoetbal
De Ronde Venen - Nee, dit was 
geen 1 april grap zoals bij een voet-
balclub in Amstelveen. Daar zou het 
Nederlandse team komen trainen 
op de club, wat achteraf dus een 
1 april grap bleek te zijn. De mei-
den van Vlinderbos team 1 ston-
den op woensdag 1 april te trappe-
len om mee te doen aan het jaarlijk-
se voetbaltoernooi. Eerst op school 
met elkaar een broodje eten om ver-
volgens vol goede moed er tegen 
aan te gaan op het voetbalveld. Om 
13.30 uur stond hun eerste wedstrijd 
gepland. Deze werd gewonnen! De 
eerste 3 punten waren binnen! Ook 

de 2e en 3e wedstrijd werden glans-
rijk gewonnen. Vlinderbos 1 stond 
zomaar in de kwartfinales. De te-
genstanders werden steeds sterker. 
Na een gelijkspel in de kwartfinale 
moesten er penalty’s worden geno-
men. De spanning liep hoog op bij 
de meiden maar ook bij de coaches! 
Dankzij o.a. hun top-keeper won-
nen zij deze kwartfinale. Ze hadden 
de smaak te pakken, door naar de 
halve finale. Ondanks de sterke te-
genstanders werd ook deze wed-
strijd gewonnen, wat dus beteken-
de dat zij in de finale mochten voet-
ballen! Top meiden! De meiden heb-

ben zich goed staande gehouden, 
ze hebben gevochten als leeuwin-
nen, maar de tegenstander was te 
goed voor hen, dus mochten zij de 
beker voor de 2e plaats in ontvangst 
nemen. Deze meiden hebben met 
elkaar geschiedenis geschreven! Er 
is nog nooit een Vlinderbos meiden-
team in de finale terecht gekomen! 
Dit was de eerste keer! 
De coaches willen hun kanjers Bo, 
Merith, Charley, Maroesja, Isabel-
le, Amy, Mara, Jaimie, Sanne en Da-
na bedanken voor het mooie voet-
balspel! Ze hebben genoten in het 
zonnetje! 

Veenland in finale 
mini drie- en vierkamp
Wilnis - Zaterdag was de finale mini 
drie- en vierkamp. Middels de voor-
ronde hadden zich voor Veenland 
drie jongensploegen en een meis-
jesploeg zich geplaatst. 

De jongens waren als eerste aan 
de beurt. Veenland 1, bestaande 
uit Bob Schneiders, Sam Haverman, 
Jay Loef en Toon Donselaar. Ze be-
gonnen goed op rek, alle oefenin-
gen werden keurig uitgevoerd. Ook 
de vloer ging uitstekend. Helaas op 
brug werden er een paar foutjes 
gemaakt. Ze behaalden de zesde 
plaats, al met al een mooie presta-
tie. Gelijkertijd mocht ook Veenland 
2, Hidde Goossens, Jesse Goos-
sens, Finn Blom en Thymen Otten-
hof laten zien wat ze kunnen. De 
rekstok ging uitstekend. Maar he-
laas op de mat werden er hier een 
daar een paar slordige fouten ge-
maakt. Op de brug maakten ze dit 
weer goed. Bij sprong waren hier en 
daar ook kleine foutjes en al met al 
heeft dit toch veel puntjes gekost. 
Bij de prijsuitreiking bleek dat ze 4 
honderdste tekort kwamen voor de 
3de plaats maar de vierde plaats is 
ook een mooie prestatie. Vooral als 
je ziet dat er toch weer ploegen wa-
ren die nou niet bepaald recreatie-
ve groepen waren. En daar is de-
ze wedstrijd toch echt wel voor be-
doeld. Als laatste Veenland 3, be-
staande uit Bram Lek, Jelmer Vale, 
Sven de Bie en Julian Wilkes.
Deze ploeg mocht naar de finale, 

doordat er in de voorronde ook een 
ploeg was die eigenlijk te goed was. 
Bij Veenland 3 begonnen ze op rek 
en hier kunnen ze helaas nog niet 
alle onderdelen, dus de score viel 
laag uit. Op vloer ging het een stuk 
beter en lieten ze goede oefeningen 
zien. Bij de brug werd er hier een 
daar een zwaai teveel geturnd en dit 
wordt gelijk afgestraft. Bij de sprong 
turnde niet iedereen de sprongen 
in de goede volgorde wat ook weer 
kostbare puntjes heeft gekost. Maar 
voor hun was het heel leuk om in de 
finale te staan. Ze behaalden ten-
slotte de 8ste plaats.
De wedstrijd verliep uitermate vlot-
jes en ze begonnen dus op tijd met 
de middagronden. Daar was de mei-
dengroep aan de beurt, deze groep 
had een paar invallers om dat som-
mige turnsters niet konden. Veen-
land 4 bestond uit Dena, Claudia 
Vis, Isa van Loon, Marit Vale, Lisa 
Ottenhof, en Annika Hooft. Ze be-
gonnen met de volledige score op 
de vloer. Op de sprong ging het ook 
prima en ook hierop een punt na de 
volledige score. Op de brug moest 
er hier en daar een handje gehol-
pen worden met de buikdraai maar 
het zag er verder netjes uit. Als laat-
ste de balk. Niemand is er af geval-
len en alle oefeningen werden net-
jes gedaan. Dat het een spannende 
wedstrijd was geweest bleek bij de 
uitslag. De nummers 1 tot en met 9 
zaten maar 5 punten tussen. Veen-
land eindigde op de 9de plaats. 

Unitas Heren 4 
oppermachtig kampioen!
De Ronde Venen - Drie wedstrij-
den voor het officiële einde van het 
seizoen is Unitas Heren 4 al kampi-
oen! Dit seizoen werden (tot nu toe) 
slecht 5 sets verloren, allemaal ove-
rigens met het kleinstmogelijke ver-
schil. Als we alle statistieken erbij 
pakken is dit seizoen een bijna per-
fecte prestatie geleverd. Een overall 
score van ruim 94% is natuurlijk iets 
om trots op te zijn. Maar wat maakt 
nu het verschil in deze competitie? 
Was het de jeugdige onstuimigheid 
van Stefan, de services van Jan, de 
warming-up van Peep, het fanatis-
me van Richard, de blessures van 
René D, de motoriek van René H, de 
contractuele perikelen rond Ian?
Een team, dat begon als een bij-el-

kaar-geraapt-zooitje van spelers uit 
Heren2, Heren4 en (bijna) gestop-
te spelers groeide snel uit tot een 
hecht team, de doorslaggevende 
factor in deze competitie.

Helaas gaat dit sterrenteam nu 
uit elkaar vallen. Een aantal spe-
lers heeft gekozen voor volleybal-
len op zand, een andere gaat na 
alle (in)spanningen van het afge-
lopen seizoen weer terug naar het 
recreatieve volleybal (erg gezellig, 
op maandagavond in sporthal “de 
Phoenix”), één speler stopt op dit 
hoogtepunt van zijn carrière en Ian 
zal volgend seizoen te bewonderen 
zijn in de Italiaanse competitie, zoals 
hij na de champagne mededeelde.

Leden Horangi Taekwondo 
Mijdrecht weer een band 
of slip hoger
Mijdrecht - Het is natuurlijk leuk 
om een aantal keer per week te trai-
nen, maar het is ook leuk om jezelf 
te verbeteren in de sport die je be-
oefent en te laten wat je kan. Zo 
hebben de leden van Horangi Tae-
kwondo Mijdrecht 29 maart examen 
gedaan om een volgende band of 
slip te halen.
Tijdens deze examens laten de leer-
lingen zien wat zij tijdens de trainin-
gen opsteken. De examenkandida-
ten voeren verschillende onderde-
len uit, zoals stapssparringen, poom 
se’s (stijlvormen), zelfverdediging-
technieken en voor de hogere ban-
ders een breektest. Ook komt er een 
stukje theorie bij kijken. De trainers 
Bas Bokkes en Remko van Ger-
ven werden bij de beoordeling bij-
gestaan door Lotte Besseling, vaste 
assistent bij de kinderen en Charly 
Hendriks, mededocent voor de les-
groep 40+. De trainers van Horan-
gi Taekwondo kunnen terugkijken 
op een geslaagde dag. Bas Bokkes: 
“Dit soort examens zijn naast leuke 
taekwondobijeenkomsten ook goe-
de meetmomenten voor de sport-
school. Als trainers krijgen we zo 
een goed algemeen beeld van het 
niveau op de club. We leren waar 
we aandacht aan moeten besteden 
in de les. Het halen van een band 
vereist goede concentratie én een 
goede voorbereiding, zeker als er 
ook publiek bij is. Dit geldt voor zo-
wel kinderen als volwassenen. Het is 

leuk om te zien hoe iedereen er op 
zijn eigen manier mee omgaat. Ie-
dereen is heel tevreden over wat zij/
hij gezien heeft.” 
De geslaagden op een rijtje:
Gele Slip
Coral van Veen, Dylan de Jongh, 
Freek Wagenaar, Rumen van der 
Woude, Farah Faiq, Kai Schreurs, 
Jaimee Persoon, Kimberly van Dijk.
Gele band 
Tijmen Molema, Erwin Hijne, Joyce 
Lam, Jantina Verburg
Ryan Hoekman, Willem Ype van 
Walraven. 
Groene Slip
Bianca Filius, Jolanda van Mens, 
Michael Schuuring, Carol van der 
Woude - Bergefurt, Sara Heijns-
broek, Dylan Koek, Casper Bulter-
man, Tristan Koekenbier, Brandon 
van der Aardweg, 
Groene band
Maarten van Dijke, Mitchell Hoog-
endorp, Bodine Wolzak. 
Blauwe slip 
Eva Moll, Tessa Mosinkoff, Verity 
Kuipers.
Blauwe band
Vinny van Wanrooy, Nick Hu.
Rode slip
Eveline Verbruggen, Justin Koek.
Rode band
Lianne Rijlaarsdam, Jantine van den 
Hoven, Kathelijne van der Woude, 
Maxim Meijer
Zwarte slip
Christina Verbruggen.

Rijvereniging 
de Aa-ruiters Nederlands 
kampioen voor viertallen
Regio - Op 29 maart ging Rijvereni-
ging de Aa-ruiters met titel Neder-
lands Kampioen M/Z paarden voor 
viertallen terug naar Waverveen. 
Voor de zevende keer werd de fi-
nale van de KNHS- competitie voor 
viertallen kür op muziek gehouden 
in Ermelo. 
Elke donderdagavond was het vier-
tal van de Rijvereniging de Aa-rui-
ters uit Baambrugge aan het oefe-
nen. Het oefenen gebeurde alle-
maal bij Commandante Constans 
Manganas die haar accommoda-
tie Stal Panta Rhei in Waverveen 
ter beschikking stelde. Het oefe-
nen werd beloond, met een percen-

tage van 70,17 % werden zij eerste 
tijdens het Nederlands Kampioen-
schap voor viertallen in de catego-
rie M/Z paarden. Het viertal van de 
Aa-Ruiters had dit jaar geen reser-
ve en bestond uit Barbara Buiten-
bos met Ricardo (lage Vuursche), 
Debora Pijpers met Wolfang (Ab-
coude), Gregor Tacx met Uchenna 
(Wassenaar) en Milou de Haan met 
Leonard O (Waverveen). De muziek 
werd dit jaar weer speciaal samen-
gesteld door Steef Buitenbos, broer 
van kopruiter Barbara Buitenbos. 
Het viertal maakte dit jaar de proef 
met elkaar. Wat zorgde voor veel ge-
zelligheid en plezier. Prijsklaverjassen in

De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 10 
april is er prijsklaverjassen voor ie-
dereen in Café De Merel aan Ar-
kenpark MUR 43, tel. 0297-263562. 
Aanwezig zijn om, let op ja, 20.00 
uur en uiterlijk om 20.15 starten met 
kaarten, dit op veelvuldig verzoek. er 
worden viermaal zestien giffies ge-
speeld, de punten worden bij elkaar 
opgeteld en de winnaar of winnares 
is bekend. Ook is er op deze avond 

een grote tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag is als 
volgt:
1 Edwin v.d.Schaft met 7000 pnten
2 Jan Houtkamp met 6922 pnten
3 Martie de Kuijer met 6725 pnten
4 Jan von Kouwen met 6293 pnten
5 Greet Koot met 6253 pnten
De poedelprijs was deze avond voor  
Carla v Nieuwkerk met 5139 punten
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Hij komt weer: het Assuline 
Turfstekerstoernooi
Vinkeveen - De Vinkeveense vol-
leybalvereniging bestaat dit seizoen 
50 jaar. Een vereniging met tradities, 
en één van die tradities is het As-
suline turfstekerstoernooi. Dit bui-
tentoernooi wordt zondag 17 mei 
voor het 21e jaar georganiseerd. 
Het toernooi zal weer plaatsvin-
den op de grasvelden van De Vin-
ken op sportpark De Molmhoek. In-
schrijving staat open voor bedrij-
venteams, stratenteams, vrienden-
teams, volleybalteams, enz, zolang 
je maar met minimaal zes bent. Bij 
voorkeur staan steeds 2 dames in 

het veld. Er zijn twee verschillende 
competities: 
Het recreatietoernooi: dit toernooi is 
bedoeld voor teams die het leuk vin-
den om een keertje te gaan volley-
ballen om gezellig een dagje spor-
tief bezig te zijn. 
Super recreanten toernooi: dit toer-
nooi is bedoeld voor teams met vol-
leybalervaring die niet bang zijn om 
een stevig potje te volleyballen.
In beide competities wordt gestre-
den om een wisseltrofee. De punten 
van de hele dag bepalen wie in de 
finales komen. In de middag heb je, 

waar mogelijk, andere tegenstan-
ders, dus iedereen maakt kans om 
punten te pakken.
Kinderen zijn welkom, er is een hoop 
speelruimte. 
Wil je meedoen aan één van deze 
toernooien, neem dan telefonisch 
contact op met Han Feddema, tel. 
0297-287952, Yvonne Jansen, tel. 
0297-285039 of download een in-
schrijfformulier vanaf 
www.vv-atalante.nl. 
Kosten zijn 28,- euro per team.
Aanmelden voor 29 april. Tot ziens 
op zondag 17 mei!

Interboat sloepen & cruisers 
uit Loosdrecht de nieuwe 
sponsor van Argon Futsal 5
De Ronde Venen - De mannen van 
Argon Futsal 5 lopen er weer mooi 
bij. Dit is te danken aan hun nieu-
we sponsor uit Loosdrecht, Inter-
boat sloepen & cruisers. 
De nieuwe tenues hebben niet al-
leen geresulteerd in een mooie foto, 
maar ook in de zaal pakte dit goed 
uit. Het team is namelijk koploper in 
de competitie en hoopt binnen en-
kele weken het kampioenschap te 
behalen. Interboat is bouwer en te-
vens leverancier van 6 modellen 
open motorsloepen en 4 modellen 
cruisers in lengte variërend van 6 tot 
11 meter. In Oud Loosdrecht bevindt 
zich de showroom met demohaven 

waar al de modellen zijn te bezich-
tigen. 
Het team, onder leiding van Jos 
Groenen, bestaat uit Coen van 
Haastrecht, Michael Levering, Nick 
Dijkhof, Edwin Dirkzwager, Bas Go-
bee, Lesley Groenen, Peter Rede-
geld en Roy Schalkwijk, speelt dit 
seizoen voor het eerst futsal en 
komt uit in de 6e klasse. 
Naast een goed voetbalteam zijn de 
mannen ook nog een hechte vrien-
dengroep, wat vaak een gezellige 
derde helft oplevert. 
De mannen zien er weer strak uit in 
het blauw/witte Argon tenue. Voor 
keeper Coen van Haastrecht zat er 

een mooi zwart/geel tenue tussen, 
zodat ook hij weer kan vlammen in 
het doel.
Met nog vier wedstrijden op het 
programma en zeven punten voor-
sprong, zijn de mannen tot nu toe 
ongeslagen. Met het logo van Inter-
boat op het shirt hopen zij dit ook de 
laatste wedstrijden van het seizoen 
vol te houden, waardoor het kam-
pioenschap hen niet meer kan ont-
gaan. Hierbij wil het team graag Jer-
ry Schuiten bedanken, directeur van 
Interboat sloepen & cruisers, voor 
het verzorgen van  de mooie tenues. 
De verwachting is dat hierin nog ve-
le successen geboekt gaan worden.

Argon wint en pakt 
koppositie
Mijdrecht - In deze zeer spannen-
de editie van de hoofdklasse A heeft 
Argon twee prima weken beleefd, 
waar het maar één keer aan spelen 
toekwam. In de vorige ronde, waar-
in Argon vrij had, vielen al gunstige 
uitslagen te noteren en in de wed-
strijdronde van dit weekeinde waren 
er naast de winstpartij van Argon 
zelf ook weer de nodige meevallers 
te noteren. Gevolg: Argon deelt op 5 
ronden voor het einde de koppositie 
en doet dus nog terdege mee in de 
race om de titel.
Dat zullen de toeschouwers bij de 
wedstrijd tegen FC Omniworld er 
niet meteen aan afgezien hebben, 
want beide ploegen waren zeker 
aan elkaar gewaagd en in de twee-
de helft kregen de bezoekers enige 
tijd de strijd in handen en leken toch 
op een gelijkmaker af te stevenen. 
Maar ze bleken aanvallend toch te 
weinig in hun mars te hebben om-
dat ook daadwerkelijk voor elkaar te 
krijgen.
In de eerste helft startte Argon wat 
beter en de eerste mogelijkheden 
waren voor de thuisploeg, zonder 
dat doelman Wolff echt in de pro-
blemen kwam. De eerste kans voor 
de gasten was er na 20 minuten, 
toen middenvelder van Wijk kon 
profiteren van een slecht wegge-
werkte bal van Frank Verlaan, maar 
zijn inzet raakte de paal naast doel-
man Eelco Zeinstra. Enkele minuten 
later zorgde knullig verdedigen aan 
de kant van Omniworld voor de ope-
ningstreffer van Argon, toen verde-
diger Staats met een hopeloze te-
rugspeelbal zijn doelman Wolff in 
de problemen bracht. In plaats van 
de bal gewoon tot hoekschop over 
de lijn te laten lopen wilde de sluit-
post de storende Michael van Laere 
uitspelen. Dit lukte niet en de atten-
te Van Laere kon op simpele wijze 
de score openen, ondanks een ver-
woede reddingspoging van Garcia, 
die de bal echter duidelijk vanach-
ter de lijn weg trapte, 1-0. 

Voorzet
In het verdere verloop van de eerste 
helft waren er weinig scoringsmo-
gelijkheden, slechts één keer kon 
Patrick Lokken na een voorzet van 
Michael van Laere inschieten, maar 
het schot was te zacht om de doel-

man te verrassen.
Meteen vanaf de aftrap van de 
tweede helft had Michael van Laere 
op een voorzet van Ben Ebu-Mordi 
moeten scoren, maar zijn inzet ver-
dween langs de verkeerde kant van 
de paal. Een paar minuten later was 
de aanvaller weer dicht bij een tref-
fer toen hij net eerder bij de bal was 
dan de uitkomende doelman, maar 
het wippertje deed de bal net in het 
zijnet ploffen. Maar daarna begon-
nen de gasten er steeds meer in te 
geloven en zochten ze waar moge-
lijk de aanval. Een inzet van Saali-
oua ging net naast de kruising en 
een vrije trap van Van den Beld net 
over in een periode, waar Argon 
het meer van de snelle uitval moest 
hebben. Dit leverde onder andere 
een mooie kans op voor Anton den 
Haan, maar die twijfelde een klein 
kwartier voor tijd net te lang en gaf 
de Almeerse verdediging de tijd om 
nog in te grijpen. Nadat een lob van 
Patrick Lokken nog juist naast de 
verkeerde kant van de paal terecht 
kwam, kwam het venijn toch nog in 
de laatste minuten. 

