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BIG L. MAAK JE KEUZE

KORTING OP DAMES- EN HERENJEANS

40%-50%

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR

EDC

PALL MALL

ONLY 

JACK & JONES

CARS

GARCIA

VERO MODA

VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 APRIL

JEANS ACTIE

G-STAR / GARCIA / CARS

PALL MALL / ONLY EN ANDERE 
MERKEN

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

tel: (0297) 561386www.debeij.nl

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

Maximale zekerheid en geen onverwachte kosten, dat zijn de unieke 
voordelen van de 4x3 deal van Opel. Klanten die nu kiezen voor een 
nieuwe Opel, profiteren van drie jaar garantie, drie jaar gratis onderhoud, 
drie jaar gratis pechhulp en de mogelijkheid om drie jaar te financieren 
tegen een vaste lage rente van slechts 3 procent.

Nog meer zekerheid met Opel!
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A
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Gratis onderhoud
Garantie
Gratis pechhulp
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tegen een vaste lage rente van slechts 3 procent.tegen een vaste lage rente van slechts 3 procent.

Amsterdam  •   Amstelveen  •   Aalsmeer  •   Mijdrecht

Uithoorn - Op de dijk langs de Vuur-
lijn, ter hoogte van het voormalige 
IBM-terrein waar nu woningen wor-
den gebouwd, koesteren schaapjes 
zich regelmatig in de zon en doen 
zich tegoed aan het malse gras. 

Zo ook twee wollige rammen ter 
hoogte van Vuurlijn nummer 5 die – 
zielig of niet – met een metertje ket-
ting aan elkaar zijn verbonden. Sa-
men kunnen ze wel vrij rond lopen. 
Afgelopen week werd de ketting 
door iemand doorgeknipt. Waar-
schijnlijk uit onvrede dat de die-
ren onvoldoende bewegingsvrijheid 
hadden. Niets is echter minder waar. 
De wolbeesten zijn niet voor niets op 
die manier ‘aangelijnd’. De eigenaar 
van de schapen, Herman ten Brink 
(68) uit Nieuwkoop die een stuk 
dijk en een hectare van het aan de 
overkant van de ringvaart aanwezi-
ge land pacht, was niet blij met deze 
‘diervriendelijke’ daad. “Degene die 
zoiets doet heeft geen kennis van 

zaken. Het is namelijk de bedoeling 
dat de beide rammen ‘aan de ket-
ting’ liggen. Niet om ze te plagen 
of omdat ik ze de vrijheid niet gun, 
maar louter om te voorkomen dat ze 
vanaf een afstand op elkaar instor-
men met de koppen tegen elkaar. 
Dat is een natuurlijk gebeuren en ze 
rammen elkaar letterlijk net zo lang 
voor de kop totdat er eentje dood 
blijft liggen”, legt Herman uit die als 
hobby het fokken van schapen heeft. 
“En dat is dan een flinke schadepost, 
want het zijn stamboekschapen. Je 
moet echt je beurs trekken wil je een 
dergelijk mooi exemplaar kopen. Ze 
zijn ruim een jaar oud en van het 
unieke Texelse ras. Met deze dieren 
fok ik. Samen in een weitje loslaten 
werkt niet, want dan vliegen ze el-
kaar aan. Het dijklichaam is aan de 
wegkant en op de einden voorzien 
van slechts één grote omheining, 
dus geen aparte stukjes waar ze 
separaat kunnen grazen. Want dan 
had ik het probleem niet. 

Dus geef je ze een meter ruimte door 
ze met een stuk ketting aan elkaar 
vast te maken. Dan kunnen ze geen 
aanloop nemen. Dat is geen zware 
ketting overigens. Ze hebben er geen 
last van. Touw werkt niet, want daar 
gaan ze aan knabbelen en dat knip 
of snij je natuurlijk nog veel makke-
lijker door. Het stuk dijk is overigens 
vrij toegankelijk voor iedereen, het is 
onderdeel van een wandelroute. Als 
ik overdag op het land aan de ande-
re kant ben, kan ik een en ander wel 
in de gaten houden, maar ’s avonds 
en ’s nachts natuurlijk niet.” Aldus 
Herman die, nadat hij op de dijk de 
dieren losgeknipt zag lopen, daarvan 
aangifte deed bij de politie.

Uitleg
Over de ringvaart in het land toont 
Herman goedverzorgde stallen voor 
de schapen die daar tijdens de win-
ter in overnachten en door hem ge-
voerd worden. Hij heeft 23 raszuivere 
Texelse schapen die dankzij de ram-

men 35 lammeren hebben gewor-
pen. De schapen zitten goed in hun 
wol. Beide rammen dragen als oor-
nummers 461 en 1582. Eind mei wor-
den de schapen geschoren en gaat 
de wol naar de fabriek om te wor-
den verwerkt. Herman: “Wie ze los-
geknipt heeft, weet ik niet, maar het 
zou prettig zijn als degene die dat 
heeft gedaan eens met mij contact 
zou willen opnemen. Niet om een 
schadevergoeding te vragen of een 
standje te geven, maar gewoon dat 
ik die persoon kan uitleggen waar-
om ze aan elkaar vastzitten. De ram-
men zijn bovendien erg lief en aan-
hankelijk. Kan de betrokkene met-
een met ze kennismaken. Mijn tele-
foonnummer is 06-15405253. 

Voor wie het nog niet begrepen 
heeft: laat de schapen samen aan 
de ketting vastzitten. Dat is niet voor 
niets zo. Het heeft niks met dieren-
mishandeling te maken maar het is 
voor hun eigen veiligheid!”

Schapen aan de ketting

Uithoorn - Sanne en Ilona, beiden 
leerling in klas 3Tb op RKSG Tha-
men, zagen de aankondiging voor 
de wedstrijd ‘Wie is de beste mentor 
van Nederland in 2010’. 
Zij besloten samen met hun klas 
deel te nemen aan de wedstrijd en 
hun mentor de heer Jamal voor te 
dragen. De heer Jamal is docent 
scheikunde en natuurkunde. Er 
moesten allerlei vragen via de com-
puter door alle leerlingen van klas 
3Tb over de kwaliteiten van de heer 
Jamal ten aanzien van het mentor-

schap ingevuld worden. Het bericht 
dat ‘hun mijnheer Jamal’ bij de laat-
ste 15 kandidaten geëindigd was, 
viel in goede aarde. 
Op uitnodiging van de jury vertrok-
ken de heer Jamal en klas 3Tb be-
wapend met spandoeken naar Al-
mere waar de prijsuitreiking gehou-
den werd. Paul de Leeuw opende 
het programma dat gepresenteerd 
werd door de bekende BNN pre-
sentator Filemon Wesselink. Van ie-
dere kandidaat werd het juryrapport 
besproken. 

De heer Jamal was trots op het feit 
dat zijn leerlingen hem als streng 
doch rechtvaardig omschreven had-
den en goed les vonden geven. 
Uiteindelijk bleek de heer Jamal als 
derde uit de strijd te voorschijn te 
zijn gekomen. Een uitslag waar zo-
wel de leerlingen als de school erg 
trots op zijn! De prijs bestond uit een 
diploma met daarin opgesomd de 
kwaliteiten van de heer Jamal, een 
cheque voor studie van 1500 euro 
en voor de leerlingen een workshop 
cartoontekenen van John Curve.

Docent Scholengemeenschap Thamen:

Jamal, derde bij mentor van 
het jaar verkiezing 2010

OOk Op zOek naar vakantiewerk?

kijk Op www.werkenbijlevarht.nl

Uithoorn – De brandweer had vori-
ge week donderdag even de handen 
vol met het uit het water halen van 
een te water geraakte paard en wa-
gen op de Middenweg tussen Uit-
hoorn en Amstelveen. De brandweer 
rukte uit met een duikteam om het 
paard uit het water te krijgen. Wel 
was er soms even gevaar, omdat het 
paard in het wild ging rondspringen.  
Het lukte de brandweermannen uit-
eindelijk om het paard en de wagen 
weer op het droge te krijgen. Het 
paard en de menner kwamen  met 
de schrik vrij.
Foto: Ronald van Doorn

Brandweer had handen vol met paard en wagen te water
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a l G e m e n e  i n F O r m a t i e
Gemeente uithoorn 
postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

loket wonen welzijn 
en Zorg (wwZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster werk en inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.

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

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

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

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

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

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

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

afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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De telefooncellen aan A. van Schen-
dellaan en Dorpsstraat zijn voorna-
melijk door het toegenomen gebruik 
van mobiele telefoons onrendabel 
geworden. Daarom stelt KPN voor 
om deze telefooncellen te verwijde-
ren. Voordat B&W hierover een be-
sluit nemen, willen zij eerst de me-
ning peilen onder de inwoners.
Wilt u dat bovengenoemde telefoon-

cellen niet verdwijnen? Dan kunt u 
tot en met 12 mei contact opnemen 
met het secretariaat van de afdeling 
Leefomgeving, tel. (0297) 51 32 11. 
U kunt ook een e-mail sturen naar 
Secretariaat_LO@uithoorn.nl on-
der vermelding van ‘telefooncellen  
A. van Schendellaan en Dorps-
straat’. Na deze raadpleging nemen 
B&W een definitief besluit.

Gemeentehuis en 
scheidingsdepot rond 
feestdagen gesloten 

Op de volgende dagen zijn het  gemeentehuis 
en het scheidingsdepot gesloten:
Vrijdag 30 april (Koninginnedag)

Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)

Vrijdag 14 mei (inklemdag)
Maandag 24 mei (2e Pinksterdag)

Tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 8 april 2010 heeft de ge-
meenteraad ingestemd met het ste-
denbouwkundig plan voor de invul-
ling van de schoollocatie aan de 
Hélène Swarthlaan. Hiermee is de 
weg vrij om de aanbestedingsproce-
dure in gang te zetten.

aanbesteding
Voor deze procedure wordt een aan-
tal ontwikkelaars gevraagd deel te 
nemen aan het aanbestedingstra-
ject. Samen met bureau DHV zijn 
de subgunningcriteria voor de aan-
besteding van het project opgesteld. 
Als belangrijkste criterium is hierin, 
naast de criteria energie en grond-
prijs, het onderwerp consument-
gericht bouwen opgenomen. Con-
sumentgericht bouwen staat voor 
een aanpak met ruime keuzevrij-
heid voor de consument bij bijvoor-

beeld indeling en afwerking van de 
woning. Hiermee geeft de gemeen-
te aan de nadruk te leggen op kwali-
teit en flexibiliteit voor de uiteindelij-
ke kopers. De aanbestedingsproce-
dure is in juni van dit jaar afgerond. 
De gemeente verwacht in het najaar 
de woningontwerpen aan de omwo-
nenden te kunnen presenteren. De 
bouw van de woningen begint naar 
verwachting in het 4e kwartaal van 
2011.

sloop
De sloop van het schoolgebouw van 
De Dolfijn aan de Hélène Swarthlaan 
vindt de komende twee maanden 
plaats.

Vragen kunt u voorleggen aan Frank 
Gerritsen (projectleider) of Andrea 
Jaarsma (assistent projectleider) via 
tel. 0297-513111.

Kpn wil telefooncellen a. van 
schendellaan en Dorpsstraat 
verwijderen

stedenbouwkundig 
plan Hélène swarthlaan 
akkoord

uw aanslag gemeentelijke 
belastingen 2010 al betaald?
Met dagtekening 28 februari 2010. zijn de aanslagbiljetten gemeente-

lijke belastingen 2010 verzonden. De eerste betaaltermijn is op 31 
maart 2010 vervallen. Vóór deze datum had de helft van de ver-

schuldigde belasting betaald moeten zijn. Op 30 april 2010 
vervalt de laatste termijn van deze aanslagen. Spoedig 

daarna worden aanmaningen verzonden, waarbij aan-
maningskosten in rekening gebracht worden. Wilt u 

geen risico lopen om een aanmaning te krijgen, 
maak dan gebruik van de mogelijkheid van 

automatische incasso. Een machtigings-
formulier is al bij uw aanslag toege-

zonden. Voor nadere inlichtin-
gen kunt u bellen met Can-

nock Chase, tel. 0487-
518517.

integrale beleidsnota handhaving 
2010-2014 vastgesteld
Toezicht op en handhaving van re-
gels zijn belangrijk. De gemeente 
Uithoorn past zijn beleid op dit punt 
regelmatig aan. Enerzijds omdat lan-
delijke ontwikkelingen dit vereisen 
en anderzijds om de lastendruk voor 
met name bedrijven te verminderen. 
Naar verwachting treedt op 1 ju-
li 2010 de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht (Wabo) in wer-
king. Hierdoor was het ook in deze 
gemeente noodzakelijk om het be-
staande en nog versnipperde be-
leid opnieuw te formuleren. Dat is 
gedaan in de onlangs vastgestelde 
integrale beleidsnota handhaving 
2010-2014. Door het handhavings-
beleid volgens een geplande aan-
pak uit te voeren, wordt de aanslui-
ting met de Wabo gewaarborgd.
Belangrijk onderdeel van de nota is 
dat toezicht en handhaving zoveel 
mogelijk integraal gebeuren: op één 
moment diverse deelcontroles ge-
lijktijdig uitvoeren. De dienstverle-

ning komt hierdoor op een hoger peil 
te liggen.
Op basis van ervaringen wil de ge-
meente tegen geconstateerde over-
tredingen effectief en efficiënt hand-
havend optreden; op basis van een 
objectieve risicoanalyse én rekening 
houdend met gemeentelijke priori-
teiten en risico-inschattingen van in-
woners. 
Door toezicht en handhaving inte-
graal én programmatisch aan te pak-
ken, is het mogelijk om effectiever en 
efficiënter om te gaan met beide ta-
ken. Een belangrijk uitgangspunt bij 
programmatisch handhaven is na-
melijk dat de uitvoering van toezicht 
en handhaving probleem-/ risico-
gestuurd is. Als de risico’s van ac-
tiviteiten binnen de gemeente dui-
delijk zijn, is logisch vast te stellen 
waar het meest intensief toezicht en 
handhaving moet plaatsvinden en 
ook waar het wat minder intensief en 
toch nog steeds adequaat kan.

Ondertekening contract INTOP

G2, het samenwerkingsverband van 
Aalsmeer en Uithoorn, heeft samen 
met de gemeenten Amstelveen, Die-
men en Ouder-Amstel in 2009 de uit-
voering van de Wet inburgering op-
nieuw (regionaal) aanbesteed. In-
middels is de aanbestedingsproce-
dure volledig doorlopen en is de op-
dracht gegund aan Stichting ROC 
van Amsterdam, VOF Bureau On-

derwijs Projecten, INTOP Scholing 
& Werk BV en Conrado. Zij zijn per 1 
maart 2010 van start gegaan. 

Heeft u vragen? Neemt u dan con-
tact op met het cluster Werk & Inko-
men van de G2 via telefoonnummer 
0297-513 133. Het cluster Werk & In-
komen is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 09.00-11.00 uur.

uitvoering inburgerings-
voorzieningen

G2, het samenwerkingsverband van 
Aalsmeer en Uithoorn, gaat in 2010 
samen met negen andere gemeen-
ten de Wmo-hulpmiddelen opnieuw 
aanbesteden.
De G2 besteedt samen met de ge-
meenten Abcoude, Breukelen, Loe-
nen, De Ronde Venen, Maarssen, 
Montfoort, Oudewater, Ouder-Am-
stel en Woerden de hulpmiddelen 
Wmo aan. Het huidige contract hulp-
middelen Wmo van Uithoorn is ook 
tot stand gekomen uit een aanbe-
steding met genoemde gemeenten. 
In de nu lopende aanbestedings-
procedure sluit ook de gemeen-
te Aalsmeer aan. Een gezamenlij-
ke aanbesteding heeft als voordeel 
dat gemeenten meer invloed kun-
nen uitoefenen op de naleving van 
het contract met de leveranciers van 
de Wmo-hulpmiddelen.

Momenteel hebben de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn ieder een an-
dere leverancier voor hulpmidde-
len Wmo. Met ingang van de nieu-
we contracten hebben beide ge-
meenten respectievelijk per 1 april 
of 1 januari 2011 dezelfde aanbie-
ders. Mocht de aanbesteding leiden 
tot veranderingen voor de gebrui-
kers van hulpmiddelen Wmo uit de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, 
dan worden zij tijdig persoonlijk ge-
informeerd.
Mocht u vragen hebben over de aan-
besteding? Neemt u dan contact op 
met Judith Ottenheym, beleidsme-
dewerker G2/cluster Wmo voor-
zieningen (tel 0297-513278) of Ria 
Visser, coördinator van het G2 Lo-
ket Wonen, Welzijn en Zorg/clus-
ter Wmo voorzieningen (tel 0297-
513937).

aanbesteding 
wmo-hulpmiddelen

4 meiherdenking in 
gemeente uithoorn
Ieder jaar wordt in onze gemeente een 4 meiherdenking gehouden. 
Daarbij staan we stil bij de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en 
bij alle slachtoffers van de oorlogen daarna. Maar ook staan we stil bij 
wat nu niet goed is, want het thema is “Vrijheid maak je met elkaar”. En 
dat is dus ook op school, bij huis, in de straat en noem maar op.

Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. We verzamelen om 19.30 
uur bij het Oranjepark, waarna de trommelaars van KNA voorop lopen 
in een Stille Tocht. Om 20.00 uur is er een kort programma met twee 
minuten stilte, het zingen van het Wilhelmus en luisteren naar teksten 
bij het Stilte Monument bij de Thamerkerk aan de Amstel.
Dit jaar schrijven leerlingen van basisschool De Springschans stuk-
jes die ze ook zelf voorlezen. Verder worden er nog andere fragmen-
ten voorgedragen. Nadat B&W een krans hebben gelegd is er voor 
iedereen gelegenheid om bloemen op het Monument neer 
te leggen. We hopen dat er veel ouders en kinderen 
aanwezig zullen zijn.
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

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

Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 22 april 2010 in het gemeentehuis. De bij-
eenkomst begint om 19.00 uur met het Informatief Beraad. Na een kor-
te schorsing volgt om 20.30 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, A.W.M. Spruit

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 22 APRIL 2010

Informatief Beraad
Voorzitter: J. Mollema

1 Opening - Agenda Informatief Beraad 19.00 uur
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.
1.3 Fietsbalans (presentatie) 19.15 uur
 Op verzoek van (voormalig) raadslid Zijlstra wordt de raad door 
 middel van een presentatie geïnformeerd over de fi etsbalans. 
 Doel: Informatie aan de raad.
1.4 Stadsregio (presentatie) 19.50 uur
 De stadsregio Amsterdam informeert de raad over zijn 
 aandachtsgebieden en werkzaamheden. 
 Doel: Informatie aan de raad.
 Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing 20.25 uur

Raadsvergadering
Voorzitter: A.W.M. Spruit

2 Opening - stilte - primus 20.30 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 22 april 2010
2.2 Mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 8 april 2010
2.4 Ingekomen stukken week 14
2.5 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
2.6 Benoeming wethouders
 • Voordracht wethouderskandidaten
 • Benoeming commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven
 • Onderzoek geloofsbrieven
 • Stemming over kandidaat-wethouders
 • Beëdiging wethouders 
2.7 Benoeming 2de plv.voorzitter en benoemingen in in- en 
 externe overleggremia
 De raad benoemt een tweede plv.voorzitter en 
 vertegenwoordigers in verschillende overleggremia.
2.8 Bespreking coalitieakkoord
 De fracties van de VVD, DUS! en de PvdA bieden 
 de raad het door hen gesloten coalitieakkoord aan.

Politiek debat
3 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. 21.15 uur
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 Rapport rekenkamer onderzoek communicatie. 21.35 uur
 De raad discussieert over het rapport van de rekenkamer 
 Uithoorn over het uitgevoerde onderzoek naar de 
 communicatie van de gemeente Uithoorn
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
3.2 Live uitzenden raadsvergaderingen (RI10.08) 21.55 uur
 Voorgesteld wordt een dienst aan te schaffen voor het, 
 via internet, live uitzenden van de raadsvergaderingen.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
3.3 Bijdrage UHC Qui Vive (RV10.14) 22.15 uur
 Het college van b&w stelt voor een aan de UHC Qui Vive 
 verstrekte lening om te zetten in een éénmalige bijdrage.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.4 Realisatie plan Vinckebuurt (RV10.20)
 Het college van b&w stelt voor een uitkeringskrediet  23.00 uur
 beschikbaar te stellen voor het project Vinckebuurt.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.5 Indeling programmabegroting (RI10.07) 23.20 uur
 Voorgesteld wordt de indeling van de programmabegroting 
 te wijzigen.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
 Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties 23.35 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat  23.40 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
 1. Bekrachtiging geheimhouding leerlingenvervoer (RV10.21)
 2. Bekrachtiging geheimhouding stukken GPA (RV10.22)
 3. Rechtmatigheid jaarrekening 2009 (RV10.18)
 Sluiting openbare vergadering 23.45 uur

Groengroep Uithoorn bestaat dit jaar 
40 jaar. De Groengroep is een ver-
eniging met ongeveer 200 leden die 
zich sinds 1970 inzet voor het be-
vorderen van een verantwoord mi-
lieu- en natuurbeheer in en om Uit-
hoorn en De Kwakel. De Groen-
groep houdt zich onder ander be-
zig met het signaleren van dreigen-
de aantasting van natuur en milieu, 
deelname aan inspraakprocedures 
van gemeente en andere overhe-
den en het zonodig indienen van be-
zwaarschriften. Ook onderhoudt de 
Groengroep contact met gelijkgezin-
de organisaties en brengt regelmatig 
verslag uit inventarisaties en onder-

zoek. Om het 40-jarig bestaan fees-
telijk te vieren biedt de Groengroep 
de gemeente 23 bomen aan. Deze 
worden op 24 april 2010 om 10.00 
uur geplant in het Egeltjesbos. De 
dan net geïnstalleerde wethouder 
Ria Zijlstra zal hierbij het startschot 
geven en de bomen vervolgens sa-
men met vertegenwoordigers van de 
Groengroep planten. Iedereen is na-
tuurlijk van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Het Egeltjesbos is 
gelegen aan de Rozenlaan in De 
Kwakel. 

Gemeente ontvangt 23 bomen 
van Groengroep Uithoorn

Als u niet of met moeite de gemeen-
telijke belastingen kunt betalen in 
verband met uw inkomen, kunt u 
voor de gemeentelijke belastingen 
2010 kwijtschelding aanvragen. Of 
u voor kwijtschelding in aanmer-
king komt, hangt af van uw finan-
ciële omstandigheden. Kwijtschel-
ding is alleen mogelijk voor de on-
roerende-zaakbelastingen, afval-
stoffenheffing en rioolrechten over 
2010. Voor de hondenbelasting krijgt 
u geen kwijtschelding. De Gemeen-
te toetst kwijtscheldingsverzoeken 

aan de normen van het Rijk. Indien u 
denkt in aanmerking te komen voor 
kwijtschelding kunt u contact opne-
men met Publiekszaken (tel. 0297-
513 111) of de afdeling Ondersteu-
ning/Financiën (tel. 0297-513 182 
of 513 954). Vragen over kwijtschel-
ding kunt u stellen aan de medewer-
kers van beide afdelingen. Zij staan 
u graag te woord. Op uw verzoek 
sturen wij u een aanvraagformulier 
voor kwijtschelding toe. 
U kunt uw aanvraag indienen vóór 
30 april 2010.

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen

Diverse sportverenigingen en sport-
aanbieders uit Uithoorn organiseren 
een breed scala aan activiteiten tij-
dens Nationale Sport Week 2010

Van 17 tot en met 24 april vindt de ze-
vende Nationale Sport Week plaats. 
Sportverenigingen, scholen, ge-
meenten en andere aanbieders van 
sport en bewegen organiseren in het 
hele land sportieve activiteiten. Zo 

kan iedereen ontdekken hoe leuk, 
gezond en vooral gezellig het is om 
te sporten. Ook de Uithoornse sport-
verenigingen organiseren van 17 t/m 
24 april diverse activiteiten voor jong 
en oud. Hierbij zijn vele verenigingen 
die ook JeugdActiviteitenPas activi-
teiten verzorgen. Naast de sport is 
er deze week ook aandacht voor cul-
tuur bij De Hint ( 24 april) en naast 
majoretteoptreden verzorgt KnA op 

21 april ook een open les trompet, 
blokfl uit en slagwerk.
Op 17 april was in Arnhem de lan-
delijke aftrap van de Nationale Sport 
Week 2010. Vorig jaar werden er tij-
dens de Nationale Sport Week lan-
delijk ruim 3.000 sportactivitei-
ten georganiseerd met maar liefst 
500.000 deelnemers. Dat de orga-
nisatie van sportactiviteiten ook dit 
jaar volop aan de gang is, bewijst 

de inmiddels lange lijst van aan-
gemelde sportieve activiteiten op 
www.nationalesportweek.nl 
Hier kunt u ook de meest actuele in-
formatie en contactgegevens vinden 
over alle activiteiten en de organise-
rende verenigingen in Uithoorn en 
De Kwakel. Ook hieronder staat een 
overzicht van de activiteiten in de-
ze gemeente tijdens de Nationale 
Sportweek. Doe ook mee! 

Nationale Sportweek in Uithoorn

naam vereniging sport soort activiteit doelgroep datum  tijd

KDO  handbal inlooptraining jeugd wo 21 april 17.00-18.00
  open les kijken A B jeugd za 24 april 13.30-15.00
   C D jeugd za 24 april 15.00-16.00

Legmeervogels handbal instuif kinderen 6-12 jaar wo 21 april 14.00-16.00 

Michiel de Ruyter kanovaren, roeien open dag   za 24 april 10.00-13.00

KnA majorette open les kijken  wo 21 april 16.00-17.00
 blokfl uit en slagwerk open les meedoen  wo 21 april 16.00-17.00

Uith Reddingsbrigade reddend zwemmen open les  do 22 april 18.30-19.30

KDO rugby clinics scholen basisonderwijs 17-24 april

KDO sportvereniging diverse sporten open dag  0-88 za 24 april 11.30-20.00 

Sportschool Neo Vita open dag  volwassenen ma 19 april  08.45-14.30

Yogapret yoga open les meedoen za 17 april  10.15-15.45
 lachmeditatie open les meedoen volwassenen wo 21 april 20.45-22.00

De gemeente Uithoorn 
gaat starters bij de aan-
koop van een huis helpen 
met een starterslening. 
Starters kunnen nu in 
aanmerking komen voor 
een lening van maximaal 
€ 35.000. Er zijn per jaar 
15 startersleningen be-
schikbaar. 

De starterslening is een 
van de maatregelen om 
koopwoningen voor star-
ters fi nancieel mogelijk te 
maken en de huizenmarkt 
weer op gang te brengen. 
Het gaat om een lening. 
Daarbij zal het bestaan-
de woonfonds van de ge-
meente Uithoorn als bron 
dienen voor het geduren-
de de eerste jaren bekos-
tigen van de leningen. 

Voor wie is de starterslening?
Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet een starter aan ver-
schillende voorwaarden voldoen:
• U woont minimaal 2 jaar in Uithoorn
• U bent tussen de 21 en 40 jaar oud 
• U bent niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning
• De totale verwervingskosten van de koopwoning in Uithoorn bedragen niet 

meer dan € 265.000
Meer informatie over de starterslening is beschikbar bij uw bank of hypo-
theekadviseur en ook op www.uithoorn.nl of www.svn.nl

Gemeente Uithoorn 
biedt starterslening aan
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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 ge-
meentepagina 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.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

23 apr. Rommelmarkt stichting Vita Welzijn en Advies 
in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang: 13.30 
uur 

24 apr. Recreatief volleybaltoernooi georganiseerd 
door Sas’70; sporthal De Scheg, 19-23 uur 

30 apr.  Koninginnedagfestiviteiten van 8.00-0.00 uur 
op evenemententerrein in Legmeer-West, kin-
dervrijmarkt, optreden KNA, Oudhollands spel-
lencircuit, kinderdisco, Hollandse avond met 
Dirk Jan Deelen

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

30 apr. Koninginnedagfestiviteiten in Oude Dorp
4 mei  19.30 uur verzamelen in Oranjepark voor stille 

tocht 
 20.00 uur programma bij Stilte Monument Tha-

merkerk
5 mei  Klaverjassen in Dorpshuis De Quakel inschrij-

ving vanaf 13.00 uur, € 2,50. Aanvang 13.30 
uur

11 mei Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 
uur

13 mei  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis 
De Quakel, inschrijving 10-12 uur.