Steekbal
Eerst kegelde Van den Beld van af-
stand op de lat boven Eelco Zein-
stra, waarna een steekbal van An-
ton den Haan in minuut 88 Patrick 
Lokken bereikte, die zich deze kans 
niet liet ontnemen, met een schuiver 
leek de strijd definitief beslecht, 2-
0. Maar in blessuretijd slaagde Van 
Wijk er in een scrimmage met een 
omhaal toch nog in de bal langs Eel-
co Zeinstra te werken en daarmee 
de stand op 2-1 te brengen. Met 
nog een bal voor het doel van Eel-
co Zeinstra langs in de laatste mi-
nuut van de extra tijd was het laatste 
doelgevaar voor de gasten, die ech-
ter toch met lege handen naar huis 
moesten. Argon zag met genoegen 
de uitslagen van de andere topwed-
strijden aan en deelt na deze ronde 
dus de koppositie met Westlandia, 
één van de ploegen die in de laatste 
wedstrijden nog bestreden zal moe-
ten worden. 
Het is duidelijk, dat er de komende 
weken nog heel spannende ontmoe-
tingen gespeeld zullen gaan worden 
en dat de ontknoping zeker nog niet 
voorspeld zal kunnen worden.

Schoolvoetbal
Twistvlied 2 grijpt net naast
Mijdrecht - De Twistvliedschool 
greep woensdag net naast de fi-
nale tijdens het schoolvoetbal voor 
groep 5/6.
Na een 1-1 gelijkspel tegen de Sint 
Jozef 6, een 3-1 overwinning op Ju-
liana 1, verloren ze helaas met 0-
3 van de Vlinderbos 1. Het toer-

nooi werd met een prachtoverwin-
ning van 6-0 tegen de Eendracht 2 
wel mooi afgesloten. Goed gedaan, 
mannen! 
Hierbij willen Gerben, Bob, Laurens, 
Gido, Kjell, Daan, Yannick en Sam 
hun coach Ron bedanken voor de 
leuke middag!

Stender Buchner op zijn 
plaats bij Argon
Mijdrecht - Stender Buchner is 
zo’n speler die tevreden is met de 
rol welke hij op dit moment bij zijn 
club Argon vervult. De verdedigen-
de middenvelder van de A1 junioren 
vindt het een geweldige ervaring om 
in de landelijke eerste divisie te spe-
len. “Als middenvelder moet ik veel 
lopen en dat bevalt mij wel. Het is 
verbazingwekkend hoe goed wij 
het als team doen. We staan bij de 
eerste vijf, terwijl we eigenlijk voor 
handhaving in deze klasse gingen. 
Het is toch top om tegen Ajax A2 te 
mogen spelen. Onze prestaties ko-
men misschien wel doordat onze 
trainer Alain Hijman ons op een po-
sitieve manier onder de duim heeft. 
Zo is een groep ontstaan die goed 
bij elkaar past.” 
Stender staat al het hele seizoen in 
de basis en heeft als tweede jaar A 
junior de interesse van de senioren 
gewekt. “Ik heb inmiddels een ge-
sprek met trainer Marcel Keizer ge-
had en hij wil mij volgend seizoen 
wel bij de selectie hebben. Eerst bij 
het tweede en dan doorgroeien naar 
het eerste. Ik zie dat wel zitten.”
Het voetbal begon voor de in 
Aalsmeer woonachtige Stender bij 
de plaatselijke club RKAV. “Ik heb 
daar vanaf de F junioren tot de B 
junioren gespeeld. Jack van Halm, 
mijn trainer daar, raadde mij aan om 
naar Argon te gaan om op een ho-
ger niveau te kunnen spelen.”
In zijn eerste jaar bij Argon, als spe-
ler in de landelijke tweede divisie bij 
de B junioren maakte hij direct een 
tragisch ongeval mee. “Eén van mijn 
teamgenoten is, toen hij naar de trai-
ning onderweg was, bij een scoo-
terongeluk om het leven gekomen. 
Daardoor zijn we als team toen heel 
dicht naar elkaar toegegroeid. Met 

een aantal spelers van toen speel ik 
nog steeds en dat gevoel nemen wij 
altijd mee. Misschien daardoor voel 
ik mij op mijn plaats bij Argon.” Hij 
heeft zich ook door de fysiothera-
peut van Argon laten beïnvloeden. 
“Als ik dit jaar mijn Havo diploma 
behaal, wil ik de opleiding van fysio-
therapeut gaan doen.”.

Een overgang naar een BVO is nog 
nooit in zijn gedachten voorgeko-
men. “Ik heb nog geen enkel keer 
gehoord dat er vanuit die hoek be-
langstelling voor mij is. Ik richt me 
dus gewoon op een overgang naar 
de senioren bij Argon.” Afgelo-
pen zaterdag hebben de A1 junio-
ren van Argon met 3-2 een overwin-
ning geboekt op Ajax A2, daardoor 
staat Argon A1 nu op de 3e plaats in 
de competitie, wat een uitstekende 
prestatie is om als amateurclub te-
gen zoveel Betaalde Voetbal Orga-
nisaties te moeten spelen.

Volleybal
Atalante D2 komt net tekort
Vinkeveen - De dames van twee 
speelden afgelopen vrijdag tegen de 
nummer 8 van de poule. Wederom 
een team waar de thuisploeg pun-
ten van kon pakken. Het ging gelijk 
op in die eerste set, nog wel wat on-
zekerheden en persoonlijke foutjes, 
maar langzaam aan kwam de struc-
tuur in de set. Verdeler Jet Feddema 
werkte hard om mooie ballen op te 
gooien en de ploeg scherp te hou-
den. Lange Marleen Sondermeijer, 
nog altijd niet geheel hersteld van 
de achillespeesblessure, werd deze 
keer op de buitenkant ingezet, zodat 
ze zo lang mogelijk van nut kon zijn. 
Coach Erik Verbruggen was con-
stant alert en gaf allerhande aanwij-
zingen. Ook de bank met maar liefst 
vier spelers moedigde fanatiek aan. 
Met miniemverschil werd de eerste 
set verloren, 22-25. 
De tweede set ging voort en het 
was een gelijkopgaande strijd. De 
ene keer mooie staaltjes in drieën, 
met een mooie pass, set-up en een 
lekkere afmaker. Daarna weer fout-
jes bij het serveren, net aan uit slaan 
of onduidelijkheid in de verdediging. 
Er werd hard gewerkt maar ook de 
zware last op de schouders te moe-

ten winnen was constant aanwezig 
en zorgde op allerlei vlak voor meer 
foutjes dan anders. Die paar puntjes 
waren net het verschil en met 23-25 
pakte Forza ook de tweede set.
De moraal was wat weg aan het be-
gin van de derde set. De Amers-
foortse ploeg zag haar kans schoon 
en sprintte weg met een sterke ser-
vice tot een overduidelijke stand van 
13-25. In de vierde set werden de 
koppen bij elkaar gestoken en nog 
een keer opgeladen voor toch nog 
een punt. De strijd was weer terug 
en tot tegen het eind was het span-
nend en het voordeel kon echt naar 
beide kanten uitvallen. Helaas red-
den de dames het wederom net aan 
niet: 22-25. Een toch wel aangesla-
gen ploeg ziet de waarheid steeds 
dichterbij komen. Inmiddels is zeker 
dat de nummer 11 en 12 degrade-
ren en de nummer 10 per definitie 
wedstrijden kan spelen. Oberon uit 
Weesp, de huidige nummer 10 heeft 
2 punten gepakt en het verschil is 
nu 3 sets. Het is vooral vechten voor 
het eigen kunnen en geloof. 
Op 11 april speelt de Oudenallen 
equipe haar laatste wedstrijd in Am-
sterdam tegen de nummer 4.

Volleybaldames Atalante 1 
nemen winst mee
Vinkeveen - Vrijdagavond 3 april 
moesten de Vinkeveense dames, 
gesponsord door Fa. Krijn Verbrug-
gen, hun voorlaatste wedstrijd spe-
len tegen Wilhelmina in Amersfoort. 
Coach Sjaak Immerzeel zette een 
beginopstelling neer met veel leng-
te in het veld. Aangezien bij Wil-
helmina in het veld ook een drie-
tal zeer lange dames speelt, hoop-
te hij op deze manier voldoende te-
genstand te kunnen bieden. Dit luk-
te in de eerste fase van de wedstrijd 
ook zeer goed. Met name door een 
goede servicedruk wisten de dames 
een flinke voorsprong op te bou-
wen. Het team uit Amersfoort hield 
het hoofd echter koel en wist lang-
zamerhand steeds dichterbij te ko-
men door goed geplaatste ballen ver 
in het achterveld. De pass aan Vin-
keveense zijde werd minder goed 
verzorgd waardoor setupster Janine 
Köneman alle zeilen bij moest zetten 

om haar aanvalsters te kunnen be-
dienen. Dit lukte haar echter prima 
waardoor Atalante aanvallend goed 
bleef scoren. De eerste set werd met 
22-25 gewonnen door Atalante.
Tweede set In de tweede set ging 
de strijd in eerste instantie gelijk op. 
Atalante bleef moeite houden met 
de verzorging van de pass waardoor 
in eerste instantie de aanvalsters 
niet optimaal konden scoren. Ook 
in de verdediging was er aan Vin-
keveense zijde verbetering moge-
lijk. De achterspeelsters trokken te 
veel naar voren waardoor het gehe-
le achterveld open lag voor de ploeg 
uit Amersfoort om te scoren. Hier 
maakten ze dan ook regelmatig ge-
bruik van. Maar de Haaxman equipe 
bleef vol enthousiasme volleyballen 
en een aantal mooie reddingen van 
Irma Schouten zorgde er voor dat de 
rally’s door Atalante konden worden 
afgemaakt. Dit leidde tot een voor-

sprong die uiteindelijk niet meer uit 
handen werd gegeven. De tweede 
set werd eveneens door Atalante 
gewonnen met 17-25.
De derde set werd Inge Tanja ge-
wisseld voor Carin van Tellingen. 
Minder lengte in het veld maar dit 
maakte voor het spelverloop niet 
veel uit. De dames konden met na-
me door een goede servicedruk uit-
lopen op de ploeg uit Amersfoort. 
En ondanks dat er zowel verdedi-
gend als aanvallend geen spectacu-
lair volleybal werd gespeeld maakte 
Atalante in deze fase van de wed-
strijd de minste fouten. Dit resul-
teerde wederom in een setwinst, 
18-25. Na het 0-4 verlies van afge-
lopen week tegen de nummer 4 uit 
de competitie was een volle winst 

op de nummer 7 deze avond niet 
onmogelijk. Maar in de 4e set wilde 
het niet meer lukken. Misverstan-
den in de verdediging en te weinig 
lef in de aanval zorgden voor een 
achterstand in deze set. Een aantal 
goede blokkeringen van Inge Tan-
ja en Suzan Heijne kon hierin geen 
ommekeer brengen. Helaas werd de 
laatste set verloren met 25-21. Maar 
door de 1-3 overwinning staat Ata-
lante nog steeds op een keurige 
tweede plaats in de competitie.
Vrijdag 17 april spelen de dames de 
laatste competitiewedstrijd van dit 
seizoen tegen de hekkensluiter van 
de competitie SVU. U bent van har-
te welkom om 21.00 uur om Dames 
1 nog één keer aan te komen moe-
digen. 
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Winnaars familiespeurtocht 
Kom in de Kas
De Ronde Venen - Tijdens ‘’Kom in 
de Kas’’ op zaterdag 4 april jl. kon 
men op melkveehouderij Nieuw 
Dalenoord van  maatschap Peek 
een familiepuzzeltocht maken. De 
oplossing van de puzzel was: ‘’Een 
goede boer is ieders broodwinner’’. 
Uit de goede inzenders is een win-

naar getrokken. De gelukkige win-
naar was familie Versteeg uit Vin-
keveen. Een goedgevulde mand, 
gesponsord door zuivelcoöpera-
tie Friesland-Campina, werd  onder 
melktijd overhandigd. Zo kon de fa-
milie ook nog even een kijkje nemen 
bij het melken van de koeien.

Viribus Unitis haalt top 
fanfares naar Wilnis
Wilnis - Zaterdagavond 18 april or-
ganiseert muziekvereniging Viri-
bus Unitis uit Wilnis voor de tweede 
keer in haar bestaan een triple fan-
fareconcert. Voor dit concert heeft 
zij het fanfareorkest “Sint Caeci-
lia” uit Heemskerk en fanfareorkest 
“Nieuw Leven” uit Vianen uitgeno-
digd. Dit zijn niet de minste orkes-
ten in de regio. 
Sint Caecilia is in 2007 een nieu-
we uitdaging aangegaan. Ze heeft 
zichzelf als doelgesteld om te gaan 
deelnemen aan het Wereld Muziek 
Concours 2009 in Kerkrade. Dankzij 
de goede resultaten die Sint Caeci-
lia de afgelopen jaren heeft behaald 
(in 2008 behoorden zij tot de top 3 
van fanfares in de 1e divisie) is dit 
gelukt. De Heemskerkers zijn uit-
genodigd om op 19 juli a.s. op het 
WMC uit te komen in de 1e divisie 
fanfare. De voorbereidingen zijn in-
middels in volle gang en in Wilnis 
zullen zij o.a. voor het eerst het ver-
plichte werk ‘Dances to the Rhythm 
of Spring’ van Hardy Mertens ten 
gehore brengen. 
Nieuw Leven is zeker ook geen on-
bekende. Het orkest behaalde 3 keer 
de landskampioenstitel in de 1e di-
visie fanfare. Ook werd het orkest in 
2000 uitgenodigd om een toernee 
door Japan te maken, met als hoog-
tepunt een concert in de Kyoto Con-
cert hall. Afgelopen november be-

wees het orkest nog steeds op hoog 
niveau muziek te kunnen maken 
door een goede score neer te zet-
ten op het concertconcours in En-
schede. Inmiddels heeft het orkest 
net haar derde CD opgenomen. Tij-
dens het tripleconcert zal een voor-
proefje worden gegeven van wat er 
op de CD zoal te beluisteren valt. 

Het spits wordt afgebeten door het 
thuisspelende orkest Viribus Unitis. 
Dit orkest behaalde vorig jaar nog 
het landskampioenschap fanfare in 
de 2e divisie. Ze zullen hun uiter-
ste best doen om niet onder te doen 
voor hun gasten en bieden ook een 
zeer interessant programma. ‘IJs-
woestijn’ van Jan Bosveld, waarmee 
de Wilnissers zich dit najaar willen 
bewijzen op een concert concours, 
wordt afgewisseld met een mooi ko-
raal en musical muziek. 
Het doel van deze avond is het bie-
den van een interessant concert-
programma met mooie muziek en 
het onderhouden van vriendschaps-
banden met verenigingen uit de re-
gio.  Wilt u hier bij zijn? Dat kan ui-
teraard. Het tripleconcert wordt ge-
houden op 18 april a.s. in dorps-
centrum de Willisstee aan de Pieter 
Joostenlaan in Wilnis. De zaal is ge-
opend vanaf 19.00 uur en de aan-
vang is 19.30 uuur. De toegang voor 
dit concert is gratis. 

Toneelvereniging WIK
Mysterie rond ‘De verkeerde 
koffer’ is opgelost
Mijdrecht – Op de zaterdagen 28 
maart en 4 april jl. heeft een en-
thousiast publiek kunnen genieten 
van de klucht “De verkeerde koffer”.
De spelers van toneelvereniging 
WIK waren beide avonden weer bij-
zonder goed op dreef en wisten door 
hun gedegen spel de toeschouwers 
van begin tot eind te amuseren. 
Als het doek op gaat zien wij een 
gezellig ingericht vakantiehuisje er-
gens in het buitenland.
Hier moet het dan, na vele, vele ja-
ren eindelijk gaan gebeuren: Er 
komt een familiereünie.
De uitnodigingen zijn verstuurd en 
wij zien Berend en Sjaan, na een 
vermoeiende reis, als eerste arrive-
ren. Zij hebben een oranje koffer bij 
zich.   
Joop Kentrop biedt, in de rol van Be-
rend, op humoristische wijze fantas-
tisch tegenspel aan zijn dominante 
vrouw Sjaan, een zeer overtuigende 
en dwingende rol van Tonny Kruys. 
Hun gekissebis spat van het toneel 
af. In de loop van het verhaal blijkt 
Berend zich echter explosief  te ont-
doen van het juk van zijn vrouw het-
geen hem een ovationeel applaus 
oplevert.  
Daarnaast treffen wij Kiki en Bram 
aan. Dit mysterieuze duo in list en 
bedrog, heel erg leuk neergezet 
door Anita Biekens en Theo Groe-
neveld, geeft zich noodgedwongen 
uit als gasten voor de reünie. Hun 
zelfde oranje koffer blijkt op het 

vliegveld te zijn omgewisseld met 
die van Berend en Sjaan en de in-
houd schijnt nogal waardevol te zijn. 
Deze willen zij natuurlijk terug. Tot 
overmaat van ramp loopt Bram door 
een val spontaan geheugenverlies 
op waardoor de complicaties alleen 
nog maar groter worden. Door een 
tweede val krijgt hij zijn geheugen 
wel weer terug, maar  dan ontstaat 
het probleem van drie dezelfde kof-
fers. Welke is nu van hen ???
Als volgend personage zien wij zus-
ter Beatrice binnenkomen. Deze 
non, op klassieke wijze gespeeld 
door Hennie Breewel, blijkt “mo-
derner” en ondeugender te zijn, dan 
je in eerste instantie zou verwach-
ten. Zij blijkt ook een exact dezelf-
de oranje koffer bij zich te hebben. 
Samen met politieagente Sanne, de 
dochter van Berend en Sjaan, een 
probleemloos rolletje voor Yvonne 
Valentijn, weet zij Kiki en Bram uit-
eindelijk als criminelen te ontmas-
keren.
De grime werd verzorgd door Theo 
Linssen, Herman Kraan was de 
souffleur en Nico van Leeuwen te-
kende voor de regie.
Heeft u de voorstellingen gemist 
geen nood: Op zaterdag 18 april a.s. 
speelt Toneelvereniging WIK deze 
klucht nogmaals in Buurtgebouw 
“Ons Streven” aan de Engellaan in 
de Amstelhoek. De aanvang is 20.00 
uur en de entree is gratis. U bent 
van harte welkom.

Afdansen jeugd en zumba 
bij danscentrum Colijn
Uithoorn - Afgelopen zaterdag en 
zondag stond Danscentrum Co-
lijn weer in het teken van het jaar-
lijkse afdansen door de jeugd, ook 
wel medaltest genoemd. Sommigen 
waren nerveus, anderen zien het als 

één groot feest!! De ouders, vrien-
den en overige familie waren in gro-
ten getale naar het Danscentrum 
gekomen om de prestaties van de 
leerlingen te bewonderen en aan te 
moedigen. De jury was in handen 

van Gerard Kluver uit Amsterdam.
Natuurlijk was iedereen geslaagd!
De jeugdleerlingen van Danscen-
trum Colijn gaan nog 10 lessen 
door tot half juni. Dan is er ook het 
schoolkampioenschap. Heleen Co-

lijn: “Dit is altijd een geweldige 
avond en afsluiting van het danssei-
zoen bij de jeugd. Ons Danscentrum 
zit dan nokvol en we verloten altijd 
twee taarten voor de meest luid-
ruchtige fanclub. Horen en zien ver-
gaat je, maar dat geeft een extra di-
mensie aan de sfeer.”

Zumba en Rock ’n Roll
Er staat nog een tweetal voorjaars-
cursussen op stapel. Ten eerste de 
Rock ’n Roll. Deze dansvorm be-
gint weer aan populariteit te win-
nen en er staat een tweetal cursus-
sen op stapel; beginners en gevor-
derden. Deze cursussen starten op 
12 mei a.s., 5 lessen voor de zomer 
en 5 erna.