26 mei Bingo van Vita Welzijn en Advies en Cardanus 
in wijksteunpunt ’t Buurtnest, A. van Schendel-
laan. Aanvang: 13.30 uur.

29 mei  Bedrijvensportdag van Lionsclub Uithoorn op 
terrein Poldersport, Boterdijk 91. 10-16 uur. 
€ 650 per team; maarten.mo@kpnplanet.nl

30 mei  Kwakels Loopje, puzzel-wandeltocht voor jong 
en oud, start tussen 11-12 uur bij Dorpshuis De 
Quakel. Deelname is gratis.

8 juni Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 
20.00 uur

13 juni Timeus toer- en tandemtocht, start tussen 9-12 
uur bij Plux, Joh. Enschedeweg 180

22 juni Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 
uur

25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

Kijk voor de wekelijkse activi-
teiten en activiteiten voor de 
rest van het jaar op onze web-
site www.uithoorn.nl/activitei-
ten. Meer informatie over de 
buurtbeheeracties: Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. 
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, 
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt 
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de 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 bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

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

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
Verkeersbesluit braderieën 2010 in het Dorpscentrum te Uithoorn, inzageperiode 
t/m 21 april 2010. Nadere inlichtingen: mevrouw M.A. Vermaas, 0297-513111
- Concept-Integratienota Uithoorn 2009-2012. Inzageperiode:t/m 29 april. Info: 

de heer W. Mol, tel.: 513111
- Voorontwerpbestemmingsplan Boterdijk, inzageperiode 23 april t/m 6 mei 

2010 ter inzage. Info: de heer R. Noorhoff, tel. 0297-513111.

 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
- Amsteldijk Zuid, Vrouwenakkerse brug, vergunning voor het plaatsen van een 

tijdelijke unit t.b.v. de brugbediening. Beroep: t/m 25 mei 2010.
- Drechtdijk 72, vergunning voor het vernieuwen en veranderen van de bestaan-

de berging/stalingsruimte. Bezwaar: t/m 26 mei 2010.

- Kerklaan, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer M.J.C. Pouw 
voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op Koninginnedag 30 
april 2010 en de braderie op 21 augustus 2010. Bezwaar t/m 28 mei 2010

Meerwijk-West
- Grote Lijster 38, vergunning voor het vergroten van een woning met een ser-

re. Bezwaar: t/m 25 mei 2010.
Meerwijk-Oost
- Amstelplein, vergunning aan Trefpunt Sport & Entertainment voor het organi-

seren van een straatvoetbal toernooi op zaterdag 15 mei 2010 van 12.00 tot 
18.00 uur. Bezwaar t/m 28 mei 2010

Dorpscentrum
- Amstelstraat 8, vergunning voor het ververanderen van de gevelbekleding en 

het aanpassen van de kozijnen en deuren. Bezwaar: t/m 27 mei 2010.
- Laan van Meerwijk 16 hoek Korte Boterdijk, vergunning voor het plaatsen van 

2 units (gestapeld) t.b.v. schaft- vergaderruimte. Beroep: t/m 25 mei 2010.
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 100 E, vergunning voor het plaatsen van een nood-

lokaal inclusief toiletten en een berging. Beroep: t/m 26 mei 2010
- Arthur van Schendellaan, vergunning aan buurtbeheer Europarei voor het or-

ganiseren van de Koninginnedagviering op 30 april 2010 van 08.00 tot 15.00 
uur. Bezwaar t/m 28 mei 2010

Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 6, gebruiksvergunning aan Stichting Ons Tweede 

Thuis voor het brandveilig gebruiken van het op dit adres gelegen bouwwerk. 
Bezwaar: t/m 27 mei 2010.

- Prinses Christinalaan 120, vergunning aan Kunstencentrum De Hint voor het 
organiseren van voorstellingen “Kom in de Tent” van 20 t/m 22 april 2010 van 
09.00 tot 15.00 uur en een informatiemarkt / Open dag op 24 april 2010 van 
13.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 28 mei 2010

Legmeer-West
- Randhoornweg, vergunning aan buurtbeheer Legmeer voor het organiseren 

van de Koninginnedagviering op 30 april 2010 van 08.00 tot 24.00 uur op het 
evenemententerrein Legmeer-West.

- Randhoornweg, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan buurtbeheer 
Legmeer voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 30 april 2010 
van 12.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 28 mei 2010

Uithoorn / De Kwakel
- Amstelplein, Potgieterplein en Kerklaan, vergunning aan KDO sportvereniging 

voor een incidentele standplaats op 17 april 2010 van 7.30 tot 17.00 uur voor 
de verkoop van tuin-, border- en kuipplanten. Bezwaar t/m 24 april 2010

 RECTIFICATIE
De Legmeer
- Wederik 28, vergunning voor het vergroten van een woning op de 3e verdie-

ping. Beroep: t/m 21 mei 2010

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 18, lid 1, onder e van de bestemmingsplan-
voorschriften ontheffi ng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daar-
na bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
Thamerdal
- Zijdelveld 66 C, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een veranda.
Genoemd bouwplan ligt van 23 april t/m 3 juni 2010 ter inzage bij de receptie in 
de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ie-
der tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswij-
zen kenbaar maken.

 BEKENDMAKING INTEGRALE BELEIDSNOTA HANDHAVING 
De gemeenteraad heeft op 8 april 2010 de “Integrale beleidsnota handhaving 
2010 - 2014” vastgesteld. 
In deze beleidsnota wordt een uitwerking gemaakt van het bepaalde in artikel 5.3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hierin staat dat het nodig is 
om in ieder geval regels te stellen met betrekking tot een strategische, program-
matische en onderling afgestemde uitoefening van de handhavingsbevoegdhe-
den. Het gaat om de handhaving door het bestuursorgaan dat belast is met de 
bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken 
wetten en van het toezicht op de naleving door de onder zijn gezag werkzame 
toezichthouders.
Onderdeel van de beleidsnota is het uitvoeringsprogramma 2010. 
Het handhavingsbeleid kunt u gedurende vier weken tijdens openingstijden kos-
teloos inzien bij de receptie van het gemeentehuis. 
Deze beleidsregels treden de dag na bekendmaking van dit besluit in werking, dus 
op donderdag 22 april 2010.

De Integrale beleidsnota handhaving ligt van 23 april t/m 3 juni 2010 ter inzage bij 
de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken 
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken.

 BEKENDMAKING PERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESCHIKKING 
 TIJDELIJKE BEWONING SCHUUR AAN DE VUURLIJN 30A TE 
 DE KWAKEL 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 april 2010 besloten om 
een persoonsgebonden gedoogbeschikking tijdelijke bewoning schuur aan de 
Vuurlijn 30 a te De Kwakel af te geven.
Aan deze persoonsgebonden gedoogbeschikking zijn uitdrukkelijke voorwaarden 
verbonden. De tijdelijke bewoning is uitsluitend toegestaan ter overbrugging van 
de periode december 2009 tot aan het moment één maand na oplevering van de 
in aanbouw zijnde woning op het zelfde adres. Na de oplevering van de woning 
worden alle extra voorzieningen, om de schuur geschikt te maken voor de tijdelij-
ke bewoning, blijvend verwijderd.

 VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING 
 VASTGESTELD 
De raad maakt bekend dat hij op 8 april 2010 heeft vastgesteld de verordening in-
richting antidiscriminatievoorziening gemeente Uithoorn. 
De Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening verplicht de gemeente om 
haar inwoners toegang te bieden tot een professionele en onafhankelijke instel-
ling waar klachten over discriminatie worden behandeld. De wet schrijft ook voor 
dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting en uit-
voering door de antidiscriminatievoorziening. Deze verordening treedt in werking 
1 dag na publicatie, dus op donderdag 22 april 2010.

 VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BOTERDIJK”
Woongroep Holland gaat 32 woningen aan de Boterdijk slopen en vervangen door 
35 woningen. Hiervoor is reeds een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze wonin-
gen worden opgericht op vier verschillende locaties die per twee locaties in een 
ander bestemmingsplan zijn gelegen. Dit betreft de bestemmingsplannen “De 
Kwakel 1987” en “Landelijk Gebied”. De huidige bestemmingsplannen staan de 
nieuwe woningen niet toe qua aantal en qua afmetingen. Niet alleen komen er 
twee nieuwe woningen bij, alle woningen worden aangepast aan de huidige wet-
geving en woonwensen waardoor ze groter worden dan de huidige woningen. Dit 
was ook een eis van de gemeente. Bovendien heeft de gemeente verzocht om ge-
differentieerde woningen terug te bouwen en deze differentiatie niet alleen te la-
ten gelden voor de woningtypes maar ook te zorgen voor appartementen voor jon-
geren en ouderen. Het voorliggende plan voldoet aan deze eisen. De nieuwbouw 
van de woningen wordt planologisch geregeld in een nieuw bestemmingsplan Bo-
terdijk. Hiervoor is inmiddels een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Het voorontwerpbestemmingsplan Boterdijk ligt in het kader van de inspraakpro-
cedure vanaf vrijdag 23 april 2010 t/m 6 mei 2010 ter inzage. Het bestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl/actueel/offi ciele/overige.  
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis tijdens de openingstijden van het gemeen-
tehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te 
Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Binnen deze termijn kan 
een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wet-
houders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure:
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 21 april 2010

 WET MILIEUBEHEER
Verandering inrichting Autospeed b.v.
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding 
hebben ontvangen, als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, van:
Autospeed b.v. Provincialeweg 54, De Kwakel (Het betreft een verandering van de 
inrichting. In deze inrichting worden herstel- en restauratiewerkzaamheden voor 
klassieke auto’s en motorfi etsen verricht. Daarnaast bestaan de werkzaamheden 
uit het stralen en poedercoaten van diverse objecten). 
Op deze inrichtingen zijn de voorschriften van het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing. Hierdoor vervalt de 
vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instel-
len van beroep.
Uithoorn, 21 april 2010

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

ACTIVITEITENKALENDER

LOPENDE PROJECTEN
• Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten      
•  Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
• Herinrichting Heijermanslaan (tot 

eind april 2010)
• Verleggen waterleiding  langs 

N201 bij Randweg; fietspad ge-
stremd tot begin mei 2010.

• Herinrichting Fregat tot medio juli 
2010

• Afsluiting kruispunt Potgieterlaan-
Bilderdijklaan-Nicolaas Beetslaan 
tot 24 april 2010

WERK IN 
UITVOERING



Is uw huisdier zoek?
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INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

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.

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!

CHAZZ 2010
De Young Pianist Foundation organiseert jaarlijks een Nationaal Piano-
concours voor jonge Nederlandse pianisten (12 tot 28 jaar) waarbij het in-
ternationale topniveau als standaard dient. 

Cesar Latorre Trabanco werd in 1979 in Gijon, Spanje, geboren. Op zijn 
vijfde jaar begon hij zijn studie Klassieke Piano. In 2001 studeerde hij af aan 
het conservatorium te Oviedo. In 2002 begon hij de opleiding jazzpiano aan 
het Amsterdams Conservatorium. In 2007 won hij de tweede prijs tijdens het 
YPF Jazz Pianoconcours.
Hij heeft met veel gezelschappen gespeeld, zowel klassiek, jazz als popmu-
ziek, in Spanje, Polen, Griekenland en Duitsland. In Nederland is hij drie jaar 
op toernee geweest met de Portugese groep Maria de Fatima. 

Ook Anne Guus Teerhuis (1981) begon op 5-jarige leeftijd met klassie-
ke piano. Vanaf zijn 13e jaar ook jazz. Hij studeerde tandheelkunde en pia-
no, studeerde in 2006 respectievelijk 2007 af. Op piano summa cum laude. 
Hierop volgde een mislukte emigratiepoging naar Madrid (el amor.....) waar-
na hij besloot zich in Amsterdam te vestigen. Vorig jaar won hij het YPF Jazz 
pianoconcours. Onlangs bracht het Anne Guus Teerhuis Trio haar eerste al-
bum uit: Tarhouse Sales. 
Deze toptalenten hebben veel gemeen. Ook enthousiasme. Onze uitnodi-
ging om samen een battle te spelen werd door beiden met een volmondig 
ja geaccepteerd. 

Dat komen ze doen in De Hoef, op zaterdag 12 juni. 
Wil je dit niet missen? Bestel dan alvast de kaarten in de voorverkoop: 
www.chazz.nl

Tot Chazz!
Madelon van der Stap

De voorrondes van het Nationaal Pianoconcours 2010 zijn onlangs van start 
gegaan in het Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Voor meer informatie: www.ypf.nl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling  op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

 

Wakker worden!

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

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

boxsprings

matrassen

slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken

dekbedden

kussensVoorjaars 

acties
met

heel veel 

voordeel!

Avondbezoek aan de 
Waverhoek met het IVN
Regio - Woensdag 28 april orga-
niseren gidsen van het IVN een 
avondbezoek aan de nieuwe na-
tuur in Waverhoek. Het natuurge-
bied Waverhoek is allang niet meer 
zo nieuw. Maar nog wel zo nieuw 
dat het niet op de kaart staat. Vogels 
en mensen weten het evenwel sinds 
een jaar of drie prima te vinden. 
Er is volop activiteit in het gebied. 
Veel waadvogels als lepelaars en 
plevieren, maar ook kieviten, grut-
to’s en zelfs een paar heilige ibissen. 
Dat leeft prachtig samen en broedt 
ook door elkaar heen. Het naastge-
legen Botshol biedt veel broedgele-
genheid. Dat is vanwege het broe-
den dan ook afgesloten tot 16 juni.

Het natuurgebied Waverhoek blijft 
wel toegankelijk. Maar de deelne-
mers zullen bij hun avondbezoek de 
vogels vooral met verrekijkers en te-
lescoop bekijken, niet het hele ge-
bied doorlopen, want ze willen de 
dieren niet al te veel verstoren in 
hun natuurlijke gedrag. 
Dus kijkers mee en laarzen of an-
der goed schoeisel aan. Het ge-
bied kan drassig zijn. Verzamelen op 
woensdag 28 april om 19.00 uur op 
het parkeerterreintje van de Waver-
hoek  aan de Botsholsedwarsweg, 
aan de kant waar je op de dijk lang 
de Botshol uitkijkt. Aanmelden kan 
bij Ria Waal, tel. 0297 256089 of Pa-
trick Heijne, tel. 0297 230890.

Vermist
- Thamerdal in Uithoorn, grijs/wit cyperse poes, 1 jaar oud.
 Haar naam is Tinkerbel. 
- Linie in De Kwakel, roodbeige poes. Haar naam is Delilah.
- Omgeving Padmosweg Wilnis, muisgrijze EKH poes. 
 Zij is schuw, haar naam is Boef.
- Oudhuizerweg in Wilnis, rood/oranje grote kater van bijna 4 jaar.  
 Zijn naam is Max. Hij heeft op zijn voorhoofd in de kleurtekening
 een ‘M’ en achter zijn linkeroor zit een bultje.  

Gevonden 
- Oostlanderweg in Mijdrecht, mager poesje, zwart met witte bef
 en vier witte teentjes, klein streepje tussen de ogen.
- Tienboerenwerg bij bord 60 in Uithoorn, jong grijs cypers poesje  
 vrij klein.

Goed tehuis gezocht voor
- Noesje, een Perzische schildpadpoes van 14 jaar. Kan niet bij
 andere katten maar wel bij een hond. Zij is gechipt.
 Bazin opgenomen in verpleeghuis.

Zaterdag met het IVN 
‘een blauwtje lopen’!
Regio - De Vereniging voor Natuur- 
en milieueducatie (IVN) organiseert 
aanstaande zaterdag 24 april een 
stiltenatuurwandeling.

De meesten van u wandelen wel 
eens door de natuur. Genieten van 
alles om je heen: vogels, bloemen, 
planten. Een goed moment om even 
tot rust te komen, even te onthaas-
ten of misschien wel even met je 
wandelgenoot de zaken des levens 
door te nemen.
Het IVN organiseert veel wandelin-
gen om u kennis te laten maken met 
alles wat er in de natuur te vinden 
is. Wat er te zien is en soms ook wat 
er te horen is, zoals bijvoorbeeld bij 
de Wandeling vogelgeluiden. De na-
druk ligt meestal op wat er te zien is. 
Op 24 april willen de gidsen iets an-
ders doen: een stiltewandeling, een 
lange wandeling waarvan sommi-
ge stukken in stilte gelopen worden. 
Daarmee wil het IVN een extra di-
mensie toevoegen aan het verblijf in 
de natuur. De wandeling start in het 
zogenaamde Blauwe Uur, het uur 
voor zonsopgang, wanneer de nacht 

overgaat in de dag, wanneer de 
nachtgeluiden versterven en de dag 
ontwaakt, wanneer het licht van mo-
ment tot moment verandert. Sommi-
ge geluiden maken deel uit van de 
stilte, andere niet. Voor ieder is dat 
anders en op sommige momenten 
willen we even stilstaan en die erva-
ringen uitwisselen. Verder willen de 
gidsen van het IVN er gewoon een 
mooie wandeling van maken door 
de fraaie plekken in onze omgeving. 
Omdat de nadruk op stilte ligt, wil 
het IVN zeker de eerste keer dat ze 
de wandeling organiseert de groep 
klein houden, op maximaal 10 deel-
nemers. Neem koffie en brood mee 
voor de inwendige mens.

Datum: 24 april. Start: 5.30 uur bij P. 
Begraafplaats. Wilnis. Lengte: onge-
veer 15 kilometer (4 uur). 1,50 euro 
voor niet-IVNers. IVN leden en-do-
nateurs gratis. 

Opgeven voor de wandeling is wel 
noodzakelijk en vol = vol. Aanmel-
den bij Sep Van de Voort: tel. 0297-
265313.

Shantykoor De Turfschippers
Vinkeveen - Op Koninginnedag zal 
het, inmiddels bekende, Vinkeveen-
se koor weer voor het publiek en de  
supporters een optreden verzorgen. 
Tijdens de braderie zal het koor een 
klein gedeelte van hun inmiddels 
tot vijftig nummers uitgegroeide re-
pertoire ten gehore brengen. Aan-
vang: 13.00 uur op het podium, tus-
sen Maria-Oord en Roekz. 

Het shantykoor dat nu anderhalf jaar 
bestaat is inmiddels gegroeid naar 

32 zangers inclusief de muzikanten. 
Er is nog plaats voor liefhebbers van 
zeemansliederen die een muziekin-
strument bespelen. Het koor oefent 
één keer in de veertien dagen en 
treedt gemiddeld één à twee keer 
per maand op voor bejaardenhui-
zen, particulieren, bedrijven en op 
evenementen. Binnenkort wordt de 
website van het koor geopend on-
der: www.deturfschippers.nl. Inl. en 
boekingen: 06-13493247 of e-mail:  
info@deturfschippers.nl.
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Uitgebreid fotoverslag op:
www.veenlandencollege.nl

De Ronde Venen - Bij het horen 
van de naam Shakespeare den-
ken de meeste mensen aan zwa-
re stukken met veel dramatiek. 
Bij “Much Ado about Nothing” is 
niets minder waar. Het betreft 
hier een luchtige en romanti-
sche komedie die zich afspeelt 
in het Siciliaanse Messina.

Donderdag– en vrijdagavond 
hebben de leerlingen van het 
VeenLanden College o.l.v. de do-
centen Paula Wilcox en Rob Vree-
ken een indrukwekkende uit-
voering van dit stuk, in het En-
gels, op de planken gezet, waar-
bij het enthousiasme en plezier 
er vanaf spatten!
De aula van de school was o.l.v. 
docente Marian van Klaveren 
(samen met Frans van Straaten, 
Adriaan van der Veer en Cor 
Veerhuis), omgebouwd tot  een 
sfeervol Shakespeare theater, 
waarin de verschillende scenes 
op verschillende plekken wer-
den gespeeld. Het verhaal  gaat 
over een verliefd paar Claudio en 
Hero. Claudio, prachtig gespeeld 
door Tim Vreeburg, is een jonge 
achterdochtige soldaat die on-
middellijk de geruchten over 
zijn geliefde gelooft en wanho-
pig op wraak uit is. Hero (He-
len van der Zwaard), is de mooie 
dochter van Leonato (Thom van 
Rijn). Hero lijdt vreselijk onder 
de geruchten, verspreid door 
de slechterik Don John. Samen 
met Don Pedro (Jordy Jurgens) 
zet het verliefde paar een val 
op voor Benedick (Wilco Ver-

sluys), een arrogante vrijgezel, 
en Beatrice (Sabine Radema-
ker), zijn favoriete sparringpart-
ner. Ondertussen probeert Don 
John (Timon de Graaff) samen 
met zijn twee samenzweerders 
Borachio (Sayf Jabbar) en Conra-
de (Quincy Deira) het huwelijk 
te dwarsbomen. Gelukkig wordt 
het valse spel ontdekt en wor-
den de samenzweerders opge-
pakt door hoofdagent Dogberry 
(Robert Gajentaan) en de twee 
wachters (Anouk Jansen en Ju-
liette Barre).
De overige rollen werden met 
overtuiging gespeeld door: Pe-
ter de Jonge (Antonio), Em 
Hoogland  en Michelle Vellen-
ga (bedienden van Hero), Pieter 
Hoogerwerf (muzikant), en Ya-
cha van Ginkel (geestelijke).
Licht en geluid waren weer in 
vertouwde handen van docent 
Remco Tieman, geassisteerd 
door Pepijn van den Berkhof, 
Matthijs Versteeg, Rick de Groot, 
Niels Kroon en Roan van Schep-
pingen. Grime werd verzorgd 
door Elseliek de Leeuw, Kathelij-
ne van de Woude, Nadine Werk-
hoven en Michelle Liesveld.

Alle medewerkers werden na af-
loop door Rector Karin van Oort 
(natuurlijk in het Engels) gepre-
zen om hun fantastische pres-
tatie en met een bloemenhul-
de verrast. Extra applaus was er 
voor Paula Wilcox die nu al ne-
gen keer het voortouw heeft ge-
nomen bij deze uitzonderlijke 
voorstellingen.

Voor de 9e keer Shakespeare op het VLC 

Much Ado about Nothing
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Knip de bon uit en krijg korting!

Circus Herman Renz donderdag 
t/m zondag in Uithoorn
Uithoorn - Circus Herman Renz 
presenteert ‘Jungle Fantasy’, een 
zinnenprikkelend avontuur! Jun-
gle Fantasy is de nieuwe produc-
tie van Circus Herman Renz. Een 
avontuurlijke circusshow waar-
in internationale topacts samen-
komen. Machtige leeuwen, impo-
nerende krachtacrobaten, Ghane-
se dansers, de bekende clowns Mil-
ko & Frenky, een groot tableau met 
zebra’s, kamelen, guanaco’s en run-
deren en een spetterende finale met 
maar liefst 15.000 liter water in de 
piste. De sprankelende circusshow 
is aangekleed met prachtige kos-
tuums, sfeervolle belichting en de-
cors en wordt omlijst door een groot 
live circusorkest. Deze week komen 
zij met hun circus naar Uithoorn.                                                                                  

Wanneer: Van 22 tot en met 25 april
Waar:  Randhoornweg, Legmeer
Speeltijden:
Donderdag 22 april   Premiere 
 20.00 uur
Vrijdag 23 april 16.30 uur  
&  20.00 uur
Zaterdag 24 april   15.00 uur** 
& 20.00 uur
Zondag 25 april 14.00 uur
**Uitverkocht
Prijzen: Volwassenen 17,-, 25,- 30,- 
35, euro-. Kinderen 12,- 20,- 25,- 
30,- euro. Reserveren: Kaarten zijn 
op 3 manieren te bestellen.
Online via:www.renz.nl
Telefonisch: Reserveerlijn 0909-
5030060 (0,45 ct p.m.) tijdens kan-
tooruren. Circuskassa: Op speelda-
gen van 11.00 – 17.00 uur en van 

19.00 – 20.15 uur.

Avontuur
Hooggeëerd publiek, het Neder-
lands Nationaal Circus Herman 
Renz presenteert in 2010 de avon-
tuurlijke circusshow Jungle Fantasy. 
De compleet nieuwe circusshow in 
de sfeer van de jungle is een aan-
eenschakeling van bijzondere cir-
cusacts in een betoverend spekta-
kel. Tom Dieck jr. -die met zijn vijf 
machtige leeuwen op het befaamde 
circusfestival van Monte Carlo de 
prestigieuze ‘Bronzen Clown’ won- 
is met recht de openingsact van de 
show. In een humane dressuur zijn 
de Koningen der dieren te bewon-
deren in een boeiend spel met de 
jonge dierenleraar. Daarnaast pre-

senteert Michel Jarz een groot exo-
tentableau met zebra’s, guanaco’s, 
kamelen en runderen en komt oer-
woudreus olifant Baby voorbij.

Sensatie kenmerkt Jungle Fantasy. 
Het duo Serjo is daarvan een prach-
tig voorbeeld. Deze krachtpatsers 
uit Rusland presenteren een even-
wichtig staaltje krachtacrobatiek en 
laten zien dat het menselijk lichaam 
tot meer in staat is dan u ooit had 
kunnen denken. Eén van de andere 
hoogtepunten -letterlijk en figuur-
lijk- is het optreden van de zeskop-
pige formatie van de Flying Neves 
uit Brazilië. Zij presenteren een waar 
spektakelstuk aan de vliegende tra-
peze met meervoudige salto’s en 
moeilijke passages. Ook Karah Ka-
vak zorgt voor sensatie. In de groot-
ste reptielenshow die Europa kent, 
schittert hij te midden van kroko-
dillen, slangen, spinnen en meer… 
Aston & Simona presenteren aan de 
strapaten een romantisch sprook-
je in de lucht en wanneer de Afri-
can Acrobats in de piste verschijnen 
is het feest. Ze  jongleren met gro-
te schalen, zijn goede limbodansers 
en in combinatie met acrobatiek 
verzorgen zij een afwisselend optre-
den. Tamara Khourchoudova is een 
ware spin in het web. Deze rasar-
tieste presenteert acrobatiek in een 
verticaal gespannen net. Daarnaast 
laat ze zien dat zij de allerbeste is in 
antipode. Jongleren met haar voeten 
gaat in een razendsnel tempo, zelfs 
op tien meter boven de piste! De 
welbekende clowns Milko&Frenky 
zorgen voor een gulle lach. Frenky 
is te zien met alpaca ‘Taco’ en Milko 
gaat de strijd aan met een haai. Het 
komische duo maakt dit jaar tevens 
hun entree tijdens een doldwaze 
safari-jacht. De spetterende finale 
waarbij maar liefst 15.000 liter water 
de piste binnenstroomt en uitmondt 
in één groot fontein is een gewel-
dige afsluiting van dé circusshow 
van 2010. Jungle Fantasy krijgt nóg 
meer kleur door het geweldige –
live- circusorkest, de spectaculaire 
belichting en prachtige kostuums. 
Het nieuwe circusavontuur biedt 
een zinnenprikkelende middag of 
avond uit! 

Beleef de magie van deze spranke-
lende circusproductie van Neder-
lands bekendste circus!  Knip bij-
gaande bon uit en ontvang een fik-
se korting op uw toegangsbewijs.