Daarnaast is er een nieuwe tak toe-
gevoegd aan het cursuspalet van 
Danscentrum Colijn. Zumba is de 
nieuwste dansrage. Het is een fan-
tastische dansvorm waar je geen 
partner voor nodig hebt! Het is 
voortgekomen uit de Latijns-Ameri-
kaanse dansen, is exotisch en uitda-
gend en wordt gedanst op heerlijke 
ritmen uit de Salsa, Cumbia, Samba, 
Reggaeton en Hip Hop. Het is een 
echte workout en wordt gedanst in 
sportieve kleding op gympen.

Zumba is een beschermd merk. 
Dit betekent dat zumbalessen al-
leen gegeven mogen worden door 
erkende zumba-instructeurs of –
instructrices. Danscentrum Colijn 
heeft afspraken gemaakt met een 
instructrice die aan de wieg heeft 
gestaan van de introductie van 
Zumba in Nederland. Zij geeft al 
meer dan drie jaar zumbalessen op 
alle niveaus. De lessen starten van-
af 17 april a.s. Meer info? 
www.colijndancemasters.nl

Open Dag bij 
Kunstencentrum de Hint
Uithoorn - De Open Dag van Kun-
stencentrum de Hint vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 18 april.
U bent van harte welkom van 13.00 
tot 17.00 uur aan de Prinses Christi-
nalaan 120 te Uithoorn. Tijdens de-
ze dag zullen enthousiaste docen-
ten en leerlingen u door middel van 
optredens en demonstraties laten 
zien en laten horen wat er allemaal 
op het gebied van muziek, dans en 
toneel te doen is. Natuurlijk is het 
mogelijk diverse instrumenten uit te 
proberen. De vernieuwde brochure 
is verkrijgbaar bij de administratie-
stand en daar kan men tevens infor-
meren over inschrijven e.d.
 
HaFa orkest
Dit jaar zullen naast leerlingen van 

De Hint ook weer leerlingen van de 
Harmonie en Fanfare Verenigingen 
een muzikale bijdrage leveren. Om 
13.00 uur zal een speciaal voor de-
ze gelegenheid geformeerd orkest 
van de HaFa de opening verzorgen. 
In de grote tent op het terrein wor-
den toneelworkshops gegeven waar 
u zelf aan mee kunt doen, en er vin-
den diverse optredens plaats.

Janet Cratchley geeft vrolijke, 
sprookjesachtige marionettenvoor-
stellingen die gratis te bezoeken zijn 
in de Pagodetent. De tijden hiervan 
zijn van 14.00-14.20 uur, van 15.00-
15.20 uur, van 16.00-16.20 uur. Op 
het schoolplein staan kramen met 
informatie van de diverse verenigin-
gen. 

Paasboerderij bij Résidence 
Fontaine Royale
Regio - Op eerste paasdag, zon-
dag 12 april, heeft Résidence Fon-
taine Royale tussen 11.00 en 16.00 
uur een paasboerderij met 70 jonge 
diertjes en een springkussen op de 
parkeerplaats staan.
Dit is dan ook echt de tijd van het 
jaar om iets leuks te organiseren 
met kuikentjes, jonge konijnen, jong 
kleinvee en nog veel meer. Bij al dit 

leuks mag natuurlijk een paashaas 
niet ontbreken. De kosten zijn per 
kind 50 eurocent.
U bent van harte welkom op de par-
keerplaats aan de Dr. Willem Drees-
weg 1 in Amstelveen. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen 
via 020-6401501 of neemt u een 
kijkje op de internetsite 
www.fontaineroyale.nl

Vier generaties Griffioen
Mijdrecht - Met de geboorte van 
Jayden Griffioen op 20 maart 2009 
konden overgrootvader Antoon 
Griffioen en zijn nog kwieke echtge-
note Martha (Map) Griffioen-Blom 
deze telg als vierde generatie in het 
familieboekje bijschrijven. Achter-
kleinkind Jayden is de zoon van hun 
kleinkind Vincent (23) en zijn part-
ner Jacqueline van Drunen. De va-
der van Vincent, Gé (53), is samen 
met zijn echtgenote Rita Griffioen-
Gortenmulder en de andere familie-

leden wát trots op de jongste Griffi-
oen. Vanzelfsprekend wilde de fami-
lie dit wel even laten weten. De ‘oud-
ste’ mannelijke Griffioenen lieten 
zich derhalve graag digitaal in beeld 
brengen. Vincent is geboren, geto-
gen én woonachtig in Mijdrecht. Hij 
is van beroep kraanmachinist op te-
lekranen en portaalkranen en werkt 
ruim anderhalf jaar bij Gortenmul-
der aan de Energieweg in Mijdrecht. 
Vincent wordt als kraanspecialist 
samen met het nieuwste materieel 

via Gortenmulder ingehuurd door 
opdrachtgevers, bijvoorbeeld in de 
bouwsector. Hij bedient de groot-
ste hoogwerker/verreiker van Euro-
pa die tot een hoogte van 30 meter 
lasten van maximaal 2.500 kilogram 
op zijn plaats schuift. Hij treedt met 
zijn werk in de voetsporen van zijn 
vader Gé (53) die inmiddels de nodi-
ge jaren eveneens bij Gortenmulder 
in dienst is. Gé was daarvóór actief 
in de transportsector en in zijn jon-
ge jaren korte tijd werkzaam bij het 

sloopbedrijf Koek. Ook Gé is gebo-
ren en getogen Mijdrechtenaar die 
samen met zijn gezin op de Vier-
gang woont. Hij zag het levenslicht 
op de Wilhelminalaan, want daar 
woonden toentertijd zijn ouders An-
toon en Martha.

Antoon heeft in februari dit jaar zijn 
87ste verjaardag gevierd. Buiten 
wat kleine ouderdomsongemakken 
is hij nog prima ter been en helder 
van geest, net zoals ‘Map’ zijn echt-
genote die weliswaar (net) niet de 
leeftijd van haar man heeft, maar er 
al een paar jaar ook een ‘8’-je voor 
heeft staan, zoals zij dat geksche-
rend zegt. Antoon heeft 42 jaar bij 
sloperij Koek gewerkt en kan als 
geen ander heel wat over die tijd 
vertellen.

Toen lag het spoor van de oude 
Haarlemmermeerlijn er nog en wer-
den er treinstellingen van de NS ge-
sloopt. Samen met zijn echtgenote 
woont hij alweer 35 jaar op de eer-
ste verdieping van het voormali-
ge stationsgebouw aan de Rond-
weg. “Het was beneden ooit het 
kantoor van de firma Koek en Jan 
Koek woonde hierboven. Toen Jan 
eruit ging kwam het leeg, waarna 
ik vroeg of wij er mochten wonen. 
Dat was geen probleem en zijn we 
van de Wilhelminalaan hier naartoe 
verhuisd. Maar daarvóór hebben we 
ook nog gewoond op Bozenhoven; 
dat heette toen nog ‘Bosch en Hove’, 
herinnert Antoon zich die zijn geluk 
niet op kan met zijn ‘oudste’ klein-
kind in de lijn van de in leven zijnde 
mannelijke Griffioenen.
De echtgenote van Vincent, Jacque-
line, heeft uit een vorige relatie een 
zoontje, Maikel. Zijn geboortedatum 
is toevallig ook 20 maart, maar als 
geboortejaar 2003. Vrijdag 3 april 

heeft Vincent op het gemeentehuis 
dit kind als zijn zoon ‘erkend’, zodat 
Maikel nu ook door het leven gaat 
als een Griffioen.

Vincent is dus nu vader van twee 
zonen die hun verjaardag op dezelf-
de dag vieren.
Vier generaties bij elkaar, het blijft 
uniek. Nu maar hopen dat Jayden 
bewust nog een poosje van zijn 
overgrootvader kan genieten. Dat 
zou voor hem later toch een prach-
tige herinnering zijn.

Creatieve avond
Wilnis - Christelijk-maatschappe-
lijke vrouwenbeweging Passage af-
deling Wilnis houdt woensdag 15 
april haar laatste ledenvergadering 
van dit seizoen. Het wordt een cre-
atieve avond. Jolanda Bos uit Wilnis 
zal deze avond verzorgen en wat ze 
gaan maken is nog een verrassing. 
Ook gasten zijn hartelijk welkom. 
De avond is in De Schakel aan de 
Dorpsstraat 20 en begint om 20.00 
uur.

Verschillende 
alcoholcontroles in 
Vinkeveen
Vinkeveen - De politie heeft op 
zondag 5 april op meerdere plaat-
sen op het gebruik van alcohol ge-
controleerd.
Van 20.15 uur tot 21.30 uur contro-
leerden agenten op de Provincia-
le weg N201 in Vinkeveen. 110 Au-

tomobilisten moesten een blaastest 
afleggen, één van hen, een 50-jari-
ge automobilist uit Uithoorn had te 
veel gedronken en werd aangehou-
den. Bij de ademanalyse in het po-
litiebureau blies hij 315 ug/l, terwijl 
220 ug/l de wettelijke limiet is.



Mijdrecht - Groep 5 van de Twist-
vliedschool beleefde vrijdag een leu-
ke, gezellige, maar ook emotione-

le dag met hun juf Claudia. Het was 
de laatste dag voordat het zwanger-
schapsverlof van de juf begon.

‘s Morgens deden ze de hele och-
tend spelletjes in de gymzaal en in 
de klas en ‘s middags stond er een 
speurtocht in het teken van baby’s 
op de planning. Mede dankzij het 
mooie weer was het een groot suc-
ces. De kinderen moesten onder 

andere een baby(pop) verschonen 
en buggyracen. De uitkomst van de 
speurtocht waarbij ze letters moes-

ten verzamelen was: beschuit met 
muisjes en deze kregen de kinderen 
dan ook. Als afsluiting van de dag 
kreeg de juf een grote kraammand 
van de kinderen.
Groep 5 zal juf Claudia missen!! Ze 
willen haar hierbij nogmaals bedan-
ken voor alles en veel geluk wensen 
met de baby, maar eerst mag ze van 
haar welverdiende rust gaan genie-
ten!     

Uithoorn - Zondag 12 en maandag 
13 april is het alweer Pasen! En na-
tuurlijk besteedt de winkeliersver-
eniging van Winkelcentrum Zijdel-
waard daar ook aandacht aan.
Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen 
alle kinderen gratis op de foto met 
de Paashaas! De foto is na 30 mi-
nuten klaar.
Professor Paashaas maakt met zijn 

pruttelkast voor alle kinderen een 
heerlijke lekkernij. De kinderen mo-
gen op de knop drukken om de prut-
telkast in beweging te brengen. De 
machine gaat pruttelen en er gaan 
allemaal lampjes aan en uit. Uitein-
delijk gaat de deur van de pruttel-
kast open en krijgen de kinderen 
hun welverdiende paasei.
Kortom, samen met alle leuke en 
lekkere paasaanbiedingen van de 
Zijdelwaardwinkeliers is winkelen in 
Zijdelwaard zaterdag 11 april extra 
de moeite waard!

Mededeling
IN VERBAND MET GOE-
DE VRIJDAG ZIJN DE WIN-
KELS IN WINKELCENTRUM 
ZIJDELWAARD OP VRIJDAG 
10 APRIL TOT 18.00 UUR GE-
OPEND. DE SUPERMARK-
TEN ZIJN TOT 19.00 UUR GE-
OPEND. TWEEDE PAASDAG, 
13 APRIL, IS WINKELCEN-
TRUM ZIJDELWAARD GE-
SLOTEN.
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Grote voorjaarsproeverij
Wilnis - Wijnliefhebbers uit De 
Ronde Venen kunnen vast 25 april 
in hun agenda zetten. Wijnhandel 
de Zwart zal dan de grote voorjaars-
proeverij houden.
Maar liefst 50 wijnen uit de gehele 
wereld zullen te proeven zijn. Inmid-
dels ligt het hoogwaardige wijnas-
sortiment van Henri Bloem in de 
schappen aan de Herenweg. Na-
druk zal liggen op Prosecco, witte 
wijnen en mooie droge rosés. Maar 
ook een interessante rode selectie 
staat op de proeftafels. Nu het zon-

netje lekker begint te schijnen gaat 
er niets boven een heerlijk glas koe-
le wijn in uw eigen tuin of op het 
water. Achter de proeftafels staan 
onze enthousiaste medewerkers die 
u van alles over de wijnen kunnen 
vertellen. Op de proeverij gelden 
ook speciale kortingen waardoor 
het  interessant wordt om wat ex-
tra fl essen in te slaan voor een zor-
geloze zomer. U bent van harte wel-
kom in onze winkel vanaf 13.00 uur 
tot 1700 uur. Graag even reserveren. 
Entree is gratis.

Expositie Paula Krieger in 
de Willisstee  
Wilnis - Paula Krieger uit Vianen 
exposeert van 1 april tot 12 juli haar 
kunstwerken in de Willisstee te Wil-
nis. De 73-jarige Paula Krieger, ge-
boren in Utrecht, woonachtig in Via-
nen, had als kind al talent.
Zij tekende al op jonge leeftijd 
graag, tekenen was haar lievelings-
vak op school.
Zij heeft om dit te ontwikkelen schil-
derlessen gehad van een bekende 
beeldend kunstenaar/kunstschilder 
Theo Tukker, dé schilder van Vianen! 
Paula heeft inmiddels haar talent 
zo ver ontwikkeld, dat zij op diverse 

plaatsen tegelijk exposeert.
Zij schildert realistisch en deels ab-
stract. Landschappen, dieren, vo-
gels, bloemen, enz.
Een diversiteit van haar werken is te 
bewonderen in het horecagedeel-
te ‘Stee-inn’ van Dorpshuis de De 
Willisstee. De zitvolleybalgroep van 
Spel en Sport 55 plus heeft maan-
dag al even mogen genieten van 
haar werken.
Tijdens de openingsuren van het 
dorpshuis kan iedereen Paula’s 
werk komen bewonderen tot de 
grote schoolvakantie begint.

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Als het in deze column over 
de Waverhoek gaat, gaat het 
meestal over de vogels. Dit 
keer eens niet. We gaan het 
hebben over een typisch Ne-
derlandse boom ‘de wilg’
Als u in het voorjaar wandelt 
over de Botsholsedijk met in 
uw vizier de Waverhoek dan 
ziet u zeker bloeiende wilgen. 
Wilgen bloeien met de zo ken-
merkende katjes. Deze katjes 
zijn heel aaibaar, je kunt er 
niet van afblij-
ven, zo zacht. 
De boom 
ofwel struik 
ziet u al van 
verre bloeien 
omdat de 
blaadjes nog 
o n t b r e k e n . 
De wilg waar 
we het over 
hebben is de katwilg.
Komt de bloei wat meer tot 
ontwikkeling dan raakt het 
katje zijn wollige indruk kwijt 
en krijgt meer kleur. Je kunt 
dan goed zien of je met een 
mannelijk of vrouwelijk ‘katje’ 
te maken hebt, een mannelijk 
katje is geel een vrouwelijk 
katje is groen.
Naast de katwilg zijn er ook 
nog diverse andere soorten 
wilgen in deze omgeving te 
zien. De verschillende soorten 
zijn niet altijd even makkelijk 
van elkaar te onderscheiden. 
Neem nou de grauwe wilg. De 
katjes lijken toch veel op el-
kaar. Het verschil zit met name 
in de twijgen, die van de kat-
wilg zijn geel tot groenachtig, 
die van de grauwe wilg heb-
ben een doffe grauwe kleur. 
Aan de kleur van de twijg heeft 

de grauwe wilg zijn naam te 
danken.
Andere Nederlandse soor-
ten zijn schietwilg, kraakwilg, 
laurierwilg, amandelwilg, bit-
tere wilg, boswilg en geoorde 
wilg.
Maar hoe zit het dan met de zo 
bekende knot- en treurwilg?
Een knotwilg is eigenlijk een 
schietwilg die op twee meter 
hoogte wordt afgezaagd. De 
nieuwe uitlopers werden in 

het verleden 
gebruikt voor 
o.a. bezem-
stelen.
De schietwilg 
is een snelle 
groeier, hij 
‘schiet’ de 
lucht in. De 
katjes van 
de schietwilg 

zien er weer heel anders uit 
dan die van de katwilg. Het 
zijn meer ‘sliertjes’. Maar ook 
hier zijn de mannelijk geel en 
de vrouwelijke groen.
De treurwilg is een variëteit 
van de schietwilg.

Je kunt je afvragen waarom 
er zoveel wilgen in ons pol-
derlandschap staan. De wilg 
is echter een van de weinige 
bomen die graag met z’n po-
tjes in het water staat.
Een grote wilg drinkt en ver-
dampt wel zo’n 1600 liter per 
dag !!!!

Meer weten over wilgen? Lek-
ker gaan wandelen en eens 
stilstaan bij een wilg.

Anja de Kruijf
IVN Natuurgids

Als het in deze column over de grauwe wilg zijn naam te 

De katjes van
een wilg

Fietsen langs de koren-
molen en rommelmarkt
De Ronde Venen - Met het voor-
jaar in de lucht is het prachtig om 
een echt rondje te fi etsen door De 
Ronde Venen. Wanneer u dan vanuit 
Wilnis over de Oudhuijzerweg fi etst 
kunt u bij de korenmolen heer-
lijk meel kopen om koek of brood 
te bakken. Als u doorfi etst over de 
Uitweg en Demmerik komt u van-
zelf bij de rommelmarkt uit in het 
Spoorhuis. In het spoorhuis is deze 
maand speciale aandacht voor het 

koningshuis. Er zijn o.a. glazen, be-
kers en boeken die gemaakt zijn ter 
gelegenheid van geboorten en jubi-
lea van de leden van het koninklijk 
huis. Stap gerust even van de fi ets 
af om binnen te kijken.
De Korenmolen is elke zaterdag 
open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
U bent van harte welkom. De rom-
melmarkt in het oude spoorhuis aan 
Demmerik in Vinkeveen is zaterdag 
11 april open van 9.00 tot 15.00 uur.

In het Rechthuis in Mijdrecht:
Taxatie en inkoopdag van 
oude en zeldzame boeken
Mijdrecht - Dinsdag 21 april opent 
Café Het Rechthuis aan de Dorps-
straat 19 in Mijdrecht van 13.00 tot 
ongeveer 17.00 uur haar deuren voor 
taxateur en veilinghouder Arie Mo-
lendijk uit Rotterdam. Hij zal de-
ze dag oude en zeldzame boeken, 
handschriften en of oude bijbels 
voor het publiek op hun waarde 
schatten. Molendijk is vooral gespe-
cialiseerd in oude geschiedenis, to-
pografi e, (staten)bijbels en theolo-
gie. Er zullen ook een paar voorbeel-
den te zien zijn van antieke boeken, 
bijbels die op originele wijze geres-
taureerd zijn. Voor restauratie kan 
een afspraak gemaakt worden.  
De heer Molendijk organiseert twee 
keer per jaar een veiling van oude/
antieke boeken en was organisator 
van diverse boekenmarkten in den 
lande, zoals de Veluwse boeken-
markten. 
Voor taxatie wordt drie euro per per-
soon gevraagd. Taxatie gebeurt zo 
mogelijk aan de hand van bewijs-
materiaal uit recent verschenen vei-

lingcatalogi. Een nauwkeurige vast-
stelling van de waarde van boeken 
is afhankelijk van de druk en van de 
staat waarin het boek verkeert. Met 
enige regelmaat komen er op dit 
soort taxatiedagen uiterst zeldzame 
werken voor de dag en soms duiken 
zelfs geheel onbekende boeken op. 
Vorig jaar werd een zeldzame hand-
geschreven bijbel in Enkhuizen door 
Arie Molendijk ’ontdekt’. 
Desgewenst kunnen bezoekers hun 
oude boeken ter plaatse verkopen. 
Voor taxatie of verkoop van een bi-
bliotheek of een partij moeilijk te 
vervoeren boeken kan eventueel 
een afspraak worden gemaakt. 
Regelmatig taxeert Molendijk op 
uitnodiging in musea, bibliothe-
ken, kerken en op monumentenda-
gen. De belangstelling is overwe-
gend groot op dergelijke dagen. In-
middels heeft Arie Molendijk meer 
dan 300 taxatiedagen achter de rug.  
Er is voldoende parkeergelegenheid 
in de omgeving en de koffi e staat 
klaar.   

Zaterdag 11 april
Paasactiviteiten in
Winkelcentrum Zijdelwaard

Juf Claudia gaat met 
verlof

Oprichting van Bewoners-
vereniging De Groene Wijk
Wilnis - In de wijk Veenzijde II in 
Wilnis is de Bewonersvereniging De 
Groene Wijk opgericht. Het initia-
tief tot de oprichting van de bewo-
nersvereniging is genomen door het 
Buurtcomité Trilgras/Zorggras e.o. 
Dit comité zet zich in voor het be-
houd van het speelveld en de open-
bare wandelpaden buiten het CSW-
complex. De Bewonersvereniging 
De Groene Wijk heeft ten doel de 
belangen van de bewoners van de 
wijk Veenzijde II te behartigen onder 
meer op het gebied van de ruimte-
lijke ordening, groenvoorzieningen, 
verkeersvoorzieningen en in het al-
gemeen de bescherming van het 
woon- en leefklimaat. Door middel 
van de vereniging kan ook in over-
leg en procedures een beter tegen-
wicht worden geboden aan de plan-
nen van de gemeente om in het ka-
der van het Estafetteproject het 
speelveld en de wandelpaden vol te 
bouwen. De vereniging wil de ge-

meente houden aan de eerder ge-
maakte afspraken en gedane toe-
zeggingen. Na de beslaglegging op 
het speelveld is daartoe inmiddels 
een dagvaarding uitgebracht voor 
de rechtbank te Utrecht.
Het eerste bestuur van de vereni-
ging bestaat voorlopig uit de leden 
van het Buurtcomité, B. van Gulick, 
G. J. de Kuijer, C. N. de Ruijter en 
A.G. van Solinge. Vanavond, woens-
dag 8 april om 20.00 uur is in de Wil-
lisstee een vergadering  belegd om 
de leden en belangstellenden te in-
formeren over de activiteiten van de 
vereniging, de besprekingen met de 
gemeente en de juridische procedu-
res. Bewoners van Veenzijde II wor-
den van harte uitgenodigd deze ver-
gadering bij te wonen en lid te wor-
den van de vereniging.
U kunt zich voor het lidmaatschap 
aanmelden bij de secretaris, Kees 
de Ruijter, Trilgras 29 of Gerard de 
Kuijer, Trilgras 31, 3648 JC Wilnis.

Lammetjesdag bij Stal Bos
Mijdrecht - De lente is begonnen 
en de eerste mooie dagen hebben 
zich al aangediend. Wat is er leu-
ker dan er met het gezin op uit te 
gaan. Hier alvast een tip voor twee-
de paasdag 13 april.

Op deze dag organiseert Stal Bos 
in Mijdrecht de lammetjesdag. Je 
kunt heerlijk rondkijken op een ech-
te boerderij en je kunt de lammetjes, 
konijntjes, kalfjes, kippen en paar-
den van dichtbij bekijken en zelfs 
aaien. De kinderen kunnen een rit-

je op één van de pony’s maken en 
je kunt uitleg krijgen over het dage-
lijks leven op de boerderij. Aan het 
eind van de middag kun je zien hoe 
de koeien gemolken worden. Ie-
dereen is van harte welkom op 13 
april tussen 13.00 en 17.30 uur op de 
boerderij aan de Westerlandweg 10 
in Mijdrecht. De toegangsprijs be-
draagt 3,50 euro (hierin is een con-
sumptie en een ponyrit voor de kin-
deren begrepen). Kinderen tot 2 jaar 
hebben gratis toegang. Tot ziens op 
13 april!
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Jongens groep 6 van 
Jozefschool kampioen 
schoolvoetbaltoernooi
Vinkeveen - Op woensdagmid-
dag 1 april speelden de jongens 
van groep 6b van de Jozefschool 
het schoolvoetbaltoernooi De Ron-
de Venen. Het jaarlijkse toernooi 
voor de basisscholen in De Ronde 
Venen. Het klasseteam bestaande 
uit; Sverre, Owen, Thijs, Timo, Timon, 
Thierry, Robin, Richard, Bjorn en Le-
vi, kende in aanvang een haperend 

begin. Het spel was 7 tegen 7 zo-
dat er steeds 3 personen (lees: bij-
na het halve speelteam) gewisseld 
moest worden. Hierdoor verliep het 
spel wat rommelig. Nadat de tactiek 
in het wisselen was aangepast, was 
het team echter niet meer te stuiten. 
Er werd goed samengespeeld en 
men wist elkaar blindelings te vin-
den. De voorrondes werden met een 

gelijk puntensaldo bereikt, maar de 
Jozefschool had een beter doelpun-
tengemiddelde en mocht door naar 
de kwartfinales. Nu kwam het er-
op aan! Van de kwartfinales via de 
halve finales werd de finale bereikt 
welke gewonnen werd met 2-1.
De jongens zijn nu uitgenodigd voor 
de regiofinales welke 27 mei gehou-
den worden in Culemborg.

Sponsor ‘de Plashoeve’ trakteert 
de meiden van Hertha 1
Vinkeveen - Vrijdag 20 maart was  
het zover, alle meiden van de MD1 
werden door de sponsor café res-
taurant “de Plashoeve“ getrakteerd 
op een heerlijk diner!
Op een speciaal gedekte tafel werd 
er tussen de lekkere gangen door 
driftig gekletst. Per auto werden de 
meiden gebracht naar bowlingcen-
trum “Borchland “Op 3 banen werd 
er door de meiden een stevige com-
petitie uitgevochten.
Tyscha blonk uit in precisie, Rosa-
lie in langzame effectballen, Lisa B 
in harde beukballen. Maar uitein-
delijk was het Amber die met ho-
ge scores winnaar werd! Wat had-
den ze een lol, moe en voldaan wer-
den de meiden thuis afgeleverd. Wat 
een geweldige avond met speciale 
dank aan hun geweldige sponsor 
De Plashoeve, Hertha en niet te ver-
geten de wasouders die het moge-
lijk maken de wasbijdrage voor het 
team te behouden. 

Diplomagymfestijn van 
VDO een groot succes
Uithoorn – Zaterdag jl. was het een 
grote drukte in De Scheg. Het di-
plomagymfestijn van de vereniging 
VDO Sport uit Uithoorn vond weer 
plaats. Ruim 100 kinderen deden 
hier weer aan mee. 
Om 9.30 uur opende Jeroen Ver-
heijen, Wethouder Sport & Recre-
atie het diplomagymmen. Hij over-
handigde hierbij een prachtige bos 
bloemen aan de gymnastiekbege-
leidster, Quileen van der Schaft. Zij 
zet zich al jaren in voor deze vereni-
ging. Hierna kon het diplomagym-
men beginnen.
De meisjes hebben de volgende toe-
stellen: ongelijke brug, balk, lange 
mat en de mini trampoline voor de 
sprong. De jongens gymmen op de 
onderdlen: brug met gelijke leggers, 
lange mat, rekstok en de mini tram-
poline. Er wordt met verschillende 
niveaus gewerkt zodat elk kind op 
zijn of haar niveau kan werken. Dit 
houdt in dat de oefening van mak-
kelijk naar steeds moeilijker gaat 
en ook langer worden. In de eerste 
ronde starten de jongens en meis-
jes met de niveaus 11, 12, 13, 14, 16 
en 17. Ze deden allemaal ontzettend 
goed hun best. 
Op de lange mat zag je mooie kop-
rollen, radslagen en handstanden. 
Bij de brug en rekstok borstwaard-
som, buikdraaien en ondersprongen 
en de hogere niveaus lieten mooie 
hoge zwaaien aan de hoge leg-
ger zien. Op de balk waren de eer-
ste sprongetjes te zien, halve draai-
en en zweefstanden en verschillen-
de afsprongen. Bij de minitrampoli-
ne kwamen verschillende sprongen 
van hoeken, draaien tot salto. De 
jongens deden op de brug met ge-
lijk leggers hoge zwaaien en de be-
ginnende kip. 

Winnaars
Op niveau 16/17 waren vijf winnaars. 
Op de 5de plaats was Mirthe Smit, 
4de werd Rachel Kruis, 3de  Amy 
Boon, 2de Rachel Walgreen en 1ste 
werd Kristen Heijlman.
In niveau 14 eindigde op de 3de 
plaats Elise Hermanns,  2de werd 
Hoser Terzin en op de 1ste  plaats 
Sanne Glas. In niveau 13 werd 2de 
Jasmijn Kleinendorst en een ge-

deelde 1ste plaats voor Chantal van 
Westerop en Eliza van Ham.
In niveau 11/12 zijn de oefenin-
gen al weer wat uitgebreider en dat 
is leuk om naar te kijken. Ook op 
de balk blijven staan wordt steeds 
moeilijker. Er kwamen mooie zweef-

standen,  hogere sprongen en ara-
bier af.
Op de 2de plaats eindigde 3 meisjes 
Thalita van den Bosch, Lotte Kramer 
en Marissa Mul. Met 0,1 punt meer 
werd Rebecca Scheutz 1ste.
Ook de jongens deden het erg goed. 
Zij lieten mooie oefeningen zien met 
hoge zwaaien op de brug gelijke 
leggers. De uitslagen lagen ook erg 
dicht bij elkaar. In niveau 17/16 werd 
Wouter Boegman 2de en 1ste werd 
Luc Pasman. Op niveau 14/15 is Mi-
lo Zwemmer eerste geworden.

Demo
Daarna volgde een demonstratie op 
de vloer. Jessica en Rosanne lieten 
hier een fraaie oefening zien. Daar-
na deed Jolien een prachtige oefe-
ning op de balk. Hierna volgde de 
prijsuitreiking van de groepen van 
deze ochtend. 
Toen kwam niveau 15 en de selec-
tiegroep in actie. De grote groep 
van niveau 15 lieten mooie oefenin-
gen zien. De cijfers lagen dicht bij 
elkaar. Er werden zes medailles ver-
dient. Op de 6de plaats Fabiënne 

Heespelink, 5de Britney Bosch, 4de 
Charlotte van Renselaar en op een 
gedeelde 2/3 plaats Lucy Barten en 
Elise Vesters. Eerste werd Zoë van 
Hilten. 
Op de andere baan waren de meis-
jes van de selectiegroep bezig. Zij 

trainen drie uur in de week. Wan-
neer de meisjes oud genoeg zijn 
doen zij een vloer oefening op mu-
ziek. Bij de brug zag je de zolendraai, 
kip en salto af en op de balk kop-
rollen, handstand, radslag en over-
slag of salto af. Dit zijn meisjes van-
af 8 jaar. Bij de instroom 7 jaar werd 
Femke Spruijt eerste. Bij de meisjes 
vanaf 8 jaar werd Madoe van Kle-
ij 3de, Mei-Lin Vos 2de en met 0.1 
punt meer werd Lindsay Comman-
deur 1ste. Bij de groep met de oud-
ste meisjes werd Lotte Lubbers 3de, 
Femke van Lingen 2de en Chanice 
Veenhof 1ste .

Chanice werd met haar hoogste 
score weer clubkampioen en kreeg 
de wisselbeker mee die ze een jaar 
mag houden. 
Deze dag werd was mogelijk omdat 
er weer veel vrijwilligers waren om 
te helpen. 
De selectiegroep heeft hun laatste 
wedstrijd volgende week zaterdag 
18 april in Nieuwveen. Meer we-
ten over VDO Sport. Kijk op de site 
www.vdosport.nl.Kampioenschap van 

Amstel- en Veenlanden
Regio - De reeks voorjaarskampi-
oenschappen in en rond Amster-
dam kwam deze dag ten einde met 
het Kampioenschap van Amstel- en 
Veenlanden van WTC de Amstel. 

Aan de deelnemersaantallen was 
te merken dat er overal in het land 

weer gekoerst wordt, maar ook met 
een beperkt deelnemersveld bleek 
het mogelijk een mooie koers te ma-
ken. De wedstrijden werden vooraf-
gegaan door een minuut stilte ter 
nagedachtenis aan hun jl. donder-
dag overleden ere-voorzitter Bert de 
Bruin. 

Atletiekvereniging AKU in 
de prijzen
Regio - Bij de vroege vogels wed-
strijd in Alkmaar werden veel me-
dailles behaald. Marijn Houdijk 
deed als zevenjarige voor het eerst 
aan een wedstrijd mee en deed 
goed met de anderen mee. Op de 
600 meter viel hij maar net buiten de 
prijzen met een tijd van 2.43.13 min. 
Voor Danique Schreutelkamp was 
het eveneens de eerste wedstrijd als 
zevenjarige en zij liet zien een echt 
talent te zijn. Zowel met versprin-
gen, 2,77 m als met de 40 meter 
sprint, 7,77 sec. werd ze eerste. Bij 
het balwerpen verloor ze veel pun-
ten, zodat ze in het eindklassement 
als twee de eindigde. Heel trots was 
ze op haar zilveren medaille. Thijs 
Anderiessen haalde op de driekamp 
bij de achtjarigen een zilveren me-
daille op de driekamp. Op de 1000 
meter liep hij een zeer uitgekiende 
race. Rustig volgen en in de laatste 
200 meter sloeg hij toe.
Met een tijd van 4.07.55 min. was de 
gouden medaille dik verdiend. Thi-
mo Maijenburg is net 10 jaar en liep 
op de 1000 meter een nieuw per-
soonlijk record van 4.03.48 min en 
werd hiermee derde en kreeg brons. 
Op de driekamp werd hij negende. 
Bram Anderiessen werd in dezelf-
de groep zowel vijfde op de drie-
kamp als op de 1000 meter. Vooral 
zijn persoonlijk record van 5,80 me-
ter bij het kogelstoten sprong eruit. 

Ook Sam Houdijk deed mee in de-
zelfde categorie. Op de driekamp 
werd hij dertiende en op de 1000 
meter zelfs zevende. Op alle on-
derdelen zette hij  mooie persoon-
lijke records neer en voert daarmee 
meteen het puntenklassement aan. 
Adinda Maijenburg deed ook mee 
aan de driekamp en de 1000 me-
ter. Met kogelstoten bleef zij met 
een afstand van 5,45 meter net on-
der haar persoonlijk record, maar op 
de 60 meter sprint verbeterde zich-
zelf met een tijd van 11,83 sec. Eve-
lien Hooijman is in supervorm. Zo-
wel op de 60 meter als met versprin-
gen kwam zij in de finale. Met de tijd 
van 9,96 sec. greep zij met een vier-

de plaats net naast de medailles. Op 
de 600 meter maakte zij dit meteen 
goed door daar de zilveren medail-

le mee naar huis te nemen. Quin-
ta Duba behaalde een eerste plaats 
bij het kogelstoten bij de C-junioren 
met een stoot van 9,95 meter. Een 
week eerder kwam zij bij het ko-
gelslingeren tot 20,06 meter. Bij de 
masters stootte José Duba de ko-
gel 8,28 meter ver en slingerde de 
kogel eerder 18,44 meter ver. Di-
co Duba slingerde de kogel van 5 
kg 19,60 meter het veld in. Jip Mu-
kanay kwam een dag later in actie 
en zette een mooi persoonlijk re-
cord neer van 13,39 sec. op de 80 
meter horden. Ook met kogelstoten 
verbeterde zij zichzelf tot 9,99 me-
ter. Mooie prestaties en veel ereme-
taal voor AKU.

MX-ers UWTC doen het goed 
op de Europese Indoor
Uithoorn - De strijd om het Europe-
se kampioenschap 2009 is op 4 en 5 
april los gebroken met de 1e en 2e 
ronde de IJsselhallen in Zwolle. Het 
evenement was goed bezocht door 
ruim 750 rijders uit binnen en bui-
tenland. De organisatie was evenals 
voorgaande jaren in handen van de 
fietscrossvereniging KWC uit Kam-
pen en was ook dit jaar weer per-
fect geregeld.

De organisatie had weer een spec-
taculaire baan neergelegd met een 
paar mooie grote dubbele bulten, 
die weer mooie sprongen oplever-
den. 11 UWTC-ers hadden zich voor 
dit spektakel ingeschreven en stre-
den in de manches en de qualify-
ing finals om een plaatsje in de fi-
nale te bemachtigen. Bij een aantal 
leeftijdscategorieën is het een lan-
ge weg om die finale te bereiken. 
De wedstrijd is opgedeeld in 2 ca-
tegorieën de Chalenge klasse (zeg 
maar jeugd en amateurs) en de 
wedstrijd klasse (junioren en elite). 
Voor deze laatste categorie is de-
ze wedstrijd een onderdeel van de 
Europese competitie. Deze jongens 
en meisjes strijden om de geldprij-
zen en het gaat er dan ook bikkel-
hard aan toe. In de wedstrijdklasse 
kon het aanwezige publiek genieten 
van de verrichtingen van de wereld-
top waaronder de regerend wereld-
kampioen en Olympisch kampioen 

de Let Maris Strombergs en natuur-
lijk gaf ook het gehele Nederland-
se nationale team acte de présence 
met op zondag de dubbelslag met 
een 1e en een 2e plaats bij de Eli-
te men. Een BMX-wedstrijd bestaat 
altijd uit 3 manches van maximaal 8 
rijders. Na de manches gaan de 4 
beste rijders door naar de qualify-
ing finals. Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen kan dat de 1/8-, ¼-, 
½-finale zijn. Na elke qualfying final 
gaan de 4 beste rijders door naar de 
volgende final. Uiteindelijk rijden de 
8 sterkste rijders de finale. Dit jaar 

hebben de rijders van de UWTC het 
buitengewoon goed gedaan.
Al met al kunnen ze terugkijken 
op een geslaagd wedstrijdweek-
end. De volgende wedstrijd is de 1e 
wedstrijd in de Redline Top Compe-
titie op 12 april in Luycksgestel. Dit 
is een nationale competitie die mee-
telt voor de kwalificatie voor het NK. 
De eerstvolgende wedstrijd die op 
hun fietscrossbaan in Uithoorn zal 
worden verreden is de eerste wed-
strijd om de Noord-Holland Cup op 
3 mei. Meer informatie kunt vinden 
op www.uwtc.nl/bmx.

Nadat bij de Nieuwelingen en de 
Nieuweling-meisjes de winst in ei-
gen huis was gehouden door Roel 
Mouris en Nike Beckeringh was het 
de beurt aan de wedstrijd van de A- 
(Amateurs A, Elite, Junioren) en B-
klasse (Amateurs B/C): zij brachten 
een mooi veld op de been van ruim 
20 renners.

De eerste ontsnapping die enige 
tijd stand wist te houden kwam op 
naam van René Markus en Robert 
Godfroid (ARC Ulysses). Daarna 
was het de beurt aan een viertal met 
o.a. de latere winnaar Auke Broex, 
Wouter de Jonge en Derk Abel Bec-
keringh. Dit viertal verdween goed 
samenwerkend uit beeld van het 
peloton en leek de koers beslist te 
hebben.