Extra dierenambulance 
voor dieren in nood
Regio - Het is toch een groot com-
pliment waard dat mensen uit onze 
samenleving zich als vrijwilliger wil-
len inzetten om dieren in nood te 
helpen. Iemand die sterk betrokken 
is bij het lief en leed van dieren is Mi-
riam Bosman uit Mijdrecht. Zij was 
ooit medewerkster/chauffeur bij de 
dierenambulance De Ronde Venen/
Uithoorn waarvan de kosten (gro-
tendeels) door de regionale Dieren-
bescherming werden vergoed. Vorig 
jaar besloot Miriam op onafhankelij-
ke wijze zelf invulling te gaan geven 
aan dieren in nood. Daarvoor had 
zij een (bestel)auto nodig die kon 
worden omgebouwd tot dierenam-
bulance. Zelf heeft zij een busje dat 
echter dient voor transport van hon-
den voor haar Hondenuitlaatservice 
bedrijf en dat daarom niet kan fun-
geren als ‘ambulance’. Zij ging bin-
nen haar relatiekring op zoek naar 
mogelijkheden haar wensen te rea-
liseren en vond die bij De Kruijf Hol-
ding in Uithoorn, een transportbe-
drijf in groenten en fruit, waartoe 
tevens behoort Euresco BV. Vlak 
voor kerst 2009 kreeg zij van direc-
teur Jan de Kruijf het bericht dat die 
een geschikte bestelbus voor haar 
had. Weliswaar met het stuur aan 
de rechterkant (Engelse uitvoering), 
maar toch zeer geschikt. Na een on-
derhoudsbeurt werd de wagen ge-

heel in eigen beheer bij De Kruijf 
door Arnold Simons gestickerd als 
een herkenbare dierenambulance. 
En passant werd daarbij ook ‘Ko-
nijnenopvang’ erop gezet omdat dit 
eveneens een activiteit is van Miri-
am. Achtergelaten en gevonden ko-
nijnen worden door haar in bewa-
ring genomen en verzorgd. Daar-
voor heeft zij een speciale ruimte.

Dierenliefhebbers
Afgelopen donderdagmorgen kreeg 
een dolblije, maar ook enigszins ge-
emotioneerde Miriam Bosman de 
sleutels van de auto overhandigd 
door Jan de Kruijf en Arnold Simons 
van De Kruijf Holding in Uithoorn. 
“Bij ons zijn het allemaal dierenlief-
hebbers en wij vinden het geweldig 
dat iemand als Miriam zich als vrij-
williger voor dieren in nood wil op-
offeren. Dat is ons wel wat waard”, 
zegt Jan de Kruijf. Arend Kroezen 
van het gelijknamige benzinesta-
tion en autowasstraat aan de An-
thony Fokkerweg, is bij dit initia-
tief aangehaakt en sponsort Miriam 
ook, evenals Autospuiterij Van der 
Berg uit Nieuwveen en Cor Ultee 
uit Waverveen dat ook doen. Klus-
Divers uit Mijdrecht zal het binnen-
werk in de bus nog uitvoeren om al-
le attributen voor ‘dierenopvang van 
de straat’ een plek te geven. Let wel: 

Miriam Bosman doet dit werk vrij-
willig, zij krijgt geen subsidie. De 
stichting draagt hoogstens bij in de 
kosten van de ambulance. Als er 
een tekort is vult zij dit met privé-
geld aan. Wel heeft de stichting al-
le vergunningen en diploma’s om dit 
te doen. Het gebied dat zij bestrijkt 
met haar dierenhulp is De Ronde 
Venen en Uithoorn/De Kwakel en 
De Hoef. Maar als het nodig is wordt 
er ook in Nessersluis en Nes aan de 
Amstel hulp geboden. Als de nood 
aan de man (lees: dier) komt kan de 
stichting rekenen op medische bij-
stand van een bekende dierenarts 
in De Ronde Venen.

Droom
“De ambulance is onderdeel van de 
stichting Animal Hutch die we re-
centelijk hebben opgericht. Inmid-
dels zijn er bij de stichting behal-
ve drie bestuursleden ook negen 
vrijwilligers actief. Het is een on-
afhankelijke organisatie. De stich-
ting krijgt geen subsidie, noch wor-
den vergoedingen uitgekeerd door 
de Dierenbescherming. Immers, die 
hebben hun eigen dierenambulan-
ce op de weg. De activiteiten van de 
stichting staan los van mijn eigen 
hondenuitlaatservice waarmee ik 
mijn inkomen verdien”, vertelt Miri-
am. “Verder heb ik een opleiding af-

Miriam Bosman krijgt de sleutels van de dierenambulance uit handen van Jan de Kruijf (li.). Samen met Arnold Simons 
wenst hij haar veel reddingen van dierenlevens

gerond als kynologisch instructeur 
(hondentrainer) voor mensen om 
hun honden beter te kunnen bege-
leiden. Als zodanig geef ik ook één 
keer per week les op een honden-
school in Aalsmeer en vanaf begin 
mei geef ik op zaterdagochtend een 
puppy- en beginnerscursus op park 
Wickelhof in Mijdrecht. Mijn droom 
is altijd geweest een dienst op te 
starten waar iedereen zeven dagen 
per week, 24 uur per dag, naartoe 
kan bellen als men een probleem 
heeft met een dier.
Verder is er binnen de stichting ook 
een activiteit ‘konijnenopvang’. Het 
laatste stukje dat ontbrak was een 
dierenambulance. Maar dat is nu 
gerealiseerd. Ik heb gemerkt dat 
ondanks dat er al een dierenambu-
lance in de regio is, er toch veel die-
ren tussen de wal en het schip val-
len. Dat is de voornaamste reden 
geweest waarom wij ook met een 
ambulance de weg op gaan, zo-
dat we er voor die dieren kunnen 
zijn,” aldus een vastberaden Miri-
am die zegt dat het vrijwilligers van 
de stichting vrij staat welk dier waar 
dan ook te redden als dat nodig is. 
De stichting wil zich echter eerst 
bewijzen alvorens eventueel bij de 
gemeente aan te kloppen voor (mo-
gelijke) subsidie.
Miriam werkt samen met enkele col-
lega’s die onder andere als chauf-
feur hun diensten aanbieden. Maar 
nog een paar (vrijwillige) chauffeurs 
erbij zou geen kwaad kunnen.

Prooidieren
Sinds kort pakt Miriam het pro-
bleem aan van het dumpen van die-
ren in het Uithoornse Libellebos. 
Daar worden allerhande huisdie-
ren als cavia’s en konijnen door ei-
genaren gedumpt die ervan af wil-
len. Soms zelfs nog met kooi en al! 
Gevolg van het vrijlaten van dit soort 
dieren is dat zij een prooi zijn voor 
honden die door de eigenaren niet 
zijn aangelijnd omdat het een los-
loopgebied is. De honden bijten niet 
zelden de konijnen dood wanneer 
zij die te pakken krijgen. Rondom de 
plaatselijke tennisbaan liggen soms 
tal van dode konijnen. Stichtings-
medewerkers zijn voornemens de 
loslopende huisdieren als konijnen 
binnenkort zoveel mogelijk weg te 
vangen. Overigens is 90 procent van 
de opgevangen konijnen bij Animal 
Hutch afkomstig ‘van de straat’ of 
die bij verhuizing in woningen zijn 
achtergelaten.

Miriam: “Waar nodig bieden we 
hulp, daar zijn we voor. Mensen 
kunnen ons bereiken op twee 06-
nummers: 06-20634734 of 06-
17933166.” Kijken op de website kan 
ook:  www.animalhutch.tk. Er is ver-
der een landelijk nummer als er – 
waar dan ook - een dierenambulan-
ce moet komen: 0900-0245. Eventu-
ele donatie’s en giften kunnen ge-
stort worden op rekeningnummer: 
1566.02.067 t.n.v. Animal Hutch te 
Mijdrecht.

Grieks Restaurant Corfu 
en Anouk Hoogendijk
Mijdrecht - Anouk Hoogendijk, 
speelster van het Nederlands elftal, 
heeft haar EK speelshirt geschon-
ken aan Grieks Restaurant Cor-
fu te Mijdrecht. ‘Ik kwam een keer 
eten en toen kreeg ik het diner gra-
tis, omdat mijn team zo goed had 
gepresteerd op het EK in Finland. 
Corfu heeft mij tijdens het EK ook 
heel erg gesteund’ zo zegt de voet-
balster. Het shirt met rugnummer 6 
werd aan eigenaar Jannis Mitropou-
los geschonken om hiervoor te be-
danken. Deze zorgt momenteel voor 
een mooie aanvulling van het inte-
rieur van het restaurant. Vorig jaar 
speelde Anouk tijdens het EK al-

le wedstrijden en kon volop bijdra-
gen door onder andere de winnen-
de penalty te scoren tegen Frankrijk. 
In ruil voor het speelshirt ontving zij 
een cadeaubon welke zij een jaar 
lang kan inruilen voor een gratis di-
ners. ‘Ik vind Grieks eten erg lekker 
en zal regelmatig komen eten’. Jan-
nis is zelf altijd een fanatiek voetbal-
ler geweest, heeft betaald voetbal 
gespeeld en is momenteel aanvoer-
der van Hertha 3. Niet alleen Anouk 
valt in de prijzen bij het restaurant, 
iedere klant maakt vanaf deze week 
weer kans op het winnen van de reis 
naar Corfu en vele andere prijzen na 
een diner bij de griek.

Dansfeest voor 
jong en oud
Mijdrecht - Voor de vierde achter-
eenvolgende keer wordt er een dans-
feest georganiseerd in het sfeervolle 
Parochiehuis aan Bozenhoven 151, 
op de grens van Mijdrecht en Wilnis. 
Jong en oud zijn daarbij van harte 
welkom komende zaterdag 24 april 
vanaf 21.00 uur. Entree: 12,50 euro. 

Muzikale omlijsting door live band 
Trio Update. Zij spelen muziek van 
de jaren ’70 tot heden. De organisa-
toren verwachten weer een gezelli-
ge avond, net als de afgelopen ke-
ren. Komt u ook?!
Voor nadere informatie:
bakkerp@gmail.com
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‘DE FIETS IS ÉÉN VAN DE GOEDKOOPSTE VERVOERSMIDDELEN’
Woorden van Huub Blom, die samen met zijn 
echtgenote Thea en een geschoold team van 
medewerk(st)ers twee goedlopende rijwielza-
ken onder zijn hoede heeft. Eén in Uithoorn 
aan de Arthur van Schendellaan, de tweede op 
de Industrieweg in Mijdrecht. In deze laatste 
plaats is het vijftig jaar geleden allemaal be-
gonnen.

In 1960 namen de ouders van Huub, Bertus en 
Jopie, een bestaand fi etsenbedrijf over op num-
mer 76 in de Dorpsstraat en gaven het de naam 
‘Het Rijwielhuis’. De zaak was ondergebracht in 
een woonhuis en gunstig gelegen op de hoek van 
de Prinses Irenelaan bij de brug over de Kerk-
vaart. Bertus had destijds als hobby het knut-

selen aan motorfi etsen, brommers en 
fi etsen. De heer 

Kok was toen nog 
eigenaar van dat kleine fi etsenbedrijf waar Ber-
tus nog wel eens werkte. Uiteindelijk nam hij de 
zaak over. Huub was er toen nog niet. Hij werd 
daar geboren in 1964. Zijn oudste broer Mike was 
er wel (1955), broer Sjaak zag het levenslicht in 
1958 en zijn zus Adrie in 1962. Het gezin kwam 
oorspronkelijk uit De Waver. De drie broers kwa-
men, hoe kan het anders, in het fi etsvak terecht. 
Deels bij hun ouders, later als zelfstandigen. Zus 
Adrie bleef buiten het fi etsgebeuren.

HEFTIG JAAR
“In de loop van de jaren daarna is het woon-
huis in fasen helemaal verbouwd. Er kwam een 
winkel, een showroom en een werkplaats. De in-

gang werd verplaatst naar het midden waardoor 
het een centrale toegang werd”, weet Huub zich 
nog te herinneren. “In 1992 kwam er een fi liaal 
in Uithoorn bij dat geëxploiteerd werd door zijn 
broer Sjaak. Die winkel was toen gevestigd aan 
de Zijdelrij bij het winkelcentrum op het Zijdel-
waardplein. Vier jaar later verhuisde men naar 
de Arthur van Schendellaan. Stilaan hebben we 
de activiteiten daar naartoe overgeheveld. Naast 
fi etsverkoop en onderhoud zijn we van meet af 
aan tijdens oudjaar ook vuurwerk gaan verkopen. 
Dat doen we nog steeds. In 1997 werd het pand 
in Mijdrecht verkocht. Sjaak heeft begin vorig 
jaar het nieuwe fi etsbedrijf aan de Industrieweg 
geheel geschikt laten maken en ingericht. Met 
bijna 1.400 vierkante meter is het een van de 
grootste in zijn soort in de regio. Wij zijn hem 
dankbaar voor deze inspanning, want als we het 
zelf hadden moeten doen was het niet van de 

grond gekomen. Mijn echtgenote Thea 
en zoon Mike jr. runnen de zaak samen 
met Jessica, John, Robert en de deel-
tijdmedewerkers Martin en Melvin op 
de Arthur van Schendellaan. Ik doe dat 
in Mijdrecht met Agnetha, Emil en onze 
parttimers Desley en Ronald. Desley, mijn 
andere zoon, bekwaamt zich inmiddels ook 
in het fi etsvak, zodat we de toekomst met 
vertrouwen tegemoet kunnen zien waar 
het deskundige bezetting betreft. We heb-
ben een heftig jaar achter de rug met het 
opstarten van de nieuwe winkel in Mijdrecht 
voor wat betreft investeringen, vergunnin-

gen, bezwaarschriften en dergelijke. 
Maar het is allemaal goed gekomen 
en we draaien nu volop. We hebben 
het druk.” Aldus een opgewekte Huub 
Blom.

ALLES OP FIETSGEBIED
Zaterdag 10 april was het precies 
een jaar geleden dat Blom & Blom 
Fietsexperts de nieuwe vestiging in 
Mijdrecht opende. Sindsdien kunnen 
klanten en nieuwsgierige bezoekers 
vrijblijvend de fraai ingerichte win-
kel annex showroom en onderhouds-
werkplaats binnenstappen. Net zo-
als in de (wat kleinere) vestiging 
in Uithoorn treft de fi etsliefhebber 
een keur van prachtige merkfi etsen 

in diverse soorten en uitvoeringen aan, van 
omafi etsen tot kinderfi etsen en toerfi etsen, van 
elektrische fi etsen tot racefi etsen. Variërend van 
betaalbaar tot stevig geprijsde topproducten. 
Merken als Batavus, Sparta, Trek en MultiCycle 
zijn sterk vertegenwoordigd, maar ook een schit-
terende collectie vouwfi etsen van het merk Da-
hon siert de schappen. Verder vindt men er alles 
op het gebied van ‘fi etsaankleding’ als tassen, 
fi etscomputers, gps-gestuurde fi etsnavigatiesy-
stemen, verlichting, reparatiedoosjes en aller-
hande accessoires, binnen- en buitenbanden in 
alle maten, naast een uitgebreide collectie spe-
ciale (regen)kleding, fi etsschoenen en helmen. 
Maar ook nagenoeg alles op het gebied van de 
wielersport met zowel een serie aantrekkelijk 

geprijsde racefi etsen als professionele ‘karretjes’ 
met een carbon frame, bijvoorbeeld van het merk 
Trek. Lance Armstrong reed er op tijdens de Tour 
de France en het merk kreeg daardoor wereld-
wijde bekendheid. Aan een dergelijke fi ets hangt 
natuurlijk wel een aardig prijskaartje…. Maar 
professionals malen daar niet om als ze daarmee 
de hoogste resultaten kunnen bereiken. Naast 
Trek hebben we ook Hai-Bike in huis, een Duits 
topmerk. Dat ook in de wielersport de ontwik-
kelingen niet stilstaan bewijst een elektronisch 
schakelsysteem van Shimano aan een (dure) 
racefi ets. Het geheel wordt ‘sequent’ bediend en 
is geïntegreerd in de remgrepen aan het stuur. 
Nog niet beschikbaar voor de toerfi etsers, maar 
dat het op de markt komt is zeker. De vestiging 
Mijdrecht onderscheidt zich doordat op de eerste 
verdieping een ruime afdeling voor kinderfi etsen 
is ingericht waar men voor alle leeftijden keus uit 
diverse mooie kinderfi etsen heeft. Vanzelfspre-
kend doet de winkel in Uithoorn daar niet voor 
onder… Blom & Blom Fietsexperts is eveneens 
in de markt als het gaat om invulling van eigen 
fi etsmobiliteitsplannen voor bedrijven. Behalve 
levering van de fi etsen kan men ook zorg dragen 
voor regelmatig onderhoud en reparatie. Nieuws-
gierig geworden? Kijk maar eens op de website: 
www.fi etsexperts.nl.

REPARATIESERVICE
Niet in de laatste plaats beschikken beide vesti-
gingen van Blom & Blom Fietsexperts over een 
goed geoutilleerde werkplaats met deskundig 
personeel voor reparatie en onderhoud. Tevens 
heeft de winkel in Mijdrecht een afhaalservice 
voor reparatie van fi etsen van mensen die op hun 
fi ets zijn aangewezen maar die zelf niet kunnen 
brengen vanwege het mankement. Huub:  “Daar-
bij denken we vooral aan klanten in Vinkeveen 
omdat daar geen fi etsenzaak meer is. De eigenaar 
krijgt een telefoontje wanneer de fi ets weer klaar 
is. Hij of zij kan die dan bij ons komen ophalen. 
Thuisbrengen doen we dus niet. Overigens gaan 
alle reparaties op afspraak. Wij hopen met deze 
afhaalservice de inwoners van alle woonkernen 
een plezier te doen.”

FIETSTECHNICUS
Over reparatie en onderhoud gesproken. Huub 
wijst op het feit dat in de laatste decennia het 
aantal fi etsenbedrijven in Nederland is afgeno-
men van pakweg 15.000 toen naar zo’n 2.500 
vandaag de dag. Veelal zijn het speciaalzaken ge-
worden. Want ook de technische ontwikkelingen 
in de fi etswereld staan niet stil. “Wie het vak 
in wil heeft na de vmbo nog een tweejarige op-
leiding tot fi etstechnicus voor de boeg”, vertelt 
Huub verder. “Dit is een andere invulling voor 
het begrip ‘fi etsenmaker’ aangezien er bij het 
huidige aanbod aan moderne fi etsen fl ink wat 
techniek te bespeuren valt. Er is behoorlijk wat 
kennis nodig, ook op computergebied, want bij 
de afstelling van bepaalde fi etsonderdelen wordt 
steeds meer de computer met bijbehorende soft-
ware ingeschakeld. Er zijn bijvoorbeeld al elek-
tronisch werkende schakelsystemen met behulp 
van servo’s en hydraulische schijfremmen. Bij 
elektrische fi etsen is de elektronica al helemaal 

niet meer weg te denken bij onderhoud en repa-
ratie. Daarvoor moet je aparte cursussen volgen 
wil je het onderhoud goed kunnen uitvoeren. En 
het gaat steeds sneller. Wat drie jaar geleden su-
perieur was is nu al weer achterhaald. Je moet 
dus steeds bijblijven in het vak. Dat betekent 
dus ook dat de prijs van een fi ets navenant is. 
Wil je er eentje met veel toeters en bellen en 
het modernste van het modernste, dan betaal je 
daarvoor. De ‘Bentley’ onder de fi etsen is wel de 
MultiCycle. Een (toer)fi ets die in Nederland met 
de hand wordt gemaakt en waaraan alles perfect 
is afgewerkt. Geen massaproduct, maar worden 
op bestelling gebouwd. Schitterend gewoon en 
met een volledige uitrusting aan boord. Die zijn 
er al vanaf 999 euro. Uiteraard hebben we ook 
fi etsen tegen heel aantrekkelijke prijzen die 
eveneens veel te bieden hebben.”

INTERNET FIETSEN
Huub: “Waar we steeds vaker mee geconfronteerd 
worden zijn fi etsen van mensen die hem via in-
ternet hebben gekocht. Ze zijn dan teleurgesteld 
in de afmontage, service en garantie. Want waar 
moet je met de fi ets naartoe als er wat aan man-
keert? Goedkoop wordt dan duurkoop zo blijkt 
vaak. In zulke gevallen kan men dan toch een 
beroep doen op onze expertise en service. Men is 
van harte welkom.” Bij Blom krijgt de klant een 
goed advies welke fi ets het beste bij hem of haar 
past. Er wordt met de fi ets(st)er meegedacht en 
Blom laat de klant indien gewenst ‘proeffi etsen’. 
De fi ets wordt op ‘maat’ gemaakt, volledig afge-
steld en rijklaar afgeleverd.
Iets niet in orde? Dan kan de berijder bij Blom 
terecht. Dat is bij internet een stuk moeilijker, 
zo niet onmogelijk… Helemaal als het om elek-
trische fi etsen gaat! Toegegeven, wat de prijzen 
betreft kan Blom niet op tegen hetgeen op in-
ternet wordt aangeboden. Daar staat tegenover 
dat men de vakkennis, het advies, de service 
en de reparatiemogelijkheden niet meegeleverd 
krijgt…

BOEIEND VAK
“Elke dag in dit vak is anders, want je hebt 
steeds met andere mensen en wensen te maken. 
En met andere fi etsen en accessoires. Dat is het 
boeiende van dit vak. We hebben verder de tijd 
mee, want de fi ets is populairder dan ooit. Be-
wegen is ‘in’, dus minstens een half uur fi etsen 
per dag. Steeds meer mensen nemen de fi ets naar 
hun werk, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. 
We constateren ook steeds meer recreatieve fi et-
sers en gebruikers van elektrische fi etsen. Dat 
zijn niet alleen 50-plussers, maar tegenwoordig 
ook jongeren en mensen met een ademhandicap! 
Daarnaast worden motorbrandstoffen voor de 
auto steeds duurder en wellicht komt er straks 
nog een keer een kilometerbeprijzing. Dat blijft 
spelen in de politiek.
In dat licht gezien kan ik stellen dat de fi ets 
een van de goedkoopste vervoermiddelen is, mis-
schien wel de goedkoopste. Ook al lijkt de aan-
schaf in eerste opzicht een hoge uitgave. Maar 
schrijf dat eens af over 10 jaar en zet daar de 
afschrijving van de auto en de verbruikte brand-
stof eens tegenover… Al met al kunnen wij dus 

met onze beide bedrijven op fi etsgebied de 
toekomst met vertrouwen tegemoetzien, 
óók met het oog op de opvolging in ons 
familiebedrijf. Ik ben de tweede generatie 
en de derde in de vorm van Mike en Desley 
heeft zijn intrede al gedaan. Als het alle-
maal meezit en we gezond blijven, kunnen 
we opgaan naar de volgende 10 jaar en 
daarná…”

De komende maanden gaat Blom & Blom 
Fietsexperts een aantal actiematige aan-
biedingen doen die stuk voor stuk in het 
teken staan van het 50-jarig jubileum. 
Tegen die tijd worden ze aangekondigd 
in deze krant.

zelf hadden moeten doen was het niet van de Het tweewielerbedrijf werd de ‘Blom-jongens’
al vroeg met de paplepel ingegoten…

Het eerste fi etsbedrijf van Blom:
hoek Mijdrechtse Dorpsstraat/Irenelaan

De vestiging aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn

Blom & Blom Fietsexperts draait alweer een jaar
op de Industrieweg in Mijdrecht

Huub Blom springt vaak zelf in bij(vakkundige) reparatie en onderhoud

In Uithoorn is het assortiment minstens zo uitgebreid

BLOM & BLOM FIETSEXPERTS BESTAAT 50 JAAR

Alles voor de wielersport, waaronder
topklasse racefi etsen

De ‘Bentley’ onder de fi etsen, die van MultiCycle



Regio - Onder grote belangstelling 
is vanmiddag Spoedpost Amstel-
land geopend. 
Hiermee is er één loket voor spoed-
eisende zorg in de regio gereali-
seerd. Spoedpost Amstelland biedt 
zowel acute huisartsenhulp als zie-
kenhuiszorg, naast een apothekers-
functie én op korte termijn een pilot 
voor acute thuiszorg in samenwer-
king met de Amstelring.
In een ambulance met sirene en 
zwaailicht arriveerden alle burge-
meesters uit de regio bij de Spoed-
post. Zij werden hartelijk ontvangen 
door Jacques Moors, voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Zieken-
huis Amstelland en Frank Lekanne 
Deprez, voorzitter van het bestuur 
van Huisartsenpost Amstelland. 
De burgemeesters boden hen een 
vaandel aan namens de Gemeenten 
in de regio.
Jacques Moors sprak zijn dank uit 
en belichtte de totstandkoming van 
de Spoedpost. Hij meldde trots te 
zijn op alle betrokkenen die vanaf 
het eerste uur veel tijd en aandacht 
hebben gestoken in deze samen-
werking. Niet in de laatste plaats de 
andere samenwerkingspartners zo-
als de Ambulancedienst, de Amstel-
ring en de apotheek. 
Burgemeester Van Zanen benadruk-
te in zijn speech het maatschappe-
lijke belang van een voorziening als 
de Spoedpost voor de regio, me-
de namens zijn aanwezige collega’s 
uit Aalsmeer, Abcoude, Uithoorn en 
Ouder Amstel. De heer Van Zanen 
wees daarbij vooral ook op de spor-
tieve kanten van deze regio en dat 
daarbij helaas ook wel eens bles-
sures te betreuren zijn. Gelukkig is 
er nu de Spoedpost. In dit verband 
sprak hij zich uit voor de volgende 
slogan voor de Spoedpost “Topsport 
verbindt in Spoedpost Amstelland”.
Lekanne Deprez sprak zijn waarde-
ring uit voor de unieke samenwer-
king tussen huisartsen en specia-
listen in deze Spoedpost. Vanaf nu 
wordt het ook samenwonen onder 
het motto “Yes, we care!”.

Vele jaren
Al vele jaren wordt er gesproken 
over het realiseren van een Spoed-
eisende Hulp. Na het besluit tot sa-
menwerking tussen de Huisartsen-
post en Ziekenhuis Amstelland is 
het snel gegaan. Begin maart van 
dit jaar was de nieuwbouw gereed 
en is de nieuwe locatie in gebruik 
genomen. Hierdoor is het moge-
lijk geworden om één acute zorglo-
ket binnen onze regio te creëren. De 
patiënt met een acute zorgvraag is 
altijd aan het juiste adres en wordt 
naar de goede zorgverlener verwe-
zen.

Wanneer naar de Spoedpost?
Overdag tussen 8.00 en 17.00 uur 
kunnen patiënten terecht bij hun ei-
gen huisarts of diens waarnemer. 
Tussen 17.00 en 08.00 uur én in het 
weekend is de eigen huisarts niet 
bereikbaar. Voor acute vragen kun-
nen patiënten dan contact opnemen 
met de Huisartsenpost. 

Voor eerste hulp kunnen patiënten 
vanaf 15 april, 7 dagen per week, 
tussen 08.00 en 22.00 uur, direct 
naar de Spoedpost komen voor me-
disch specialistische hulpverlening. 
Van 22.00 tot 8.00 uur is de Spoed-
post gesloten. Dit geldt zowel door-

deweeks als in het weekend. 
Hebben patiënten tussen 22.00 en 
8.00 uur Eerste Hulp nodig, dan kan 
contact opgenomen worden met 
VUmc.

Pilot acute thuiszorg Amstelveen
Met Amstelring Thuiszorg in de re-
gio Amstelveen is een pilot opge-
zet om acute thuiszorg te regelen 
voor patiënten die na bezoek van 
de Spoedpost direct thuis hulp no-
dig hebben. Deze testperiode gaat 
in mei 2010 starten.
Het betreft een unieke samenwer-
king, die het mogelijk maakt dat pa-
tiënten na behandeling niet in het 
ziekenhuis belanden, maar snel en 
veilig thuis verder kunnen herstel-
len.
Het betreft voorlopig een testperio-
de, waarna met de betrokken orga-
nisaties bekeken gaat worden hoe 

deze dienstverlening is verlopen. Op 
basis hiervan worden afspraken ge-
maakt voor de toekomst en beke-
ken of uitbreiding in de regio mo-
gelijk is.
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Ravage na kettingbotsing 
op de Zijdelweg
Uithoorn - Zaterdagmiddag rond 12.45 uur vond er een kettingbotsing plaats op de Zijdelweg. Bij het ongeluk wa-
ren twee personenauto’s en een bestelbus betrokken. Twee personen raakten gewond. In eerste instantie zag het 
er heel ernstig uit en kwamen er vier ambulances ter plaatse om de gewonden te behandelen.

                Foto: Ronald van Doorn.

Burgemeesters van regio Amstelland bezoeken 
nieuwe Spoedpost

Spoedpost Amstelland 
opent officieel haar deuren

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

De eerste kleine grauwe 
gansjes in Uithoorn

Uithoorn - Ik zag gisteren bij het ooievaarsnest de eerste jonge grauwe gansjes. Er zijn nog drie ‘echt-
paren’ met kleintjes. Wel vroeg dit jaar. Maar het is heerlijk om te zien dat er weer jong leven rond-
zwemt in Uithoorn.

Groetjes, 
Petra Hoogendoorn

Ik word vermist en gemist
Uithoorn/De Kwakel - 
Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is de rood/
beige poes op bijgaande 
foto.

Delilah is de naam van de-
ze poes, die wordt vermist 
vanaf de Linie in De Kwa-
kel.

Wie het dier heeft gezien 
wordt verzocht contact op 
te nemen met de Dieren-
bescherming Aalsmeer 
e.o. via tel. 0297-343618.

Op De Springschans leer je 
meer dan taal en rekenen
Uithoorn - Al een paar jaar doen 
veel leerlingen van de R.-K. basis-
school de Springschans in de Meer-
wijk in de weken voor Pasen mee 
aan de Vastenactie.

Ouders en kinderen die mee wil-
len doen, krijgen in het begin van 
de veertigdagentijd een spaardoos-
je mee naar huis en op school wordt 

verteld over het project of het land 
waarvoor speciaal hulp wordt ge-
vraagd.
De afgelopen week leverden de 
laatste leerlingen hun spaardoos-
jes in en daarmee kwam het bedrag 
dat de Springschans dit jaar ophaal-
de voor het project in Malawi op een 
totaal van 1411,18 euro.
Het geld kwam uit 248 spaardoos-

jes, waaruit blijkt dat veel kinderen 
dit jaar weer hebben meegedaan. 
Ze hebben laten zien dat ze niet al-
leen taal en rekenen leren, maar ook 
oog leren krijgen voor kinderen el-
ders die het veel minder hebben.

Om het succes van dit jaar te vieren 
ging een aantal kinderen nog graag 
met hun doosjes op de foto.
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Leerlingen van de Dolfijn 
krijgen les in vissers(latijn)
Uithoorn/Aalsmeer - De aanleg-
steigers van Groot Café ‘In De Zot-
te Wilg’ in Aalsmeer, waar normaal 
gesproken de watersporters de boot 
kunnen aanmeren en kunnen ge-
nieten van een heerlijk glas of een 
goede maaltijd, boden op zaterdag 
een geheel andere aanblik.
In de heerlijke voorjaarszon zaten 
allemaal kinderen met zwemvesten 

en hengels te genieten op de stei-
gers. Zij probeerden fanatiek een 
visje te vangen en werden 1 op 1 
begeleid door volwassenen met al-
len een blauwe jas en een bor-
deauxrode cap. 
Wat was hier nu aan de hand?
Vanaf een uur of 10 in de ochtend 
waren de kinderen van SBO De Dol-
fijn ontvangen door een groep en-

thousiaste vrijwilligers van de Stich-
ting Peuterfonds.

Speciaal
De Dolfijn is een school voor Speci-
aal Basis Onderwijs in Uithoorn die 
haar deuren opent voor kinderen 
met leer- en ontwikkelingsproble-
men of extra aandacht nodig heb-
ben bij hun sociale ontwikkeling. 

En voor hen was vandaag door Het 
Peuterfonds een dagje uit georgani-
seerd in samenwerking met ‘In De 
Zotte Wilg’.
Het jachthavenrestaurant had voor 
deze zaterdag geheel belangeloos 
de lokatie ter beschikking gesteld 
aan het Peuterfonds, een stichting 
die kosteloos evenementen voor 
kinderen met gezondheidsproble-
men of een beperking door heel 
Nederland organiseert.

Vrijwilligers
Samen met de vrijwilligers van het 
Peuterfonds probeerde een groep 
kinderen van De Dolfijn vanaf de 
steigers een visje te vangen, ter-
wijl het tweede deel van de groep 
in bootjes een mooie tocht maakte 
over de plassen.
De lunch werd ook helemaal ver-
zorgd door ‘In De Zotte Wilg’ en tij-
dens het eten vermaakte een clown 
de kinderen op het zonnige terras.
In de middag gingen de kinderen 
weer fanatiek verder met varen en 
vissen en ook nu weer onder bege-
leiding van de vrijwilligers.
Aan het einde van de middag was 
er een heuse prijsuitreiking waar-
bij alle kinderen een medaille ont-
vingen en er ook nog een Peuter-
fondsbeker werd uitgereikt aan Da-
vid, de jongen die de grootste bra-
sem van de dag had gevangen, de-
ze was maar liefst 48 cm.
Hierna kwamen de ouders de dol-
gelukkige kinderen weer ophalen 
en, alsof het feest nog niet compleet 
was, kregen alle kinderen een eigen 
vishengel mee naar huis.

Tevreden
Tevreden zag Ruud Schwegler, pen-
ningmeester van Stichting Peuter-
fonds, de kinderen weer vertrek-

ken. “Het kost een hoop energie 
om deze evenementen te organi-
seren, maar dat ben je eigenlijk al-
weer vergeten vanaf het eerste mo-
ment dat je al die gelukkige gezicht-
jes van de kinderen ziet en het en-
thousiasme waarmee onze vrijwilli-
gers zo’n evenement oppakken. Dit 
is het eerste evenement dat we dit 
jaar vanuit de stichting hebben ge-
organiseerd en we gaan er nog mi-
nimaal vijf organiseren voor kinde-
ren die een zorgeloze dag keihard 
kunnen gebruiken. Al onze vrijwilli-
gers staan te trappelen van onge-

duld om ook weer bij de volgen-
de evenementen aanwezig te zijn.” 
Ruud doelt hiermee op de ruim 130 
vrijwilligers die zich al hebben aan-
gemeld, ondanks dat de Stichting 
pas anderhalf jaar jong is.

In mei 2009 heeft Sportvisserij Ne-
derland, het belangrijkste orgaan 
voor hengelsport in Nederland, be-
sloten om hoofdsponsor te worden 
van de stichting. 
Voor meer informatie over het 
Peuterfonds, kunt u de website 
www.peuterfonds.nl bezoeken.

Tiende jeugdweekend KnA 
was weer reuzegezellig
Uithoorn - Eens in het jaar gaat 
muziekvereniging KnA met alle 
jeugd op kamp.
Ook dit jaar is het weer zo gegaan, 
maar het was wel een heel speciaal 
kamp. Het was namelijk de tiende 
maal dat dit plaatsvond.

Dit jaar gingen alle jeugdleden en de 
leiding naar Helvoirt, zij zaten daar 
in kampeerboerderij Runsvoort. Vrij-
dagavond vertrokken ze met zijn al-
len in een grote bus.
Daar aangekomen moesten de bed-
den opgemaakt worden, de regels 

werden verteld en toen was het tijd 
voor gezelligheid! Het oude ver-
trouwde spel ‘Spons, Water en Vuur’ 
werd gespeeld, de ouderen gingen 
daarna een nachtwandeling door 
het bos maken en de jongere kinde-
ren gingen heerlijk slapen.

Zaterdagochtend werd iedereen al 
(te) vroeg wakker gemaakt. Er was 
een spellenparcours uitgezet, ieder-
een was van de partij en deed spor-
tief mee. ‘s Middags was er een vos-
senjacht in het bos met opdrachten 
zoals: muziekinstrumenten beluiste-
ren, raden welk instrument het is en 
babyfoto’s raden, wie van de leiding 
is het? Deze avond ging de 15+ 
jeugd naar de bioscoop en voor de 
jongere kinderen kwam er als ver-
rassing een ballonnenvouwer. 

Heksen
De laatste dag was alweer aange-
broken, deze zondag stond hele-
maal in het teken van heksen en to-
venaars. Dit thema werd gebruikt bij 
het allereerste kamp 10 jaar gele-
den. Alle activiteiten van dit week-
end zijn uit de 10 jaar dat het kamp 
wordt georganiseerd. 

Er zijn vele foto’s gemaakt en een 
film, zodat iedereen het nog eens 
terug kan zien. Het was een zeer 
geslaagd, speciaal kamp. Dit tiende 
kamp is mede tot stand gekomen 
door KnA’s sponsoren, zij wil de 
Sinterklaasactie Uithoorn, Renault 
Nieuwendijk Aalsmeer en De Jong 
Intratours heel erg bedanken hier-
voor! Alle leden hopen natuurlijk dat 
er nog veel kampen gaan volgen bij 
muziekvereniging KnA!

Prijzen voor KnA leden
Uithoorn - Zondag 11 april zijn 
Ben Baartman en Martijn Verhoef 
op concours geweest. Het con-
cours vond plaats in Studio Ooster-
man in Aarlanderveen. Aan het con-
cours deden 26 deelnemers mee, er 
werden 21 blaasstukken gespeeld 
en 5 slagwerkstukken, waaronder 
Ben en Martijn. De jurist was Danny 
Oosterman, de baas zelf.
Martijn speelde solistisch het stuk 
’Sagitta’ van Maarten Mols. Hierbij 

behaalde hij 85 punten, dus de eer-
ste prijs.
Ben en Martijn speelden samen ook 
een slagwerkstuk ‘New Balance’ 
van Charles van Zanten. Samen be-
haalden zij een hoog aantal punten, 
maar liefst 86. Door dit hoge aantal 
hebben zij de eerste prijs, met pro-
motie.
Ben en Martijn zijn erg blij met hun 
prijs. KnA heeft er weer mooie be-
kers bij in de prijzenkast!

Raadslid Robert Timmers 
trouwambtenaar
Uithoorn - Robert Timmers, raads-
lid voor Gemeentebelangen Uit-
hoorn/De Kwakel, is door het kan-
tongerecht te Amsterdam beëdigd 
als bijzonder ambtenaar burgerlij-
ke stand, in de volksmond beter be-
kend als trouwambtenaar. Timmers 
vind dit een waardevolle toevoeging 

naast het raadswerk. “Het is gewel-
dig als je mensen, die kiezen voor 
geregistreerd partnerschap of hu-
welijk, mag begeleiden ter voorbe-
reiding op de dag van hun leven”. 
Na de inwerkperiode is hij vanaf mei 
aanstaande inzetbaar in de nieuwe 
bevoegdheid.

Uithoorn niet, Nieuwkoop wel!
Uithoorn/Nieuwkoop - Oud-frac-
tievoorzitter CDA Uithoorn/De Kwa-
kel vervolgt politieke carrière in 
buurgemeente.
Woensdag 14 april jl. is bekend ge-
worden dat de Uithoornse Trudy Ve-
ninga, na haar zevenjarig voorzitter-
schap van de CDA-fractie, aan de 
slag kan als wethouder.  
Trudy Veninga was voor het CDA 

Uithoorn/De Kwakel dé wethou-
derskandidaat. Al heel snel na de 
gemeenteraadsverkiezingen  is de 
CDA-fractie echter duidelijk ge-
maakt dat het CDA geen gespreks-
partner meer was bij de coalitievor-
ming.
Omdat de coalitievorming in Uit-
hoorn hiermee de route naar het 
wethouderschap voor haar uitsloot, 

kon Veninga vorige week ingaan 
op het verzoek van de CDA-frac-
tie in de gemeente Nieuwkoop om 
aldaar toe te treden tot het nieuwe 
college.

Het fractievoorzitterschap heeft zij  
in de gemeente Uithoorn tot de ge-
meenteraadsverkiezingen van 3 
maart 2010 gedurende 7 jaar met 
verve vervuld.
Zij toonde grote gedrevenheid als 
het ging om rechtvaardiging van 
besluiten en zij had oog voor het 
soms onvoldoende betrekken van 
inwoners en ondernemers  bij ge-
meentelijke besluiten.

Op dit moment is zij werkzaam als 
adviseur voor de gemeenteraad van 
Velsen en geeft trainingen aan po-
litici. Ook was Veninga  actief in de 
Provincie Noord-Holland voor het 
CDA en voor het bestuur van het 
CDA-NH. Zij heeft zich maanden 
voorbereid op een positie als wet-
houder en ziet nu in Nieuwkoop 
haar wens in vervulling gaan. 

De vele ambities genoemd in het 
akkoord van de nieuwe Uithoorn-
se coalitie van VVD, PvdA en DUS! 
zijn veelbelovend voor de gemeen-
schap, inclusief de uitdrukkelijke 
belofte om de lokale lasten niet te 
laten stijgen.
Over het herstellen van het ver-
ontrustende negatieve  financië-
le meerjaren-perspectief geven zij 
aan nog geen concrete afspraken te 
hebben gemaakt. 
In de CDA-fractie gaan Jordy Kei-
mes, André Smits, Jaap Baak en 
fractie-assistente Thea van der Kle-
ij zich de komende raadsperiode 
krachtig, gemotiveerd en optimis-
tisch inzetten voor de Uithoornse en 
Kwakelse belangen. 
Uitgangspunten liggen natuurlijk 
in het verkiezingsprogramma  ‘Hart 
voor Uithoorn en De Kwakel”. 

Het CDA zal  buiten het gemeente-
huis een luisterend oor hebben voor 
inwoner en ondernemer en in het 
gemeentehuis de bestuurlijke pres-
taties kritisch volgen.  

Dolle pret bij de 
admiralengroep
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 17 
april was het weer dolle pret bij de 
welpen opkomst van de admiralen 
groep. Het thema van deze dag  was 
“wetenschap van dichtbij”. Een tien-
tal proefjes stond in het clubhuis 
uitgestald. Met eigen ogen konden 
de welpen zien wat er nu eigenlijk 
gebeurt als er een laagje olie op wa-
ter drijft en je er vervolgens zout op 
strooit. Er word ook een logboek bij-
gehouden waar elke week een welp 
een stukje in schrijft wat zijn/haar 
belevingen waren van de opkomst. 
Deze week was het Roos die een 

stukje schreef voor het logboek. 
Hierbij haar verhaal: 
“We hebben heel veel leuke proef-
jes gedaan op scouting, zoals een 
saté-prikker door een ballon ste-
ken, zonder dat de ballon stuk gaat! 
En dat deed je zo: je blaast een bal-
lon op van ongeveer tien centime-
ter dik en dan steek je de punt van 
de satéprikker in de ballon. En als je 
dat hebt gedaan moet je net naast 
het knoopje er ook doorheen prik-
ken met dezelfde satéprikker. Dan 
heb je een ballon op een stok ge-
kregen.”
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Qui Vive veterinnen 
zoeken versterking
De Kwakel - De veterinnen van Qui 
Vive die op de dinsdagmorgen een 
door de KNHB geregelde competi-
tie spelen zoeken belangstellenden 
om het elftal te versterken.

Deze dames die inmiddels de 30 
zijn gepasseerd spelen gedurende 
het seizoen vanaf begin september 
tot halverwege april op elke dins-
dagochtend een competitie-wed-
strijd. Vooraf wordt er met de tegen-
stander gezellig koffie en thee ge-
dronken en om 10.30u. begint dan 
de wedstrijd. Bij de thuiswedstrij-
den zijn zij om 12.00u. klaar en wan-
neer zij uit spelen zijn zij omstreeks 
14.00u. terug. Verder is er 2 keer per 
jaar een toernooi.
Margot Huisman de aanvoerster van 
dit team:” Het is erg gezellig met el-
kaar en bovendien zijn wij met een 
leuke sport bezig. Omdat er en-
kele speelsters om diverse rede-
nen hebben opgezegd hebben wij 

weer mogelijkheden om nieuwe le-
den in ons team op te nemen. Die-
genen die hiervoor geïnteresseerd 
zijn kunnen via het e-mail adres   
jacq_waag@hotmail.com met ons 
in contact komen”. Het bestuur van 
Qui Vive draagt ook deze dames 
binnen de club een warm hart toe. 
Bestuurslid Jan Overwater: “ Binnen 
de breedtesport hebben wij naast 
de jeugd, de junioren en de seni-
oren ook binnen de groep recre-
anten enkele teams met veteranen 
en veterinnen. Zij spelen veelal op 
de zondagmorgen en op de maan-
dagavond en deze dames spelen de 
competitie op dinsdagochtend met 
als motto: gezellig en sportief hoc-
key spelen. Het is jammer dat en-
kelen hebben opgezegd en wij ho-
pen dat zich nieuwe speelsters aan-
melden om weer tot een elftal te ko-
men. Nog beter en leuker zou zijn 
wanneer wij een tweede team bij de 
bond zouden kunnen opgeven”.

Spetterend slot bridge-
drives BACU in De Kwakel
De Kwakel - Besprenkeld door 
rode en witte wijn voor de top-
pers, kwam een einde aan de se-
rie BACU bridgedrives van dit 
seizoen in dorpshuis De Quakel.

Bridge Activiteiten Uithoorn is er 
weer in geslaagd deze winter een 
uiterst smakelijk bridgemenu aan 
de in totaal 222 paren voor te scho-
telen.
Wedstrijden soms gelardeerd met 
stamppotten en snert zorgden voor 
spannende confrontaties tussen 
bridgers uit de gehele regio. Zelfs 
sneeuw en ijs, welke op vier van 
de zeven zondagen de gang naar 
het dorpshuis dreigden te versto-
ren vormden geen beletsel voor de 
enthousiaste organisatie en deel-
nemers. Dat de laatste zondag zich 
mocht vermeien in een stralende 
lentezon mag als een goed voorte-
ken voor het vervolg in oktober be-
schouwd worden.
De laatste middag werd een dave-
rend succes voor De Kwakel in de 

personen van Jaap Verhoef & Joop 
de Jong die met een score van 
58,33% met de eerste prijs aan de 
haal gingen. Ze presteerden het 
zelfs om in drie wedstrijden de kaar-
ten het beste te hanteren, wat nie-
mand hen nadeed!
Verrassend tweede, althans volgens 
wedstrijdleider en organisator Cor 
Hendrix, werden Elisabeth van den 
Berg & Maarten Breggeman met 
54,86% die zo de eer voor Uithoorn 
redden. Door een sublieme laatste 
tafel passeerden ze nipt An & Jan 
van Schaick die derde werden met 
54,17%.
Emmy & Gerard van Beek legden 
beslag op de vierde plek met 53,47% 
en Ineke Hilliard & Huib Van Geffen 
schaarden zich ook bij de best of 
five met 52,78%.
Wilt u komende winter niet in ledig-
heid doorbrengen maar u mengen 
in menig enerverende bridge partij, 
houd dan de aankondigingen aan 
het eind van de zomer in de gaten.
Voor info: bacu@bacuweb.nl

Rap D3-Legmeervogels 
een goede tweede helft
Uithoorn - De LMV D3 begon vol 
goede moed aan deze wedstrijd. 
Een gelijk opgaande strijd met iets 
meer kansen voor RAP zorgde er-
voor dat RAP een voorsprong kreeg. 
Na weer een aantal scheids- en 
grensrechterlijke foute beslissingen 
zorgde Mischa Plasmeijer er in ieder 
geval voor dat ook de D3 een doel-
punt meepakte. Rap stond intussen 
met 2-1 voor en het leek erop dat 
de LMV D3 eerder de 2-2 zouden 
maken, want ze waren op dat mo-
ment een stuk aanvallender en be-
ter. Jammer genoeg werd het tegen 
de verhouding in toch nog 3-1 voor 
RAP. Rust. Wat de LMV D3 gedron-
ken had, is niet bekend, en de rust 

duurde ook wel lang, maar in de 2e 
helft keerde de wedstrijd helemaal 
om. Rap kwam er niet meer aan te 
pas en LMV D3 liet zien wat het kan: 
voetballen. De inhaal race die uit-
eindelijke eindigde in een schitte-
rende 4-7 overwinning voor de Leg-
meervogels was een hele mooie om 
te zien. Mooie doelpunten, een team 
en de bereidheid met elkaar om te 
knokken voor de winst, het was heel 
leuk om te kijken. De doelpunten-
makers waren Keita Inoue (2x), Mi-
scha Plasmeijer (4x!!!!!!) en eentje 
die op naam van Rick Kuit hoort, de 
verdediger van RAP kon niet anders 
dan in eigen doel schieten. Het was 
grote klasse mannen!!

Open Dag bij KDO
in De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 24 april 
organiseert sportvereniging KDO uit 
De Kwakel een OPEN dag. 
Tijdens deze OPEN dag zullen alle 
afdelingen van KDO activiteiten or-
ganiseren om zichzelf te promoten. 
KDO telt op dit moment zeven af-
delingen die zichzelf allemaal zullen 
gaan presenteren. Deze afdelingen 
zijn veldvoetbal, zaalvoetbal, volley-
bal, handbal, DAG (Dance / Aero-
bics / Gymnastiek), trimmen en als 
laatste rugby. 
De OPEN dag start om 11.30 uur 
met een Mega Zumba workout.  De 
les is bedoeld voor iedereen! Maar 
ook alle ZUMBA-leden zijn van har-
te welkom om de zaal te laten trillen 
van enthousiasme! 
De afdeling handbal organiseert 
een clinic voor de jeugd. De top-
handballers van Fiqas Aalsmeer 
Bart Neeft en Jeffrey Boomhouwer 
verzorgen deze clinics. Vanaf 13.30 
uur tot 15.00 uur is de A en B jeugd 
aan de beurt en van 15.00 tot 16.30 
uur de D en C jeugd.
Van 14.00 uur tot 17.00 uur verzorgt 

de afdeling veldvoetbal pannavoet-
bal, speedmaster (meet hoe hard je 
kunt schieten), mega tafelvoetbal en 
rokjesvoetbal.
Ook de andere afdelingen van KDO 
zullen aanwezig zijn en activiteiten 
organiseren. Welke dat zijn houden 
we nog even geheim.
De laatste informatie over de OPEN 
dag is te vinden op de website van 
KDO, www.kdo.nl
Met deze OPEN dag wordt tevens 
de Nationale Sportweek in stijl af-
gesloten.
Na afloop van deze activiteiten is 
er vanaf 20.30 uur een groot feest 
met de titel Sail de Quakel. We doen 
een aantal bekende pleisterplaatsen 
aan; Volendam met The Cats, Cairo 
met Madness en we kiezen het rui-
me sop met Sailing van Rod Stewart. 
Onderweg monstert ook het shanty-
koor “de Brulboeien” aan.
De muziek is in handen van de be-
kende DJ Dolphine en Captain Jan 
Tilburgs en zijn bemanning nodigen 
iedereen uit om gezamenlijk het rui-
me sop te kiezen.

Eerste training jeugd
G-team KDO succesvol
De Kwakel - KDO is gestart met de 
eerste training van jeugd G-Voetbal. 
Er kwamen 8 jongens en 1 meisje in 
de leeftijd van 6 tot 14 jaar op de 
training af die speciaal voor deze 
doelgroep wordt georganiseerd. Bij 
de start oogde iedereen een beet-
je zenuwachtig maar dat verander-
de snel in een hoop plezier met el-
kaar. Het is duidelijk dat ook op dit 
niveau talent aanwezig is. Er werd al 
goed gespeeld en één van de spe-
lers liet zelfs een dubbele schaarbe-
weging zien!!
Na afloop van de training werden 
de kinderen door KDO getrakteerd 
op patat en een flesje drinken. De 
teamspirit werd hierdoor nog meer 
vergroot en de kinderen kijken al 
weer uit naar de volgende training 
die aanstaande zaterdag om 10 uur 
is.
G-voetbal is bedoeld voor mensen 
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belem-
merd zijn in hun bewegingsmoge-

lijkheden. Zij kunnen daardoor niet 
of moeizaam hun plek vinden in het 
“reguliere” voetbal. Let wel: we be-
schouwen G-voetbal gewoon als 
voetbal. En ook de KNVB biedt de-
zelfde kwaliteit, service en benade-
ring. Het enige verschil is, dat be-
paalde aspecten worden aangepast 
wanneer dat nodig is. 
Jongens en meisjes in de leeftijd van 
6 – 17 jaar met een beperking, kun-
nen meedoen in het G- team. 
Het is de bedoeling dat tot en me-
dio mei eerst getraind gaat worden. 
In het nieuwe seizoen blijven we in 
eerste instantie doortrainen. Het is 
de bedoeling om in de tweede helft 
van seizoen 2010/2011 met een 
team wedstrijden te spelen.
Heb je interesse om eens mee te ko-
men spelen of wil je meer informa-
tie hebben, dan kun je  de komen-
de zaterdagen terecht bij KDO in De 
Kwakel. De trainingen starten om 
10.00 uur. Ook vind je meer informa-
tie op onze website www.kdo.nl.

KDO pakt één punt tegen 
De Meteoor
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO de zesde wedstrijd 
in één maand tijd op het program-
ma. Ditmaal traden de Kwakelaars 
thuis aan tegen de nummer zes van 
de ranglijst, De Meteoor uit Amster-
dam. KDO, dat afgelopen donder-
dag teleurstellend met 3-1 verloor in 
Haarlem tegen FC Socrates, snakte 
deze middag naar een goed resul-
taat om het zelfvertrouwen een po-
sitieve stimulans te geven.
De Amsterdammers begonnen sterk 
aan de wedstrijd en waren o.a. bin-
nen tien minuten een aantal keer 
gevaarlijk via goedgenomen corners. 
KDO hield stand en kwam steeds 
beter in de wedstrijd. De Kwakelse 
aanvallers kregen voldoende ruimte 
om gevaar te stichten, maar strand-
den een aantal maal op de Amster-
damse goalie. Linksback Rainier 
Onderwater was in de 27e minuut 
dichtbij de openingstreffer, maar 
zijn inzet kon op vijf meter van de 
doellijn het net niet vinden. In de 
40e minuut kwam uiteindelijk toch 
de bekroning voor KDO door mid-
del van een openingsgoal van Sven 
Vlasman. Na een vloeiende aan-
val via Dennis Onderwater en Rick 
Kruit wist Joeri Stange Sven Vlas-
man vrij voor de keeper te zetten. 
Vlasman nam de bal beheerst aan 
en wist koelbloedig de 1-0 aan te te-
kenen door een zuivere schuiver in 
de linkerbenedenhoek. Over de ge-
hele eerste helft gezien was dit een 
meer dan terechte voorsprong te 
noemen.

Tweede helft
In de tweede helft was opnieuw De 
Meteoor de ploeg welke sterker uit 
de startblokken kwam. KDO moest 
alle zijden bijzetten om de voor-
sprong te verdedigen, maar moest in 
de 50e minuut toch een tegentreffer 
incasseren. Een voorzet van de Am-
sterdamse rechterkant belandde op 
de voeten van een aanvaller van De 
Meteoor die fraai de 1-1 binnen-
schoot.
Na deze gelijkmaker golfde de wed-
strijd op en neer en konden bei-
de ploegen aanspraak maken op 
de overwinning. KDO kreeg via o.a. 
Rick Kruit en Patrick Schijff moge-
lijkheden om een 2-1 voorsprong 
op het scorebord te brengen, maar 

slaagde daar niet in. De Meteoor 
bleef geloven in haar kansen en 
deed er alles aan om het de Kwake-
laars zo lastig mogelijk te maken. In 
de 80e minuut kreeg KDO via Den-
nis Onderwater de beste kans om 
met de overwinning aan de haal te 
gaan. Echter belandde de kogelhar-
de kopbal van Onderwater op de lat. 
Zonde voor de Kwakelaars, maar op 
basis van de tweede helft was 1-1 
een logische uitslag.