Het peloton wist zichzelf echter aan 
de haren uit het moeras van berus-
ting te trekken en na een sterk ge-
reden achtervolging werd het viertal 
weer ingerekend. Vervolgens volg-
den de demarrages elkaar snel op 
en duurde het niet lang of het pelo-
ton was in twee stukken gescheurd: 
voorop een groep van 6 renners uit 
de B-klasse en 5 renners uit de A-
klasse en de rest op kansloze ach-
terstand.
Bij het afsprinten van de B-klasse 
maakte Nico Kingma zijn reputatie 
waar (hij won vorig jaar een open 
koers op Sloten in de massasprint) 
vóór Robert Godfroid en de man die 
al de hele week verstoppertje speel-
de, Ton van ‘t Schip. Bij de A-klas-
se kwam René Markus als eerste uit 
de laatste bocht, maar Auke Broex 
wist zich nog langs hem te wringen. 
Derde werd Joost Kunst van ASC 
Olympia. 
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Open dag bij Toerfiets-
vereniging De Merel
Vinkeveen - Net als vorig jaar 
houdt TTC De Merel weer een Open 
Dag. Hebt u een racefiets en wilt u 
meer gaan fietsen? Misschien wel 
in groepsverband? Kom dan naar 
de Open Dag van TTC De Merel op 
19 april. Iedereen is welkom. Jong 
en oud, mannen en vrouwen, hard-
rijders en recreatieve fietsers. Voor 
iedereen is er een geschikte groep 
om mee te fietsen. Hebt u nog geen 
helm? Geen probleem: De Merel 
heeft helmen beschikbaar om te le-
nen. Hebt u (nog) geen racefiets? 
Informeer bij uw plaatselijke fiets-
handelaar of u een leenfiets kunt 
gebruiken.
TTC De Merel, de fietsvereniging in 
De Ronde Venen, wil het toerfiet-
sen in groepsverband meer populair 
maken. Daarom houdt zij nu, na het 
succes van vorig jaar, voor de twee-
de keer een Open Dag.
Bezoekers aan de Open Dag krij-
gen informatie van ervaren toerfiet-
sers over TTC De Merel, racefiets- 

en materiaaltips en het fietsen in 
groepsverband. Daarnaast geeft de 
vereniging de mogelijkheid vrijblij-
vend mee te fietsen in een groep er-
varen toerfietsers.
Om 9.00 uur starten er drie verschil-
lende groepen fietsers:
- groep 1 rijdt 60 km met een snel-
heid van (maximaal) ongeveer 30 
km/uur;
- groep 2 rijdt 50 km en zal onge-
veer 26 km/uur aanhouden;
- groep 3 rijdt 40 km met een snel-
heid rond 23 km/uur.

Tijd en locatie
De Open Dag wordt gehouden op 
zondag 19 april en begint om 8.45 
uur. U wordt ontvangen met een 
kopje koffie, waarna rond 9.00 uur 
de drie groepen zullen vertrekken. 
Ook na afloop van de rit krijgt u iets 
te drinken aangeboden. 
Locatie: parkeerterrein bij Café-Bar 
De Paddestoel aan Hofland 33A in 
Mijdrecht.

Driehuismeiden winnen 
de beker!
De Ronde Venen - Op 1 april (geen 
grapje) hebben de meiden van 
groep 8 van de Driehuisschool de 
eerste prijs in de wacht gesleept. De 
eerste 4 wedstrijden gingen vlekke-
loos. De meiden speelden tegen de 
Pijlstaart, De Proostdij, St Jozef en 
de Julianaschool. De keeper had in 
deze wedstrijden niets te doen. Alle 
wedstrijden hebben de meiden dus 
met gemak gewonnen in de wed-
strijdjes die 15 minuten duurden. 
Het kon dan ook niet uitblijven dat 
ze doorgingen naar de kwartfinale. 

Ook deze werd weer gewonnen te-
gen de Eendracht door twee doel-
punten van Anouk. Door naar de 
halve finale dus tegen de Veenzijde. 
Ook hier wisten de meiden Anouk 
en Elise weer te scoren. En de fina-
le was daardoor een feit! In de span-
nende finale tegen Het Vlinderbos 
wist Jill het winnende doelpunt te 
scoren en konden de meiden de be-
ker mee naar huis nemen! En dit ge-
beurde allemaal onder de deskundi-
ge leiding van coach Frank, de vader 
van Daphne.

GVM turnsters 
presteren uitstekend!
Mijdrecht - Zaterdag 28 maart werd 
de finale mini 3 en 4 kamp gehou-
den in De Willisstee te Wilnis. De or-
ganisatie van deze groepswedstrijd 
voor recreatieve turners en turnsters 
was in handen van Atalante uit Vin-
keveen en G.V.M’79 uit Mijdrecht. In 
totaal deden er 488 kinderen mee 
aan deze finalewedstrijd. Drie ploe-
gen van G.V.M’79 hadden zich voor 
deze finale geplaatst. Twee groepen 
meisjes 3 kamp 6 t/m 8 jaar en een 
groep 4 kamp meisjes 9 t/m 11 jaar. 
Bij de 3 kamp werd de ploeg G.V.M 2 
11de  van de 16 deelnemende ploe-
gen en G.V.M 3 werd netjes 8ste. 
Bij de 4 kamp meisjes 9 t/m 11 jaar 
werd de ploeg G.V.M 11 8ste van de 
in totaal 14 deelnemende ploegen. 
Een prachtig resultaat van een heel 
gezellige wedstrijddag!
Zaterdag 4 april werd de tweede 
voorronde keuze oefenstof gehou-
den in Hooglanderveen.
In de eerste wedstrijdronde had 
G.V.M’79 4 turnsters in de catego-
rie junior NTS 9.
Op de 12de plaats eindigde Mirjam 
de Graaff met 26.150, dit is niet de 
score die we gewend zijn van Mir-
jam, het VLC-uitje van de vorige dag 
zat waarschijnlijk nog in haar be-
nen.
De andere 3 turnsters van G.V.M in 
deze categorie hadden hier aan-
merkelijk minder last van.
Suzanne van der Velden turnde een 
stabiele wedstrijd en deze werd be-
loond met 30.250, goed voor de 5de 
plaats. De 3de plaats was voor Ca-
riena Tjujerman met 31.250, ook Ca-
riena turnde stabiel op elk toestel en 
behaalde op balk de hoogste score. 
Zag Owefa Asafiati het niet zitten op 
de balk tijdens de eerste voorwed-
strijd, nu ging het veel beter op balk, 
een brugoefening met kip, een voer-
oefening met mooie hoge salto’s en 

het hoogste cijfer op sprong leverde 
Owefa een gouden medaille op! 

Extreem hoog
In de categorie jeugd NTS 10 was 
het aantal turnsters extreem hoog, 
hier deden maar liefst 40 turn-
sters mee! Een van de 40 was Ma-
noek Ottevanger van G.V.M. Met 
een dwaling in haar vloeroefening, 
een mooie balk en een nog mooie-
re brugoefening en een uitstekende 
sprong wist Manoek beslag te leg-
gen op de 1ste plaats met 32.350.
Negenendertig turnsters achter je 
laten, dat is geen kleinigheid!
Justine Oudshoorn deed mee in de 
categorie junior NTS 10. Werd zij in 
de eerste voorronde glansrijk eer-
ste, nu zag Justine het even niet zit-
ten op de sprong, met een 0.001 op 
sprong is het dan gedaan, zo’n ach-
terstand is niet meer goed te maken, 
ook al is je brug-, balk- en vloeroe-
fening nog zo goed uitgevoerd. Met 
22.951 was er voor Justine de 16de 
plaats, maar ze geeft de moed niet 
op, in de finale staat zij weer haar 
“mannetje”.

Safa Asafiati deed mee bij de jeugd 
NTS 9. Zij behaalde net als haar zus 
het hoogste cijfer op sprong, ook de 
brug ging goed, op vloer was Safa de 
weg kwijt en op balk ging het bij het 
in turnen fantastisch maar toen Safa 
voor de jury moest turnen, ging het 
mis, jammer, want het is zo’n mooie 
balkoefening! Met 31.350 werd Safa 
12de van de 28 turnsters.
Hebben de recreatieturnsters hun 
finale al geturnd, de selectiefinales 
moeten nog komen.

We houden u op de hoogte want 
zoals het er nu naar uitziet hebben 
heel veel G.V.M turnsters een plaats 
in de finale verdiend!  

Tweede plaatsingswedstrijd 
voor GVM’79 
Acrogym
Mijdrecht – Afgelopen weekend 
was het alweer tijd voor de tweede 
landelijke plaatsingswedstrijd voor 
de acrogymnasten van GVM’79. In 
alle vroegte vertrokken de gymnas-
ten naar Heerenveen om daar hun 
oefeningen op muziek te laten zien. 
Op de zaterdag was het de beurt 
aan Frederike, Mare en Melanie. Zij 
komen uit in het B-niveau. Vorige 
wedstrijd hadden zij de kwalificatie-
limiet net niet gehaald en de dames 
waren dan ook vastbesloten om dat 
nu wel te doen. Met een stabiele 
balansoefening en een goede tem-
po oefening, waarbij het moeilijkste 
element (basket-salto-tot basket) 
het beste ging, behaalden zij 50,733 
pnt. Dit was genoeg voor de limiet 
en tevens goed voor een 8e plaats. 
Het is nog even afwachten of zij zich 
hiermee ook daadwerkelijk voor het 
NK hebben geplaatst.
Op zondag kwamen de teams op 
A-niveau uit. ’s Morgens waren het 
de jeugd damesgroepen van Swet-
ta, Sabine, Lorena en Tessa, Flori-
ne en Demy. De dames waren on-
danks het vroege uur toch goed uit-
geslapen, want de cijfers die de ju-
ry naar boven toverden, logen er 
niet om. Op de tempo oefening had-
den de teams gelijkwaardige cijfers, 
maar op balans deden Swetta, Sa-
bine en Lorena het net even beter. 
Met scores ruim boven de 50 pun-
ten belandden de twee teams van 
GVM net na elkaar buiten het podi-
um. Tessa, Florine en Demy werden 
met 52,100 pnt 5e en Swetta, Sa-
bine en Lorena werden met 53,200 
pnt vierde. De middagwedstrijd was 
gereserveerd voor Claudia en Kel-
ly. Zij hadden deze keer weinig te-
genstand van de andere verenigin-
gen. Toch weerhield het de dames 
er niet van om een goede presta-
tie neer te zetten. De Balans en de 
Combinatieoefening werden pri-
ma uitgevoerd en werden beloond 
met 23,500 pnt en 23,850 pnt. Bij de 
Tempo-oefening waren de dames 
even de weg kwijt, toch mochten ze 

een score boven de 21pnt noteren. 
Met een totaalscore van 68,900 pnt 
werden de dames eerste. 
Op dit moment hebben alle teams 
van GVM de limietscores behaald, 
een mooie beloning na een jaar 
hard trainen. Afhankelijk van de be-
haalde plaatsen is het nog even af-
wachten of ze ook daadwerkelijk 
mogen meedoen aan de Nederland-
se Kampioenschappen.  Zonder (ex-
tra) geld is het niet mogelijk om zul-
ke prestaties te blijven voortzetten, 
daarom komen de Acrogymnasten 
van GVM’79 de komende week nog 
langs de deuren met (s)teuntjes. 
GVM’79 zou het fijn vinden als u 
massaal met hun deze varkentjes 
zou willen wassen en de gymnasten 
op die manier zou sponsoren.

Zij kunnen dan weer nieuwe mate-
rialen aanschaffen en extra trainin-
gen bekostigen.

Lotje Schoots geeft 
clinic(s) bij LR&PC Willis
Wilnis - Het outdoorseizoen voor de 
paardensport is weer van start ge-
gaan. Afgelopen vrijdag werd af-
getrapt met een dressuurclinic van 
de bekende amazone Lotje Schoots. 
Een twaalftal leergierige Willis leden 
werd door Lotje onder handen ge-
nomen. Het publiek, dat mede door 
het lekkere voorjaarsweer in groten 
getale was gekomen, was er getui-
ge van hoe elke combinatie na een 
uurtje lessen ineens veel beter ging 
presteren. Alle deelnemers hebben 
van Lotje huiswerk mee gekregen 
waarmee ze de komende weken 
aan de slag kunnen. Op vrijdag 17 
april komt ze namelijk nog een keer 
een clinic geven en kan gecontro-

leerd worden of de deelnemers een 
blijvende vooruitgang hebben ge-
boekt. Ook bij deze clinic is publiek 
weer van harte welkom. Zoals ge-
bruikelijk bij LR&PC Willis, is de toe-
gang gratis. Plaats van handeling is 
de Willis clubaccommodatie aan de 
Bovendijk 16 in Wilnis.

Op zaterdag 11 april organiseert 
LR&PC Willis weer een onderlinge 
dressuurwedstrijd. Deze wedstrijd 
zal eveneens plaatsvinden bij de 
clubaccommodatie aan de Boven-
dijk in Wilnis.  Meer informatie over 
deze en andere activiteiten kunt u 
vinden op de website van LR&PC 
Willis:  www.lrpcwillis.nl.

Hertha F4 heeft vaste mascotte
Vinkeveen – Zaterdag jl. was er 
weer een VSV veldvoetbaltoernooi 
en deze keer lekker buiten.

Vrijdag was het heerlijk weer. Za-
terdag heeft de zon hen helaas in 
de steek gelaten, maar daar had-
den de jongens van de VSV compe-
titie geen last van. Het was al vroeg 
gezellig druk in de kantine en langs 

de voetbalvelden. Er is gestreden als 
leeuwen op het veld.
Ja, de jongentjes van de F4 hebben 
een eigen mascotte. Hij mist bijna 
geen wedstrijd, de opa van Wesley 
Kamerman, en deze dag stelden de 
jongens hem niet teleur. De F4 wist 
in zijn poule alle wedstrijden te win-
nen. Gefeliciteerd met de 1e prijs, 
jongens.

Troje’s 11 Dorpentocht
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag organiseerde Paardensport-
vereniging Troje weer de jaarlijk-
se 11Dorpentocht. Dit jaar was de 
5e keer, en nog steeds wordt deze 
rit gesponsord door Klaas de Bruijn 
van Semper Equitare Manegebo-
dems. De rit werd gestart in Wilnis, 
en voerde de groepen ruiters, een rij 
koetsen, fietsers en skaters en be-
langstellenden via Spengen, Koc-
kengen, Teckop, Putkop, Haarzui-
lens naar een mooi plekje in Ock-
huizen. Hier werd, mede dankzij 
bakkerij Klopper & Stolk uit Amster-

dam, een heerlijke lunch verzorgd 
voor alle deelnemers en paarden. 
Na de lunch reden ze door Gieltjes-
dorp, Kortrijk, Oud Aa en Portengen. 
Een mooie rit langs 11 ‘dorpen’ dus. 

De zon kwam wat later dan gepland, 
maar was uiteindelijk toch goed 
aanwezig. Alles bij elkaar opgeteld 
zorgde het weer voor een gezellige 
Trojedag! Voor meer foto’s van deze 
5e editie van de 11 Dorpentocht, of 
voor informatie over Paardensport-
vereniging Troje, kijk op www.paar-
densportverenigingtroje.nl

Op koers voor NK turnen
De Ronde Venen - Kees van den 
Brand en Luc Verwijs eindigden af-
gelopen zaterdag als zesde en ze-
vende in de sterkbezette kwartfinale 
van het Nederlands Kampioenschap 
turnen. Ze lijken af te stevenen op 
een plaats in de finale begin juni. De 
wedstrijd werd georganiseerd door 
TOOS Waddinxveen, de vereniging 
waar Kees en Luc sinds het begin 
van dit seizoen trainen. In de plaat-
selijke sporthal was het de hele dag 
een komen en gaan van jongens uit 
noord-, oost- en midden-Nederland. 
Kees en Luc turnen in de categorie 
instap (9 en 10 jaar) eerste divisie. 
Dit is het op een na hoogste niveau 
in Nederland. 
Kees begon zijn wedstrijd flit-
send met de hoogste score van de 
dag (18.20) op vloer. Zijn overslag, 
handstand heffen en arabier flik-
flak gingen vlekkeloos. Luc kwam 
door een paar slordigheidjes iets la-
ger uit (17.20). Op voltige zette Kees 
de goede lijn voort (18.55) en Luc 
deed daar nog een schepje bovenop 
(18.65). Voor de tweede keer turn-
den de jongens een oefening met 
de hoogste moeilijkheidsgraad: in 
totaal twaalf flanken met een aan-
tal moeilijke draaien. Bij de vorige 
wedstrijd had de jury nog flink wat 
aan te merken op de uitvoering. De-
ze keer hadden de jongens zich dui-
delijk verbeterd en kregen ze een 
hoge waardering. Ook op ringen, 
het toestel dat daarna komt, wa-
ren Kees en Luc op dreef. Hun sco-
res (17.50 en 17.30) waren de der-
de en vierde van de dag. Het onder-
deel sprong - eerst een salto, daar-
na een handstand platval - deden 

ze ook prima. Kees kreeg een 18.25, 
Luc een 18.30. 

Slikken
Beide jongens waren hard op weg 
naar een hoge eindscore, maar he-
laas ging het mis op de brug met 
gelijke leggers. Dit is een lastig toe-
stel waar je flink op kunt scoren als 
het goed gaat, maar waarop je ook 
hopeloos de mist in kunt gaan. Het 
lukte Kees niet om tot handstand 
te zwaaien, waardoor ook zijn af-
sprong niet uit de verf kwam. Het 
was even slikken bij de score: 13.80. 
Luc perste er nog wel een redelij-
ke afsprong uit, maar kwam ook 
niet hoger dan 14.35. Ondanks de 
teleurstelling, lieten de jongens tot 
slot nog mooie dingen zien aan 
rek. Kees scoort hierop altijd hoog, 
dankzij een moeilijk element - de 
‘los-om’ - en een wegzetsalto. Zijn 
beloning deze keer: een 18.10. Luc 
had de weken ervoor keihard op de 
wegzetsalto getraind. Hij deed hem 
voor het eerst, en met succes. Zijn 
score: een 17.45.
Kees eindigde uiteindelijk met een 
puntentotaal van 104.400, Luc met 
103.250. 
Op zaterdag 9 mei turnen de jon-
gens hun halve finale in Sittard, 
waar de groep aangevuld zal wor-
den met turners uit zuid- en west-
Nederland. Lukt het ze om bij de 
eerste acht te eindigen, dan stro-
men ze direct door naar de fina-
le van het Nederlands Kampioen-
schap. De twaalf jongens die daar-
achter eindigen, strijden een week 
later om nog zes extra tickets voor 
het NK.



Nieuwe Meerbode  - 8 april 2009 pagina 35

Atalante heren nipt onder-
uit in laatste thuiswedstrijd
Vinkeveen - Vrijdag 3 april speelde 
het door A-side media gesponsorde 
eerste herenteam van Atalante zijn 
laatste thuiswedstrijd van dit sei-
zoen. De Atalante heren wilden het 
publiek een mooi afscheid geven. 
Het werd een ware thriller waar de 
gasten uit Amsterdam nipt wisten te 
winnen. De vijfsetter werd gewon-
nen door Amsterdam. Geblesseerde 
eerste spelverdeler Frans Roos werd 
al in de 2de set ingebracht. Echter 
kon hij de wedstrijd ook niet keren, 
maar hij liet weer ouderwets mooie 
staaltjes zien. Setstanden: 24-26, 
25-19, 18-25, 25-15 en 16-18.
Zoals vermeld begon Frans Roos op 
de bank en startte Rick de Groot in 
de basis. Rein Kroon en Ton Plomp 
waren opgetrommeld als extra spe-
lers. Rein begon in de basis. Amster-
dam had een lastige serve en de-
ze kon met moeite bij Rick gebracht 
worden. De serve pass moest beter 
volgens coach Martijn de Vries die 
de heren hier op wees in de time-
out. De Atalante heren kwamen be-
ter in hun spel en een spannende 
set was het gevolg. Tot 24-24 maak-
ten beide teams kans op setwinst 
maar Amsterdam wist de set nipt te 
pakken met 24-26.
De 2de set bracht Frans Roos bin-
nen de lijnen. Het verlies van de 1ste 
set was zeker niet te wijten aan Rick 
de Groot die een prima wedstrijd 
speelde. Het voordeel van Frans is 
dat hij meer lengte heeft waardoor 
eventuele te hoge passes alsnog bij 
de aanvallers kunnen worden ge-
bracht. Atalante liet zien waarom zij 
boven Amsterdam staan in de com-
petitie. Met mooi volleybal wisten de 
Vinkeveners overtuigend de 2de set 
te winnen met 25-19.