Jammer
Het blijft jammer dat KDO in de eer-
ste helft geen ruimer afstand heeft 
genomen van De Meteoor, want de 
mogelijkheden waren wel aanwezig. 
Door dit gelijke spel blijft KDO op 
de vierde plaats staan, wat hoogst-
waarschijnlijk goed zal zijn voor een 
plek in de nacompetitie.
Aanstaande zondag speelt KDO op-
nieuw thuis, ditmaal tegen num-
mer negen Sporting Noord. Met 
deze Amsterdamse ploeg hebben 
de Kwakelaars nog een appeltje te 
schillen, vanwege het 3-3 gelijk-
spel in het Paasweekeinde. Wij ho-
pen ook deze middag op uw posi-
tieve steun langs de lijn! 

KDO 2 Zondagochtend om 11:30 
uur speelde KDO 2 de uitwedstrijd 
tegen Muiderberg 2. Op een zeer 
zonnig complex in Muiderberg was 
KDO in de eerste helft de betere 
ploeg en kwam in de 25e minuut 
verdiend op voorsprong via Erik 
Verbruggen, 0-1. In de tweede helft 
startte Muiderberg sterk en wist in 
de 55e minuut de 1-1 aan te teke-
nen. KDO 2 liet het hier niet bij zet-
ten en bleef knokken voor wat het 
waard was. In de 75e minuut kwam 
de absolute bekroning op het goe-
de spel van KDO via Sjors Kas. Een 
goedgenomen vrije trap van JP Ver-
bruggen spatte uiteen op de lat, 
waarna Kas er als d’r kippen bij was 
en de 1-2 binnenschoot. In de 80e 
minuut besliste KDO 2 de wedstrijd 
door de 1-3 te maken via Erik Ver-
bruggen. Door deze overwinning 
verstevigt KDO haar positie op de 
vijfde plaats in het klassement en 
kan het met een schuin oog nog 
omhoog kijken. Aanstaande zon-
dag speelt het tweede thuis tegen  
Abcoude 4.

KDO verliest dure punten 
in Haarlem
De Kwakel - Afgelopen donderdag-
avond heeft KDO zich een slechte 
dienst bewezen door met 3-1 te ver-
liezen van FC Socrates in Haarlem. 
Over de gehele wedstrijd gezien wa-
ren de Haarlemmers de beter voet-
ballende ploeg en gingen terecht 
met de winst aan de haal.
Na een half uur spelen kwam het 
verbaal sterke FC Socrates op 1-0 en 
met deze stand werd er ook gerust. 
In de tweede helft werd de wedstrijd 
in de 65e minuut beslist door de 
Haarlemse rechterspits, 2-0. Beide 
ploegen ontvingen de gehele avond 
diverse gele kaarten en in de 78e 
minuut kreeg een verdediger van FC 
Socrates zelfs rood voor het neerha-
len van KDO-middenvelder Patrick 
Schijff. Acht minuten voor tijd leek 

de wedstrijd door de scheidsrechter 
definitief te worden gestaakt van-
wege het constante wangedrag van 
de Haarlemmers. De scheidsrech-
ter besloot echter tien minuten la-
ter alsnog om de wedstrijd te her-
vatten en in de laatste gedeelte van 
de wedstrijd maakten beide ploe-
gen één goal, waardoor er een eind-
stand van 3-1 op het scorebord ver-
scheen. Voor KDO scoorde midden-
velder Sven Vlasman.
Door dit verlies staat KDO weer met 
beide benen op de grond en zal het 
aanstaande zondag vol aan de bak 
moeten tegen De Meteoor om de 
nacompetitie ambities in leven te 
houden.
De wedstrijd KDO-De Meteoor be-
gint om 14.00 uur aan de Vuurlijn.

Amber von Gerhardt wint 
Internationaal Judo
A-Toernooi
Uithoorn - Zaterdag 17 april 2010 
werd er in Venray voor de 5e maal 
het Internationaal A- toernooi U20 
voor junioren gehouden. Dit was 
voor de junioren het laatste kwalifi-
catie toernooi in eigen land. Op ba-
sis van de resultaten worden de se-
lecties voor de A-toernooien in Eu-
ropa samengesteld. Waarbij het EK 
-20 in Sofia (Bulgarije) en het WK-
20 in Agadir (Marokko) het uitein-
delijke doel voor de judoka’s is.
Voor de Uithoornse Amber von Ger-
hardt, uitkomend voor Kenamju uit 
Haarlem, een laatste kans om aan 
de bondscoach te laten zien waar 
ze staat in dit internationaal deelne-
mersveld.
Na om 07.15 uur te zijn vertrokken 
uit een mistig Uithoorn kwamen we 
om 09.00 uur aan in een zonnig Ven-
ray. Na de weging, Amber judoot in 
het gewicht U57 Kg, kon er wat ge-
geten worden. Het wachten is dan 
op het schema  voordat er begon-
nen kon worden. Er waren in haar 
gewichtsklasse 21 judoka’s met veel 
Belgen, Duitsers, Luxemburgers en 
judoka’s van het Nationale team van 
Groot-Brittannië.
Amber had de opdracht gekregen 
gecontroleerd te judoën en eerst 
de pakking van haar tegenstanders 
goed aan te voelen. Haar eerste te-
genstander Manon Durbach kwam 
uit Luxemburg en is meervoudig 
Luxemburgs kampioen.  Zij kreeg 3 
straffen en daarna kreeg Amber een 

Wazari voor een mooie techniek en 
Durbach ging er met Ippon af. Haar 
tweede tegenstander was Jenna Uit 
de Haag een kleinere stevige judoka 
die er met Yuko af ging. De derde te-
genstander Djoeke Bouwmans  was 
een bekende van Amber, ook zij kon 
niets beginnen.  Amber controleer-
de deze wedstrijd volkomen en won 
met Ippon en stond nu in de halve 
finale. Hier was haar tegenstander 
de huidige kampioen van België Ju-
lie Vansuyt. Julie stond vorige week 
ook al tegen Amber in Lommel (Bel-
gië) en dit was een afmattende par-
tij die duurde tot en met de golden 
score, waarin Amber uiteindelijk 
won. Julie was dus gebrand op een 
revanche en Amber was gewaar-
schuwd! Deze partij duurde ech-
ter maar 14 seconden , Julie tikte 
af doordat Amber een keiharde ver-
wurging aanzette. De finale was be-
reikt en die was tegen haar clubge-
noot Maureen Groefsema. Maureen 
is meervoudig kampioen van Neder-
land in alle leeftijd klassen geweest 
. Zij is weer terug na een hele lan-
ge tijd van vervelende blessures en 
het was knap dat ook zij dus in de 
finale stond! In het begin was het 
van beide kanten aftasten maar ook 
hier moest Maureen uiteindelijk af-
tikken doordat Amber een armklem 
bij haar inzette.
Amber heeft nu een kwalificatie 
toernooi gewonnen en hopelijk le-
vert dit haar iets op.

Parencompetitie BVK
De Kwakel - De beslissingen in de 
laatste cyclus van de parencompeti-
tie van de BVK zijn afgelopen don-
derdag gevallen. De promovendi en 
de paren die een stapje terug moe-
ten doen zijn bekend en de wereld 
draait gewoon door.
Alvorens wedstrijdleider Cor de uit-
slagen kon voorlezen moest er eerst 
nog wel een stevig robbertje ge-
vochten worden in de 3 lijnen, om-
dat er feitelijk nog van alles kon ver-
anderen in de rangschikking.
Zoals al weken was te zien is de 
kopposite in de A lijn eigenlijk geen 
moment in gevaar geweest voor 
Dick Elenbaas en Andre Verhoef. 
Met een gemiddelde van 61% en-
digden zij als 1e. Wim en Rita Rit-
zen werden met een ook niet misse-
lijk gemiddelde van 58,7% 2e en op 
een toch wel verrassende 3e plaats 
eindigden Ria van Zuylen en Han 
Mann, die dit jaar voor het eerst sa-
men spelen en elkaar steeds beter 
lijken te begrijpen. Een gemiddel-
de van 55,8% over 6 speelavonden 
is bepaald niet slecht.
Hun 1e plaats op de slotavond met 
65% droeg een aardig steentje bij 
aan dit gemiddelde. Dick en Andre 
werden 2e met 61,7% en Wim en Ri-
ta 3e met 58,33%.
Onderin viel het doek voor de paren 
Jan Heijlman-Margo Zuidema, Bep 
Verleun-Cor Hendrix, Ria Broers-
Tiny Mann en  Jan en Henny van 
der Knaap, die op de laatste plaats 
eindigden met 54,5% gemiddeld.
 
In de B continueerden Adriaan en 
Tiny Kooyman hun koppositie door 
deze avond 3e te worden met 60,5%. 
Gerda Bosboom en Rina van Vliet 
lieten eindelijk weer eens een staal-
tje van hun ware bridgekunnen zien 
door 1e te worden met 61,7%. Joop 
de Jong en invaller Adrie Voorn wer-
den 2e met 60,95%. Tiny en Adriaan 

mogen volgend seizoen hun op-
wachting maken in de A lijn en dat 
geldt ook voor Kitty en Huub van 
Been en Wim Maarschalk en Henk 
Poll, die daarmee een heuse pri-
meur beleven.
Of ook het als 4e eindigende paar 
Joop de Jong-May Verhoef mag 
promoveren ligt in de handen van 
de technische commissie, omdat 
Joop deze cyclus met meerdere in-
vallers heeft gespeeld.
Ria Bulters en Ans Nieuwendijk 
werden deze week laatste, maar dat 
konden zij hebben. Dat geldt niet 
voor de echtparen Kniep en de Ko-
ning en de paren Leny Heemskerk-
Agnes de Kuyer en Trudy Fernhout-
Thecla Borggreven, die volgend sei-
zoen mogen starten in de C lijn.
 
In de C lijn eisten Corrie Bartels 
en Ruud Doeswijk deze week de 
1e plaats op met 60,4% en daar-
door eindigden zij als 3e in de to-
taalstand, wat promotie naar de B 
lijn betekent. Lous Bakker had Het-
ty Houtman als invalster aangetrok-
ken voor zijn vaste maatje Hans Eli-
as en dat legde hem geen windei-
eren, want zij eindigden als 2e met 
59,2% en promoveren mede daar-
door eveneens. Ria Wezenberg en 
Hetty Kesting werden deze week 3e 
met 56,25%.
Helemaal bovenaan de ranglijst na 
6 avonden vinden we Greet de Jong 
en Roel Knaap terug  met een res-
pectabel gemiddelde van 57.4%. 
Ook die zien we volgend seizoen te-
rug in de B lijn.
 
Volgende week krijgen we de her-
start van de laddercompetitie. Door 
de toenemende afwezigheid van 
meerdere paren wordt dat wat on-
overzichtelijk, maar de wel aanwe-
zige paren zullen er alles aan doen 
om tot topprestaties te komen.
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VEEL PLEZIER MET BERT,
ERNIE &
ELMO... 

Uithoorn – Wat een feest was het zaterdag jl. in Win-
kelcentrum Amstelplein. Buiten het feit dat het 

zaterdag een prachtige dag was en het in, maar ook 
op het terras op Amstelplein een gezellige drukte 

was, kon het voor de kinderen niet op. Bert Ernie 
en Elmo waren er op bezoek en namen uren ach-
tereen alle tijd van de wereld om met de kinderen, 
maar ook met de volwassenen, op de foto te gaan.

Het was een genot om het plezier te zien van de
kinderen, maar ook de toewijding en het geduld die 

Bert, Ernie en Elmo hadden, om toch maar niemand
teleur te stellen. En reken maar dat deze drie het warm 

hadden in hun pakken. Logisch dat zij nu en dan even een 
half uurtje verdwenen om wat te drinken

en even wat extra zuurstof tot zich te nemen.

Al met al, weer een zeer geslaagde actie van de
winkeliers van Amstelplein. De volgende actie staat
alweer op stapel: 1 MEI TUINMARKT!
Lees hier volgende week meer over in deze krant.

...IN  WC AMSTELPLEIN!



Uithoorn - Op maandagavond 12 
april werden op het Alkwin Kolle-
ge weer de jaarlijkse Awards uitge-
reikt. In de amusementwereld kent 
men Oscars, Grammy’s en Edisons 
toe aan hen die zich onderscheiden 
op hun vakgebied. Op het Alkwin is 
het de prijs van bijzondere erken-
ning voor het profielwerkstuk, een 
verplicht examenonderdeel. 
De leerlingen in het voortgezet on-
derwijs van 5H en 6V maken een 
profielwerkstuk als onderdeel van 
hun studie. Met dit profielwerkstuk 
tonen leerlingen aan dat ze zelf-
standig een onderzoek kunnen uit-
voeren en presenteren met alles wat 
daarbij komt kijken. 
Leerlingen kiezen zelf aan het begin 
van het examenjaar vanuit welk vak 
zij een uitgebreid onderzoek willen 
gaan doen. Zij stellen onderzoeks-
vragen op en, in overleg met hun 
profielwerkstuk begeleider, bepa-
len zij het onderwerp van hun on-
derzoek.
Veel van deze onderzoeken en daar-
over gemaakte presentaties zijn 
zeer de moeite waard. De begelei-

ders nomineren leerlingen die zich 
hebben onderscheiden voor een 
Alkwin Award. 
Voorafgaand aan de uitreiking pre-
senteren alle genomineerde hun 
PWS aan het publiek, hierbij moet 
een keus gemaakt: van de 23 nomi-
naties kun je slechts 4 presentaties 
bijwonen. En dat kiezen uit zoveel 
onderwerpen valt niet mee.

Onderzoek
Duik je in een onderzoek over jonge-
rentijdschriften of in ontwikkelings-
hulp? Verzuiling in Aalsmeer of Ar-
moede in Amsterdam? Wil ik getui-
ge zijn van een darmoperatie m.b.t. 
stoma of pouch? Stotteren wat is de 
oorzaak, wat is er aan te doen? Ga 
ik stoken op houtgas of kook ik lie-
ver met kinderen?
Kortom: het is ieder jaar weer een 
avond vol verrassingen, gekenmerkt 
door de diversiteit aan onderwer-
pen, de intensiteit van de onderzoe-
ken en het enthousiasme waarmee 
gepresenteerd wordt.  
Je krijg bijna altijd het gevoel dat 
de genomineerden hierin een beet-

je boven zichzelf uitstijgen en dat is 
prachtig om te ervaren. 
Een eerste keus wordt gelukkig voor 
het publiek gemaakt door een geza-
menlijke start in de aula. 
Hier nemen twee nominaties in de 
kunstvakken bezit van het podium. 
Men weet dat Japan Toyota’s pro-
duceert en bekend staat om zijn su-
shi’s maar dat zij ook Harajuku heb-
ben! Het blijkt een Japanse subcul-
tuur te zijn die uit de doeken wordt 
gedaan door tonen van diverse kle-
dingstijlen. De prachtigste creaties 
gaan over de catwalk. Er is hier echt 
getoverd met textiel. Naast wester-
se gothic, soul, hip-hop, Lolita heb 
je dus ook Japanse Harajuku. Een 
stijl van leven die tot uiting komt in 
de een manier van kleden. 
De ontwikkeling van een geheel an-
dere uitingsvorm wordt getoond in 
de tweede presentatie. In prachtige 
Lodewijk XIV jurken wordt ons ver-
teld hoe in de frivole Franse paleizen 
de hofdans ontstond! 

De dans
De dans die, verspreid over de hele 
wereld, tegenwoordig vele stijlen en 
vormen kent. Vervolgens laten twee 
leerlingen ons kennismaken met 
een aantal dansen: hofdans, (klas-
siek) ballet, hip-hop, en andere. Het 
ziet er allemaal weer prachtig uit, 
men is onder de indruk. 
Na beide presentaties wordt alle 
aanwezigen de gelegenheid gebo-
den nog 2 presentaties bij te wonen 
in een lokaal. 
Na deze twee rondes stroomt de au-
la weer vol en is het tijd om de jury-
rapporten voor te lezen. 
Uiteindelijk wint Ernst Schütte uit 6 
vwo een Award  met zijn PWS Bui-
ten Westen en Melissa Otto, Lisa v/d 
Schans en Hannah Bende uit 5 havo 
met het PWS “Wat is bekend over de 
niet-joodse slachtoffers van WOII?” 
Ze zijn blij verrast, ontvangen bloe-
men en een envelop met 150,00. 

En zo komt er een einde aan een 
mooie avond op het Alkwin De 
school is trots op al het onderzoek, 
de tijd en moeite die door de leer-
lingen genomen is om een profiel-
werkstuk tot stand te laten komen. 
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Alkwin Awards 2010 weer 
ongekend geslaagd

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Iets over SeniorWeb De Ronde Venen
“Hoe komen jullie toch aan de naam Seniorweb, is 
dat niet beperkend?”, vroeg laatst iemand. Het ant-
woord daarop is: “We zijn wat het lesgeven betreft 
een zelfstandige stichting en zijn van niemand af-
hankelijk. We krijgen geen cent subsidie en orga-
niseren alles zelf. Iedereen is bij ons altijd welkom 
en we vragen nooit naar leeftijd. Leden van Seni-
orweb Nederland krijgen bij ons korting op lesgeld 
en kunnen daarnaast gebruikmaken van onze dien-
sten.” Laten we eens terugkijken op een stukje ge-
schiedenis. 
In augustus 1999 sluit de Stichting Leefbaarheid met 
‘N-tree’ aan de Diamant te Mijdrecht een overeen-
komst. Het bedrijf is gespecialiseerd in kantoorau-
tomatisering en organiseert o.a. PC trainingen. N-
tree zal in opdracht van de Stichting computercur-
sussen organiseren en de Stichting zal bij het lesge-
ven assisteren om daarmee de kosten te drukken. 
Op maandag 8 november 1999 start in N-tree de 
eerste PC cursus. De docent daar wordt per les be-
geleid door enkele vrijwilligers van de Stichting die 
over de schouders meekijken en waar nodig ingrij-
pen. De toeloop is zo overweldigend dat de Stichting 
meer subsidie moet verlenen om alles door te la-
ten gaan. Deels lukt dat via een bijdrage van de ge-
meente, maar het aantal aanmeldingen blijft groei-
en. De Stichting doet dan een beroep op de ge-
meente om het gat te vullen. Dat lukt niet. Het ge-
volg is dat de bijdrage aan N-tree omhoog moet en 
dat brengt veel cursisten in de problemen. Zij laten 
het afweten. Het aantal deelnemers komt daarmee 
onder de grens waarop de eerdere overeenkomst 
met N-tree was gebaseerd en dat betekent einde 
overeenkomst. De Stichting Leefbaarheid besluit er 
mee te stoppen. Eerdere aanmeldingen worden door 
Ntree tot juni 2000 normaal afgewerkt. 
Naast assistentie bij NTree assisteren de vrijwilligers 
van de Stichting Leefbaarheid ook bij een PC cursus 
van de ANBO. Door de grote belangstelling dreigt 
daar echter een tekort aan docenten. De zes vrijwil-
ligers, inmiddels verenigd in een werkgroep, wordt 
gevraagd te assisteren. Dat gebeurt. Het gevolg is 
steeds meer betrokkenheid van de werkgroep bij 
het cursusprogramma en dat leidt tenslotte tot de 
overname van de ANBO cursussen. Er wordt nieuw 
lesmateriaal aangeschaft en de leden van de werk-
groep worden ambassadeur bij de landelijke Stich-
ting Seniorweb, een samenwerkingsverband van de 
landelijke ouderenbonden. Even wordt dan nog les 
gegeven in de PJ Mavo te Vinkeveen, daarna in het 
VLC te Mijdrecht. Allemaal in de anderhalf uur tus-
sen kwart over vier en kwart voor zes in de middag. 
Te weinig tijd, ongeschikte uren, te grote klassen en 
‘bevroren’ PC’s om goed les te kunnen geven zorgen 
er voor dat het avontuur al snel eindigt. Daarmee 

is ook de betrokkenheid van de ANBO afgelopen. 
In oktober 2000 verhuist de werkgroep naar Kerk-
vaart 2 te Mijdrecht en opent daar een internetcafé 
annex leercentrum. Dat blijkt een schot in de roos. 
In april 2005 wordt besloten tot verzelfstandiging. 
De werkgroep vormt onder de naam Seniorweb De 
Ronde Venen een stichting met eigen statuten en 
een huishoudelijk reglement. Had ook een andere 
naam kunnen zijn. De rest is bekend. De betrokken-
heid met de Stichting Leefbaarheid eindigt wanneer 
we in juli 2005 gedwongen worden het pand aan 
de Kerkvaart te verlaten om ruimte maken voor De 
Baat. In het Prinsenhuis huren we van de gemeente 
een klaslokaal. In november 2009 volgt een tweede 
gedwongen verhuizing. Dit keer naar het industrie-
terrein. En daar zitten we nu nog.          Groet Joop 

Ons cURsUs
pROGRaMMa 

Basiscursus Vista 
Acht lessen te beginnen op maandagmiddag 
6 september en woensdagmorgen 3 november. 
Basiscursus Xp
Acht lessen te beginnen op maandagmorgen 
6 september en dinsdagmiddag 2 november. 
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op woensdagmorgen 
8 september en Maandagmorgen 1 november. 
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op donderdagmiddag 
9 september.
Internetbankieren 
Elke laatste vrijdagmorgen van de maand t.w. 
23 april, 28 mei en 25 juni. Deze workshop is 
gratis voor rekeninghouders bij de Rabobank.
Windows, opslaan van bestanden en 
maken van mappen
Vier lessen van twee uur. Meldt u aan! . 
Basiscursus Windows 7
Acht lessen te beginnen op donderdagmiddag 
29 april en dinsdagmiddag 7 september. 
cD’s en DVD’s branden. 
Een workshop van twee uur. Meldt u aan. 
andere 
Verder organiseren we twee uur durende 
workshops over computerbeveiliging, kennismaking 
met de computer, CD’s en DVD’s branden en het 
gratis tekstverwerkingsprogramma Open Office. 

Meld u aan. Zonder aanmeldingen kunnen we 
niet plannen. 0297-272720. Een workshop of cursus 
gaat door bij vijf of meer deelnemers. Onze lessen 
lopen van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. 

Trinité maakt start met
de nieuwbouw
Uithoorn - Op woensdag 14 april is 
om 13.00 uur de eerste paal gesla-
gen voor de nieuwbouw van Trinité 
aan de Wagenaarweg in Uithoorn. 
Onder toeziend oog van mede-
werkers en genodigden sloeg CEO 
Frank Ottenhof persoonlijk de eer-
ste heipaal in de grond. 
De heipaal was tevens een symbo-
lische mijlpaal, omdat het bedrijf dit 
jaar 12½ jaar bestaat. In 1997 werd 
Trinité opgericht door drie technici. 
Destijds was het bedrijf gevestigd 
in Wilnis, later in Mijdrecht en sinds 
2005 in Uithoorn. Door de snel-

le groei die Trinité meemaakt was 
uitbreiding noodzakelijk. Het kan-
toorpand zal ongeveer twee keer zo 
groot worden als het huidige pand. 
Frank Ottenhof: ‘Het zal geen stan-
daardgebouw worden, maar inno-
vatie, overschrijding van grenzen en 
teamwork met passie uitstralen. Iets 
waar we als Trinité voor staan.’ 
Trinité is landelijk en internatio-
naal bekend vanwege de innovatie-
ve software die zij maakt voor o.a. 
verkeerscentrales, gemeenten en 
provincies om de doorstroming van 
verkeer te optimaliseren. Zo is Trini-

té nauw betrokken bij projecten om 
verkeer op de ring van Amsterdam 
in goede banen te leiden. De soft-
ware coördineert onder andere ver-
keer op spitsstroken, in tunnels en 
op bruggen.
Tijdens een internationale beurs op 
het gebied van verkeersmanage-
ment en infrastructuur werd Trini-
té onlangs genomineerd voor de In-
novation Award voor het product 
‘BlueTracking’. Met dit systeem is 
o.a. de reistijd op de weg eenvou-
dig en nauwkeurig te meten via  
Bluetooth-signalen.

‘Gestolen Fiets’mysterie is opgelost!
Wilnis - Wijnkoperij Henri Bloem 
verkoopt géén gestolen fietsen. Het 
betreft een rode Portugese wijn, ge-
maakt van lokale Portugese drui-
vensoorten als Touriga Franca, Tinta 
Roriz, Touriga Nacional, Tinta Bar-
roca en Tinto Cão. Het ontwerp en 
idee van deze wijn zijn van Dirk van 
der Niepoort, wiens betovergrootva-
der in 1842 naar Portugal emigreer-
de en daar een nog steeds bestaand 
Port-huis begon. De wijn is echter 
geen Port, maar komt wel uit dezelf-
de regio waar Port geboren wordt, 

het dal van de Douro, met ook de 
herkomstbenaming Douro. De voor 
een klein deel op vat gelagerde Ge-
stolen Fiets 2006 smaakt erg lekker, 
dankzij een vlezige, stevige smaak, 
vol van het zwarte fruit als bramen, 
pruimen en wat cassis.
De actie van de wijnspeciaalzaak uit 
Wilnis heeft afgelopen week voor de 
nodige beroering gewekt. Zowel in 
de Nieuwe Meerbode als in het AD, 
werd vorige week verslag gedaan 
van de opmerkelijke aankondiging 
aan de Herenweg 35. “Het zou toch 

niet waar zijn, dat jullie gestolen 
spullen  verkopen...?”  was een vaak 
terugkomende vraag van de klanten 
van De ZwartHenri Bloem. 
Bedrijfsleider Joost Valk geeft aan 
dat de legale handel vooropstaat en 
dat klanten uit De Ronde Venen van 
harte welkom zijn voor een goed en 
eerlijk wijnadvies.

Met de ongetwijfeld mooie lente-en 
zomerperiode voor de deur een ex-
tra reden voor een bezoek aan dé 
wijnzaak van de regio.  

Zaterdag open dag bij 
Kunstencentrum De Hint
Uithoorn - Op 24 april a.s. houdt 
Kunstencentrum De Hint haar jaar-
lijkse open dag voor belangstellen-
den uit Aalsmeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen. In de lokalen van 
de Hint kan iedereen kennisma-
ken met docenten en instrumen-
ten en de cursussen die in de ver-
schillende gemeenten worden ge-
geven. Deelname aan de instru-
mentenquiz wordt beloond met 
een ijsje. In tenten op het voorter-
rein zijn diverse optredens te beluis-
teren. Maar zelf meedoen kan ook, 
tijdens de zang-, theater- en schil-
der-workshops. Op de culturele in-
formatiemarkt is informatie te ver-
krijgen over De Hint, De Jeugd Acti-
viteiten Pas (JAP)in Uithoorn, Kunst 
en Cultuur Aalsmeer, Crea Uithoorn 
en de muziekverenigingen KnA, Flo-

ra, Sursum Corda. Ook is er een 
schminkkraam. Om 16.00 uur maakt 
de Aalsmeerse burgemeester Pieter 
Litjens de prijswinnaar bekend  van 
de fotowedstrijd voor basisschool-
leerlingen “Daar zit Muziek In”. De 
open dag van De Hint vindt plaats 
in aan de Prinses Christinalaan 120 
van 13.00 tot 17.00 uur. In de week 
van 17-21 mei zijn de lessen op alle 
locaties van De Hint openbaar toe-
gankelijk. Opgave vooraf is noodza-
kelijk.
Het programma is als volgt:
13.30 – 13.30 (Pop)zangworkshop o.l.v. 
Laura Schoegje Grote Tent
14.00 – 14.30 Tijs Klaassen Band
Grote Tent
14.00 – 14.30 Workshop tekenen en 
schilderen, o.l.v. Arlet Ybema (Crea 
Uithoorn Pagodetent

14.00 – 14.30 Theaterworkshop voor 
kinderen, o.l.v. Pieter Scholten Regen-
boog
14.30 – 15.00 (Pop)zangworkshop o.l.v. 
Laura Schoegje Grote Tent
15.00 – 15.30 Workshop tekenen en 
schilderen, o.l.v. Arlet Ybema (Crea 
Uithoorn) Pagodetent
15.00 – 15.30 Theaterworkshop voor 
volwassenen, o.l.v. Pieter Scholten
15.30 – 15.45 Joris, Mariken, viool
Grote Tent
Dwarsfluitensemble o.l.v. JudithGlas-
beek Grote Tent
15.45 – 16.00 Leerlingen electrische 
gitaar o.l.v. Nan Metselaar Grote Tent
16.00 - 16.30 workshop tekenen en 
schilderen o.l.v. Arlet Ybema Pagode-
tent
16.00 - 16.10 bekendmaking winnaar 
fotowedstrijd door Pieter Litjens, bur-
gemeester Aalsmeer Grote Tent
16.10 – 16.25 Spaanse gitaargroep 
o.l.v. Nan Metselaar Grote Tent
16.30 – 17.00 Luca de Sterke Band 
Grote Tent
Informatie: www.dehint.nl



Mijdrecht – Afgelopen week heeft 
DA drogist Nap de fiets uitgereikt 
van de DA etalagewedstrijd.

Deze wedstrijd is onderdeel van de 
voorjaarscampagne van DA, met de 
passende naam ‘De nieuwe lente 
lonkt’.
Deze voorjaarscampagne staat ge-
heel in het teken van nieuwe novi-
teiten, een nieuwe look en lekker 
naar buiten. De winnaar was de fa-
milie Oudheusden uit Mijdrecht. Op 
de foto neemt dochter Ilse, samen 
met haar moeder, de fiets in ont-
vangst en fietste daarna blij naar 
huis.

Het enige wat de consument hoef-
de te doen om deze oerhollandse 
fiets te winnen, was het aantal stip-
pen raden op de bijpassende zadel-
hoes en fietstas. Het aantal was 352 
en de familie Oudheusden had het 
precies geraden.

De Ronde Venen - Vorige week 
is de Prismagroep  voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen van start 
gegaan. In het totaal kwamen 15 
leerlingen van OBS Molenland, OBS 
De Eendracht, OBS Pijlstaart, OBS 
De Trekvogel en OBS Willespoort 
in de Toptechniekwerkplaats bijeen. 
Daar maakten ze al gauw via leuke 
spelletjes, waarbij de samenwerking 

centraal stond, kennis met elkaar. 
Juf Wendy (van HIQ te Vijfhuizen) 
en juf Dorien (van OBS Molenland) 
lieten de kinderen elkaar intervie-
wen en daarmee was het ijs tussen 
de leerlingen al snel gebroken.

De groep is gestart met het China-
project, waarbij de kinderen uitge-
daagd werden om op een uitdagen-

de manier problemen op te lossen. 
De kinderen gingen o.a. aan de slag 
met tangrammen en kwamen tot 
verrassende resultaten. De kinderen 
zullen in dit project ook leren hoe ze 
moeten leren te leren.

Maandag jl. is er voor de ouders van 
de deelnemende kinderen een voor-
lichtingsavond gehouden.

De Ronde Venen - Vorige week 
kwamen 63 basisschoolleerkrach-
ten vanuit de Gemeente De Ronde 
Venen en enkele leerkrachten van 
buiten de gemeente naar OBS Wil-
lespoort in Wilnis om deel te nemen 
aan enkele techniekworkshops.  
Vooraf gaven Ria Waal en Elly Thu-
ring namens de Stichting Ontwikke-
lingsSamenwerking De Ronde Ve-
nen een uitleg over de Millennium-
doelen. SOS De Ronde Venen steunt 
een aantal onderwijs- en ontwikke-
lingsprojecten in arme landen. Ba-
sisscholen kunnen bij deze orga-
nisatie gratis educatieve kisten le-
nen die bestaan uit lessen die het 
wereldburgerschap bevorderen. De 
gemeente De Ronde Venen laat zien 
dat zij een Millenniumgemeente is 
door de optredens van een Keni-
aanse dansgroep, die in mei en ju-
ni op een aantal basisscholen gaan 
plaatsvinden voor tweederde deel 
wil gaan vergoeden. De aanwezige 
leerkrachten waren blij verrast met 
dit gebaar! Daarna konden de leer-
krachten naar de Toptechniekwerk-
plaats om door Suzanne `t Hart, 
techniekcoördinator basisonderwijs 
gemeente De Ronde Venen, geïn-
formeerd te worden over de opzet 
van deze ruimte. Margot Lemmens, 

adviseuse van Opitec, demonstreer-
de de aanwezige apparatuur en be-
steedde uiteraard veel aandacht aan 
de veiligheidsprincipes. De tweede 
workshop met als titel “Laat mij maar 
schuiven” werd gegeven door San-
na Leupen en haar collega, waarbij 
zij de leerkrachten op enthousias-
te wijze uitleg gaven over het ma-
ken van  animaties met behulp van 
een fotocamera. De derde work-
shop werd gegeven door Hans Tui-
nenburg. Hij is voormalig leerkracht 
van OBS Willespoort, maar sinds 
een jaar projectmanager van Ese-
ro. Deze organisatie ontwikkelt on-

dermeer lesprogramma’s over ruim-
tevaart, die tijdens de workshop ook 
aan bod kwamen. 
Aan het eind van dit schooljaar wor-
den in de Toptechniekwerkplaats 
speciale technieklessen georgani-
seerd voor alle basisscholen in de 
gemeente De Ronde Venen. Op de-
ze wijze kunnen veel kinderen uit de 
bovenbouw van het technieklokaal 
genieten.

Al met al maakt de Toptechniek-
werkplaats een vliegende start, me-
de dankzij het enthousiasme van 
vele basisschoolleerkrachten!
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Millenniumdoelen en techniek 
centraal op nascholingsavond

Restauratie kerktoren NH-
kerk in volle gang
Wilnis - De kerktoren van de Ne-
derlands Hervormde kerk in Wil-
nis staat in de steigers. Reden is de 
omvangrijke restauratie van de to-
ren die naar verwachting tot okto-
ber dit jaar zal duren. “Dat is inclu-
sief het vernieuwen van de goten, 
eventuele reparaties, schilderwerk 
en het opnieuw voegen van de con-
sistorie en de achtermuur van het 
kerkgebouw”, laat bouwkundig op-
zichter Aales van Leeuwen weten. 
De bedoeling is echter dat de stei-
gers rond de toren na de bouwvak 
weliswaar verwijderd zijn. De werk-
zaamheden gaan dan nog gewoon 
door. De aanbesteding heeft in ja-
nuari plaatsgevonden, nadat eerst 
het kerkgebouw zelf voorzien is van 
een nieuwe betonnen fundering. 
Dat is vorig jaar uitgevoerd. Nu is de 
toren voor een grote onderhouds-
beurt aan bod en dat is hard nodig. 
Sinds vorige week is de steigerbouw 
afgerond en maandag 12 april ge-
keurd op veiligheid en deugdelijk-
heid. De stellage is goedgekeurd en 
heeft vervolgens een ‘label’ gekre-
gen. “We gaan nu van boven naar 
beneden werken. Op de spits wor-
den de oude leien vervangen door 
nieuwe. Dat zijn speciale Engel-
se leien met een ronde onderkant. 
Die vond de architect P.D. van Vliet 
uit Loosdrecht in samenspraak met 
het bestuur toch wel de meest ge-
schikte.”

Meest gunstige
Koninklijke Woudenberg uit Ameide 
is degene die bij de aanbesteding in 
januari dit jaar het meest gunstig uit 
de bus is gekomen om het werk uit 
te voeren. Daarnaast is het bedrijf 
specialist in restauraties van objec-
ten zoals dit. De aannemer verwacht 
dat het houtwerk van de torenspits 
in redelijke tot goede staat zal zijn, 
maar dat zal pas blijken als de oude 
leien er vanaf worden gehaald. In-
dien nodig moeten er nieuwe stuk-
ken in de bebording worden gezet. 
Ook het zink zal worden vervangen. 
De pinakels die om de spits heen 
staan, worden natuurlijk ook beke-
ken. Dat zal misschien een verras-
sing inhouden als die nader worden 
onderzocht. Vervolgens wordt het 
bestaande voegwerk tussen stenen 
uitgeslepen waarna die opnieuw 
worden gevoegd. Verder wordt al het 
houtwerk bekeken, eventueel be-
handeld en geschilderd. Aales: “Het 
torenraam aan de voorkant bestaat 
uit gietijzer en er wordt onderzocht 
of dit nog goed is om te worden ge-
bruikt. Al het glas gaat eruit, vervol-
gens wordt het gietijzer schoon ge-
maakt en behandeld, waarna het 
glas er weer in wordt gezet. Daarna 
is het de bedoeling dat er een voor-
zetraam voor wordt geplaatst. De ra-
men in het kerkgebouw zijn twintig 
jaar geleden behandeld en die heb-
ben toen al een voorzetraam gekre-
gen. Het is nog niet helemaal dui-
delijk of we het raam in die hoeda-
nigheid zullen laten of dat we kie-
zen voor roestvrijstaal. Het hangt er-
van af in welke staat het materiaal 
zich bevindt. Het glas is zogenaamd 

antiek glas. Dat is er in 1964 inge-
zet. Het kruis en de haan op de to-
renspits zijn in 1984 al behandeld. 
Toen was de koningsstijl gescheurd. 
Dat is het stuk rondhout in de spits 
waaraan de haan en het kruis zijn 
vastgemaakt.”

Tijdelijk geen klokgelui
In verband met de renovatie van de 
toren zal de 860 kilo wegende luid-
klok, St. Ursula geheten, voor her-
stelwerkzaamheden uit de toren 
worden verwijderd. De klok dateert 
van 1541 en heeft in verschillen-
de kerken in Wilnis vóór de huidi-
ge – die dateert van 1877 - in de to-
ren gehangen. Vóór die tijd in een 
klooster van de Cisterciënzer mon-
niken in het Belgische Hocht. De 
inslagplekken door de klepel in de 
slagrand van de klok bleken zoda-
nig groot te zijn geworden (wat wil 
je ook na bijna 460 jaar gebruik) dat 
gevreesd werd voor een spontane 
scheuring van de klok die daardoor 
onbruikbaar zou worden. Verder is 
lang geleden een van de kroonar-
men afgebroken waardoor de op-
hanging gebrekkig is. De klok zal 
worden vervoerd naar Asten waar 

hij bij klokkengieterij Koninklijke 
Eijsbouts weer in bruikbare staat 
wordt gebracht. Eenmaal terug en 
op zijn plaats gebracht kan de klok 
weer ‘in gezonde toestand’ worden 
geluid.
“Je moet bij dit soort restauraties 
vijftig jaar vooruitkijken, want ook 
dan moet het geheel er nog accep-
tabel uitzien. Dat is een stelregel die 
geldt. Dat moet je dus goed doen, 
want hoogwerk kost veel geld. Als 
je wat vergeet kan je dat over een 
jaar of wat niet zomaar er even tus-
sendoor doen”, merkt Aales tot slot 
nog op. De kerk wordt via het nieu-
we beleid van de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (RACM) opgeknapt. 
Het wordt allemaal betaald uit het 
potje van BRIM (Besluit Rijksrege-
ling Instandhouding Monumenten). 
Als alle werkzaamheden op een ge-
geven moment zijn uitgevoerd wordt 
het kerkbestuur geacht het gebouw 
in zodanige staat te houden dat er 
geen achterstallig onderhoud meer 
optreedt.
Achterstallig onderhoud kost door-
gaans meer dan regulier onder-
houd.

De Prismagroep 
enthousiast van start

Prachtig weer voor 
deelnemers Lenterit 2010

De Ronde Venen - De zeven-
de Lenterit, die zondag 18 april jl. 
plaatsvond, is opnieuw een succes-
vol evenement geworden. Circa 100 
deelnemers, verdeeld over 37 equi-
pes, verschenen onder schitteren-
de weersomstandigheden aan de 
start van deze recreatieve autopuz-
zeltocht voor het hele gezin. Na af-
loop van de rit konden er niet alleen 
mooie prijzen voor de winnaars wor-
den uitgereikt, ook kan de Stichting 
Hulphond een nieuwe pup aanko-
pen van de opbrengst van de toer-
tocht.
De deelnemers, waaronder vanwege 
het heerlijke voorjaarsweer veel ca-
brio’s, kregen hun aanwijzingen in 

de vorm van een ‘stripverhaal’ met 
bolletjes en pijltjes. Wie dat goed 
volbracht kreeg een prachtige rou-
te van ca. 77 km via Kudelstaart en 
Leimuiden naar Oude Wetering en 
Roelofarendsveen voorgeschoteld. 
Vandaar ging het via Buitenkaag, de 
Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uit-
hoorn terug naar Mijdrecht voor de 
finish op het Burgemeester Haits-
maplein. De teams met de min-
ste strafpunten (de puzzelrit volle-
dig juist verreden, alle vragen goed 
beantwoord en een perfect uitge-
voerde behendigheidstest) mochten 
zich winnaar noemen en voor hen 
waren door sponsors fraaie prijzen 
beschikbaar gesteld. 

De eerste prijs ging naar het team 
Bakker/Den Besten, met 42 straf-
punten. Zij kregen een kunstwerk 
van Herman Brood, beschikbaar ge-
steld door Strix Lease Service. De 
tweede prijs was voor het team Wit-
senberg (48 strafpunten); zij mogen 
een weekend/midweek naar een 
bungalowpark van Landal Green-
Parks. Team Van der Wilt (52 straf-
punten) won de derde prijs: een di-
nerbon bij Rendez-Vous. 

Concours d’Elegance
Deelnemers met een klassieke au-
to (ouder dan 15 jaar) mochten deze 
op het Raadhuisplein parkeren, waar 
een jury dit ‘Concours d’Elegance’ 
beoordeelde op exterieur, interi-
eur, technische staat en uitvoering. 
Er waren prachtige ‘old timers’ bij, 
maar iedereen was het er over eens 
dat de MG TD uit 1952 van de heer 
en mevrouw Alberts de prijs voor de 
‘Klassieker van het Jaar’ verdiende. 
Geheel in stijl met hun voertuig krij-
gen zij een High Tea aangeboden 
van Restaurant Meesters.

Cheque
Na afloop van de Lenterit maak-
te Huub Kluijtmans van de organi-
serende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis 
bekend dat de Stichting Hulphond 
een nieuwe pup mag aanschaffen 
van de opbrengst van de rit. Symbo-
lisch werd een cheque overhandigd 
aan Patricia en Berri van Manen, die 
samen met hun hulphonden Loebas 
en Bor naar de prijsuitreiking waren 
gekomen en uitleg gaven over het 
werk van de Stichting Hulphond.

DA drogist Nap maakt de 
winnaar omafiets bekend

Derde prijs voor Erik Stapel bij NK
Wilnis - Bij de Nederlandse Jeugd-
vakwedstrijden in het bakkersvak 
heeft de Wilnisser Erik Stapel de 
derde plaats behaald. De wedstrij-
den werden op 14 april in Wage-
ningen gehouden. De Nederlandse 
kampioenschappen zijn het vervolg 
op de regionale kampioenschappen, 
waar Erik eerder de eerste plaats be-
machtigde. Stapel deed mee in cate-
gorie 212, bestaande uit zacht klein-
brood, gevuld en ongevuld. De vol-
koren-meergranenbollen en de met 
cranberries gevulde kwarkbollen 
scoorden in totaal 63 punten, 5 pun-
ten achter de uiteindelijke winnaar. 
Erik studeert aan het ROC in Am-
sterdam. Praktijkervaring doet hij 
op tijdens zijn werk bij bakkerij Le-
onard, met vestigingen in de Passa-
ge in Mijdrecht, aan de Molmlaan 
in Wilnis en in Winkelcentrum Zui-
derwaard in Vinkeveen. In de brood-
bakkerij in Wilnis mocht Erik ook oe-

fenen voor zijn inzending. De der-
de prijswinnaar heeft zijn grondstof-
fen gesponsord gekregen van zijn 
werkgever, Peter de Kruyf van Leo-

nard de bakker, waar de bekroon-
de volkoren-meergranenbollen bin-
nenkort in de weekeindaanbieding 
te koop zullen zijn.
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Surpriseparty voor dirigent 
Toon de Graaf bij Amicitia
Uithoorn - Helemaal verrast was 
Toon de Graaf, de dirigent van  de 
christelijke oratoriumvereniging 
Amicitia, toen hem op maandag-
avond 12 april tijdens de repetitie de 
leiding uit handen werd genomen 
door voorzitter Henk van Dijkhuizen. 
De reden daarvan was niet onvre-
de met zijn leiding; integendeel! Het 
was onlangs 25 jaar geleden dat hij 
dirigent van Amicitia was, en zon-
der dat hij er iets van had gemerkt 
hadden bestuur en leden van Ami-
citia in de weken daarvoor samen-
gespannen om hem die avond een 
surpriseparty aan te bieden.
De mannen van Amicitia begonnen 
het programma door het ‘In Taberna’  
uit de Carmina Burana van Orff te 
zingen, daarmee een heildronk op 
de dirigent inluidend. Daarna volgde 
een gevarieerd programma waar-
in onder andere een levenslied, een 
Lied ohne Worte voor cello en pia-
no, speciaal voor deze gelegenheid 
geschreven en drie bassen met een 
lied op de wijs van ‘Die Forelle’. Als 
fruit verklede alten zongen een lied 
voor Toon, en door weer andere da-
mes werden, op de wijs van ‘Het is 
uit het leven gegrepen’ allerlei voor-
vallen uit de afgelopen vijfentwintig 
jaar opgehaald. 

Cadeau
Door de leden was een mooi geld-
bedrag bij elkaar gebracht, door de 

ontvanger naar eigen inzicht te be-
steden.  Samen met de gelukwen-
sen op papier werd dat halverwe-
ge het programma aan de jubilaris 
overhandigd door de voorzitter van 
Amicitia. De avond werd besloten 
met een korte selectie uit werken 
die Amicitia onder de leiding van 
Toon de Graaf heeft uitgevoerd. Voor 
deze gelegenheid waren ze voorzien 
van teksten die verwezen naar ver-
leden en toekomst van Toon bij Ami-
citia. Zes componisten waarvan een 
fragment was opgenomen kwamen 
persoonlijk hun opwachting maken 
om de dirigent te feliciteren met zijn 
jubileum. Onder leiding van Eric Jan 
Joosse, die voor het inoefenen en de 
begeleiding van verschillende on-
derdelen zorg had gedragen zongen 
de koorleden hun dirigent enthousi-
ast toe. Uit het enthousiasme waar-
mee allen zich hadden ingezet voor 
de voorbereiding en de uitvoering 
van deze feestavond bleek hoezeer 
Toon de Graaf als dirigent wordt ge-
waardeerd door zijn koor! Hopelijk 
komen er nog vele geslaagde con-
certen onder zijn bezielende leiding! 
Het volgende is in ieder geval op 19 
november. Dan zal in de Burghtkerk  
door Amicitia het Requiem van Verdi 
worden uitgevoerd, een werk dat al 
lang op het verlanglijstje van de di-
rigent stond en dat nu, ter gelegen-
heid van zijn jubileum ten gehore zal 
worden gebracht.

Koninginnedag in Europarei
Uithoorn – Het Koninginnedagfeest 
rond de Europarei in Uithoorn wordt 
een vrolijke feestdag!
De vrijmarkt voor de kinderen op de 
wandelpaden achter ’t Buurtnest is 
open van 09.00 tot 15.00 uur. Naast 

springkussen, schminken, popcorn, 
suikerspin, grabbelton, skatekart-
race en andere Oud-Hollandse kin-
derspelen tot 15 jaar biedt het pro-
gramma ook een terras voor de vol-
wassenen op het achterplein van ‘t 

Buurtnest. Tijdens dit gezellig sa-
menzijn kunt u genieten van de 
sfeer die Koninginnedag met zich 
meebrengt.
Het buurtbeheer Europarei nodigt u 
van harte uit. 

Nu nog leeg, maar dit terrein zal 30 april bol staan van de activiteiten 

Drie avonden vol Kwikstaart-
vertier op het Alkwin Kollege
Uithoorn - Op 6, 7 en 8 april heeft 
basisschool ‘de Kwikstaart’ het ge-
presteerd om ’s avonds tussen klok-
slag half 7 en half 9 de ouders te 
amuseren met in totaal 21 optre-
dens van hun kinderen. Rond het 
thema ‘Speel een boek’ hebben de 
leerkrachten samen met hun kin-
deren een grote verscheidenheid 
aan toneel, zang en dans laten zien 
over de inhoud van een boek. Een 
moeilijke opdracht, maar elk jaar 
breekt de fantasie weer los om er 
iets moois van te maken. Knappe 
choreografieën, waarbij aangepaste 
kleding en zelfgemaakte decors het 
plaatje compleet maakten.

Dinsdag 6 april 
Het spits werd op 6 april afgebe-
ten door de kleuters van groep 2C 
en 2G met ‘Het rode kippetje’. Een 
boek waarin het rode kippetje wel 
de hoofdrol heeft, maar gelukkig 
ook wordt vergezeld door ande-
re kippetjes, poesjes, hondjes en 
eendjes met tussendoor herkenba-
re liedjes. Groep 6B was gedoken in 
een boek van Annie M. G Schmidt, 
waarbij de keus was gevallen op 
‘Minoes’. De poes Minoes, die in een 
mens was veranderd wordt door de 

overige poezen niet meer herkend. 
Minoes behoudt wel haar katten-
manieren, want een visje blijft al-
tijd lekker. Groep 7A en 8B ver-
tolkten de inhoud van respectieve-
lijk: ‘Scheepsjongens van Bontekoe’ 
en ‘Kruistocht  in spijkerbroek’. Voor 
beide groepen veel lof voor hun ac-
teertalent. Groep 8 stopte midden-
in het verhaal en adviseerde het pu-
bliek om het boek zelf  te gaan le-
zen en groep 7 had een eigen pre-
sentator. Daarna was het de beurt 
aan groep 3A met ‘Het mooiste vis-
je van de zee’. Een mooi uitgebeeld  
verhaal, waarbij het stekelvisje door 
de prachtig glinsterende visjes be-
schermd werd tegen de zwarte haai. 
Hierbij lazen 3 kinderen het verhaal 
voor alsof ze al jaren leesonderwijs 
hadden genoten. Maar het is slechts 
7 maanden leesonderwijs. Deze eer-
ste avond werd vervolgens nog in-
gevuld door groep 5C met ‘Meester 
Jaap bevordert de liefde’. Meester 
Jaap beloont verliefdheid met het 
uitdelen van spekkies en laat een 
van zijn leerlingen  prachtig solo zin-
gen. Groep 4A vertolkte het sprook-
je van Sneeuwwitje, waarbij er geen 
7 prachtig aangeklede dwergen te 
zien waren maar wel 14. Het was 
een genot voor het oog. Voor bo-
venstaande groepen was de span-
ning eraf en de dag daarna stonden 
weer 7 groepen achter de coulissen 
te popelen om hun acts aan hun ou-
ders te showen. 

Woensdag 7 april 
Groep 2A en 2B opende de avond 
met het prentenboek ‘10 Scho-
ne varkentjes’. Alle varkentjes had-
den het erg druk en wat ze moes-
ten doen, rijmde ook nog allemaal. 
Ondertussen naar papa en mama 
zwaaien lukte ook nog goed. Daar-
na groep 3B met ‘Meneer Menetti 
maakt spaghetti’ en dat doet hij wel 
voor het hele dorp Spriet, want daar 
zijn ze allemaal veel te dun. Het le-
verde ook nog een lekker centje op 
voor Meneer Menetti. Veel waar-

dering voor de kinderen van groep 
5B, want tijdens hun optreden ging 
het met de muziek niet helemaal zo-
als ze geoefend hadden. De pot-
pourri met liedjes van Annie M.G. 
Schmidt, waarvan bijv. ‘Mijn opa’ 
werd toch door deze groep gezon-
gen, ook al hoorde de muziek er niet 
bij. Maar desondanks klonk het pri-
ma. Super hoor! De zaal klapte ge-
zellig met de kinderen mee, dus de 
sfeer zat er heel goed in. Groep 6A 
liet een knap stukje werk zien met 
het boek ‘Voor altijd samen, amen’. 
Polleke, de hoofdpersoon, heeft het 
niet makkelijk. Ze moet haar Ma-
rokkaanse vriendje loslaten, ze ziet 
de leefwijze van haar ouders en is 
daarom het liefst bij haar opa en 
oma. Gelukkig komt ze toch weer 
terug bij haar vriendje Minoem. Ver-
volgens een klassiek sprookje door 
groep 4C. ‘De rattenvanger van Ha-
melen’ verloste de bewoners van 
een rattenplaag met zijn fluit, maar 
voor zijn geld moest hij wel hard 
‘knokken’. De burgemeester kwam 
uiteindelijk zijn belofte na. Groep 
7B opende met een leuk lied en 
bracht het boek ‘Hoe overleef ik’ in 
beeld, waarbij duidelijk te zien was 
dat je eerste verliefdheid niet mak-

kelijk is en dat je met graffiti je ge-
voelens kunt uiten. Met het boek 
‘Groep 8 aan de macht’ door groep 
8C een mooi sluitstuk van de avond. 
Teksten en choreografie zijn door 
de leerlingen zelf in elkaar gezet. 
Meester Mario geeft twee dagen de 
macht over aan de klas. Zelf trekt hij 
zich terug in de leeshoek. Toch blijkt 
hij onmisbaar, want dat blijkt al na 
de eerste ochtend.

Donderdag 8 april
De laatste avond was eveneens een 
groot succes. De kleuters van groep 
2E en 2G gaven een presentatie 
van ‘Jip en Janneke’. Ze waren al-
lemaal in zwart en wit gekleed. Een 
lust voor het oog en heel leuk ge-
zongen als ze: opa en oma opbel-
len en aangeven hoe ze over moe-
ten steken. Groep 3C brengt ons in 
de woestijn, bij het grote meer, bij 
de olifanten en de slingerende apen. 
In het prentenboek ‘Raf’ laat deze 
knuffel ons via de post weten waar 
hij is. Gelukkig komt hij weer terug, 
want een knuffel is onmisbaar. Ook 

bij groep 5A speelt een knuffel de 
hoofdrol omdat de knuffel van Ja-
ne wordt gestolen. Ook als is het in 
haar droom. Met spannende mu-
ziek, de stem van de meester en to-
neelspel door de kinderen, werd 
het boek ‘Muis in de koffer’ knap 
in scene gezet. Groep 7C heeft de 
hoogtepunten van het boek ‘Sjakie 
en de chocoladefabriek’ weten neer 
te zetten. Heel goed gedaan met 
een herkenbare Willie Wonka en 
een lieve Sjakie die door zijn gedrag 
en houding terecht werd beloond. 
Het zingen van Oempa, Loempa 
tussen de scènes door maakte het 
plaatje compleet. Na de pauze ver-
schenen 5 Nijntjes van groep 2F. Tij-
dens het nummer ‘Nijntje op dans-
les’ lieten ze zien hoe goed ze op de 
maat konden stampen en stapjes 
naar voren konden maken. Daar-
na vervolgde groep 2F met een leuk 
toneelspel van ‘De leeuw is los’. 
Groep 4B vertolkte ‘Hans en Griet-
je’. Om elke leerling aan bod te laten 
komen werd het sprookje in drie-
voud uitgebeeld. Met aangepaste 
liedjes, zoals een rappend nummer 
over snoepgoed en mooie dans-
jes was ook dit een mooi schouw-
spel. Tot slot van deze avond bracht 

groep 8C het boek ‘Wij gaan op be-
renjacht’ op een fascinerende ma-
nier in beeld. De specifieke gelui-
den tijdens ‘de jacht’, zoals door het 
water lopen, lopen door modder, te-
gen een sneeuwstorm  inlopen werd 
door een aantal leerlingen ‘life’ on-
dersteund. Allemaal heel knap uit-
gevoerd. 
Een podiumavond afsluiten met het 
Kwikstaartlied ‘Het is feest’ blijft 
voor alle leerlingen en de ouders 
nog steeds een grote toegevoegde 
waarde hebben. Voordat het slotlied 
werd ingezet konden ze nog genie-
ten van een aantal teamleden dat 
d.m.v. zang en toneel de eerste er-
varingen in de Brede school op lu-
dieke wijze ten gehore bracht.
Na drie gezellige avonden kon het 
mooie decor waarop een groot boek 
stond afgebeeld weer opgerold 
worden. Niet alleen de  licht- en ge-
luidmensen van het Alkwin Kollege 
werden heel hartelijk bedankt, maar 
ook de leerkrachten en de kinde-
ren werden door de directeur in het 
zonnetje gezet.