Op de bank
Hiermee werd de stand op 1-1 in 
sets gezet. Amsterdam dat met een 
selectie van maar liefst 13 spelers 
naar Vinkeveen was gekomen. Ech-
ter, er kunnen er maar 6 spelen ten-
slotte. Het merendeel bleef ook de 
gehele wedstrijd op de bank. Maar 

door de grote selectie hadden de 
Amsterdammers een hoop moge-
lijkheden. De 3de set was weer een 
prooi voor de Amsterdammers. Ata-
lante kon redelijk bijblijven maar de 
Amsterdammers wisten een gaatje 
te slaan. De Amsterdammers won-
nen de 3de set met 18-25.
In de 4de set kwam Ton Plomp bin-
nen de lijnen voor Duncan van Sen-
ten die net als Robert Hardeman 
zijn laatste thuiswedstrijd speelde. 
Duncan stopt met volleybal en Ro-
bert gaat het in het zand proberen 
(beachvolleybal), Ton Plomp dus in 
de baas in de 4de set. Dit deed hij 
prima. Atalante speelde met Am-
sterdam en liet wederom prachtig 
volleybal zien deze set. Met mooie 
aanvalcombinaties werden de Am-
sterdammers weggespeeld. Atalan-
te domineerde en de winst kon de 
Vinkeveners niet meer ontgaan. Met 
een 25-15 eindstand stond het 2-2 
in sets en moest een 5de set de be-
slissing brengen. De A-side media 
mannen startten voortvarend aan 
de 5de set. Via 4-0 werd het 6-2. Bij 
een 8-4 tussenstand werd er van 
velddeel gewisseld. Daarna was het 
Amsterdam dat zich van zijn betere 
kant liet zien. Zij pakten puntje voor 
puntje en kwamen terug tot 8-8. 
Amsterdam liep uit naar 10-11 maar 
Atalante vocht zich knap langszij. 
Het bleef over en weer gaan en de 
stand 14-14 kwam op het scorebord. 
Amsterdam dat zich goed in de 5de 
set manifesteerde wist de 5de set 
te winnen. Met een spannend slot 
wonnen zij met 16-18. 
Hiermee zit het thuisseizoen er op 
voor de A-side media mannen. Zij 
eindigen dit seizoen op een keuri-
ge 4de plaats. De Atalante heren 
spelen nog 1 wedstrijd dit seizoen 
en dat is uitwedstrijd tegen SVU. De 
Vinkeveners kunnen geen 3de meer 
worden en ook niet meer zakken op 
de ranglijst naar de 5de plaats. Kort-
om, een mooie prestatie van de he-
ren.
Voor meer info kijk je op 
www.vv-atalante.nl

Atalante JC2 volleyballers 
de nieuwe koploper!
Vinkeveen - Spannend en bloed-
stollend zijn de woorden voor de 
wedstrijd afgelopen zaterdag te-
gen Oradi/Omnia MC1 dat net als 
Atalante op de 2e plaats stond in 
de competitie. Beiden teams ston-
den op op 36 punten en dat waren 2 
punten achter op de koploper. Eer-
der afgelopen week had de koplo-
per SAS JC2 verloren en was er de 
mogelijkheid om 1e te gaan worden 
in de competitie.
Zeer vroeg ging Atalante op pad 
naar het mooie Kudelstaart om daar 
in de wat koude hal aan te gaan tre-
den voor de match van het jaar.
Na een lekkere warming up begon-
nen ze enigszins wat gespannen 
aan de wedstrijd met natuurlijk in 
het achterhoofd wat er op het spel 
stond. De eerste set ging dan ook 
gelijk op met mooie en spannen-
de really’s tot de 22 punten waarna 
Atalante iets koeler was dan Ora-
di/Omnia en zo de set naar zich toe 
trok met 22-25. En met dit lekke-

re gevoel begon Atalante dan ook 
met zelfvertrouwen aan de 2e set 
die met veel reddingen van Atalan-
te-zijde en de 200% inzet naar de 
24-24 ging en erg spannend werd 
ook, omdat Oradi/Omnia het belang 
van winnen had, maar toch door het 
koele spel en het hoge opzetten kon 
Atalante het afmaken tot 27-25.
Al juigend begonnen ze met zelf-
vertrouwen aan de 3e set waarin ze 
merkten dat ze het vertrouwen van 
Oradi/Omnia hadden gebroken en 
die lieten dan ook de hoofdjes zak-
ken waardoor de Vinkeveners vrij 
simpel deze set konden afmaken 
met 17-25. Dus feest alom en Ata-
lante is de nieuwe koploper in de 
competitie met 1 punt voor op SAS 
JC2 en met nog 1 wedstrijd te gaan 
op naar het kampioenschap.
De laatste wedstrijd is donderdag 
16 april tegen SAS JC1 in Uithoorn 
waar Atalante hopelijk met veel 
meereizende fans dit tot een goed 
einde gaat brengen.

Veldkorfbal
Een bijna onmogelijke klus 
voor vlaggenschip De Vinken
Vinkeveen - In de tweede helft van 
de veldkorfbalcompetitie wacht het 
vlaggenschip van korfbalvereniging 
De Vinken een bijna onmogelijke 
klus. Op dit moment staat de Vinke-
veense korfbalhoofdmacht puntloos 
onderaan in de eerste klasse D. Voor 
de zaalcompetitie wisten de volge-
lingen van trainer-coach Siemko 
Sok namelijk geen wedstrijdpunten 
te bemachtigen. Handhaving in de 
eerste klasse lijkt daarom een bijna 
onmogelijke opgave.

Blessures
Toch is er nog één lichtpuntje. De 
naaste concurrent SSS uit Wagenin-
gen heeft slechts vier punten voor-
sprong. Datzelfde SSS is in de eer-
ste competitiewedstrijd na de zaal 
op 11 april a.s. de tegenstander van 
De Vinken 1. Om 15.30 uur start de-
ze cruciale wedstrijd op het kunst-
gras van De Vinken op sportpark de 
Molmhoek. Winst in deze wedstrijd 
laat de deur van de eerste klasse 
nog op een kiertje staan. Bij ver-
lies is De Vinken reëel gezien uitge-
schakeld voor handhaving. 
Des te triester is het dat in de voor-
bereidende oefenwedstrijden niet 
met de basisacht is geoefend. In de 
slotfase van de zaalcompetitie zijn 
de zusjes Joyce en Melanie Kroon 
geblesseerd geraakt en ook aan-
voerster Charita Hazeleger is voor-
alsnog te geblesseerd om mee te 
kunnen spelen. Dat maakt het voor 
de Fortisformatie extra lastig om op-
timaal te presteren.
Wie er naast het herenviertal Peter 
Koeleman, Peter Kooijman, Pascal 
Kroon, Rudy Oussoren en topscoor-

ster Mariska Meulstee zullen spe-
len is op dit moment ook nog niet 
te voorzien.

Fusie
“We gokken eigenlijk op een fusie 
van twee andere clubs”, blikte Siem-
ko Sok gekscherend vooruit. Sok re-
fereerde hiermee aan de zaalcom-
petitie waar De Vinken behouden 
bleef voor de tweede klasse vanwe-
ge een fusie van twee verenigingen 
elders in het land. De extra vrijgeko-
men plek was voor de beste num-
mer 7 en dat bleek de ploeg uit Vin-
keveen te zijn. 
En dergelijke meevaller zal op het 
veld waarschijnlijk niet nog eens ge-
beuren. De Vinken moet het hebben 
van het bijeensprokkelen van pun-
ten in de wedstrijden tegen SSS en 
Telstar om alsnog te proberen aan 
te haken. 

Programma
11 april De Vinken 1 – SSS 1
Vinkeveen (Molmhoek)
25 april Sparta 1 – De Vinken 1
Zwolle (Stadshagen)
9 mei HKC 1 – De Vinken 1
Utrecht (Hoograven)
16 mei De Vinken 1 – Sparta-Nijkerk
Vinkeveen (Molmhoek)
23 mei Victum 1 – De Vinken 1
Wijk bij Duurstede (Weteringhoek)
6 juni De Vinken 1 – Telstar 1
Vinkeveen (Molmhoek)

Alle wedstrijden beginnen om 15.30 
uur. Trainer-coach van De Vinken is 
Siemko Sok. Verzorgster is Ria Kam-
minga. Hoofdsponsor is de Fortis-
bank.

CSW bijna uit de zorgen
Wilnis - Na een 4-1 overwinning te-
gen nummer 2 van de ranglijst Jo-
dan Boys is de vrouwenploeg van 
trainer Kors Pennin op 24 uit 18 ge-
komen. Theoretisch is het team nog 
niet veilig, maar als er zaterdag thuis 
tegen Smerdiek ook wordt gewon-
nen, zijn alle zorgen definitief voor-
bij. De 16-jarige Shanon Molleman 
had met 2 treffers een belangrijk 
aandeel in de overwinning. 

CSW begon voortvarend aan de 
wedstrijd; er werd kort op de vrouw 
gespeeld, CSW was meer aan de 
bal en de aanvallen volgden elkaar 
in snel tempo op. Alleen de doel-
punten ontbraken nog in die fa-
se. Linda van Beek scoorde al bij-
na in de eerste minuut, maar de lob 
miste het doel op een haar na. Sas-
kia Vis kreeg op aangeven van Sha-
non Molleman een aardige kans, 
maar de Goudse keepster hield haar 
doel vakkundig schoon. Een kwar-
tier lang wijzigde dit beeld niet, 
maar toen ging het mis. De scheids-
rechter negeerde het vlagsignaal 
van Martijn Germs; de spitsen van 
Jodan Boys reageerden iets alerter 
op de ontstane situatie en profiteer-
den zo simpel van dit onverwachte 
cadeautje. CSW was de draad even 
kwijt en nu kon Jodan Boys ten aan-
val. Gelukkig hield de achterhoe-
de van CSW stand. Verder dan één 
kans (lob over) kwamen de bezoe-
kers niet.

Gerechtigheid
Na een half uurtje kwam er gerech-
tigheid: Shanon kreeg in duidelij-

ke buitenspelpositie de bal aange-
speeld. Grensrechter noch scheids-
rechter reageerde en Shanon maak-
te het met een paar passeerbewegin-
gen grandioos af (1-1). De wedstrijd 
kon na deze valse start opnieuw be-
ginnen en beide ploegen hielden el-
kaar nu redelijk in evenwicht. Alleen 
Jodan Boys kreeg nog een kans-
je; na een snelle aanval over rechts 
ging de bal via de lat over. Na de 
rust met de wind tegen slaagt CSW 
erin aanvallend weer een stuk ge-
vaarlijker te worden.  In de 8ste mi-
nuut zet Shanon Molleman opnieuw 
de toon met een puntgave actie, die 
haar langs de laatste verdediger en 
de keepster van Jodan boys brengt, 
waarna de afronding een formaliteit 
is. CSW zet nu door en routinier Lin-
da van Beek prikt in de 16de minuut 
de bal keurig over de keepster in het 
doel (3-1).
Een minuut later komt de centrum-
spits van de bezoekers net iets te 
laat inglijden om te scoren en on-
middellijk daarna mist ook Shanon 
door een polletje een droomkans. 
Al in de aansluitende aanval maakt 
Natasja Cornelissen op aangeven 
van Linda met een keurige lob aan 
alle onzekerheid een einde (4-1).
In de laatste 20 minuten komen ook 
A junioren Laura Cornelissen, Tan-
zu Sevilmis en Manon Breewel nog 
in het veld en zij laten zien dat CSW 
voldoende talent voor de komen-
de jaren in huis heeft. Voor de uit-
slag doet het er allemaal niet meer 
toe. Jodan Boys valt zonder al te veel 
overtuiging aan en scoort dan ook 
niet meer.

Danielle Groenewegen 
naar halve finale NK turnen
Mijdrecht - De Mijdrechtse Daniel-
le Groenewegen heeft zich zondag 
29 maart jl. geplaatst voor de halve 
finale in de 2e divisie turnen. In deze 
ronde waren de meiden van Adven-
do ter Aar afgereisd naar Kampen 
om zich weer van hun beste kant te 
laten zien . Met een deelnemersveld 
van 32 meiden toch weer een hele 
uitdaging.
Danielle en Jamie-lee begonnen 
hun wedstrijd op de balk. Niet hun 
favoriete onderdeel. Bij het inturnen 
turnde Danielle vrij stabiel en liet ze 
zien dat ze over alle elementen be-
schikt. Helaas bleek tijdens de ge-
nerale dat ze toch eenmaal haar 
evenwicht verloor maar met een  
radslag salto af kon ze haar scha-
de beperken. Met een keurige 7,60 
begon ze haar wedstrijd goed. He-
laas was voor Jamie-lee de balk in 
deze wedstrijd niet weggelegd. Na 
twee keer er afgevallen te zijn sloot 
ze haar balkoefening toch gelukkig 
af met een radslagsalto. Het leverde 
haar een 6,050 op. Op vloer kwam 
Danielle er deze keer achter dat ze 
haar oefening wat rustiger moest 
turnen wat haar gelijk een 8,150 op-
leverde. Jamie-lee’s vloeroefening 
was netjes maar doordat ze niet he-
lemaal uitkwam met haar radslag-
salto kostte het haar toch weer be-
langrijke punten. Jamie-lee scoorde 

dan ook een 7,100. Op naar sprong...
Hierbij kun je weer een beetje je ze-
nuwen onder controle krijgen. Ja-
mie-lee sprong keurig over de pa-
gasus en scoorde zelfs bij de streks-
alto een 9,050. Danielle was vorige 
week gestruikeld en tegen de pe-
gasus aan gekomen wat toch weer 
wat spanning oplevert tijdens het 
springen. Gelukkig ging het sprin-
gen goed en scoorde ze gemiddeld 
een 8,750. Met de brug als laatste 
onderdeel zat het grootste deel van 
de wedstrijd er alweer op. Helaas 
bleek Danielle de zolendraai nog 
steeds niet helemaal onder contro-
le te hebben. Met een extra draai 
kwam ze toch op de bovenste leg-
ger te recht. Daar was ze even hele-
maal de kluts kwijt en wist even niet 
meer wat ze moest doen. Gelukkig 
riep haar trainster haar weer tot de 
orde, zodat ze het laatste onderdeel 
overnieuw ging turnen. Uiteindelijk 
scoorde ze nog een 7,5. Voor Jamie-
lee liep het laatste onderdeel beter 
af. Met een mooie oefening turnde 
ze een 8,450. Hierdoor wist ze haar 
schade op de balk weer wat te be-
perken. Na de prijsuitreiking bleek 
Danielle 12e geworden te zijn en Ja-
mie-lee 20e. Zowel Danielle als Ja-
mie-lee heeft zich hierbij geplaatst 
voor de halve finale op 18 april in 
Varseveld.

Jeugd Denk en Zet 
behaalde goede resultaten
Vinkeveen/Waverveen - Afge-
lopen maandag 23 maart was het 
weer zover, het jaarlijkse RABO-
jeugdtoernooi van V&O in Loenen 
aan de Vecht. De jeugd van Denk 
en Zet -Advisor was ook deze keer 
goed vertegenwoordigd. Aan dit 
toernooi deden maar liefst 34 jeugd-
spelers mee waarvan 14 spelers van 
Denk en Zet. Dit toernooi was ver-
deeld over acht groepen. Zes groe-
pen van vier spelers en twee groe-
pen van vijf spelers. In de eerste 
groep mochten Arno en Stefan het 
namens Denk en Zet opnemen te-
gen twee topspelers van V&O. Het 
werd een aantal spannende en zwa-
re partijen. Maar Arno mocht uitein-
delijk met de eerste prijs naar huis. 
Hij won alle drie zijn wedstrijden.

In groep twee speelden Peter en 
Thijmen namens Denk en Zet. Dat 
deden beide spelers niet zonder re-
sultaat. Na een paar boeiende par-
tijen behaalde Peter de eerste prijs. 
In de vierde groep mochten Youri en 
Brian Denk en Zet vertegenwoor-
digen. Nadat alle wedstrijden ge-

speeld waren stonden Youri en Bri-
an gedeeld eerste. Om een groeps-
winnaar te krijgen werd er een snel-
schaakpartij gespeeld van vijf minu-
ten. De spanning die beide spelers 
tijdens deze partij hadden, is niet op 
papier te beschrijven. Ondanks een 
geweldige wedstrijd van Brian was 
het uiteindelijk Youri die won.
Niet alleen in de vierde groep moest 
er een snelschaakwedstrijd worden 
gespeeld om tot een winnaar te ko-
men. Ook in de vijfde groep stonden 
na alle gespeelde wedstrijden twee 
spelers van Denk en Zet bovenaan. 
Het waren Marijne en Martin die 
in een onderling duel om de eer-
ste plaats streden. Ook hier was het 

heel spannend. Het was Marijne die 
er met de beker vandoor ging. He-
lemaal bijzonder is, dat Marijne het 
enige meisje was dat meedeed aan 
dit toernooi en dan ook nog eerste 
worden. 

In groep zes mocht Bodhi namens 
Denk en Zet deelnemen. Hij deed 
dat niet onverdienstelijk. Bodhi ver-
keerde in uitstekende vorm. Na drie 
goede wedstrijden met winst, be-
haalde hij de eerste plaats.
Ook in de zevende groep werd er 
een speler van Denk en Zet eerste. 
In deze groep speelden Erik, Mike 
en Edward namens de club. Een ge-
lukkige Erik eindigde voor Mike en 
Edward op de eerste plaats. 
In de achtste en laatste groep speel-
den Tyree en Jeroen namens Denk 
en Zet. Tyree bereikte een keurige 
tweede plaats en Jeroen een mooie 
derde plaats. Volgend jaar gaan de-
ze jonge spelers proberen om de 
eerste prijs te bemachtigen. Dat 
was dit jaar nog net even te hoog 
gegrepen. Maar desondanks toch 
een zeer goede prestatie van de-

ze beide jongens. Het was voor de 
Denk en Zet-jeugd een zeer ge-
slaagd en leuk toernooi. Om met 6 
van de 8 bekers naar huis te gaan 
is een goede prestatie. Alle deel-
nemers mochten een presentje uit-
zoeken beschikbaar gesteld door de 
Rabobank. Iedereen was zo blij  met 
zijn prijzen, dat ze volgend jaar ze-
ker weer mee zullen doen. 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Legmeervogels F8 neemt 
drie punten mee
Uithoorn - De Legmeervogels F8 
moest afgelopen zaterdag een be-
langrijke wedstrijd spelen tegen 
Amstelveen/Heemraad F2.

Belangrijk omdat bij een overwin-
ning de tweede plaats in de com-
petitie wordt vastgehouden. Na het 
begin signaal werd gelijk door de 
Vogels de aanval gezocht.
Het resulteerde echter niet in een 
vroege voorsprong. Een paar mi-
nuten voor rust wisten zij dan toch 
de score te openen. Een prachtige 
voorzet vanaf het middenveld werd 
keurig afgerond. In de laatste mi-
nuut van de eerste helft werd de 
voorsprong zelfs nog vergroot. Van-
uit een hoekschop werd de bal hard 

en laag voorgegeven waarna deze 
eenvoudig bij de tweede paal kon 
worden binnengetikt. Met een 2-0 
voorspong werd de rust bereikt. De 
tweede helft ging gelijk op. Amstel-
veen kreeg ook nog een paar goe-
de kansen.

De Uithoornse keeper liet zich geluk-
kig niet verrassen en hield zijn doel 
schoon. Toch werd er in de tweede 
helft nog één keer gescoord. Een 
prima opgezette aanval werd uit-
eindelijk, onhoudbaar voor de Am-
stelveen keeper, binnengeschoten. 
De overwinning werd hiermee veilig 
gesteld. De 3-0 zege voor de Leg-
meervogels werd met hard werken 
en goed samenspel bereikt.