Leenders Business en Party-
catering viert het twintigjarig 
jubileum met Concertgebouw
De Kwakel/Amsterdam -Op don-
derdag 8 april was de feestelijke vie-
ring van het 20-jarig jubileum in Het 
Concertgebouw Amsterdam met 260 
genodigden. Met de ontvangst in de 
Spiegelzaal en de culinaire invulling 
van Leenders Business en Partycate-

ring was de feestelijke toon direct ge-
zet. Tijdens het walking dinner spra-
ken Simon Reinink, directeur van Het 
Concertgebouw Amsterdam, en Ad 
Bocxe, directeur van Leenders Busi-
ness en Partycatering, trotse woor-
den uit over hun lange relatie.  

De avond was niet alleen een culi-
naire verrassing maar ook muziekaal. 
Met twee optredens van het Metro-
pole Orkest in combinatie met solis-
te Brigitte Kaandorp was het een bij-
zonder geslaagde avond waarbij elk 
zintuig werd geraakt.

Succesvolle computer-
presentatie op Amstelplein
Uithoorn - Op zaterdag 17 april jl. 
hebben de Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen (ANBO) en het 
Bureau Onderwijs Projecten (BOP) 
te Uithoorn in het winkelcentrum  
AmstelPlein een presentatie gege-
ven onder de naam –Ouderen en 
Computers -. Doel hiervan was ou-

deren vertrouwd te maken met de 
computer en de naamsbekendheid 
van beide nauw samenwerkende in-
stanties te vergroten.

Mede door de braderie, die op de 
zelfde tijd werd gehouden, was de 
belangstelling groot te noemen.

AKU “Vakantie Makelaar” 
loop nu op zondag 2 mei
Uithoorn - De winterse editie van 
de 10 Engelse mijlen van Uithoorn 
wordt zondag 2 mei gelopen! De 
oorspronkelijke planning werd op 
31 januari door sneeuw en ijs ver-
stoord, zodat naar een nieuwe da-
tum moest worden uitgekeken. Het 
wordt nu tevens het sluitstuk van 
het Zorg en Zekerheidcircuit met 
bijbehorende prijsuitreiking.

Het snelle en autovrije parcours 
voert hoofdzakelijk door de Boven-
kerker polder en langs de Amstel.
Het loop programma bestaat uit 10 
Engelse Mijlen, start om 11.00 uur, 5 
km start om 11.15 uur, ABN AMRO 
1 km gezinsloop voor jeugd t/m 11 
jaar inclusief  familieleden om 11.20 
uur en de 10 km. trimloop, die om 
11.45 uur van start gaat.
Start en finish voor Sporthal  De 
Scheg, A. van Schendellaan 100 A, 
waar binnen ook de inschrijving, 
kleed en douche ruimten, tassen-
berging, dweilorkest en eten en 
drinken geregeld is.

Inschrijven is mogelijk van 9.00 uur 
tot 11.15 uur, de inschrijfgelden zijn 
voor de 10 EM 8,00, 10 km. 7,00, 5 
km. 6,00 en de gezinsloop is voor al-
len gratis!

Op alle afstanden worden geld prij-
zen beschikbaar gesteld , uiteenlo-
pend tussen 25.- en 200.-.

Voor de verbetering van het par-
coursrecord is voor zowel de dames 
als de heren senioren 700.- uitge-
trokken en voor de 35 plus 200.-.
Het record bij de mannen is 48.13, 
bij de vrouwen 54.53, 35+ mannen 
51.43 en vrouwen 60.35.

De tijdslimiet voor de 10 EM is 2 
uur!
Op alle loopafstanden staat iedere 
kilometer aangegeven.
Voor actuele informatie: 
www.vakantiemakelaarloop.nl
Organisatie/secretariaat:
B. Liebregts Tel: 297261553
E-mail bert.liebregts@online.nl
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Jeugdsportpas bij Multi 
Triathlon Team
Regio - Afgelopen week was het 
bij de trainingen van de jeugdafde-
ling van het Oceanus/Multi Supplies 
Triathlon Team extra druk. Via de 
Jeugdsportpas was een tiental kin-
deren aanwezig om deel te nemen 
aan de training van het Multi Tria-
thlon Team. Verzamelplaats was het 
zwembad De Waterlelie, de thuisba-
sis van ZSC Ocenanus en het Mul-
ti Triathlon Team. Na het welkomst-
woord van jeudcoördinator John 
Heysteeg en de kennismaking van 
de andere triatleten, kon de eerste 
training beginnen.
Er stond als eerste een looptraining 

op het programma en na de war-
ming-up deden alle aspirant-leden 
mee aan de loopoefeningen. Dit 
vond iedereen leuk, ondanks dat het 
niet altijd even makkelijk was. Toch 
werd er veel gelachen en ook fana-
tiek meegedaan. Na terugkomst bij 
het zwembad was het tijd om de 
zwemspullen aan te trekken en aan 
de zwemtraining te beginnen. Ook 
hier waren de kinderen enthousiast 
met de oefeningen bezig en als af-
sluiting was er nog een heuse wed-
strijd.
Moe maar voldaan gingen de kinde-
ren naar huis om zich zaterdag weer 

te melden voor de fietstraining op 
de baan van de UWTC in Uithoorn. 
Daar hebben ze na een paar op-
warmrondjes laten zien hoe goed zij 
een fiets beheersen. Na al het rem-
men, bochtjes draaien, schakelen 
en natuurlijk ook nog even sprinten 
was het tijd om af te sluiten. 
Iedereen kijkt weer uit naar de vol-
gende training en wellicht dat er 
voor een aantal ook een mooie toe-
komst in de triatlonsport is wegge-
legd. Plezier in de sport was in ieder 
geval bij iedereen te bespeuren en 
dat is al een geweldige verdienste 
voor het hele Multi Triathlon Team.

Kinderen van de Jeugdsportpas samen met jeugdleden van het Multi Triathlon Team

Inschrijvingen voor KNVB 
Calvé Straatvoetbal van start
Uithoorn – Voetbalhelden opgelet! 
Op zaterdagmiddag 15 mei a.s, is er 
een Calvé Straatvoetbaltoernooi bij 
Albert Heijn Jos van den Berg aan het 
Amstelplein 37 in Uithoorn. Vanaf nu 
kunnen alle jonge voetballiefhebbers 
van 9 tot en met 12 jaar zich inschrij-
ven voor dit sportieve toernooi op  
www.calvestraatvoetbal.nl. 
Afgelopen jaar hebben duizenden 
meiden en jongens heel veel plezier 
beleefd aan de potjes vier tegen vier. 
En ook dit jaar kan iedereen weer 
meedoen om uiteindelijk een plek in 
de finale op de Dam te veroveren.

Hoe meer teams, hoe 
meer voetbalplezier
Fanatieke teams, snelle moves, spec-
taculaire doelpunten en juichen-
de supporters: tijdens de straatvoet-
baltoernooien hebben zowel de spe-
lers als hun toeschouwers een he-
le leuke middag! En hoe meer teams 
er met elkaar de strijd aangaan, hoe 
spannender het wordt. Als verras-
sing zullen ook de ambassadeurs 
van het straatvoetbal (Feyenoord 
speler Diego Biseswar en interna-
tional Anouk Hoogendijk) een paar 
toernooien bezoeken, dus misschien 

moedigen zij de spelers toe tijdens 
dit toernooi…! 
De winnende teams zullen meedoen 
aan regiofinales bij Albert Heijn. Wie 
ook daar als winnaars uit de bus ko-
men, stromen door naar de KNVB 
Calvé districtsfinales. De allerbes-
te straatvoetballers van Nederland 

staan op zaterdag 3 juli in de finale 
op de Dam in Amsterdam.

Meedoen
De KNVB Calvé straatvoetbaltoer-
nooien zijn voor iedereen die is ge-
boren in 1997/1998 (D-pupillen) en 
1999/2000 (E-pupillen). Een team 
bestaat uit 5 spelers (4 in het veld 
en één wissel) én een begeleider van 
18 jaar of ouder. Meisjesteams, jon-
gensteams en gemixte teams kun-
nen meedoen.
Op www.calvestraatvoetbal.nl staat 
alle benodigde informatie en kun-
nen teams zich inschrijven. Teams 
die zich inschrijven ontvangen een 
Straatvoetbal DVD en maken kans 
op kaartjes voor Nederland - Hon-
garije, een Meet en Greet met Jong 
Oranje en diverse andere prijzen.

Lekker in beweging
Calvé Pindakaas organiseert dit jaar 
voor het tweede jaar samen met de 
KNVB straatvoetbaltoernooien in het 
hele land. 48 daarvan én zes regiofi-
nales vinden plaats bij Albert Heijn. 
Ook verschillende gemeenten orga-
niseren toernooien waarvoor kinde-
ren zich ook kunnen inschrijven.
Met de toernooien willen de orga-
niserende partijen zoveel mogelijk 
kinderen op een vrolijke en spor-
tieve manier laten zien hoe leuk het 
kan zijn om te bewegen en met el-
kaar een potje te voetballen. Dit om 
te benadrukken dat gezond leven 
bestaat uit gezond eten én voldoen-
de beweging.

Via SV Argon en Legmeervogels 

Amstelhoeker Tom Verhoek 
behaalt het TC III diploma
Amstelhoek - Vijf jaar geleden be-
gon het allemaal bij SV Argon, op 
een doordeweekse avond werd Tom 
gevraagd of hij interesse had in het 
geven van trainingen aan de jeugd, 
hij was toen 14 jaar.
In de herfsttrainingsweek was hij 
opgevallen als trainer en zo kwam 
het eerste gesprek tussen Argon 
en hem. In het seizoen 05/06 zal hij 
de F2 gaan doen, uiteindelijk ging 
toenmalig hoofdtrainer F Richard 
Mank op het laatste moment weg 
en zo werd Tom zelfs in zijn eerste 
jaar hoofdtrainer van Argon F1.
Door een uitstekende begeleiding 
binnen deze club en met als hoofd-
opleidingen Jan Zoutman, had hij 
zichzelf niets beters kunnen wensen 
dan zo’n start als trainer.
Een van de mooiste resultaten dit 
seizoen was een overwinning op 
Sparta F1 op een groot toernooi in 
T’ Gooi.
Via Argon behaalde hij op 31 mei 
2006 zijn D-module. Aan het ein-
de van het seizoen besloten Argon 
en Tom om verder te gaan en er 
nog een jaar F1 aan vast te plakken, 
maar vlak voor het einde van dit sei-
zoen vervolgde hij zijn spelerscar-
rière bij Legmeervogels en werd een 
combinatie speler Legmeervogels 
en trainer Argon onmogelijk.

Eerste jaar
Het seizoen 06/07 was dus zijn eer-
ste jaar bij LMV, hij kreeg een ge-
sprek met Klaas V. maar tot duide-
lijke afspraken en een vervolg van 
zijn trainerschap leidde dit niet. Zo 

bleef Tom dit seizoen alleen voetbal-
len in de B1.
Het jaar hierop kwam het wel rond 
en ging hij de E2 doen bij de club 
uit Uithoorn.
Omdat er binnen Legmeervogels een 
aantal verschuivingen in het bestuur 
was en de toenmalig TJC’ er ontsla-
gen werd, werd het hem pas tegen 
het einde van dit seizoen duidelijk 
wat hij het jaar erop ging doen.
Uiteindelijk was het het wachtten 
waard, want via Bastiaan de Schip-
per (toenmallig TJC’er DEF) kreeg hij 
te horen dat hij de D2 dit jaar mocht 
gaan doen.

Moeilijk
‘’Dit werd een moeilijk maar wel 
een sportief gezien mooi jaar, bin-
nen Legmeervogels werd er organi-
satorisch een hoop beter. Coördina-
toren, toernooicommissies, scheids-
rechterscommissies etc.’’, zo zegt  
Tom. 
Kortom: met de club ging het per-
fect, alleen was er voor hem als trai-
ner wel wat werk aan de winkel. De 
D2 dit jaar zou namelijk bestaan uit 
allemaal E-top jongens, maar deze 
besloten samen met de trainer ge-
heel over te stappen naar een ande-
re vereniging en zo vielen er dus 13 
jongens weg voor dit team. 

Dit jaar startte Tom ook voor zijn TC 
III diploma en liep stage bij Peter 
Pos, toenmalig hoofdtrainer C1 (3e 
divisie) en tegenwoordig werkzaam 
voor de KNVB als verenigingsbege-
leider.

Elke week een aantal uren meelo-
pen op de training en de wedstrijd 
bijwonen was zijn opdracht, dit ver-
liep perfect volgens Tom.
Het mooiste vond hij om te zien hoe 
deze trainer de spelersgroep bij el-
kaar hield nadat ze voor de 13x op 
rij hadden verloren, er ontstond zo’n 
hechte band wat resulteerde in lijfs-
behoud door een overwinning op 
AFC Ajax en dit met bijna allemaal 
eerstejaarsspelers die het jaar er-
op wel eens mee konden gaan doen 
voor het kampioenschap.
Omdat er bij Legmeervogels een 
aantal mensen terugkwam dat het 
anders ging invullen, besloot Tom 
na dit seizoen zijn trainersloopbaan 
te vervolgen bij JOS Watergraaf-
smeer C2, een ambitieuze en mooie 
Amsterdamse club.

Intussen had hij zijn spelregeltoets 
en theorie voor zijn TC III behaald 
en was het wachten op het examen. 
Na op de C1 groep van JOS Wa-
tergraafsmeer nog een aantal keer 
een proefexamen te hebben ge-
daan was het op 31 maart jl. dus zo-
ver, zijn eerste TC III examen. Oe-
fengroep was Alphense Boys C1 en 
Tom rondde dit positief af.
En zo slaagde Tom erin om op 19- 
jarige leeftijd zijn TC III examen te 
behalen. ‘’Volgend jaar ga ik fulltime 
werken in Amsterdam en word ik 
onder anderen hoofdtrainer van de 
D1 en C1 bij JOS Watergraafsmeer”, 
aldus Tom Verhoek. 

 (Bron: De Echo Amsterdam).

Fietsvereniging De Merel houdt 
zondag jaarlijkse bloesemtocht
De Ronde Venen - Zondag 25 april 
houdt TTC De Merel haar traditio-
nele Bloesemtocht. Deze lentetocht 
in groepsverband gaat voorname-
lijk langs mooie binnenweggetjes 
en rustige dorpjes, met fruitbomen 
in volle bloei!
Vanuit Vinkeveen gaat de route via 
Kockengen naar Harmelen en IJs-
selstein. Het fietsgezelschap steekt 
de Lek over naar Vianen en gaat 
verder via Hei- en Boeicop naar As-
peren. ze komen bij de Linge, het 
mooie riviertje dat richting Gelder-
malsen kronkelt. Hier zullen zij volop 
genieten van de vele soorten fruit-
bomen die volop in bloesem staan. 
Bij Geldermalsen buigen de deelne-
mers af naar het prachtige plaatsje 
Buren waar ze een koffiestop hou-
den.
Via Zoelmond en Beusichem fietst 
het gezelschap naar Culemborg. 
Daar nemen ze de pont en gaan via 
onder andere Tull en ’t Waal weer 
terug naar Vinkeveen.
De rit wordt in twee groepen ge-
reden. Een snelle groep rijdt maxi-
maal 30 kilometer per uur, de min-
der snelle groep rijdt een paar kilo-
meter langzamer. De wind heeft na-
tuurlijk invloed op de snelheid, maar 
er zijn vaste voorrijders. U rijdt dus 
in elke groep lekker uit de wind. 
Iedereen met een racefiets en een 
redelijke fietsconditie kan mee; u 

bent van harte welkom. Een valhelm 
is bij TTC De Merel  verplicht.
De lengte van de tocht is 150 kilo-
meter.

De startlocatie is café De Schans 
aan de Uitweg 1 in Vinkeveen.
Inschrijfkosten: 2,80 euro voor NT-
FU-leden en 3,80 euro voor niet-le-
den (dit is inclusief 0,80 euro voor 
de pont).
Inschrijven vanaf 7.45 uur, er wordt  
om 8.00 uur gestart.

Wim Wijfjes wint vlucht
Regio - Afgelopen zaterdag 17 april 
stond de tweede vlucht van het sei-
zoen voor de liefhebbers van Rond 
de Amstel vanuit de Belgische 
plaats Duffel op het programma. 
Nou doen de Belgen niet zo moei-
lijk, want ondanks dat elke afdeling 
van de NPO (Nederlandse Postdui-
ven Organisatie) een vliegprogram-
ma maakt en via de NPO een los-
singvergunning aanvraagt, doen 
zei gewoon wat er op dat moment 
in hun opkomt, en sturen ze twee 
konvooien duiven van twee afdelin-
gen om rond half acht weg, omdat 
er toevallig deze dag e.o.a. kermis 

plaatsvindt. Als verantwoordelijke 
van een duiven transport heb je dan 
maar te luisteren, en dat betekent: je 
biezen pakken en naar elders gaan. 
Normaal gesproken gaan ze dan 
maar een station verder, maar daar 
was het al zo druk, zodat de verant-
woordelijken besloten maar wat te-
rug te gaan, en zodoende weer in 
Meer te gaan lossen. In plaats van 
130 Km werd het dus weer ruim 80 
Km vliegen, en dat is voor de voor-
vlucht zoals dat genoemd wordt een 
nadeel t.o.v. de rest. Maar goed, het 
was niet anders en de liefhebbers 
moesten het er maar mee doen. De 

duiven werden dus in Meer gelost 
om 11.15 uur, met een oost-zuid-
oostenwind die gaandeweg draai-
de naar zuidwest, en ook dat is een 
nadeel voor de kortere afstanden. 
Het werd een prachtige en snelle 
vlucht, want om 12.12.24 uur klok-
te Wim Wijfje uit De Kwakel zijn eer-
ste duif, en dat bleek de snelste van 
de vereniging te zijn, zijn duif maak-
te een snelheid van 1447,666 meter 
per minuut, dat is 86,8 Km per uur 
over een afstand van ruim 83 Km. In 
Rayon F speelt hij daarmee de 50e 
prijs, en dat is gezien de omstan-
digheden zeker geen slecht resul-
taat tegen ruim 3000 duiven die in 
concours stonden. Piet van Schaik 
uit Uithoorn wist kort daarachter 
beslag te leggen op plaats twee, en 
Ron den Boer uit Uithoorn (de win-
naar van vorige week) werd keurig 
derde. Piet werd daarmee 55e in het 
Rayon, en Ron 97e. Wim Könst werd 
eerste in de B-Groep. Toch prima 
resultaten voor de liefhebbers van 
Rond de Amstel.
Uitslag:
Meer - 670 duiven, 22 deelnemers.
W. Wijfje
P.J. van Schaik
R. den Boer
Bosse & Zn
M. v.d. Hoort
Ginkel & Berg
Th. Kuijlenburg
C. Pothuizen
W. Könst
A.M. Duivenvoorde

Bridgeclub ABC
Regio - Op donderdag 18 april was 
het alweer de derde ronde van de 
derde zitting bij ABC. Door allerlei 
omstandigheden van buitenaf wa-
ren er afzeggingen van 7 paren. Uit-
eindelijk kon, met behulp van een 
paar invallers, in lijn A nog met 13 
paren worden gespeeld. Hier dus 
een stilstaande ronde. Ria en Joop 
Smit, die tijdens hun stilstaande ron-
de verkondigden dat het allemaal 
niet zo vlotjes liep, verrasten vriend 
en vijand door beslag te leggen op 
de eerste plaats met een percenta-
ge van 57,89%. Mooi tweede werden 

Ria Prager en Ciny v.d. Elsen. Het 
percentage hier was 57,20% en nipt 
hierachter het paar Ada en Roelie 
met 57,10%. U ziet hoe dicht deze 
paren bij elkaar zaten. Een off day 
was er voor Greet de Jong en Roel 
Knaap die met een percentage van 
32,42 geheel onderaan eindigden.
Toen de uitslagen bekend werden 
gemaakt gaf laatstgenoemde aan bij 
meerdere paren volgende week re-
vanche te zullen nemen. Men is ge-
waarschuwd. In de B lijn gaan Riet 
Bezuyen en Wim Egberts door met 
het behalen van goede uitslagen. 

Deze week werden zij weer eerste 
met 65,63%. Zij staan na 3 competi-
tieronden fier aan kop, maar er zijn 
nog vijf ronden te gaan, dus aan 
de paren twee en drie in de rang-
schikking de uitdaging/opdracht 
tot het uiterste te gaan om de rang-
schikking eens danig door elkaar te 
schudden.

Het gelegenheidspaar Jeannet Ver-
mey en Nel de Ruiter werden na 
Gerard Prager en Frits Uleman die 
tweede werden fraai derde met 
59,03%. Hopelijk zijn er komen-
de week minder afzeggingen. Dit is 
voor de wedstrijdleiders ook mak-
kelijker werken.
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Csw b3 loopt de nike 
City run hilversum
Wilnis - We weten allemaal dat het 
heel belangrijk is maar toch hebben 
de meeste er een hekel aan, we heb-
ben het over werken aan de conditie 
tijdens de voetbaltraining. Een paar 
maanden geleden werd het idee ge-
boren om met het hele team mee te 
gaan doen aan een echte loop, dit 
werd de nike city run in Hilversum. 
Hierdoor konden we ons tijdens de 
training voorbereiden op de loop en 
zodoende een dubbele winst halen, 
conditioneel sterker worden en de 
run goed lopen.
Zondag 18 april vertrokken we met 
ouders die ons zouden aanmoedi-
gen maar ook met ouders die mee-
liepen, leiders, trainer en de 13 jon-

gens richting Hilversum. Het was 
een prachtige dag waardoor het in 
het centrum van Hilversum heel ge-
zellig was. We hebben gekozen voor 
de 5km run om het leuk te houden 
voor iedereen, dit is uiteindelijk ge-
lukt. Met z’n allen hebben we het 
prima gedaan, er werd goed gelo-
pen en een ieder heeft er een vol-
daan gevoel aan over-gehouden. 
Jongens klasse gelopen.
Even voor de statistieken, de snel-
ste loper uit onze groep was Leo 
van Diemen, vader van Mitchell, met 
een tijd van 22:59. De drie snelste 
lopers uit het team waren: Rik Ro-
ling (24:32), Dylan vd Kroon (24:33) 
en Jahgya Asaviati (24:38).

Csw heren kampioen van 
de tweede klasse zaterdag
Wilnis – CSW 1 is zaterdag jl kampi-
oen geworden van de tweede klas-
se  Zaterdag. 
Een prachtige prestatie na het kam-
pioenschap en promotie van het af-
gelopen jaar.  
CSW speelde zelf niet en daarom 
hebben zij het kampioensfeest een 
week opgeschoven. 

A.s. zaterdag 24 april, speelt CSW 
uit tegen ZOB en om 18.00 uur wor-
den de spelers, na een rondrit op 
de “platte kar” terug verwacht bij 
de kantine van CSW, uiteraard is er 
een groots ontvangst door de trou-
we CSW aanhangers. 
Aansluitend is er een huldiging en 
kampioensfeest in de kantine.

GVM turnsters presteren 
uitstekend op de regio finale
Mijdrecht - Zaterdag 17 april werd 
in Hooglanderveen/Amersfoort de 
Regio finale divisie 4 geturnd.
Voor GVM hadden Florien Werkho-
ven en Saki Kato zich middels twee 
voorronden weten te plaatsten. De 
meisjes moesten in de laatste wed-
strijdronde turnen en begonnen 
hun wedstrijd op vloer. Saki  turn-
de een mooie oefening met als eind 
score 12,250, Florien turnde een oe-
fening met iets lagere D score maar 
behaalde een mooi punten totaal 
van 10,750.
Het begin was goed en we hoopten 
dat het spreekwoord een goed be-
gin is het halve werk, waarheid zou 
worden.
Op naar de sprong over de pega-
sus. Voor Saki een favoriet onder-
deel. Haar eerste sprong was matig, 
gelukkig mag je twee keer sprin-
gen en telt je beste sprong voor het 
eindcijfer. 

De tweede sprong was prima en 
daarvoor kreeg zij een jurywaarde-
ring van 12,250.
Bij Florien was het juist andersom. 
De eerste sprong was beter dan de 
tweede sprong en bij haar telde dan 
ook het eerste cijfer mee als eindcij-
fer en dat was een 11,800.
Nu op naar de brug. Dat was even 
spannend want bij Saki lukte de 
driekwart slinger even niet.
Ging het tijdens de voorronde pri-
ma, nu lukte deze als maar net niet. 
Vol goede moed begon zij aan haar 
brugoefening, maar helaas de drie-
kwart slinger lukte net niet, na een 
zetje van trainster Simone kon zij ge-
lukkig nog wel een hele mooie sal-
to af laten zien, haar eindcijfer was 
10,000. Nu Florien nog op de brug. 

Dat ging heel goed, zij turnde een 
heel strakke oefening en stond na 
haar afsprong, ook een hele mooie 
salto, meteen stil, een score van 
10.900 voor Florien op brug.

Echt goed
De meiden zaten echt goed in de 
wedstrijd dus met goed gevoel be-
gonnen zij aan het laatste onderdeel 
de balk.
Saki turnde een strakke balk oefe-
ning maar helaas viel zij er na de 
koprol af, met de salto af stond Sa-
ki wel goed op haar voeten, dit was 
haar tijdens de voorronde niet ge-
lukt nu kreeg zij voor balk een 9,900. 
Ook de oefening van Florien begon 
prima maar ook zij kon niet op de 10 
centimeter brede balk blijven staan, 
tijdens de foute draai viel zij ook van 
de balk en toen moest de koprol nog 
komen. Florien zette de rol goed in 
en rolde deze perfect op de balk, dit 
gaf haar moed en verder turnde zij 
de balk prima wat haar een score 
van 9,900 opleverde.

Het is het eerste jaar dat deze turn-
sters in divisie 4 turnen en je dan al 
plaatsen voor een finale  is,  zoals 
de moeder van Florien het heel mooi 
verwoordde ”een cadeautje” 
Totaal deden er 37 turnsters mee in 
deze finale en de beste 18 stromen 
door naar de District finale op 5 ju-
ni in Beverwijk. 
Florien werd 19- de met een eind-
score van 43,350, NET geen finale 
plaats en Saki werd 15de met een 
eindscore van 44,400 en een finale 
plaats in Beverwijk.
Het was een gezellige wedstrijd met 
een resultaat waar we met elkaar 
DIK tevreden over zijn.

Koop lenstra Makelaars 
sponsort dames tVM
Mijdrecht - De tenniscompeti-
tie is begin april weer van start ge-
gaan. Ook binnen tennisvereniging 
Mijdrecht (TVM) zijn zowel bij de 
jeugd als bij de senioren veel deel-
nemende teams aan deze KNLTB 
competitie. Inmiddels zijn er voor de 
meeste teams al 2 speelrondes ge-
weest.

Koop Lenstra Makelaars sponsort dit 
jaar een damesteam van TVM. Di-
recteur Maurice Sterk: “deze groep 

dames is al enige jaren samen en 
speelt met veel enthousiasme in 
de competitie. Om dat enthousias-
me te ondersteunen verdienden zij 
het in een mooi tenue gestoken te 
worden. Vandaar de sponsoring van 
professionele sweaters”.

Hoewel de eerste overwinning nog 
aanstaande is, begint het team 
steeds beter te draaien en kunnen 
de komende tegenstanders rekenen 
op zware tegenstand.