Legmeervogels 2 (6e klasse)
Uithoorn - Nu Legmeervogels 2 
toch al in de 3e ronde van de beker 
zit en tegen een team had geloot dat 
3e klasse speelt, begon het beker-
avontuur toch wel aardig te leven. 
Het gebeurt niet vaak dat dit team 
twee keer in de week mag aantre-
den. Eenmaal op vrijdag voor de 
competitie om 22.00 uur uit tegen 
DCG en woensdag voor de beker 
tegen de mannen van het plein. Ze 
hadden weer een mooie groep bij 
elkaar gesprokkeld en waren om 22 
uur klaar om van start te gaan. Na-
dat ze samen met de scheidsrech-
ter de hoofden van de Albert Heijn 
voetbalplaatjes van de spelerskaar-
ten hadden gehaald, konden ze be-
ginnen. 

Ondanks dat ze al snel tegen een 1-
0 achterstand aankeken, door een 
simpel 2e paal doelpuntje van de 
tegenstander, zagen ze al snel dat 
er tegen deze mannen wellicht wel 
meer te halen was. De scheidsrech-
ter was gewend om op een nog ho-

ger niveau te fluiten, dan op het ni-
veau waarop zij wekelijks hun tob-
bers spelen. Uiteraard kennen ze de 
regels wel, maar je daaraan houden 
is dan weer iets anders. Na een mi-
nuut of 5 waren ze wel gewend aan 
de fluit stijl van deze man, daarna 
hadden de meesten het fluiten van 
deze man toch als vrij prettig erva-
ren. Ze maakten al snel de aanslui-
tingstreffer door een intikker van 
totti. Vervolgens zetten ze even aan 
om deze wedstrijd naar hun hand te 
zetten, met mooi combinatievoetbal 
waarin weinig kansen werden weg-
gegeven liepen ze al snel naar een 
5-2 voorsprong. In het verdere ver-
loop van de wedstrijd namen zij iets 
gas terug en scoorden ze (Kevin) 
steeds op het moment dat zij dach-
ten de aansluitingstreffer te maken. 
Ze wonnen deze avond zeker niet 
onverdiend, maar wellicht wel licht 
geflatteerd met 10-6. Invallers be-
dankt! Op naar de volgende ronde, 
waar ze tegen de mannen van Rick 
Kruijt van KDO mogen aantreden. 

Lang-Ten Brink uiteindelijk 
de beste bij BVU
Uithoorn - Op de laatste viertallen-
avond van dit seizoen van Bridge 
Vereniging Uithoorn viel dan toch 
de beslissing.
Het viertal Marineke Lang & Mar-
tin Kok–Ben ten Brink & Gijs de Rui-
ter wist de opgebouwde minima-
le voorsprong op de nummers twee 
Limburg–Wagenvoort  knap vast te 
houden.
Dit resulteerde in een eindstand van 
185 tegen 180 imp, ergo slechts 5 
verschil, nog geen 3% over 9 zittin-
gen.
Debet aan de overwinning was on-
der andere de monsterscore van 25 
tegen 0 van een paar weken gele-
den tegen Verberkmoes–Van den 
Berg, zodat die eigenlijk wel een 
oorlam verdiend hebben!
Laatstgenoemden spelen, ondanks 
hun nog prille ervaring, niet altijd zo 
slecht getuige hun score in de zesde 
partij tegen de nummers twee van 
18-12 in hun voordeel!
Ze waren dus duidelijk van cruciaal 
belang, vandaar!
Des te meer “chapeau” voor een 
stralende Marineke en consorten.
Pronk-Stolwijk volgden op de der-
de plaats met 169 imp. en Spook-
Heimeriks delen met De Voijs-Lee-
nen de vierde positie met voor beide 
viertallen 161 imp. 

Onderaan kwamen Goedemoed-
Smit 20 imp. tekort om de laatste 
plaats te ontlopen, maar ook die 
ontberen nog enige ervaring in dit 
gezelschap van gerenommeerde A 
spelers.
Voor diegenen die de confrontatie 
met de viertallen niet aandurfden 
was er een alternatieve parencom-
petitie opgezet.
Winnaars werden Marijke & Ger van 
Praag met een gemiddelde score 
over 9 wedstrijden van 57,88%.
Greetje van den Bovenkamp & Ria 
Wezenberg werden tweede met 
53,94%, nipt 0,16% voor de 53,78% 
van Gerda & Joop van Duren.
Tini & Johan Lotgerink deden het 
een stuk beter dan in de regulie-
re parencompetitie en bereikten de 
vierde plaats met 53,48%.
Onderaan dienen de families Roe-
lofsma en Van Beek nog enig huis-
werk te verrichten. 
De dertiende en veertiende plaats 
van in totaal vijftien noopt wellicht 
tot bezinning op hun paren mix?
BVU begint na Pasen aan de laatste 
echte parencompetitie van dit sei-
zoen dat eind mei afloopt.
Wilt u op de valreep toch nog een 
graantje meepikken, neem dan con-
tact op met de secretaris Marineke 
Lang, tel. 0297 569432.

KDO in slotfase onderuit 
tegen ZSGO/WMS

De Kwakel - Voor KDO stond afge-
lopen zondag de thuiswedstrijd te-
gen ZSGO/WMS op het program-
ma. ZSGO/WMS strijdt nog volop 
mee om het kampioensschap en 
KDO kon zichzelf een enorme dienst 
bewijzen in de race voor de derde 
periode. Trainer Ron Langhout ken-
de in de aanloop na de wedstrijd 
geen personele problemen.

In de eerste helft was ZSGO/WMS 
de voetballend betere ploeg, maar 
de Kwakelse verdediging stond als 
een huis, zodat er geen kansen voor 
de gasten te noteren waren.
ZSGO/WMS is een technisch vaar-
dige ploeg met enkele sterke indivi-
duele spelers. KDO zette daar een 
dosis werklust tegenover en hoop-
te op een bevlieging van aanval-
lers Dennis Roolker en/of Rick Kruit. 
Roolker creëerde voor zichzelf in de 
30e minuut een mogelijkheid in het 
zestienmetergebied, maar de Am-
sterdamse doelman wist knap red-
ding te brengen.
Met een 0-0 stand zou er dan ook 
gerust gaan worden.
In de tweede helft was er hetzelf-
de spelbeeld te noteren, waarbij de 
kansen op één hand te tellen wa-
ren. De aanvallers van KDO werk-
ten hard, maar waren niet bij mach-
te om het gehoopte verschil te ma-
ken. ZSGO/WMS bleef met man en 
macht jagen op de openingstreffer 
en die zou uiteindelijk in de 85e mi-
nuut ook vallen. De nummer tien van 
ZSGO/WMS Lindenbergh (de broer 
van Olaf) wist in vrijstaande posi-
tie vanaf de rand van het zestien-

metergebied de bal in de linkerkrui-
sing te schieten, 0-1. Een echt zon-
dagsschot wat de pret van de Am-
sterdammers niet mocht drukken. 
Erg zonde voor KDO, want één punt 
was zo dichtbij deze middag. 
Door deze nederlaag blijft er span-
ning om het kampioensschap tus-
sen Geinburgia en ZSGO/WMS. 
Voor KDO volgen er dit seizoen nog 
twee competitiewedstrijden, 26 april 
thuis tegen RKAVIC en 3 mei uit te-
gen Geinburgia. Door de overwin-
ning van BSM tegen Ouderkerk 
zal KDO nog één wedstrijd moe-
ten winnen om volgend seizoen ook 
vierdeklasser te zijn. Daarnaast kan 
er met een schuin oog nog gekeken 
worden naar de derde periode, want 
ook daar is de strijd nog lang niet 
beslist.

KDO 2 
KDO 2 is erin geslaagd om in één 
week tijd negen punten te behalen. 
Dankzij prima overwinningen tegen 
respectievelijk RKAV (2-4), Sporting 
Martinus (1-3) en Muiderberg (5-0) 
hebben zij dit seizoen in totaal 38 
punten bemachtigd.
Het hoogste aantal punten dat KDO 
2 ooit heeft behaald is 41 punten. 
Onder leiding van ene René de Jong 
is het clubrecord gevestigd in het 
seizoen 1999-2000. Met nog drie 
wedstrijden te gaan, zou het fantas-
tisch zijn als het tweede geschiede-
nis gaat schrijven. Op tweede paas-
dag om 14.00 uur dient er dan de 
eerste stap gezet te worden in de 
streekderby in Kudelstaart tegen 
RKDES 3.

Twintigste W.A. Verlaantoernooi 
brengt duizend jeugdsporters 
naar KDO
De Kwakel - Met de paasdagen or-
ganiseert de s.v. KDO voor de 20e 
keer het W.A. Verlaantoernooi. Wil-
lem Verlaan is één van de grondleg-
gers van het KDO-model. Een omni-
sportvereniging, waarbij alle afdelin-
gen op het eigen sportcomplex kun-
nen sporten, dankzij de combinatie 
van buitenvelden en de eigen sport-
hal. Willem’s drijfveer hierbij was de 
wens dat zo veel mogelijk Kwakelse 
jeugd zou kunnen sporten. Dus was 
het ook logisch om bij zijn aftreden 
als voorzitter, nu 20 jaar terug, het 
grote Kwakelse jeugdtoernooi naar 
hem te vernoemen. Willem zou on-
getwijfeld vergenoegd kijken naar 
de nieuwbouw van dit jaar, waar-
in KDO weer voor jaren een goede 
grondslag legt om de sport voor de 
Kwakelse jeugd, en inmiddels ook 
voor velen uit Uithoorn, een goed 
onderkomen te bieden. Volgend jaar 
zal het 21e W.A. Verlaantoernooi 
op een geheel vernieuwd complex 
kunnen plaatsvinden. Maar voor 
de sloop van de bestaande accom-
modaties nog één keer op het ou-
de complex. Ook dit jaar wordt het 
W.A. Verlaantoernooi gesponsord 
door Reurings C1000 aan het Zij-
delwaardplein. C1000 spreekt hier-
mee al vele jaren haar waardering 
uit voor de inzet van de vele vrijwil-
ligers die het jeugdsporten mogelijk 
maken. 

Op paaszaterdag is het vooral de 
dag van de pupillen veldvoetbal en 
de jeugdhandballers. Maar liefst 16 
voetbalverenigingen komen in to-
taal met 52 jeugdteams in actie. Ui-
teraard is KDO met 13 jeugdteams 
de hofleverancier. Dit jaar doen voor 
het eerst ook meiden pupillenteams 
mee bij KDO. Meidenvoetbal groeit 
heel snel bij KDO, naar verwachting 
zullen er volgend jaar al drie mei-

denteams actief zijn. Veel voetbal-
verenigingen komen graag naar het 
W.A. Verlaantoernooi, omdat er in 
kleine poules gespeeld wordt en het 
toernooi voor een team in een paar 
uur afgewerkt wordt.
Aan het handbaltoernooi nemen 6 
verenigingen mee met in totaal 18 
teams. Ook hierbij is KDO de hofle-
verancier met 5 jeugdhandbalteams. 
Vooral op zaterdagmorgen is het 
traditiegetrouw erg druk met mee-
reizende ouders en grootouders. 
Bezoekers worden verzocht om niet 
op de vuurlijn te parkeren, maar ge-
bruik te maken van het extra par-
keerveld dat dankzij de welwillende 
medewerking van het Feestcomité 
op het feestterrein, achter de KDO-
tribune is ingericht. De route naar 
dit extra parkeerterrein is bewegwij-
zerd met  de borden KDO P2.

Op paasmaandag neemt de jong-
ste loot aan de KDO sportboom, de 
gymnastiekafdeling voorheen DWS, 
voor de tweede keer deel aan het 
W.A. Verlaantoernooi. Er wordt op 
maandagmorgen in een onderlin-
ge wedstrijd gegymt voor een gym-
nastiekdiploma. Op maandagmid-
dag wordt de sporthal overgeno-
men door de jeugdvolleyballers. 
De hele maandag spelen de junio-
ren van de afdeling veldvoetbal. Ne-
gen verenigingen komen met in to-
taal 25 teams naar het sportcomplex 
aan de Vuurlijn. 
Alle reden dus om de paasdagen 
even bij KDO langs te wippen om 
te genieten van het sporten van uw 
kinderen of kleinkinderen, neefjes 
of nichtjes, buurjongetjes of buurt-
meisjes. Tijdens de jeugdtoernooien 
wordt er geen alcohol geschonken 
op het KDO-sportcomplex en uiter-
aard wordt er in de kantine niet ge-
rookt.

Qui Vive Ma1 verslaat 
Ring Pass Ma1
De Kwakel - Vorige weken hebben 
de dames uit De Kwakel veel punten 
laten liggen. Deze week wilde Qui 
Vive Ma1 weer eens een winst mee 
naar huis nemen. De tegenstan-
der luidde dit keer Ring Pass Ma1. 
De heenwedstrijd werd overtuigend 
met 2-5 gewonnen en dit gaf ver-
trouwen voor deze wedstrijd. 
Qui Vive begon sterk aan de wed-
strijd. Ring Pass werd snel onder 
druk gezet, waardoor er een aantal 
kansrijke momenten ontstond voor 
Qui Vive. Echter, deze kansen wer-
den niet verzilverd. Ring Pass kon 
daarentegen beter in haar spel ko-
men en de meisjes kwamen af en toe 
redelijk gevaarlijk in de cirkel. Maar 
ook zij konden lange tijd de score 
niet openen. Vlak voor rust kregen 
de dames van Qui Vive een ople-
ving. In de 30e minuut kon invalster 
Lauren Veerhuis de openingstreffer 

maken. Op aangeven van Bibi van 
de Beek kon zij de bal prima bin-
nen tippen; 1-0. Vlak na deze treffer 
was het Nelleke Bakker die de sco-
re kon uitbreiden; na een actie van 
Morrin O’shea kon ze de bal achter 
de keepster flatsen. Een minuut la-
ter was het weer raak; wederom kon 
Nelleke Bakker de voorsprong ver-
groten door middel van een tip-in, 
3-0. Dit was ook de ruststand. 

In de tweede helft kreeg Qui Vi-
ve nog een heel aantal kansen. He-
laas werden deze niet benut. Wel 
kon Ring Pass een keer scoren. Een 
strafcorner werd achter keepster 
Kim van der Sloot geslagen. Dit le-
verde een eindstand op van 3-1 in 
het voordeel van Qui Vive. Na twee 
weken liepen de dames van Qui Vi-
ve dus weer eens met drie punten 
het veld af.  

Honkbal pupillen 4 start 
het seizoen
De Kwakel - Op zaterdag 4 april 
startte het honkbalseizoen 2009 
voor pupillen 4 van Thamen met een 
groot toernooi in Zoetermeer. Drie 
wedstrijden stonden er op het pro-

gramma. Na een wat onwennige 
start, speelden de kinderen al snel 
de sterren van de hemel.
De eerste wedstrijd was tegen The 
Hawks uit Dordrecht. Met Christi-

an als catcher en Lucas als bran-
der wist Thamen 3 punten te sco-
ren. Een mooie actie van Wesley op 
het eerste honk zorgde voor de eer-
ste nul in het veld dit seizoen.
De kinderen van The Hawks waren 
echter wat meer ervaren, waardoor 
zij de wedstrijd wonnen met 10 te-
gen 3. De 2e wedstrijd speelde Tha-
men tegen The Braves uit Gouda. 
In de eerste inning kwam iedereen 

met een honkslag op de honken. 
De tweede inning zorgde voor een 
spektakel. Maar liefst 3 homeruns 
werden er geslagen door Wouter, 
Levi en Roy! Frank en Sjoerd maak-
ten 2 spelers van de tegenpartij uit 
op het eerste honk. Het was een he-
le spannende wedstrijd die eindig-
de in een gelijke stand van 14 te-
gen 14. De laatste wedstrijd was te-
gen de Birds uit Zoetermeer. Jer-
mo, Christian, Sjoerd, Wouter en 
Roy scoorden een punt. Jaimy, die 
zijn allereerste wedstrijd ooit speel-
de, had een mooie honkslag, maar 
werd helaas uitgemaakt op het eer-
ste honk. Christian maakte een nul 
met een prachtige vangbal en er 
werden twee nullen gemaakt op de 
thuisplaat. De Birds scoorden ech-
ter meer punten, waardoor zij de 
wedstrijd uiteindelijk wonnen. 
Thamen eindigde dit toernooi op de 
3e plaats. Alle kinderen kregen een 
pakje honkbalkaartjes van de toer-
nooileiding en zo gingen ze moe 
maar voldaan naar huis. Al met al 
was het een geslaagde dag en zijn 
ze het nieuwe seizoen goed gestart.  
Honk- en Softbalvereniging Thamen 
is gevestigd aan de Vuurlijn in De 
Kwakel en kan altijd nieuwe leden 
gebruiken. Lijkt het jou ook leuk om 
te honkballen? Kom dan een keertje 
kijken bij een training of een wed-
strijd. Meer informatie vind je op de 
website www.thamen.info

Drie 4e plaatsen en een 3e  
plaats voor Michiel de Ruyter
Uithoorn - Nadat twee weken gele-
den de Head of the River werd geva-
ren, gingen afgelopen weekend de 
kleine nummers de strijd met elkaar 
aan op de Amstel tussen Ouderkerk 
aan de Amstel en Amsterdam. De te 
roeien afstand was 7,5 kilometer. Op 
zaterdag waren de tweepersoons-
roeiboten aan de beurt. Voor Mi-
chiel de Ruyter kwamen hierbij twee 
boten aan de start, beide in het he-
ren veteranenveld. De startvolgorde 
wordt bepaald aan de hand van het 
resultaat van het voorgaande jaar 
en daarom mochten Jan Röling en 
Marco van Zanten als 5e van start. 
Zij eindigden als 9e overall en als 
4e in hun leeftijdscategorie in een 
tijd van  29:44,05. Jorg Santen en 
Mark Verwijs, startend in een oude-
re leeftijdscategorie, mochten als 7e 
van start. Zij finishten in een tijd van 
30:17.72, ook als 4e in hun veld en 
als 13e overall. Beide ploegen waren 
tevreden over het resultaat. Jan Rö-
ling zei na afloop: ”We hebben ge-
daan wat er van ons verwacht werd. 
We hebben weer een plaats bij de 
eerste tien. Niemand haalde ons in. 
Je weet alleen niet wat de ploegen 
achterin het veld doen. Daar starten 
de ploegen die dit jaar voor het eerst 
meedoen en van die ploegen moet 
je maar afwachten hoe hard zij va-
ren.” Jorg Santen was vooral tevre-
den over de progressie die zij maak-
ten ten opzichte van Jan en Marko. 
“Wij gaan steeds iets harder. Jan en 
Marco zijn erg op elkaar ingespeeld, 
maar bij Mark en mij gaat het ook 
steeds beter.”
Op zondag gingen over dezelfde af-
stand zes skiffeurs namens Michiel 
de Ruyter over het parcours. In het 
veteranenveld deden 5 roeiers mee. 
Alleen Marcel Toebes, die nog een 
jaar te jong is, startte in het senio-
renveld bij de beginnelingen. Met 
een vlakke race wist hij een tijd neer 
te zetten van 32:27.04. Dit was uit-
eindelijk goed voor weer een 4e 

plaats voor Michiel de Ruyter. Mar-
cel werd 24e overall. De “oude man-
nen” hadden een een erg groot veld. 
Jorg Santen, als enige op beide da-
gen uitkomend was het snelst van 
de Michiel de Ruytermannen. Met 
32:25.12 liet hij zien dat hij snel her-
steld was van de dag ervoor. Hij 
werd met deze tijd 3e in zijn cate-
gorie en 61e overall. Met een 10e 
plaats (83e overall) en een tijd van 
33:05.93 was Jacco Tolenaars niet 
erg tevreden: ”Ik heb te weinig trai-
ningsuren in de Skiff gemaakt en 
dat breekt je op. Tot op de 5 km heb 
ik nog de roeier die achter me start-
te van me af kunnen houden, maar 
dit heeft me te veel kracht gekost. Ik 
heb hierna besloten om wat van het 
gas af te gaan.” Eric Onderdelinden 
werd met een tijd van 33:16.62 89e 
overall en 17e in zijn categorie: ”Ik 
heb lekker gevaren. Eigenlijk is dat 
niet goed. Wil het hard gaan, dan 
moet je net niet lekker varen. Maar 
ik ben niet ontevreden.” Ook niet on-
tevreden was Dick Rebel, de nestor 
van het gezelschap. Hij kwam over 
de finish in een tijd van 34:40.99 en 
werd daarmee 117e overall, 12e in 
zijn categorie. Dick: ”Ik wilde sneller 
zijn dan een paar oude bekenden en 
dat is me gelukt.” Alexander Brokx 
werd door pech achtervolgd. Bij het 
oproeien kwam hij er achter dat zijn 
materiaal niet in orde was. Hij heeft 
dit nog wel hersteld, maar om op tijd 
bij de start te komen moest hij ste-
vig doorroeien. Hierdoor verspeelde 
hij zo veel energie, dat bij hem na 
10 minuten wedstrijd het lampje uit-
ging. “Ik heb nog even overwogen 
om niet te finishen en meteen te-
rug te roeien naar waar onze boten-
wagen stond. Maar dan ben ik vol-
gend jaar mijn plaats kwijt, dus heb 
ik de race rustig uitgeroeid.” Alexan-
der werd 129e overall en 12e in zijn 
categorie,met een tijd van 35:36.53. 
Hij kreeg 15 seconden tijdstraf om-
dat hij te laat aan de start was.
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Groot KDO-feest een 
enorm succes
De Kwakel - Na maandenlan-
ge voorbereidingen was het afge-
lopen zaterdag dan eindelijk zover, 
het Groot KDO Feest. Dit feest werd 
als vanouds gehouden in de kleine 
sporthal en dankzij de veldvoetbal-
lers van KDO 4 mogelijk gemaakt.
De sporthal was omgetoverd tot een 
ware discotheek, met een licht- en 
geluidsinstallatie waar menig uit-
gaansgelegenheid jaloers op zou 
zijn geweest. Alle hardcore herin-
neringen konden deze avond weer 
naar boven komen, want er waren 

o.a. geluiden van Gabber Piet, Hak-
kuhbar en Ruffneck te horen. De 
reacties van de feestgangers wa-
ren zeer positief en op de juiste ma-
nier kon er afscheid worden geno-
men van de kleine sporthal. De op-
brengst van deze avond gaat volle-
dig naar de nieuwbouwplannen van 
KDO, waarvan de bouw volgende 
maand van start gaat. 