Volvo bangarage 
Mijdrecht sponsort team 
acrogym gvm’79
Mijdrecht - Sponsoring is een be-
langrijk onderdeel bij de ontwik-
keling en stimulering van de sport. 
Daarom sponsort Volvo Bangarage 
Mijdrecht dit seizoen een acrogym-
team van GVM’79. Acrogym is een 
combinatie tussen gymnastiek en 
acrobatiek en is een relatief jonge 
en nieuwe sport. 

Bij de Bangarage gaat het om le-
veren van kwaliteit en een goede, 
sterke samenwerking. Deze eigen-

schappen vindt de Bangarage te-
rug in het acroteam van Swetta Jan-
sen, Mariska Kolijn en Laura Groot-
egoed. Al jaren trainen zij bij GVM 
’79 en vormen sinds dit seizoen een 
trio. Door veel te trainen en goed sa-
men te werken hebben zij tot nu toe 
een uitstekend resultaat neergezet. 
Op 10 april jl zijn ze districtskam-
pioen geworden en zijn momen-
teel hard aan het trainen om zich te 
plaatsen voor het NK dat in juni ge-
houden zal worden.

talent voor talent
Mijdrecht- Lesly de Sa momenteel 
spelend voor Ajax B1 en woonach-
tig in Mijdrecht doet het momenteel 
erg goed als voetballer. Als jongste 
speler ooit die een contract heeft 
gekregen bij Ajax speelt hij zich 
momenteel aardig in de kijker. Zo 
maakt hij onder andere ook deel uit 
van de selectie van het Nederland-
se team onder de 17. Een grote toe-
komst ligt voor hem. 

Lesly heeft echter nog geen steral-

lures en wil als voorbeeld voor de 
jeugd laten zien dat als je wil ver kan 
komen. Zo is hij onder andere gast-
speler bij de talentendag van JOS-
Watergraafmeer in Amsterdam al-
waar hij de warming up zal verzor-
gen. Het talent is er dus ook voor 
het nieuwe talent. Lesly is er dan 
ook best een beetje trots op dat hij 
op de poster staat als publiekstrek-
ker en wij in de regio zijn natuur-
lijk ook best een beetje trots op de 
voetbaltalenten van Lesly. 

Zonnige start wedstrijd troje
Waverveen – Er is weer genoten af-
gelopen zondag. De eerste officië-
le wedstrijd van het jaar in het out-
door seizoen door paardensport-
vereniging Troje verliep letterlijk erg 
zonnig.

De bakken op de gast accommoda-
tie stal Zadelpret in Waverveen la-
gen er weer prima bij en aan aan-
moediging ontbrak het niet: alle be-
zoekers bleven bij de ringen staan 
om van het voorjaarszonnetje en de 
proefjes te genieten.

In de klasse B paarden won Foek-
je ten Cate de eerste proef. De be-
ker voor de tweede proef was voor 
Ninja van der Eijk met 189 punten. 
Bij de klasse B pony’s ging Ashley 
Letterboer tweemaal met de beker 
naar huis en flink wat winstpunten. 
Zij behaalde 184 voor de eerste en 
200 punten voor haar tweede proef.

Bij de L-pony’s won Alie van de Vor-
stenbosch twee maal met 190 en 
182 punten. Bij de L was dat voor 
de eerste proef Liesbeth Wedda van 

der Peijl met 193 punten en in de 
tweede proef Lucy de dood met een 
score van 190.

De categorie Z2 paarden werden 
beide proeven gewonnen door Ash-
ley de Jong, zij behaalde 205 en 212 
punten. Michelle van den Akker 
behaalde bij de pony’s 235 en 228 
punten.

Op vrijdagavond 7-mei organise-
ren wij weer een officiële wedstrijd. 
Opgeven kan voor de categorieën 
B en L via de wedstrijd telefoon, nr 
06 22 264 319. Meer informatie kunt 
u vinden op www.paardensportver-
enigingtroje of www.startlijsten.nl. 
Al eerder op pad maar liever geen 
wedstrijd? Op zondag 2 mei orga-
niseren wij weer een Barrebostocht. 
Deze vindt meestal in februari plaats 
maar toen was het weer echt te bar.
Ruiters, fietsers en menners zijn al-
lemaal weer welkom tijdens de-
ze tocht en ook de innerlijke mens 
wordt zeker niet vergeten!
Opgave kan via bovenstaande con-
tactpunten.

Dammen: Damtitel toch 
weer naar Adrie Voorn
Regio - Op de laatste speelavond 
van Kunst & Genoegen zijn de drie 
ereplaatsen verdeeld. Het onder-
linge treffen tussen Wim Konst en 
Adrie Voorn ging om de titel en de 
tweede plaats. Het duel tussen Kees 
Harte en Piet van der Poel ging om 
de derde plaats.
Wim had aan remise genoeg om zijn 
eerste titel van K&G te pakken, voor 
Adrie zou het al de 23e worden. Na 
een rustige opening trok Adrie in 
het middenspel ten strijde en zette 
Wim flink onder druk. Daarbij nam 
ook de spanning toe, deze werd 
Wim echter teveel. Wim had nog 
keus uit twee zetten, de ene leek 
niet zo sterk maar zou bij het naspe-
len waarschijnlijk wel remise opge-
leverd hebben. Wim pakte jammer-
lijk de andere zet waardoor Adrie 
met een lichte combinatie de winst 
kon pakken. Adrie kwam daardoor 
in punten gelijk met Wim, maar zijn 
winst bracht hem op weerstandpun-
ten voorbij de kampioen van Nieuw-
veen.
Op het andere bord vlogen de von-
ken bij Piet en Kees er nog vanaf. 
Kees leek voor een grote verrassing 
te zorgen door de derde prijs te pak-
ken, een hoge notering die Kees in 
bijna veertig jaar dammen bij K&G 
nog nooit gehaald had. Op het mo-
ment dat Kees het brons kon verzil-
veren, een schijf van Piet winnen en 
doorbreken, zag hij spoken. Piet kon 
hierdoor met remise ontglippen en 
daarmee het podium voltooien.
Verrassend viel Wim Keessen hier 
net naast, maar Wim werd wel eer-
ste in de bekerstrijd. Hij versloeg 
in de laatste ronde Haye Berger, in 
een spetterende partij won hij van 
de veelbelovende nieuwkomer. In 

de beker werd Jan Bartels verras-
send 2e,  al verloor Jan in de afslui-
tende avond verrassend van Martin 
van Braak
De laatste kans op een prijs is 
maandagavond in ’t Fort De Kwakel 
als er om de sneldamtitel zal wor-
den gestreden. Als er daarna met de 
jaarvergadering zal worden afgeslo-
ten zit het 83e seizoen van K&G er-
op. Een seizoen dat voor het 1e team 
met promotie werd afgesloten, kam-
pioen werd dit team net niet omdat 
Den Helder meer bordpunten wist 
te scoren.
 
Top 8, 1e en 2e team:
 1 Adrie Voorn             20 pnt
2 Wim Konst               20
3 Piet van der Poel      19
4 Wim Keessen           18
5 Kees Harte               18
6 Leo Hoogervorst      17
7 Rene de Jong          14
8 Jos Harte                 14

Eerste speeldag gemengd 
dubbelteam VltV
Vinkeveen - Er is al weer een week 
verstreken sinds de eerste speel-
dag van het gemengd dubbelteam 
1. Vorig weekend won dit gemeng-
de team met 6-2 van Bosheim. Door 
deze overwinning reisde dit team 
vol goede moed af naar de volgende 
opponent: Joy Jaagpad 3. 
Deze Amsterdamse tennisclub telt 
maar liefts 13 banen, echter, er was 
voor deze competitiedag maar 1 
baan ter beschikking gesteld. 
Onder toeziend oog van een hand-
jevol trouwe fans werd het gemengd 
team al snel met beide benen op de 
grond gezet door de tegenpartij. De 
eerste wedstrijd, de dames single 
van Natasja Terpstra, werd eenvou-
dig gewonnen.  Lang kon er echter 
niet worden genoten aangezien de 
volgende zeven wedstrijden werden 
verloren.
 Bij de tegenpartij speelde onder 
andere de voorzitter van de tennis-
club. Dat hij de voorzitter was bleek 
uit de manier waarop hij in zijn twee 
wedstrijden (heren en gemengd 
dubbel) er keer op keer in slaagde 

de kuiltjes en hoekjes van ‘zijn’ baan 
te vinden.
 De dubbles van de heren en de da-
mes gingen kansloos verloren. Na 
deze wedstrijden gingen al snel de 
gemengde dubbels van star. Even-
als vorge week vormden Alexandra 
Maas en David Avakian een duo, 
het andere koppel werd gevormd 
door Jon Mouter en Natasja Terp-
stra, de heldin van de dag als ver-
antwoordelijke voor het enige punt-
je dat wij na afloop konden meene-
men naar Vinkeveen. Net als vori-
ge week moesten deze dubbels be-
slist worden met een super tiebreak, 
die deze keer jammer genoeg alle-
bei werden verloren.

Na afloop concluderend kunnen 
we zeggen dat er meer punten ge-
pakt hadden kunnen worden als het 
team thuis had gespeeld met hun 
trouwe publiek. Deze dag is dit ge-
mengd 1 team gewaarschuwd en op 
scherp gezet, waardoor ze de vol-
gende speeldagen ongetwijfeld be-
ter van start zullen gaan!

Zonnige tweede bMX 
wedstrijd in Velsen
Regio - Op zondag 18 april is de 
tweede wedstrijd verreden van de 
BMX West 
Competitie op de baan van FCC Wij-
keroog in Velsen. Met 383 inschrij-
vingen en 63 te verrijden ritten een 
vol programma. De rijders kunnen 
meedoen in de eigen klasse. Ze rij-
den dan een competitie van 9 wed-
strijden in hun eigen leeftijdsgroep, 
waarna in oktober de kampioe-
nen worden gehuldigd. Maar daar-
naast is er ook een wedstrijd om de 
open klasse. Dit is een wedstrijd om 
de dagprijzen waarbij steeds 2 leef-
tijdsgroepen worden gecombineerd. 
De rijders van de UWTC lieten weer 
mooie races zien op deze zonni-
ge zondag. In de open klasse, bij de 
8-9 jarige was het complete podi-
um zelfs bezet door de UWTC. Maar 
liefst 20 rijders van de UWTC moch-
ten de A-finale rijden tijdens de ei-

gen klasse. Bart van Bemmelen wist 
zowel de eigen als open klasse op 
zijn naam te schrijven, ook Mats de 
Bruin wist vandaag een verrassend 
goede uitslag te rijden in zijn eigen 
klasse. 

Uitslagen eigen klasse: 
A-finale: 1) Bart van Bemmelen  2) 
Wouter Plaissant van de Wal, Mats 
de Bruin  3) Jochem van de Wijn-
gaard, Joey Nap  4) Melvin van de 
Meer, Donne van Spankeren, We-
sley ter Haar, Jaivy Lee Vink, Ro-
berto Blom, Kevin de Jong, Eel-
co Schoenmakers, Tom Brouwer  
5) Erik Schoenmakers  6) Mitchell 
Vink, Sam Verhulst, Bart de Veer  7) 
Evert de Jong, Michael Schekker-
man  8) Scott Zethof
B-finale: 1) Izar van Vliet, Jurre Over-
water, Arjan van Bodegraven  2) 
Ferdi Cevahir, Thomas van de Wijn-
gaard  3) Sem Knook, Jeroen Noor-
dergraaf, Wiljan Brouwer  4) Mauro 
Wuurman, Gerard de Veer  5) Danny 
de Jong, Mike Veenhof  6) Ramon 
Saelman  7) Guven Cevahir, Rick 
Doornbos  8) Yiri Plas
Uitslagen open klasse: 1) Bart van 
Bemmelen  2) Joey Nap  3) Donne 
van Spankeren, Mitchell Vink  4) Izar 
van Vliet, Roberto Blom  5) Jeroen 
Noordergraaf, Wesley ter Haar  6) 
Melvin van de Meer, Arjan van Bo-
degraven, Mats de Bruin  7) Jurre 
Overwater
Het weekend van 24 en 25 april staat 
de tweede wedstrijd van de topcom-
petitie op het programma. De natio-
nale rijders verzamelen zich dan in 
Heiloo. 

Meer informatie vindt u op de site: 
www.uwtc.nl/bmxJeroen Noordergraaf, boys 8 jaar



De Kwakel - Zaterdag 10 april heb-
ben Restaurant Amstelfort, Wijnko-
perij Maison Vinocerf & KDO voor 
het eerst gezamenlijk een avond ge-
organiseerd als onderdeel van hun 
sponsorovereenkomst. Voor bij-
na 40 personen werd in de tot res-
taurant omgedoopte KDO-kantine 
een 5-gangen tasting menu voor-
geschoteld door Gastheer Tijmen 
Trouwborst en zijn team. Dit uitge-
breide diner werd vergezeld door 
een aantal topwijnen uit de kelders 
van Maison Vinocerf, waarbij Michel 
Kortstra de genodigden meenam op 
een reis door Italie en Spanje. 
Voor KDO is dit wederom een be-
wijs dat haar nieuwe onderkomen 
geschikt is voor allerlei activitei-
ten naast de traditionele sporten als 
veldvoetbal, handbal, volleybal, zaal-
voetbal en dance/aerobics/gymnas-
tiek.  Er komt nieuw publiek bin-
nen die voor het eerst kennismaakt 
met de sportvereniging, waardoor 
de groei in ledenaanwas alleen 
maar verder zal stijgen. Aan de an-
dere kant maken de KDO-ers ken-
nis met een wellicht voor hun nieuw 
segment, want waar de “voetbal-
kantine” natuurlijk normaal gespro-
ken gekenmerkt wordt door sport-
drank, bier en bitterballen, kon men 
deze avond genieten van bijzondere 

smaaksensaties zoals merengue lol-
lies met taggische olijf,  gamba’s in 
basilicum tempura, Green Egg ge-
roosterde entrecote op houtsnip-
pers van Jack Daniels vaten en nog 
vele andere creaties. En dat alles 
onder het genot van een prachtige 
selectie van witte, rode en dessert-
wijnen. De avond werd verder muzi-
kaal begeleid door de fantastische 
band “Never The Same”, die van-
af 18 uur zorgde voor een gezellige 
sfeer tijdens het diner. Een absolute 

aanrader voor ieder feest! Rond de 
klok van half 11 werd er afgesloten 
met koffie/thee met huisgemaakte 
friandises en dat alles voor de prijs 
van slechts 65,-. Het ligt in de plan-
ning om deze avond in het najaar 
een vervolg te geven. Ook dan zul-
len alle contacten van KDO, Restau-
rant Amstelfort en Wijnkoperij Mai-
son Vinocerf een uitnodiging krijgen 
en iedereen die een heerlijke avond 
wil beleven in een ongedwongen 
sfeer is van harte welkom.
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Qui Vive heren 1 wint 
met overtuiging
De Kwakel - Qui Vive hield de 3 
punten in eigen huis tegen de direc-
te concurrent Voordaan. Het werd 4-
1 en hiermee steeg Qui Vive van de 
6e plaats  naar de 4e plaats  op de 
ranglijst en komt langzaam dichter 
bij die gedroomde play-off plek. 
  
De belangrijke weken zijn voor Qui 
Vive aangebroken. Bovenin staan 
de ploegen dicht bij elkaar en dat 
maakt de spanning des te hoger. Qui 
Vive wist dat het zondag in ieder ge-
val een plek op de ranglijst kon stij-
gen als het won. Met die gedachte 
begon de thuisploeg furieus aan het 
duel en na 6 seconden lag de bal 
al in het net. Na een hoge bal van 
Wouter Otto kon Jasper de Waal een 
alles of niets bal  voorgeven alwaar 
Stijn Settels stond om binnen te tik-
ken. Qui Vive had de voorsprong die 
het wilde en zo moest Voordaan ko-

men. De rest van de 1e helft golfde 
het spel op en neer, dan kwam Qui 
Vive dichtbij een goal en later kre-
gen de bezoekers kansen. Na de zo-
veelste corner voor Voordaan wisten 
zij dan eindelijk de gelijkmaker bin-
nen te slepen. 

Verder kleurde er in de eerste helft 
nog onsmakelijk geel nadat zo-
wel Danny Bakker als Erik Otto van 
het veld moesten. Ook bij Voordaan 
mocht er nog een speler naar de 
kant. Ruststand bleef 1-1. 
 
De 2e helft ging verder met ge-
vaarlijke uitbraken van beide ploe-
gen. De spitsen van Voordaan wis-
ten iedere bal te controleren alleen 
het afmaken wilde maar niet lukken. 
Bij Qui Vive ging dat deze helft een 
stuk beter. Na een aanval over links 
trok Erik Otto de bal hard voor waar-

Jeugd BV De Kwakel op 
kamp in Delft
De Kwakel - In het weekend van 
16 t/m 18 april is de jeugd van Bad-
minton Vereniging De Kwakel op 
het jaarlijks terugkerende kamp ge-
weest. Dit jaar waren we voor het 
eerst in Delft in een voormalig kruit-
huis. Er was een slotgracht met vlot-
ten en dankzij het mooie weer kon-
den we daar goed gebruik van ma-
ken. Een aantal waaghalzen heeft 
zelfs een duik in het (on)diepe ge-
nomen! 

Vrijdagavond was het tijd voor 
de bekende spokentocht. Zater-
dag hebben we een fotospeurtocht 
naar Delft en terug gedaan. De eer-
ste groep werd door iedereen inge-

haald en kwam als laatste aan. Maar 
zij hebben wel het meeste van Delft 
gezien, speedbadminton gespeeld 
op de markt, een nieuwe spijker-
broek gekocht omdat er één ge-
scheurd was en net als de rest een 
lekker ijsje gegeten. Toen iedereen 
terug was is er een limonaderace 
georganiseerd. Na wat vrije tijd was 
het al weer etenstijd. Toen alle friet 
op was kon er geoefend worden 
voor de sprookjesavond. Hans en 
Grietje, De drie biggetjes, De wolf 
en de zeven geitjes en Roodkap-
je werden door de kinderen uitge-
beeld. De kinderen hadden ook voor 
de leiding een sprookje verzonnen, 
waarin werd gevochten, getrouwd, 

vergiftigd en kikkers werden ge-
kust. Dit werd natuurlijk door de lei-
ding uitgebeeld. Na de sprookjes 
hebben we een mooi kampvuur ge-
maakt. Toen dat een beetje op zijn 
eind was, zijn er een zestal bikkels 
met drie leiders op dropping ge-
weest. Zij lagen rond half vijf weer 
in hun bed. 
Zondag, toen iedereen weer een 
beetje wakker was, werden er nog 
twee groepsspelen gedaan. Ook 
werd er een poging gedaan een 
klein eendje te redden, maar tever-
geefs. Rond de klok van zes waren 
de meesten weer terug in De Kwa-
kel en konden we het kamp weer 
geslaagd afsluiten.

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 19 april 
speelde de BVU de 2e ronde van de 
4e parencompetitie.

De uitslagen:
A-lijn:
1 Bep de Voijs
& John de Voijs 59,50
2 Marineke Lang
& Martin Kok 55,50
3 Thea Stahl & Thea Kruyk 55,42
4 Stenny Limburg
& Herman Limburg 54,17
5 Gertrude Doodkorte
& Trudy van den Assem 50,00

B-lijn: 
1 Tini Lotgerink
& Johan Lotgerink 63,10
2 Marijcke van der Wal
& Gouke van der Wal 61,31
3 Tiny van Klaveren
& Bram van Klaveren 56,55
4 Nel de Ruiter
& May Verhoef 55,36
5 Ans Breggeman
& Anne Tolsma 53,87
6 Loes Kroon & Theo Vermeij 52,38
7 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen 51,79
8 Riki Spook & Hans Geels 50,60

Culinaire hoogstandjes bij 
KDO in de Kwakel

Zondag mogelijk groot 
feest bij Qui Vive
De Kwakel - De dames 1 van Qui 
Vive kunnen zondag 25 april a.s. 
kampioen worden en hierdoor pro-
moveren naar de overgangsklasse. 
Na de overwinning van zondag jl. uit 
tegen VVV met 0-4 kan er eigenlijk 
niet veel meer gebeuren. Tijdens de 
laatste thuiswedstrijd van zondag 
a.s. tegen Almere is de kans dus 
groot dat het seizoen voor hen met 
een kampioenschap wordt afgeslo-
ten. Deze belangrijke partij op de 
Vuurlijn begint om 12.45u. Er worden 
veel supporters verwacht om dames 
1 aan te moedigen en hen naar de 
overwinning te schreeuwen.
Bij het behalen van het kampioen-
schap kan trainer/coach Etienne 
Spee terugkijken op een zeer ge-
slaagd seizoen. Al ver voor de win-
terstop onderscheidden zijn dames 
zich van de concurrenten in de pou-

le door snel een verschil in punten 
te realiseren. Het aantrekkelijke en 
het resultaat gericht hockeyen van 
dames 1 heeft tot op heden geleid 
tot 11 punten verschil met Voordaan 
die als nummer twee op de rang-
lijst staat en een wedstrijd minder 
heeft gespeeld. Tot op heden ver-
loor Qui Vive slechts twee wedstrij-
den. Gedurende de jaren dat Etien-
ne Spee de dames onder zijn hoede 
heeft is hij er in geslaagd hen kwali-
tatief naar een dusdanig hoog pres-
tatieniveau te brengen dat de over-
gangsklasse zeer terecht is. De ver-
trekkende trainer/coach beschouwt 
het kampioenschap dan ook als een 
kroon op zijn werk. 
Het bestuur van Qui Vive zal er zon-
dag, wanneer de hoofdprijs is bin-
nengehaald, een waar feest van 
maken. Allereerst zullen de dames 

worden gehuldigd waarbij een grote 
groep supporters, waar onder veel 
jeugd- en juniorleden, aanwezig 
zullen zijn. Verder wordt er afscheid 
genomen van de twee Australische 
speelster Emma Cobbin en Jackie 
McRae die het afgelopen seizoen 
behoorden tot de selectie. Beiden 
trainden zij lagere teams en waren 
ook coach van een team. Maar voor 
speelster Monique van der Knaap 
is de wedstrijd van zondag a.s. om 
nog een andere reden dan het kam-
pioenschap een mijlpaal. Zij neemt 
namelijk na 15 jaar afscheid van da-
mes 1 na een prachtige carrière als 
speelster en als aanvoerster. Moni-
que “Moos” is binnen Qui Vive voor 
veel jongeren het grote voorbeeld 
met name door haar tomeloze inzet, 
grote gedrevenheid en professione-
le instelling. 

KDO meisjesvoetbal 
bedankt voor hulp 
Italiaanse Avond
De Kwakel - Onlangs vond in de 
kantine van sv. KDO de Italiaanse 
Avond plaats, georganiseerd door 
de meiden-voetbalteams van KDO. 
Zoals vooraf verwacht, werd deze 
avond een enorm succes. Alle 272 
gasten gaven te kennen heerlijk te 
hebben gegeten van het Italiaan-

se 3-gangen menu, welke door de 
meiden bereidt en geserveerd werd. 
De opbrengst die hiermee verdiend 
is, komt geheel ten goede aan het 
meidenvoetbalkamp, wat 4-5-6 juni 
plaats vindt in Vierhouten. De orga-
nisatie is ieder geval zeer verheugd 
met de hoogte van de opbrengst!

Prijzen voor Judoschool Blaauw

9 Monique Verberkmoes
& Corry van Tol 50,30

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met on-
ze secretaris, Marineke Lang, zij 
helpt u graag verder. Zij is (na 18.00 
uur) bereikbaar onder telefoonnum-
mer 569432 of via e-mail  bvu@tel-
fort.nl. Of kijk eens op de website:  
www.nbbportal.nl/1048.

na een verdediger van Voordaan 
hem achter in de eigen goalie tik-
te: 2-1. Hierna domineerde Qui Vi-
ve die niet veel later via een fraaie 
actie van Bart van Leeuwen Jasper 
de Waal vrijspeelde die gemakkelijk 
kon scoren.

Het werd zelfs nog mooier na een 
solo van Wouter Otto die over rechts 
verschillende tegenstanders ver-
schalkte, Jasper de Waal aanspeelde 
en de bal weer terug kreeg om deze 
achter de lijn te drukken. Daarmee 
was tevens ook de eindstand be-
paald op 4-1, wat een meer dan te-
rechte uitslag is voor een sterk spe-
lend Qui Vive dat als team geweldig 
stond. Door deze overwinning stijgt 
Qui Vive zelfs 2 plekken naar plaats 
4, want concurrent Alkmaar liet du-
ren punten liggen bij Oss. 
 
Volgende week wanneer Dames 
1 hopelijk kampioen wordt in hun 
thuiswedstrijd reizen de heren af 
naar Groningen om daar tegen de 
Studs hun goede reeks voort te zet-
ten. 

Deze opbrengst is mede mogelijk 
gemaakt door hulp van vele spon-
soren. Hiervoor willen de meiden 
van KDO hun hartelijke dank uit-
spreken naar; ASC Van Den Berg, 
HMS, H. Blom&Zn, Fa. gebr. Van 
Doorn, AH Jos van den Berg, Oma 
de Weille, Fruitpaleis, Care For Hair, 
Eijk en Veld, ABG, Jac. Ooster-
veer, DEA Drukkerijen, Kwekerij de 
Noordpoel, Peter Kas, Colour Ful 
Taste, Avo Aannemerij, Sanidrome 
van Scheppingen, Rabobank, Schijf 
Grondboringen en Bruintje Beer.
Daarnaast worden ook alle mensen 
bedankt die hebben geholpen de-
ze avond.

Uithoorn – Judoka’s van Judo-
school Blaauw hebben meege-
daan met het bloembollentoer-
nooi en het gezellige Fuyiama 
toernooi in de van Hogendor-
phal in Amsterdam. Zesentwin-
tig judoclubs hadden 328 judo-
ka’s ingeschreven voor dit Fuy-
iamatoernooi waarvan de oudste 
14 jaar was. 

Bij het Fuyiamatoernooi werden de 
kinderen onderverdeeld op kleur 
band en gewicht.  Er waren 74 pou-
les zodat er minimaal drie wedstrij-
den gedraaid moest worden. Hier-
door kunnen de kinderen zo veel 
mogelijk ervaring op doen met wed-
strijden. 
Van de 36 ingeschreven judoka’s 
van Judoschool Blaauw hadden er 
aan het eind van de dag 4 een eer-
ste plaats en 10 een tweede plaats. 
Naast een prijs voor de eerste en 
tweede plaats kregen ook de overi-
ge deelnemers in de poule een prijs 
voor de derde plaats.

Voor Mats Koolmoes was het een 
succesvol weekend. Bij het ster-
ke bloembollentoernooi wist hij af-
gelopen zaterdag eerste te worden. 
In zijn drie poulewedstrijden wist hij 
met heupworpen en houdgrepen 
poulewinnaar te worden. De kruis-
finale won Mats op een ippon door 
een mooie Harai-Goshi te maken. 
Met een overname wist hij ook de 
finale te winnen. 
Ook zondag was Mats goed op 
dreef en wist hij al zijn wedstrijden 
binnen de halve minuut op ippon te 
winnen. Thijs Kees was in zijn poule 
overduidelijk de beste en hij wist net 
als Mats zijn vier wedstrijden ruim 
voor het einde van de wedstrijdtijd 
op een ippon te winnen.

De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden eerste 
bij het Fuyiamatoernnooi:
Lars Bekkers, Mats Koolmoes, Pa-
wan Ratra, Thijs Kees.

De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden twee-
de bij het Fuyiamatoernnooi:
Dahley Springintveld, Eline Kooij-
man, Erlend Keune, Jesse Versteeg, 
Jouke van Westrenen, Morvan 
Spaargaren, Nadine van Westrenen, 
Simon Duijn, Stan van den Berg, 
Stefan Pijpers.

Alle overige deelnemers hebben 
zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
beker voor de derde plaats in ont-
vangst nemen. Al met al was het een 
zeer succesvol toernooi voor Judo-
school Blaauw.
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