Via deze weg wil KDO het vierde 
elftal enorm bedanken voor zijn fan-
tastische organisatie.

Jeugd Qui Vive slaat eerste ballen
De Kwakel – Afgelopen woensdag-
middag 18 maart is op de banen van 
tennisclub Qui Vive een introductie-
middag georganiseerd. Jeugdleden 
namen een vriend of vriendin mee 
naar de tennisbaan. Op de zonover-
goten buitenbanen hebben onge-
veer 40 enthousiaste junioren het 
tennisracket ter hand genomen om 
de eerste ballen van het seizoen te 
slaan. Na een gezamenlijke war-
ming-up volgde een uur training. 
Hierin werden coördinatieve- en 
technische vaardigheden getest. Na 
de training kregen de kinderen een 
drankje. In de loop van de middag 

werd een toernooi gehouden. “De 
kinderen waren dolenthousiast en 
prettig fanatiek”; oordeelde de trai-
ners. 

Het zomerseizoen is begonnen! Al-
le trainingen zijn al ingedeeld. Ook 
dit jaar weer een groot aantal in-
schrijvingen. Mocht u nog interes-
se hebben voor trainingen en/of lid-
maatschap bij Tennisvereniging Qui 
Vive, dan kunt u contact opnemen 
met Peter van Bael, tel. 06-55704930 
of info@petervanbael.nl . Natuur-
lijk kunt ook de website bezoeken  
www.quivivetennis.nl 

TC Uithoorn organiseert 
de 3e Open Rabobank 
Jeugdkampioenschappen
Uithoorn - De Tennisclub Uithoorn 
(T.C.U.) organiseert dit jaar voor de 
derde keer haar jeugdtoernooi, de 
“Open Rabobank Jeugdkampioen-
schappen”. Vorig jaar, in de meiva-
kantie, werden er door jeugdspe-
lers uit de gehele omgeving prachti-
ge partijen gespeeld op het gezelli-
ge en mooi gelegen tennispark van 
T.C.U. in Uithoorn. Hun Open Toer-
nooi Commissie is ook dit jaar weer 
enthousiast bezig met de voorberei-
dingen voor het toernooi. Ze willen 
uiteraard alles weer net zo soepel 
en leuk laten verlopen als de voor-
gaande jaren. 
Door de geweldige hulp van de 
sponsoren is het weer mogelijk om 
er van alles aan te doen om het de 
jeugd deze week naar de zin te ma-
ken. Zo zijn er naast de vertrouw-
de bekers nu ook mooie prijzen voor 
de winnaars. Verder staan er diver-
se computerspellen, een airhockey-
tafel, een tafeltennistafel, een voet-
balspel en zullen er nog diverse an-

dere activiteiten worden georgani-
seerd. De jeugd hoeft zich dus voor, 
tussen en na de wedstrijden niet 
te vervelen. De jeugd die lid is van 
de KNLTB is van harte uitgenodigd 
om zich in te schrijven. Het toernooi 
wordt ook dit jaar weer gespeeld in 
de meivakantie en wel van 27 april 
t/m 2 mei. Op Koninginnedag wordt 
er niet gespeeld, dus kan iedereen 
gewoon gezellig feestvieren. 
Er kan ingeschreven worden in de 
categorieën t/m 10, t/m 12, t/m 14, 
t/m 16 en t/m 17 jaar in de enkel en 
de dubbel. Inschrijven kan via in-
ternet op de jeugdsite van de club  
www.tcuithoorn.nl of via www.toer-
nooiklapper.nl  Dit kan tot en met 15 
april a.s. Voor meer informatie kan 
er contact opgenomen worden met 
de wedstrijdleiding via het e-mail-
adres openjeugd@tcuithoorn.nl of 
rechtstreeks met Gerard Treur via 
06-24225629. Het tennispark is ge-
legen in het Libellebos aan de Hol-
landse Dijk 3. 

Legmeervogels E5 verliest 
onnodig en onterecht
Uithoorn - De E5 was zeker wak-
ker gezien de herrie in de auto. Jam-
mer genoeg bleek dit niet de eerste 
10 minuten van de 1e helft, al snel 
stond het 1-0 voor de Meer. Daarna 
kreeg de E5 wat meer grip, met wat 
kansen voor de voorhoede. Het werd 
1-1 door Lars Veenhof, na een snel-
le actie van Jimme Karsten. Er ont-
stond een gelijke wedstrijd waarbij 
een counter heel goed werd onder-
schept met een echte sliding door 
Remon van Schooten, die overge-
nomen werd door Ramon Koch die 
zeer goed naar de buitenkant uit-
verdedigde, waardoor het gevaar 
geweken was. De samenwerking 
tussen Jeffrey van Schaik en Deniz 
Gijssel was te zien, al lukte jammer 
genoeg lang niet elk passje. De ver-
dediging van de E5 spelers was niet 
bestand tegen de aanvallen van de 
Meer, het werd nog voor rust onno-
dig 2-1 en 3-1. De tweede helft zou 
meer brengen, het werd een echt 
spektakel met een speciale hoofd-
rolspeler. Het begon direct met een 
goede combinatie tussen Luuk En-
thoven-Lars Veenhof-Deniz Gijssel, 
waarbij de laatste bijna scoorde. De 
Meer counterde veel te simpel naar 
4-1. De E5 gaf niet op, een subtiel 
hakje van Deniz Gijssel leverde een 
kans op, helaas. Een lob van Lars 
Veenhof op de paal, het wilde maar 
niet lukken. 

Stofzuiger
De Meer maakte zelfs Lucky 5-1. 
Door hard aanmoedigende ouders 
kreeg de E5 het op zijn heupen en 

Deniz Gijssel knalde de 5-2 binnen. 
Zoals de E5 toen speelde, zouden ze 
eigenlijk altijd en de hele wedstrijd 
moeten doen, echt! Danny Spit, bij-
naam “stofzuiger”, voorkwam een 
mogelijke kans door goed koppend 
de voorzet te onderscheppen. Na 
een overtreding een vrije trap voor 
de E5, en Remon van Schooten ging 
er eens goed voor staan. Een hard 
schot en via via raakte nog iemand 
van de E5 de bal, 5-3.
De Meer bleef ook aanvallen maar 
de verdediging hield stand, Thom 
Luttenberg, moest weer menige 
redding maken, maar eentje was 
om in te lijsten, met een schitteren-
de zweefduik verwerkte hij de bal 
tot corner. Kort daarna werd het 5-
4. Met nog 5 minuten te gaan met 
een strakleidende scheidsrechter 
tijd om door te gaan met aanval-
len. Blijkbaar stond het horloge van 
de scheids op zomertijd, of had hij 
zijn lenzen niet in, want er was net 
afgetrapt of hij floot voor het einde 
en gaf daarmee genoeg gespreks-
stof voor de teleurgestelde en zelfs 
huilende spelers over zoveel oneer-
lijkheid. En eerlijk is eerlijk, er had 
nog bijna 5 minuten gespeeld moe-
ten worden. Een zeer slecht voor-
beeld van een volwassene voor de 
sportiviteit van nog altijd kinderen, 
de  jongens van de E5. Maar, de E5 
heeft het deels ook aan zichzelf te 
danken, want een groot deel van de 
1e helft waren zij te slap en te mak-
kelijk, waardoor ze onnodig een te 
grote achterstand opliepen! Volgen-
de keer beter mannen!

Michiel de Ruyter 
organiseert een 
basiscursus kanovaren
Uithoorn - Om mensen kennis te 
kunnen laten maken met de kano-
sport organiseert MdR een instap-
cursus voor beginnende kanoërs. 
De kanosport is een zeer veelzijdi-
ge watersport. De belangrijkste vor-
men die bij MdR actief worden be-
oefend zijn: Toer kanoën; Wildwater 
varen; Branding varen; Kanopolo en 
Freestyle. 
Tijdens de instapcursus leert de cur-
sist de basistechnieken van het ka-
noën. Ook zal in gegaan worden op 
veiligheid en de diverse mogelijk-
heden van het kanoën. De instap-
cursus telt vijf lessen die op zater-
dagochtend worden gegeven. Voor 
de jeugd (11 tot 15 jaar) is er ook 
een mogelijkheid om deze cursus 
op zondagochtend te volgen. Deze 
cursus is in grote lijnen gelijk, ech-
ter wordt er meer spelenderwijs ge-
leerd. Na voltooiing kan men kiezen 

wel of niet door te gaan met kano-
varen. 
De kosten voor de cursus zijn 33,- 
euro. Dit is gelijk aan het inschrijf-
geld dat bij een eventueel lidmaat-
schap van de vereniging niet meer 
voldaan hoeft te worden. 
Deelnemers kunnen zich opgeven 
bij Adri Tijdeman, tel. 0297-560156 
of e-mail:  fam.tijdeman@kabelfoon.
nl
Mocht u meer informatie willen, dan 
kunt u contact opnemen of kom 
langs op zaterdagochtend bij het 
verenigingsgebouw aan de Amstel-
dijk-Zuid 253 in Uithoorn. Om 9.00  
uur is de wekelijkse instructie. Ben 
je geïnteresseerd in de jeugdcursus 
kom dan op zondag om 13.00 uur. 
De cursus op zaterdag start op 18 
april. De cursus, alleen voor jeugd,  
start op zondag 24 mei. Het aantal 
deelnemers is beperkt.

De aanvalslinie van JB1 van Qui Vive, met uiterst rechts Tom Günther, concen-
treert zich op een strafcorner in de derby tegen Reigers  

Qui Vive jongens B1 wint 
overtuigend van Reigers

De Kwakel - Met een 4-2 overwin-
ning afgelopen zaterdag thuis te-
gen het altijd lastige Reigers, heeft 
Qui Vive Jongens B1 de sterke reeks 
in het tweede deel van de zwa-
re Interdistrictscompetitie doorge-
zet. Tom Günther verzilverde voor 
de thuisploeg 2 van de 7 strafcor-
ners en Casper Wilmink en Wup Ha-
remaker namen ieder een velddoel-
punt voor hun rekening. Door voor-
al slordig verdedigen van Qui Vive 
wist Reigers twee keer te scoren. In 
deze tweede competitieronde heeft 
Qui Vive uit 3 wedstrijden 7 punten 
behaald, terwijl de eerste helft van 
de competitie met 1 punt werd af-
gesloten. 

De uitwedstrijd tegen Reigers in 
Hoofddorp ging met 3-1 verloren, 
dus de Qui Vive-boys hadden voor 
het talrijk opgekomen publiek in 
Uithoorn/De Kwakel iets goed te 
maken. De derby in de een na hoog-
ste hockeyklasse van de Jongens B-
categorie staat al jaren garant voor 
spanning en sportieve strijd. 
Beide teams startten heel behou-
dend en toch was het in de derde 
minuut al Tom Günther, die uit de 
eerste strafcorner met een snoei-
harde sleeppush de bal op de plank 
van de tegenstander legde: 1-0. 
Door onzorgvuldigheid in de de-
fensie kwam Reigers na vijf minu-
ten op gelijke hoogte. Met goed en 
gedoseerd aanvallend spel, tempo-
wisselingen en slimme combinaties 
dwongen de Dutch Flower Group-
boys meer kansen af dan de Hoofd-
dorpers. Tegen de verhouding in 
kwamen zij echter tien minuten voor 
rust op een 1-2 voorsprong, weer na 
onnodig balverlies in de verdediging 
van Qui Vive. Vlak daarna bestrafte 

het gedegen fluitende arbitraire duo 
het fysieke spel van Reigers met een 
gele kaart. Met 11 tegen 10 kreeg 
Qui Vive wel een overwicht en kan-
sen, maar kon toen nog niet scoren. 
“In de eerste helft hebben we ons 
betere spel niet met doelpunten be-
loond’’, analyseerde Thomas Vader, 
met Eric Otto trainer/coach van Qui 
Vive, de eerste wedstrijdhelft.

Sterke hervatting
Al in de vierde minuut na de her-
vatting trok Qui Vive-spits Cas-
per Wilmink de stand recht na een 
weergaloze pass van Stijn Kluft en 
dat was de opmaat voor een sterke 
hervatting door Qui Vive.

Van Marc van Zijverden werd een 
doelpunt afgekeurd, Wouter Hare-
maker en Tom Günther zagen scho-
ten knap gekeerd door de kee-
per van Reigers. In de vijftigste mi-
nuut was de kanteling in het voor-
deel van Qui Vive definitief doordat 
Tom Günther de zevende strafcor-
ner loepzuiver en onhoudbaar in de 
hoek legde. Een schot van deze uit-
blinker in de voorste linie van de Uit-
hoornse ploeg werd door Wup Ha-
remaker getoucheerd en belandde 
tien minuten voor het eindsignaal in 
het net van Reigers: 4-2. De Hoofd-
dorpers dwongen in de laatste 6 mi-
nuten met enig geluk nog twee staf-
corners af, maar het waren de weer 
solide verdedigende Jasper van Hijf-
te en de ingetogen keepende Mats 
Kaas die tegendoelpunten konden 
voorkomen. ”Ons team is duidelijk 
groeiende en we werken er met z’n 
allen hard aan om de stijgende lijn 
vast te houden’’, aldus trainer/coach 
Otto na afloop van de terechte over-
winning.  

Openingstoernooi Qui 
Vive goed verlopen
De Kwakel - Op zondag 29 maart is 
voor Qui Vive Tennis het seizoen ge-
opend. Dit gebeurde door de traditi-
onele openingstoernooien te spelen. 
Voor de jeugd werd in de ochtend 
een toernooi georganiseerd, terwijl 
vanaf twaalf uur alle banen beschik-
baar waren voor de senioren. 
Het was goed te merken dat de win-
ter aan het afscheid nemen is, en de 
opkomst was dan ook heel goed.
Ook dit keer werden de toernooi-
en rond het nieuwe Chalet op het 
middenterras georganiseerd, wat 

de sfeer zeker ten goede kwam. Het 
liep dan ook tegen de avond toen 
de laatste partijen gespeeld wer-
den. Uiteraard hadden de paar re-
genbuitjes dankzij de kunstgrasba-
nen geen enkel effect op de wed-
strijden.
Voorlopig wordt het niet meer stil 
bij Qui Vive. Volgende week begin-
nen de externe competities en voor 
wie dat te serieus is, gaat ook gelijk 
de interne competitie van start. De 
voortgang is te volgen op 
www.quivivetennis.nl.

Legmeervogels D1 heeft 
succesvolle week
Uithoorn - De D1 van Legmeervo-
gels heeft de afgelopen week twee 
wedstrijden gespeeld. Beide werden 
gewonnen.
De eerste wedstrijd tegen Diemen 
D1 was een goede wedstrijd. Die-
men staat op de derde plaats en 
heeft een goed team. De Vogels be-
gonnen fel en gedreven aan de eer-
ste helft. Het spel ging gelijk op en 
er waren kansen over en weer. Leg-
meervogels kwam op voorsprong 
met een fenomenaal afstandsschot 
van Nick Wijnhout, 1-0.
Niet veel later maakte Diemen ge-
lijk, 1-1. Nog voor de rust echter 
kwam Legmeervogels opnieuw op 
voorsprong door een doelpunt van 
Tex Koster, 2-1. Na de rust was Leg-
meervogels heer en meester op het 

veld. De zo zwaar ingeschatte te-
genstander kwam niet verder dan 
een paar counters. Die waren dan 
ook wel weer erg gevaarlijk maar 
met onder meer twee uitsteken-
de reddingen hield Anko Smit Leg-
meervogels op voorsprong. Tot drie 
keer toe zette Yannick van der Veer 
Andy Burke alleen voor de keeper. 
Helaas zat de afronding de eerste 
twee keren niet mee en gingen ze 
er niet in.
De derde keer zag Andy Burke dat 
Tex Koster vrij stond, schoof de bal 
af en Tex Koster tikte de 3-1 binnen. 
Op dat moment was de tegenstan-
der gebroken en een paar minuten 
later haalde Andy Burke zijn gram 
en maakte de 4-1, de eindstand.

Tweede
De tweede wedstrijd was tegen 
Zandvoort D1 dat fysiek speelde, 
met veel duwen en trekken. Hier-
door kwamen de spelers van D1 
niet echt in hun spel. De D1 speel-

de onrustig en rommelig. Veel lan-
ge ballen naar voren. De buitenspe-
lers Tex Koster en Andy Burke wer-
den te weinig aangespeeld. Hier-
door creëerde D1 te weinig ruim-
te om te voetballen. Er was wel een 
aantal kansen. Zo schoot Martijn 
van Reenen van afstand net naast. 
En werd de indirecte vrije schop van 
Chelly Drost op aangeven van Yan-
nick van der Veer maar net door de 
keeper tegengehouden. De verdedi-
gers Bob Poortvliet, Bas Lefferts en 
Thijmen van Dijk hielden het achter-
in goed dicht door kort op de man te 
verdedigen, prima.
De tweede helft speelde de D1 be-
ter. Chelly Drost bracht de Vogels op 
voorsprong na een afstandschot dat 
via onderkant lat in het doel beland-

de. Na goed combinatiespel werd 
een intikkertje van Andy Burke, ten 
onrechte, afgekeurd wegens bui-
tenspel. Twee incidenten zorgden 
ervoor dat D1, onterecht, met ne-
gen spelers in het veld stond. Met 
negen man was Legmeervogels nog 
beter dan Zandvoort. Iedereen deed 
een stapje extra. Door een prima ac-
tie van Mounir Rejeb kreeg Chelly 
Drost nog een kans op de 0-2 maar 
ze schoot net naast. 

In april speelt de D1 zowel op zater-
dag als op woensdagavond compe-
titiewedstrijden. De D1 staat nu met 
19 wedstrijden gespeeld op de vijf-
de plaats met 36 punten.
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